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 פלט משתנים וקלט
 סיכום

 חדשה: תכנית מחשבכתיבת 

 :  PyCharm -ב הוספת קובץ לפרויקט קיים •
     File    New     Python File      קליק ימני על שם הפרויקט ובחר:

 תכניתתן שם לקובץ ה

  

 

 תכנית מחשב בשפת פייתון תתחיל בתיעוד: שם כותב התכנית ותיאור התכנית. •
 -*-  coding: utf-8 -*-  #    הוסף הוראה שתאפשר להקליד טקסט בעברית:  

 (# -הערות המסומנות ב))עובד רק על מחרוזות הפלט ולא על 

 

 :()main:                def mainלאחר התיעוד הגדירו את הפעולה  •
 (.tabתווים )קפיצת  4שורות הקוד יירשמו בהזחה של 

     ()main שורות אחרי שורת הקוד האחרונה. 3לפחות  mainרשמו את ההוראה להפעלת הפעולה  

 

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

Run …   שם התכנית 

 (רבקש לשמואם לא שמרת את התכנית, תת)  F5הקש על מקש    :IDLE -הרצת קוד ב 

 

 מתן שם לקובץ: 

 py     file_name.pyשם הקובץ והסיומת שך פייתון  שם של קובץ מורכב משני חלקים: •

 (hadpasaעברית דוגמה:  -אנגלית לאהשתדלו )  באנגלית תמיד יהיההשם  •

 בעל משמעותשם צריך להיות  •

 ויתחיל תמיד באות.  יוקו_תחת ,  ספרות  Z-A  ,z-aאותיות מ יהיה מורכב השם  •
 או אותיות בעברית( רווחתווי יכול להכיל  אינוהשם )מכאן ש

 first_program.pyי:    קו_תחתבהמילים  ופרדיו ,יותר ממילה אחת מכילשם של קובץ ה •

 

 )הערות בתכנית(:  תיעוד
 בתיעוד אנו רושמים תקציר של מה שעושה התכנית. .בתכניתחשוב  הינו חלק התיעוד 

 זכור!  תכנית ללא תיעוד היא כמו ספר ללא כותרת ותקציר.

   #  הערה של שורה אחת 

  """ """ סימני גרש( 3סימני גרשיים  או  3  -)בהתחלה ובסוף הקטע   מספר שורות בת ת קטעהער 
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 :PyCharm -ב שינוי גודל התצוגה

File    Setting … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mouseסעיף בו  General     –ב  ובתוכו   Editor   –לבחור ב    Settings  בחלון 
 Change font size (Zoom) with Ctrl + Mouse Wheel    לסמן את האפשרות 

 וגלגלת העכבר   Ctrlעתה ניתן להגדיל את גודל הפונט בצירוף של מקש 
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 :משתנים

 שם, טיפוס נתונים וערך. מקום בזיכרון שיש לו  -משתנה 
 נקבע על ידי המתכנת.המשתנה שם 

 .ערך המשתנה יכול להשתנות במהלך ריצת התכנית
 n1 = 12               משתנה יכול לקבל את ערכו בהוראת השמה:

 ")n2 = int(inputהקש מספר שלם וחיובי --> (("            או בהוראת קלט מהמשתמש:  

 את המשתנים ניתן לחלק לכמה טיפוסים:

 :מספרים int   .43, 2017,  5לדוגמה:  מספר שלם- 

  float )0.003, 5.0, 3.14לדוגמה:  .מספר ממשי  )מספר שמכיל נקודה עשרונית- 

 :טקסט  string .לדוגמה:   מחרוזת תווים'hello world'    או"have a nice day" 
 "$"או    '@'לדוגמה:  תו בודד.   

 :לוגי  bool  אמת בוליאני.  משתנה שיכול להכיל ערךTrue    שקר אוFalse .בלבד 

 

 הצגת טיפוס המשתנה: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 המרה של טיפוס המשתנה: 

  מפורשת של טיפוס המשתנה: לעיתים נדרשת המרה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


