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תזכורת

?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 הסכום  

שלהם
פלט התוצאה

חישוב



תזכורת

שם משתנה

לכל משתנה יש שם כדי שנוכל לפנות אליו.

 גם ספרותלהכיל ויכול באנגליתשם המשתנה ירשם

(רווח וסימנים נוספיםתווי ולא לא עברית)אבל יתחיל תמיד באות אנגלית 

(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



תזכורת

?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



תזכורת

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

תזכורת

למי מיועד המשתנה

שם המשתנה



 קבעset(שם המשתנה )ל-...

.המאפשר מתן ערך תחילי למשתנה

 שנה ערךchange(שם המשתנה )ב-...

התסריטמהמשתנה במהלך ביצוע ( או החסרה)מאפשר הוספה 

תזכורת

?עושים עם משתנהמה 



 סימון תיבתליד שם המשתנה ,

הבמההמאפשר להציג את תוכן המשתנה בפינת 

 הצגshow / הסתרhideמשתנה

התסריטביצוע במהלך יציג או יסתיר את המשתנה בפינת הבמה 

תזכורת

?עושים עם משתנהמה 



 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-תזכורת 

פעולות חשבון



 בתוך המפעילים ניתן לשלב משתנה או ערך

 חבר את הערך שבמשתנהnum 

sumלערך שבמשתנה  

חלק את הערך שב-num5-ב

מפעילים-תזכורת 

פעולות חשבון



והמשתמששיח בין המחשב -קלט מן המשתמש הינו דו

 וממתיןהמחשב מציג לצופה בקשה

 ומגיב הצופה מבין את השאלה

בקבוצת  חיישנים

  נזהה את משפט הקלט והתשובה

קלט למשתנה

בהוראת קלטקביעת ערך המשתנה 



תסריט המבקש מהמשתמש להקליד את שמו,

ולאחר מכן גורמת להגיד את השם שנקלט

קלט למשתנה

בהוראת קלטקביעת ערך המשתנה 

קלט

קלט



נשנה את התסריט כך שהחתול יגיד ברכה למשתמש

הברכה מורכבת מחיבור של שתי מילים

 (מהמילה שרשרת)שרשורחיבור מילים נקרא בשפת מדעי המחשב
מחרוזתכי מילה היא 

פעולת השרשור נמצאת בקבוצת המפעילים:

 נשרשר את תוכן המשתנהname
helloלמילה  

גם אם מקלידים את הברכה בעברית, שימו לב
:יהיה השרשור משמאל לימין

קלט למשתנה

בהוראת קלטקביעת ערך המשתנה 



יש להוסיף תווי רווח במקומות , כשמחברים מילים עם משתנים

המתאימים

 לב לסדר המילים בעבריתשימו.

קלט למשתנה

בהוראת קלטקביעת ערך המשתנה 

תו רווח


