
בלוק/ פונקציה 
הילה קדמן

ט"תשע, 2019דצמבר 



סוב-סוב-סביבון סוב

?מה עושה התסריט 



סוב-סוב-סביבון סוב

 קטע התסריט גורם לסביבון

להתקדם תוך כדי החלפת  

תלבושות ורקע



סוב-סוב-סביבון סוב

 תוך כדי  להתקדם נרצה להחליף את קטע התסריט שגורם לסביבון

moveהתקדם :  אחתהחלפת תלבושות בהוראה 



סוב-סוב-סביבון סוב

  לשם כך נצטרך

moveאת משמעות ההוראה להגדיר 

defineבאמצעות 

define בלוק  /פונקציה מגדיר



סוב-סוב-סביבון סוב

ההוראות לתזוזת הסביבון שנרשמו קודם בגוף הלולאה  , שימו לב

moveמועברות לבלוק ומבוצעות בכל פעם שמופעלת ההוראה 



בלוק-פונקציה 

זהו קטע תסריט המבצע  -בלוק-' בסקרצנקראת ( פעולהאו )פונקציה

משימה מוגדרת

שמרמז על תפקידו, לבלוק יש שם ייחודי
(התכנית/ בהמשך נראה שהבלוק יכול לקבל מידע מהתסריט הראשי )

  כדי ליצור בלוק נבחר בקבוצה



פעולה-פונקציה 

בלוק

בתוך קבוצה זו נבחר באפשרות ליצירת בלוק חדש

ניתן שם לבלוק

  מכיוון שמדובר בהתקדמות

נקרא לבלוק, הסביבון

moveבשם 

נאשר ב-OK



פעולה-פונקציה 

בלוק

 בחלון התסריטים תופיע הלבנהdefine move

הגדר את ההוראות לבלוק שיצרנו:  שמשמעותה

 הלבנהdefineמתפקדת כמו האירועים המוכרים

כאשר לוחצים על הדגל הירוק: למשל

כאשר הבלוק יזומןרקאבל היא תופעל 

 בקבוצהMy Blocks נוספה לבנה חדשה

. ששמה כשם הבלוק

(לבנת זימון הבלוק)זוהי לבנה ההפעלה של הבלוק 



פעולה-פונקציה 

בלוק

נצמיד ללבנת ה-define  את ההוראות שיתבצעו

(כשהבלוק יופעל)כשהבלוק יזומן 

הוראת הזימון בתסריט:

moveבצע את הוראות הבלוק 

עד אשר נוגע בקצה הבמה



סוב-סוב-סובסביבון 

סדר הפעולות

  הוראות התסריט מופעלות בזו אחר זו עד

שהביצוע מגיע ללבנת זימון הבלוק



סוב-סוב-סובסביבון 

סדר הפעולות

  הוראות התסריט מופעלות בזו אחר זו עד

שמגיע ללבנת זימון הבלוק

הביצוע מסתעף לביצוע הוראות הבלוק

הבלוק עצמו אינו מכיל לולאה!  שימו לב  .

הוא מתבצע פעם אחת  

(עד שיזומן שוב)בדיוק 



סוב-סוב-סובסביבון 

סדר הפעולות

  הוראות התסריט מופעלות בזו אחר זו עד

שמגיע ללבנת זימון הבלוק

הביצוע מסתעף לביצוע הוראות הבלוק

 כשנגמר הביצוע חוזרת השליטה לתסריט

ומתבצעת ההוראה  

העוקבת להוראת 

הזימון



סוב-סוב-סובסביבון 

סדר הפעולות

  הוראות התסריט מופעלות בזו אחר זו עד

שמגיע ללבנת זימון הבלוק

הביצוע מסתעף לביצוע הוראות הבלוק

 כשנגמר הביצוע חוזרת השליטה לתסריט

ומתבצעת ההוראה  

העוקבת להוראת 

הזימון

מתבצעת  , במקרה שלנו

הלולאה שוב ושוב עד שנוגע

בקצה הבמה



סוב-סוב-סובסביבון 

סדר הפעולות

  הוראות התסריט מופעלות בזו אחר זו עד

שמגיע ללבנת זימון הבלוק

הביצוע מסתעף לביצוע הוראות הבלוק

 כשנגמר הביצוע חוזרת השליטה לתסריט

ומתבצעת ההוראה  

העוקבת להוראת 

הזימון

מתבצעת  , במקרה שלנו

הלולאה שוב ושוב עד שנוגע

בקצה הבמה

תסתיים הלולאה  , כשהסביבון יגיע לקצה הבמה

וחזרה לתחילתה  , והביצוע ימשיך הלאה להחלפת רקע

foreverשל לולאת 



?כמה פונקציות ניתן לרשום בתכנית
(כמה שרוצים: תשובה)

