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3פייתון 



FORלולאת 

חזרה על מבנה ההוראה:

 for i  in range :(מספר שלם)
הוראות

for-הוראת הלולאה.

i-הלולאהאינדקסנקרא . משתנה מטיפוס מספר שלם.
(indexהתחלה של )iהשם המקובל למשתנה זה הוא  

.לשנותואסורלשאול על ערכו אבל , ניתן להדפיס את האינדקס

in range(n)-כמה פעמים יש לבצע את גוף , קובע את תחום המספרים
.הערך המספרי( לא כולל)ועד 0-מ. הלולאה

 הוראות לבצעקטעשמגדיר שיש : השורה מסתיימת בסימן

 כל ההוראות של גוף הלולאה נרשמות בהזחה שלtabביחס לשורת ה-for.
כולל )ההוראות שבגוף הלולאה יכולות להיות כל אחת מההוראות בשפת פייתון 

(.  הוראות לולאה חדשה
2



WHILEלולאת 

קביעת ערכו ההתחלתי של משתנה הלולאה

while לוגי-תנאי :
הוראה
הוראה
שינוי ערך משתנה הלולאה

while-הוראת הלולאה.

תנאי פשוט או תנאי מורכב שערכו אמת או שקר  –לוגי-תנאי
(בדומה לתנאים של הוראות תנאי)

 אמת  כאשר ערך התנאי הלוגי הוא רקכניסה ללולאה

 של משתנה הלולאה לפני הכניסה ערכו התחילי יש לקבוע את
(במשפט השמה או בקלט)ללולאה 

כדי שלא להיכנס  )את ערך משתנה הלולאה בתוך הלולאה שנותיש ל
(ללולאה אינסופית

3



תבנית צבירה

1.sum  הצובראתחול # 0

לולאה שרצה על כל הנתונים.2
xקלט הנתון הבא 2.1
2.2sum  sum + x # הצבירהפעולת

מה לעשות עם הצובר.3

המשמעות של   :sum  sum + xאת הוסף : היאx ל-sum

sum = sum + x:בפייתוןהכתיבה 
sum += x:או בצורה מקוצרת
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תבנית צבירה

 פריטים בחנות7עידו רכש.

ברצוננו לקלוט את מחירי הפריטים ולהציג כפלט מה הסכום שעל 

.עידו לשלם עבור הקנייה
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תבנית צבירה

איך תשתנה התכנית אם בכל פעם קונה עידו מספר שונה של מוצרים?
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תבנית צבירה מותנית

1.sum1, sum2, sum3 = 0, 0, 0(*) #אתחול צוברים

שרצה על כל הנתוניםלולאה .2

xהנתון הבא : קלט2.1

:1מקיים תנאי xאם2.2

sum1  sum1 + x

:2מקיים תנאי  xאם-אחרת2.3

sum2  sum2 + x 

:אחרת2.4

sum3  sum3 + x

הצובריםמה לעשות עם .3

sum1 = sum2 = sum3 = 0:  אתחול משתנים לאותו ערך(*)
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צבירה מותניתתבנית 

ַשם חשוב למנהל החנות לדעת מה היה  , בו-הרכישה של עידו נעשתה בחנות כל

(סכום הכסף שנצבר בסוף היום בקופה: פדיון. )של כל מחלקהפדיוןה

 3או 2, 1לשם כך מוצמד לכל מחלקה קוד מספרי.

הראשון קוד המחלקה והשני מחיר הפריט: עבור כל פריט שנרכש ייקלט זוג מספרים  .

115.5: למשל

312

117

230

::

מחירקוד

הפריטהמחלקה

כ הקנייה בכל מחלקה והסכום הכללי לתשלום"סה: הפלט
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תבנית מניה

count :אתחול המונה.1 0

לולאה שרצה על כל הנתונים.2
xהנתון הבא : קלט2.1
count :פעולת המניה2.2 count + 1

מה לעשות עם המונה.3

המשמעות של  :count  count + 1הגדל את : היאcount1-ב

count: בפייתוןהכתיבה  = count + 1
count += 1:או בצורה מקוצרת
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תבנית מניה

כתוב תכנית הקולטת סדרה של מספרים שלמים חיוביים  .

.1-סיום הקלט כשייקלט 

יש להדפיס כפלט כמה מספרים נקלטו
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תבנית מניה מותנית

(*)count1, count2, count3 = 0, 0, 0:     המוניםאתחול .1

שרצה על כל הנתוניםלולאה .2

xהנתון הבא : קלט2.1

:1מקיים תנאי xאם2.2

count1  count1 + 1

:2מקיים תנאי  xאם-אחרת2.3

count2  count2 + 1 

:אחרת2.4

count3  count3 + 1

המוניםמה לעשות עם .3

count1 = count2 = count3 = 0:  אתחול משתנים לאותו ערך(*)
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תבנית מניה מותנית

 מתמודדים4בבחירות למועצת התלמידים יש.

