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וגםתנאי –א "קבלה למד

 א אם "במד( ר"מע)אשונה רזרה עגישי מתלמיד יכול להתקבל לקורס

.וגם עבר ריאיון קבלה' הוא לומד בכיתה ט

.כתוב תכנית הקולטת את פרטי המועמד ומודיעה האם התקבל לקורס

חלוקה לתת בעיות:

?לתכניתקלטמהו ה

(ל/כ)עבר ריאיון ('שכבה ט= 9)כיתת הלימוד 

?שיש לבצעבדיקותמהן ה

עבר ריאיוןוגם9כיתת הלימוד היא 

?התכניתפלטמהו 

.א"לא התקבל למד/ התקבל 
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תנאי מורכב/ תנאי פשוט 

תנאי פשוט:

התלמיד בכיתה ט':

 class_num == 9

התלמיד עבר את הריאיון:

 interview == ‘y’

תנאי מורכב:

התלמיד עבר את הריאיוןוגם' התלמיד בכיתה ט:

class_num == 9  and interview == ‘y’
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אותנאי –נבחרת הספורט 

 לנבחרת אתלטיקה קלה אם הוא מצטיין בריצה או ייתקבלתלמיד
.מצטיין בקפיצה לגובה

/  ריצה )כתוב תכנית שתקלוט את ענף הספורט שבו מצטיין התלמיד 
.תקבל לנבחרתהותודיע האם התלמיד ( אחר/ קפיצה לגובה 

חלוקה לתת בעיות:
?לתכניתקלטמהו ה

:  ענף הספורט של התלמיד
running–ריצה ,jumping–קפיצה לגובה ,other-אחר

?שיש לבצעבדיקותהמהן 
ענף הספורט הוא קפיצה לגובהאוענף הספורט הוא ריצה  

?התכניתפלטמהו 
.לנבחרת האתלטיקהלא התקבל / התקבל 
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תנאי מורכב/ תנאי פשוט 

תנאי פשוט:

התלמיד מצטיין בריצה:

 sport == “running”

התלמיד מצטיין בקפיצה לגובה:

 sport == “jumping”

תנאי מורכב:

 התלמיד מצטיין בקפיצה לגובהאוהתלמיד מצטיין בריצה:

 sport == “running”  or sport == “jumping”
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NOTהקשר -היפוך תוצאה 

 איך נבדוק שמספר הנמצא במשתנהnumחיובי?

 if num > 0:

print (num, "positive") 

 איך נבדוק שהמספר שנמצא במשתנהnum אינו חיובי?

0האם המספר קטן או שווה : 'דרך א

 if num <= 0:

print (num, "not positive")

אם לא מתקיים ש: שלילה של התנאי:  'דרך ב-num חיובי

 if  not (num > 0):

print (num, "not positive")
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ביטוי לוגי מורכב–קשרים לוגיים 

 תנאי פשוט/ ביטוי  :a > b  ,  x <= y-1  ,  num%2 != 0

תנאי לוגי מורכב:

צירוף של כמה תנאים לוגיים פשוטים באמצעות קשר לוגי

orאו  /  andוגם  

and- על מנת שהביטוי הלוגי המורכב באמצעותand  יהיה

.אמתהביטויים הפשוטים להיות כלחייבים (true)אמת

(false)מספיק שאחד מהם יהיה שקר כדי שכל הביטוי יהיה שקר 

or- על מנת שהביטוי הלוגי המורכב באמצעותor אמתיהיה

(true) אמתלהיות אחדביטוי פשוט לפחותחייב.

not- (ביטוי),  אמתאם ערך הביטויnotשקריהפוך אותו ל

אמתיהפוך אותו לnot(ביטוי), שקראם ערך הביטוי , ולהיפך
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חקירת משולש

 ומציגה כפלט , מספרים שלמים וחיוביים3כתוב תכנית הקולטת

.הודעה האם המספרים יכולים להיות משולש

,  צלעות-שווה: יש לבדוק ולהדפיס איזה סוג משולש זה–אם כן 

.צלעות-שוקיים  או  שונה-שווה

גיאומטריה:

.שתי צלעות גדול מהצלע השלישיתכלבמשולש סכום 
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חקירת משולש

a, b, cמספרים שלמים  3:  קלט1.

(המספר שלילי או אפס)אם אחד המספרים אינו חיובי 2.

לא משולש:  הדפס

שני מספרים אינו גדול מהמספר השלישיכלאם סכום -אחרת3.

לא משולש: הדפס

אם שלושת המספרים שווים זה לזה-אחרת4.

משולש שווה צלעות: הדפס

אם יש שני מספרים השווים זה לזה-אחרת

משולש שווה שוקיים: הדפס

הדפס משולש שונה צלעות–אחרת 

10



חקירת משולש

(שלילי או אפס)אחד המספרים אינו חיובי אם1.

לא משולש:  הדפס

אם אחד המספרים שלילי או אפס: 'דרך א

(הדרך הפשוטה והמועדפת)
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חקירת משולש

(שלילי או אפס)אחד המספרים אינו חיובי אם1.

לא משולש:  הדפס

אם אחד המספרים שלילי או אפס: 'דרך א

(הדרך הפשוטה והמועדפת)

אם לא מתקיים שכל שלושת המספרים חיוביים: 'דרך ב
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חקירת משולש

(שלילי או אפס)אחד המספרים אינו חיובי אם1.

לא משולש:  הדפס

אם אחד המספרים שלילי או אפס: 'דרך א

(הדרך הפשוטה והמועדפת)

אם לא מתקיים שכל שלושת המספרים חיוביים: 'דרך ב

השלישי אינו חיוביאוהשני אינו חיובי אוהראשון אינו חיובי : 'דרך ג
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חקירת משולש

למספר השלישיקטן או שווה סכום של שני מספרים שקיים אם-אחרת

לא משולש: הדפס

ערך הביטוי אינו משנה כי יש כבר תוצאה סופית לביטוי-לא חשוב  

אמת...  אואמתאושקר 14



חקירת משולש

שני מספרים גדול מהמספר השלישיכלשסכום לא מתקיים אם-אחרת

לא משולש: הדפס

ערך הביטוי אינו משנה כי יש כבר תוצאה סופית לביטוי-לא חשוב  

שקר...  וגםשקרוגםאמת
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חקירת משולש

ולכן נבדוק איזה  , סימן שהמספרים מהווים משולש, אם הגענו לכאן

:סוג משולש זה

שלושת המספרים שווים זה לזהאם-אחרת

משולש שווה צלעות: הדפס

יש שני מספרים השווים זה לזהאם-אחרת

משולש שווה שוקיים: הדפס

הדפס משולש שונה צלעות–אחרת 16

elifמשפט הכולל 

:else-חייב להסתיים ב



חקירת משולש

מקיימים משולשכןאפשר לשאול תחילה האם המספרים : הערה.

נבדוק איזה סוג משולש זה–אם כן 

לא משולש: נדפיס-אחרת 

 (סילוק המקרים הלא מתאימים–בשיטת האלימינציה )ואפשר לשאול הפוך :

 מקיימים משולשלאאם המספרים.

לא משולש: הדפס–( לא מקיימים, כלומר)אם כן 

נבדוק איזה סוג משולש זה–( כן מקיימים, כלומר)אם לא 
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