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לטיול יצאנו

הכיתה מתארגנת לטיול הכולל לינה באכסניה.

.מיטות6ידוע שבכל חדר באכסניה יש 

 שתקלוט את מספר התלמידים שנרשמו לטיול ותציג  תכניתכתוב

.כפלט כמה חדרים יש להזמין

חלוקה לתת בעיות:

?מהו הקלט לתכנית

?מהם החישובים שיש לבצע

?מהו פלט התכנית



לטיול יצאנו

לתכנית הוא מספר התלמידים שנרשמו לטיולקלטה.

קיצור של )numנקלוט ערך זה ונשמור את התוצאה במשתנה מספרי 

number.)

חישוביםה:

(num-שב)יש לחלק את מספר התלמידים 

(מספר המיטות בחדר)6-ב

פלטה:

מספר החדרים שהתקבל.



לטיול יצאנו



לטיול יצאנו

 (לא מילאו חדר)איך נחשב כמה תלמידים נשארו ללא חדר  ?

הפעולה  : חישוב שארית החלוקה%

 שארית החלוקה שלnum6-ב:num % 6



שארית החלוקה% 

6-אלו שאריות יכולות להתקבל מחלוקת מספר ב?
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{5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}:  אחד המספרים הבאים:  תשובה

.שאריות אפשריות6כ "סה



שארית החלוקה% 

6-אלו שאריות יכולות להתקבל מחלוקת מספר ב?
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.שאריות אפשריות6כ "סה

 0מה המשמעות של שארית?



שארית החלוקה% 

6-אלו שאריות יכולות להתקבל מחלוקת מספר ב?

{5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}:  אחד המספרים הבאים:  תשובה

.שאריות אפשריות6כ "סה

 0מה המשמעות של שארית?

  ללא שארית(6: בתרגיל זה)המספר מתחלק במחלק



שארית החלוקה% 
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שארית החלוקה% 

6-אלו שאריות יכולות להתקבל מחלוקת מספר ב?

{5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}:  אחד המספרים הבאים:  תשובה

.שאריות אפשריות6כ "סה

 0מה המשמעות של שארית?

  ללא שארית(6: בתרגיל זה)המספר מתחלק במחלק

5-יכולה להתקבל שארית גדולה מ6-האם בחלוקה ב?

למנה  1למחלק אפשר להוסיף ( או שווה)אם השארית הייתה גדולה . לא



שארית החלוקה% 

 אלו שאריות יכולות להתקבל מחלוקת מספר שלם שנמצא במשתנהa

? bבמספר שלם שנמצא במספר 

 a % b =  ???



שארית החלוקה% 

 אלו שאריות יכולות להתקבל מחלוקת מספר שלם שנמצא במשתנהa

? bבמספר שלם שנמצא במספר 

 a % b =  {0, 1, 2, 3, …, b-1}

דוגמה:

 a % 2 = {0, 1}

 a % 4 = {0, 1, 2, 3}

 a % 10 = {0, 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 9}

 a % 12 = {0, 1, 2, 3, …, 10, 11}



לטיול יצאנו

6-כדי לדעת אם יש להוסיף חדר כשמספר התלמידים אינו מתחלק ב ,

:נוסיף את קטע הקוד הבא



משמעות ההוראה                    :rooms = rooms + 1

1-בroomsהגדל את 



לטיול יצאנו



תנאים

aגדול מ-ba > b

(x+2)5-גדול או שווה לx + 2 >= 5

c2-שונה מ*ac != 2*a

התשובה לכל התנאים האלו היא

בלבדfalseשקר  או   trueאמת 



תנאים

מה ההבדל בין  :a = b 

?a == b-ו

a = bהוראת השמה:aאת הערך שבמקבל-b

a      bבעקבות ההוראה יהיה  

אותו ערךb-ובa-ב

a == bהאם הערך שב:      הוראה השוואה-aלערך שבשווה-b?

