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הצב הינו אובייקט שבעזרתו ניתן לצייר על המסך

 לזנבו של הצב מחובר עטPenבעזרתו ניתן לצייר

 כדי לצייר באמצעות הצב יש ליצור אובייקט מסךScreen

 את הספרייה המתאימה באמצעות  לייבא כדי להשתמש בצב יש

import turtle:     ההוראה

כשורה ראשונה בתכנית

TURTLE-מה זה צב 



מבנה כללי של התכנית

import turtle    # יבוא ספריית הפקודות

ws = turtle.Screen() #  ws - window screen - ציור מסך פלט

t1 = turtle.Turtle()  #  לצב t1 יצירה ומתן השם

הוראות התוכנית שלנו #

turtle.mainloop() לולאת אין סופית השומרת את חלון הפלט פתוח #

#  IDLE  מיותר למתכנתים ב-

.כתבו קטע הקוד שלעיל והריצו, צרו תכנית פייתון חדשה



מבנה כללי של התכנית

מאורגן בפעולות

import turtle    

ws = turtle.Screen() 

t1 = turtle.Turtle()  

def main(): 

הוראות התוכנית שלנו #

turtle.mainloop() לולאת אין סופית השומרת את חלון הפלט פתוח #

# IDLE  מיותר למתכנתים ב-

main()

.כתבו קטע הקוד שלעיל והריצו, צרו תכנית פייתון חדשה

מקום כתיבת פעולות נוספות  

 mainאותן נזמן מתוך

הוראות שנרשמות לפני הפעולה  

התכניתהראשית ומוכרות בכל 



ההוראות:ws = turtle.Screen() 

ws)פותחת חלון גרפי   - Window Screen)

ההוראה:t1 = turtle.Turtle()

(צורתו משולש)יוצרת צב 

.ומציבה אותו בראשית הצירים

t1לצב נתייחס בשם  

שימו לב לגודל האות

Screen()

Turtle() 

פלט הריצה



הפעולות מופעלות על ידי הצב  ,

הצב_שם.הפעולה_שם(  פרמטר):ולכן מבנה ההוראה הוא
.פרמטר הוא המידע שהפעולה צריכה כדי לפעול

 בתכנית הגדרנו צב בשםt1:t1 = turtle.Turtle()

פעולות תנועה



import turtle

ws = turtle.Screen() 

tr = turtle.Turtle()  

def main():
tr.forward (100)
tr.forward (-100) # הוראות שקולות
tr.backward (100) #

turtle.mainloop() לולאת אין סופית השומרת את חלון הפלט פתוח #

main()



פעולות תנועה



סיבוב וכיוונים



.נתונה התכנית הבאה

  לאיזה כיוון יפנה הצב בעקבות

:ההוראה

tr.setheading (0)?

הצב יפנה לכיוון ימין 

לאיזה כיוון יפנה הצב בסיום?

הצב יפנה לכיוון ימין 

מה יהיה פלט התכנית?

תרגיל



 הצע קטע קוד קצר יותר שיצייר את אותו ציור

שימוש בלולאה

תרגיל



כתוב תכנית שתיצור צב שיצייר את הציורים הבאים:

(1)(2)

(3)(4)

(5)(6)

תרגילים



 תכנית שתיצור צב שיצייר את הציורים הבאיםכתבו:

 לצב לצייר מגן דוידכתבו תכנית שתגרום

(המשך)תרגילים 

קווים12

150

קווים10

108



תרגיל

כתוב פונקציה עבור כל אחד מהשרטוטים הבאים.

מייצג את הספרהx-כך שdigit_x:  לכל פונקציה קרא בשם

()_digit_6()  ,  digit_8()  ,  digit:  למשל

כתוב פונקציה עבור כל אחת מהספרות האחרות.

_digit:  לכל פונקציה קרא בשם



תרגיל מעקב

להלן שתי תכניות פייתון.

שרטט במחברתך מה יציר הצב, עבור כל תכנית.

 העתק את התכנית למחשב ובדוק את נכונות

.השרטוט שציירת



ב"ניתן לכתוב פונקציה שתצייר כל אחת מאותיות הא.

כתוב פונקציה מתאימה לכל אחת מאותיות השם שלך.

  כתוב תכנית שתצייר את שימך על המסך באמצעות הפונקציות

מקם את הצב כך שאותיות השם , לפני הפעלת כל פונקציה. שכתבת

.תהיינה זו ליד זו

תרגילים


