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 פלט -חישוב  - קלטתכנית: 
 2דף עבודה מס' 

 

 הוראה המבקשת וקולטת מידע מהמשתמש. - הוראת קלט
 משתנה-= שם input )"משפט הסבר המודיע מה להקליד"(                            מבנה ההוראה:

 המידע שיוזן ע"י המשתמש יישמר במשתנה.

 מקום בזיכרון המחשב שיש לו שם )המוכר על ידי המתכנת והמחשב(, וערך. - משתנה
 ערך( מקבלמשתנה -משתנה  )קרא: שם-משתנה יכול לקבל את ערכו בהוראת השמה:   ערך = שם

 או בהוראת קלט מהמשתמש.

 

 כתבו את הקוד הבא והריצו:

data = input("Enter a number: ") 

print (data, type(data)) 

 

data = int (input("Enter a number: ")) 

print (data, type(data)) 

 

 לשתי בקשות הקלט ובדקו את התוצאה. 15הקלידו את המספר 

 לשתי בקשות הקלט ובדקו את התוצאה?  15.0הקלידו את המספר 

 ?מה ההבדל בין הקלטים 

 ?מה לדעתך גרם להבדל 

  מספר עשרוני מסוג( כיצד נתקן את התכנית שתקבל מספר ממשיfloat?) 

 

 תכנית מחשב

 ב- pyCharm  :  :קליק ימני על שם הפרויקט ובחר 

File    New     Python File   שם הקובץ 

 יש לתת לקובץ שם משמעותי המעיד על מהות הקובץ. 

  התכנית ותיאור התכנית.תכנית מחשב בשפת פייתון תתחיל בתיעוד: שם כותב 

 

  הגדירו את הפעולה התיעוד לאחרmain:                def main(): 
 (…) print          (.tabתווים )קפיצת  4שורות הקוד יירשמו בהזחה של 

                print (…)  
 

  רשמו את ההוראה להפעלת הפעולהmain  שורות אחרי שורת הקוד האחרונה. 3לפחות main()     

 הרצת הקוד: סמן את שם התכנית בעץ הפרויקט )משמאל לחלון הקוד( ובחר ב- 

Run …   שם התכנית 
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 תרגילים

 (.9, שכבה ט' = 8כתבו תכנית שתקלוט מהמשתמש את שמו ואת מספר השכבה שלו )שכבה ח' =  .1
 1הביקור שבניתן לעצמכם בדף על התכנית להציג כרטיס ביקור מעוטר לתלמיד לפי המתכונת של כרטיס 

 

 אגורות.  30 הוא צילום דףלמחיר ה .2
 בשקלים.  שעליה לשלםכתבו תכנית הקולטת כמה דפים צילמה אביגיל. ומחשבת את התשלום 

 אגורות(. 90ש"ח  )ולא  0.90דפים יהיה עליה לשלם   3לדוגמה: אם צילמה 
 

 אוסף הוראות בעברית לביצוע משימה כלשהי()אלגוריתם = מתכון:  מילולי.  אלגוריתםלפניכם  .3
 Python שפתלתוכנית ב אלגוריתםתרגם את ה

i)  קלטו למשתנהdish_price מחיר מנה עיסקית במסעדה" את" 
ii)  קלטו למשתנהnum מספר המנות שיש להזמין את 

iii) במשתנה  חשבו ושימוtotal  הסכום שיש לשלםאת 
iv) המחיר הסופי לתשלום  הציגו כפלט את(total ).בצירוף הודעה מתאימה 

 

 הכיתה מתארגנת לסיור שבו יש להסתדר בזוגות. א. .4
גה כפלט כמה זוגות יהיו וכמה יכתבו תכנית המקבלת כקלט את מספר התלמידים בכיתה ומצ 
 ללא בני זוג.יישארו תלמידים  

 מה יש לשנות בתכנית אם על התלמידים להסתדר בשלשות? ב. 

 תלמידים כל אחת? 5על התלמידים להסתדר בקבוצות של  מה יש לשנות בתכנית אם ג. 

 

 כתבו תכנית הקולטת את אורך הצלע של ריבוע. .5
 על התכנית לחשב ולהדפיס את שטח הריבוע ואת היקפו )הקפידו לתעד את הפלט!(

 

 כתבו תכנית הקולטת את אורך ורוחב הצלעות של מלבן. .6
 היקפו.על התכנית לחשב ולהדפיס את שטח המלבן ואת 

 

 תרגילי הכנה לנושא הבא:

 מספר דו ספרתי ומציגה את מספר העשרות ואת מספר האחדות.  קולטתכתבו תכנית ה א. .7
 הקלט תקין(ש הנח) 

תיצור מספר דו ספרתי חדש המורכב מאותן ספרות בסדר הרחיבו את התכנית כך שהתוכנית  ב. 
 .83יודפס  38, ואם נקלט 52יודפס המספר  25הפוך. לדוגמה: אם נקלט המספר  
מהווים דוגמת קלט טובה לבדיקת תקינות התכנית  11, 77, 90, 40האם המספרים   חשוב! 
 שכתבת? 

 

 