:היאהתשובה לשאלה 

trueאמת  , כן

falseשקר , או   לא



IF-משפטי תנאי 

משפט תנאי מתחיל במילה   אם  :  מבנה ההוראהif

if לוגי-תנאי :
1-הוראה
2-הוראה
3-הוראה

4הוראה  # if -ההוראה לביצוע אחרי משפט ה

 התנאי נרשם אחרי המילהif(אבל תורם לקריאות, אין חובה לעטוף את התנאי בסוגריים)

(נקודותיים): ובסיומו 

ַהָזָחה שים לב ל( קפיצתtab)

.לבצעההזחה קובעת את קבוצת ההוראות שיש 
4-ואחר כך הוראה( 1-3)תתבצע סדרת ההוראות , אם התקיים התנאי

4-תעבור התכנית לביצוע הוראה, אם התנאי לא מתקיים



IF-משפטי תנאי 

:טבלת מעקב

a>btempbaפלט



IF-משפטי תנאי 

?מה יהיה הפלט אם התנאי לא מתקיים

?8ייקלט  b-ול3ייקלט a-ל: למשל



IF-משפטי תנאי 

קטע הקוד הזה מבצע פעולת

swapהחלפה 

בין שני הערכים

האם קטע הקוד הבא ישיג את אותה תוצאה?

if a > b :

a = b

b = a

A>bba

35כן

3



IFאחרת  –אם  – ELSE

 ואם התנאי לא מתקיים?

 נחשב לציון עובר55ציון.

נכשלאו עובר:  כתוב תכנית הקולטת ציון ומדפיסה הודעה

ציון     :  קלטgrade

  אםgrade >= 55:

"עובר"הדפס   

אחרת:

"נכשל"הדפס   



IFאחרת  –אם  – ELSE

ציון     :  קלטgrade

 אםgrade >= 55:

"עובר"הדפס   

אחרת:

"נכשל"הדפס   

 בסוף משפטifובסוף ה-else (נקודותיים): יש לשים

מזהה את קבוצת ההוראות לביצוע לפי הזחת הפייתון-tab

grade = int(input(“a grade --> “))

if  grade >= 55 :
print "(עובר)"

else:
print "(נכשל)"



IFאחרת  –אם  – ELSE

 if תנאי לוגי :
1-הוראה
2-הוראה

המשך התכנית

 if תנאי לוגי :
1-הוראה
2-הוראה

else:
3-הוראה
4-הוראה
5-הוראה

המשך התכנית

אם התנאי הלוגי התקיים, במקרה הראשון,
ואחר כך התבצעו ההוראות , 2-ו1בוצעו הוראות 

,שבהמשך התכנית
בוצעו ההוראות שבהמשך  , ואם התנאי לא התקיים

.התכנית

  מה יתבצע אם לא תהיינה הוראות בהמשך התכנית
?והתנאי לא התקיים

.לא יתבצע דבר:  תשובה

אם התנאי הלוגי יתקיים יבוצעו  , במקרה השני
ואחר כך הוראות המשך התכנית ואם  2-ו1הוראות 

ואחר כך  3-5יתבצעו הוראות , (else)לא מתקיים 
.המשך התכנית

 וגם  1-2לא יתכן מצב שבו יתבצעו גם הוראות
3-5הוראות 



ריבוי מצבים

א -לוגי-תנאיאם:
1-הוראה
2-הוראה

:אחרת
:ב -לוגי-תנאיאם

3-הוראה
4-הוראה

:אחרת
:ג -לוגי-תנאיאם

5-הוראה
6-הוראה

:אחרת
7-הוראה

if condition-a :
statement-1 
statement-2

else:
if condition-b :

statement-3
statement-4

else:
if condition-c:

statement-5
statement-6

else:
statement-7



IF… ELIF…ELSEריבוי מצבים   …

א -לוגי-תנאיאם:
1-הוראה

2-הוראה

:ב -לוגי-תנאיאם-אחרת
3-הוראה

4-הוראה

:ג -לוגי-תנאיאם-אחרת
5-הוראה

6-הוראה

:אחרת
7-הוראה

if condition-a :
statement-1 

statement-2

elif condition-b :
statement-3

statement-4

elif condition-c:
statement-5

statement-6

else:
statement-7

…if…elifפייתון מעדיפה דרך זו של 



ריבוי מצבים


