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?לשם מה-משתנים 

חלקים3-תכנית מחשב בנויה בדרך כלל מ:

המידע הדרוש לתכנית כדי לפעול-קלט

פעולות עיבוד נתונים על הקלט-חישוב

התוצאותפלט

לדוגמה:

קלט שני  

מספרים

חישוב סכום  

המספרים
פלט התוצאה

חישוב



?משתנה מהו

כדי לבצע תהליך זה אנו זקוקים למקום בתוכו נשמור את הערכים  .

משתנהמקום זה נקרא 

בתוכו שיכול לשמור זהו מקום בזיכרון . כמו קופסההוא משתנה

ערכים ולשנותם בזמן ריצת התכנית



שם משתנה

לכל משתנה יש שם כדי שנוכל לפנות אליו.

 אותיות וספרותלהכיל באנגלית ויכול שם המשתנה ירשם
(רווח וסימנים נוספיםלא עברית ולא תווי )

(מתאר את תפקיד המשתנה)יהיה משמעותי השם

(  אין שני משתנים בעלי אותו שם)וייחודי 

תתחיל כל מילה החל  , נהוג שאם שם משתנה מכיל יותר ממילה אחת

classSize, numOfBoxes: מהשנייה באות גדולה



?מה אפשר לעשות עם משתנה

 לקבוע לו ערך

לתוכו כדי להשתמש בערך השמור בתוכולהציץ

מה יש בתוכולבדוק

( ומכאן השם משתנה)ערכו את לשנות

את ערכולהציג

 בלבד  אחדיכול להכיל ברגע מסוים ערך המשתנה

הכנסת ערך למשתנה מוחקת את הערך הקודם שהיה בתוכו



הגדרת משתנה

 הכוללת , משתניםלעבודה עם משתנים כלולה בקבוצת הההוראות

:בתוכה שני פריטים בלבד

.  צור רשימהוצור משתנה

 לא ניתן לשלב לבנים אלו בתסריט, ללבנים שהכרנו עד כהבניגוד.



 נפתח חלון שבו אנו יכולים לתת צור משתנהלאחר לחיצה על

למשתנה שם ולקבוע האם המשתנה החדש יהיה לשימושה של  

שבתסריטהדמות הנבחרת או לשימושן של כל הדמויות 

אם נבחר באפשרות של, גם אם יש בשלב זה דמות אחת בלבד

למשתניםהוספת דמויות בהמשך יאפשר להן גישה , כל הדמויות

משתנה

שם המשתנה



לאחר יצירת המשתנה נוספו אפשרויות לתפריט

משתנה



 קבעset(שם המשתנה )ל-...

.המאפשר מתן ערך תחילי למשתנה

 שנה ערךchange(שם המשתנה )ב-...

התסריטמהמשתנה במהלך ביצוע ( או החסרה)מאפשר הוספה 

?מה עושים עם משתנה



 נמצא את אבני הבניין המאפשרים לבצע אחת  מפעילים בקבוצה

: הפעולות החשבוניות

  חיבור   +

  חיסור-

כפל*

חילוק/

שימו לב שמפעילים אינם הוראה לביצוע

המפעילים משמשים אותנו בתוך הוראות מיוחדות

מפעילים

פעולות חשבון



 בתוך המפעילים ניתן לשלב משתנה או ערך

 חבר את הערך שבמשתנהnum   לערך שבמשתנהsum

חלק את הערך שב-num5-ב

מפעילים

פעולות חשבון



מספר-קבע ערך משתנה  ל

 פעולה חישובית-משתנה  לערך קבע

השמה למשתנה

-ל( משתנה)קבע 

כאן העברית 

מתחילה  

...להקשות 



  ערך המצויןב  שנה ערך משתנה

(הוסף למשתנה את הערך)

 תוצאת הפעולה החישוביתל  ערך משתנה  שנה

השמה למשתנה

-ב( משתנה)שנה ערך 



ציור סדרת ריבועים

נתבונן בתסריט המשרטט סדרה של ריבועים האחד בתוך השני

ריבוע חיצוני

ריבוע מרכזי
ריבוע פנימי



ציור סדרת ריבועים

נתבונן בתסריט המשרטט סדרה של ריבועים האחד בתוך השני

מהו החלק השונה בין הריבועים?

עבור כל ריבוע משתנה נקודת ההתחלה

עבור כל ריבוע משתנה גודל הצעד



ציור סדרת ריבועים

 קינון לולאהמצב שבו לולאה מהווה הוראה בתוך לולאה נקרא



ציור סדרת ריבועים

נוכל לקצר את התסריט באמצעות משתנים וקינון לולאות:

התחלתייםyוערך xקבע ערך 1.

להיות גודל צעד לריבוע ראשוןstepקבע ערך 2.

(בהתאם לגודל הצעד שבחרת, או יותר)פעמים3בצע 

(i) העטאת מיקום הדמות וצבע אתחל

(ii)הורד עט

פעמים4בצע 3.2

צעדיםstepהתקדם 3.2.1

מעלות90-שנה כיוון ב3.2.2

יחידות20-שנה את צבע העט ב3.2.3

(iv) עטהרם

(v) שנה את ערכיx ,yואת גודל הצעד

(iii)צייר ריבוע

step-וx ,y: קבע ערכים התחלתיים למשתנים

צבע ועובי עט התחלתיים, קבע כיוון

לולאה  

פנימית

לולאה  

חיצונית



ציור סדרת ריבועים

 ניצור את המשתניםx ,yו-step

נבטל את הסימון כדי  

שהמשתנים לא יופיעו בתסריט



ציור סדרת ריבועים

 ניצור את המשתניםx ,yו-step

לפי האלגוריתם, נאתחל את מיקום הדמות וגודל הצעד:

התחלתייםyוערך xקבע ערך 1.

להיות גודל צעד לריבוע ראשוןstepקבע ערך 2.

צבע ועובי העט, קבע כיוון התחלתי3.

נקה מסך4.



ציור סדרת ריבועים

אתחול התסריט:

התחלתייםyוערך xקבע ערך 1.

להיות גודל צעד לריבוע ראשוןstepקבע ערך 2.

צבע ועובי העט, קבע כיוון התחלתי3.

נקה מסך4.



ציור סדרת ריבועים

התחלתייםyוערך xקבע ערך 1.

להיות גודל צעד לריבוע ראשוןstepקבע ערך 2.

צבע ועובי התחלתיים, קבע כיוון3.

נקה מסך4.

פעמים3בצע 5.
(i)אתחל את מיקום הדמות וצבע העט

(ii)הורד עט

(iii) פעמים4בצע

צעדיםstepהתקדם (1)

מעלות90-שנה כיוון ב(2)

יחידות20-שנה את צבע העט ב(3)

(iv) עטהרם

(v) שנה את ערכיx ,yואת גודל הצעד

לולאה  

חיצונית



ציור סדרת ריבועים

התחלתייםyוערך xקבע ערך 1.

להיות גודל צעד לריבוע ראשוןstepקבע ערך 2.

צבע ועובי התחלתיים, קבע כיוון3.

נקה מסך4.

פעמים3בצע 5.
(i)אתחל את מיקום הדמות וצבע העט

(ii)הורד עט

(iii) פעמים4בצע

צעדיםstepהתקדם (1)

מעלות90-שנה כיוון ב(2)

יחידות20-שנה את צבע העט ב(3)

(iv) עטהרם

(v) שנה את ערכיx ,yואת גודל הצעד

לולאה  

פנימית



ציור סדרת ריבועים