עקוב אחר ביצוע בתכנית הבאה:



?כמה פונקציות ניתן לרשום בתכנית
(כמה שרוצים: תשובה)

 בתחילה תתבצע הפונקציהinit

,  ניקוי מסך)המאתחלת את השרטוט 

(:ראשוניםy-וxקביעת ערכי , קביעת צבע עט



?כמה פעמים ניתן לזמן את הפונקציה
(כמה שרוצים: תשובה)

את הפונקציה ניתן לזמן הרבה פעמים

מתבצעת הפונקציה, בכל זימון

וחוזרת להוראה שאחרי זו שזימנה אותה



את הפונקציה ניתן לזמן הרבה פעמים

מתבצעת הפונקציה, בכל זימון

וחוזרת להוראה שאחרי זו שזימנה אותה

?כמה פעמים ניתן לזמן את הפונקציה
(כמה שרוצים: תשובה)



את הפונקציה ניתן לזמן הרבה פעמים

מתבצעת הפונקציה, בכל זימון

וחוזרת להוראה שאחרי זו שזימנה אותה

?כמה פעמים ניתן לזמן את הפונקציה
(כמה שרוצים: תשובה)



ציור סדרת ריבועים

התסריט הבא מצייר סדרה של ריבועים



בלוק עם פרמטרים

כל הריבועים שווי גודל, חסרון התסריט.

 נכתוב פעולה חדשהDraw Square (size)

,  את גודל צלע הריבוע-שתקבל מידע מהתכנית 

ובכל זימון שלה תשלח התכנית את גודל הצלע הריבוע שיש לצייר

DrawSquareניצור בלוק חדש בשם 1.



בלוק עם פרמטרים

נסמן את האפשרות השמאלית להוספת פרמטר לפעולה2.

את שם המשתנה שיצרנונרשוםבמקום שנוצר 3.

OKנאשר בלחיצה על 4.



בלוק עם פרמטרים

בחלון התסריטים הופיע הבלוק להגדרת הפעולה

 בקבוצתMy Blocks  תופיע הלבנה
עם מקום מתאים להוסיף מספר או משתנה  

נשלב במקום המתאים את המשתנה
שיכיל את הערך עליו תעבוד הפונקציה



בלוק עם פרמטרים

 הפרמטרsizeשל הריבועשהתקבל מכיל את גודל הצלע.

 נשלב אתsizeבהוראה

  בכל זימון של הפעולה נשלח גודל צלע שונה והפעולה תצייר ריבוע

בגודל זה



ציור סדרת ריבועים  

בלוק עם פרמטרים



שלבים בכתיבת תכנית

פירוק לתת בעיות

נבנה התסריט המצייר סדרה של ריבועים  ,

, האחד בתוך השני

כל ריבוע בצבע וגודל שונים

נפרק את הבעיה לתת בעיות:

אתחול-א

:פעמים7בצע -ב

.Iצייר ריבוע

.IIקבע מיקום העט עבור הריבוע הבא



שלבים בכתיבת תכנית

פירוק לתת בעיות

  כדי לצייר את הריבוע נשתמש בפונקציה
DrawSquare(size)

(נשכפל אותה ונעתיק לתכנית החדשה)שכתבנו בתכנית הקודמת  



שלבים בכתיבת תכנית

פירוק לתת בעיות

האלגוריתם:

אתחול

הרם עט1.

קבע אורך קו ראשון2.

קבע מיקום התחלתי3.

קבע צבע ראשוני4.

 פעמים7בצע:

צייר ריבוע1.

שנה מיקום וצבע עבור הריבוע הבא2.



שלבים בכתיבת תכנית

פירוק לתת בעיות

האלגוריתם:

אתחול

הרם עט1.

קבע אורך קו ראשון2.

קבע מיקום התחלתי3.

קבע צבע ראשוני4.

 פעמים7בצע:

צייר ריבוע1.

שנה מיקום וצבע עבור הריבוע הבא2.



שלבים בכתיבת תכנית

פירוק לתת בעיות

האלגוריתם:

אתחול

הרם עט1.

קבע אורך קו ראשון2.

קבע מיקום התחלתי3.

קבע צבע ראשוני4.

 פעמים7בצע:

צייר ריבוע1.

שנה מיקום וצבע עבור הריבוע הבא2.



שלבים בכתיבת תכנית

פירוק לתת בעיות

האלגוריתם:

אתחול

הרם עט1.

קבע אורך קו ראשון2.

קבע מיקום התחלתי3.

קבע צבע ראשוני4.

 פעמים7בצע:

צייר ריבוע1.

שנה מיקום וצבע עבור הריבוע הבא2.



התכנית
התקבלה תכנית קצרה העוסקת 

, צריך לעשותַמה-ב

ֵאיך-והרבה פעולות העוסקות ב

עושים זאת