(4או 3, 2, 1)כתוב תכנית הקולטת את מספר המועמד 

. ומציגה בסיום כמה קולות קיבל כל מתמודד

(את מספר המצביעיםn-קלוט ל)
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תבנית מניה מותנית
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תבנית מניה מותנית

לא ידוע כמה מצביעים

15

ברוב המקרים לא ידוע מראש כמה מצביעים  

מספר מועמד לא אפשרי  זקיףלכן נקבע כ, יהיו

whileונשתמש בלולאת 

-בצע עד ש



מותניתצבירה תבנית 

לא ידוע כמה פריטים נרכשו

ַשם חשוב למנהל החנות לדעת מה היה  , בו-הרכישה של עידו נעשתה בחנות כל

(סכום הכסף שנצבר בסוף היום בקופה: פדיון. )של כל מחלקהפדיוןה

 3או 2, 1לשם כך מוצמד לכל מחלקה קוד מספרי.

הראשון קוד המחלקה והשני מחיר הפריט: עבור כל פריט שנרכש ייקלט זוג מספרים  .

115.5: למשל

312

117

230

::

מחירקוד

הפריטהמחלקה

כ הקנייה בכל מחלקה והסכום הכללי לתשלום"סה: הפלט
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.99קוד מחלקה לא קיים : ערך הזקיף

?האם ניתן לבחור בערך אחר עבור הזקיף
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קוד המחלקה ומחיר הפריט: קלט זוג ערכים

אלא שאת קוד המחלקה הראשון קולטים לפני  

ואת מחיר הפריט בתוך הלולאה  , הלולאה

.כהוראה ראשונה
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נקלט קוד  , עבור הקניה הבאה

.המחלקה כהוראה אחרונה בלולאה

.נבדק תנאי הכניסה ללולאה

אם התנאי מתקיים נקלט מחיר  

הבאהבאיטרציההפריט 



תבנית ממוצע

מניהוהצבירהתבנית הממוצע הינה שילוב של תבניות ה.

count  ,0:  אתחול מונה וצובר1. 0sum 

xערך ראשון : קלט2.

:כל עוד לא נגמר הקלט3.

sum-לxהוסף את  3.1

1-הגדל את המונה ב3.2

xהערך הבא : קלט3.3

average :   חשב את הממוצע4. sum / count

הצג כפלט את ערך הממוצע5.
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תבנית ממוצע

(נקלט ערך הסיום כקלט ראשון)ייתכן והקלט לא יכיל ערכים כלל : בעיה

.4' בהוראה מס0-במקרה כזה תהיה שגיאה של חלוקה ב

התיקון:

count  ,0:  אתחול מונה וצובר1. 0sum 

xערך ראשון : קלט2.

:כל עוד לא נגמר הקלט3.

sum-לxהוסף את  3.1
1-הגדל את המונה ב3.2
xהערך הבא : קלט3.3

:count > 0אם 4.
average :   חשב את הממוצע sum / count

:אחרת
average  0

הצג כפלט את ערך הממוצע5.
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average :   את הממוצעחשב  sum / count



תבנית ממוצע

(נקלט ערך הסיום כקלט ראשון)ייתכן והקלט לא יכיל ערכים כלל : בעיה

.4' בהוראה מס0-במקרה כזה תהיה שגיאה של חלוקה ב

התיקון:

count  ,0:  אתחול מונה וצובר1. 0sum 

xערך ראשון : קלט2.

:כל עוד לא נגמר הקלט3.

sum-לxהוסף את  3.1
1-הגדל את המונה ב3.2
xהערך הבא : קלט3.3

:count > 0אם 4.
average :   חשב את הממוצע sum / count

:אחרת
average  0

הצג כפלט את ערך הממוצע5.
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שילוב של כל התבניות–תרגיל 

כתוב תכנית הקולטת את הציונים של תלמידי הכיתה במבחן.

.הקלט יהיה שם התלמיד והציון שקיבל

.עבור השםfinishסיום הקלט כאשר תיקלט המילה 

:התכנית תחשב ותציג כפלט
כמה תלמידים ניגשו לבחינה

  כמה תלמידים נכשלו בבחינה

עבור כל תלמיד שנכשל יש להדפיס את שמו בצירוף הודעה מתאימה.

הציון הממוצע של הציונים חיוביים בלבד

הציון הממוצע הכללי בבחינה
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התכנית



המשך התכנית
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פלט התכנית


