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מבנה תכנית מחשב

המבנה הבסיסי של כל תכנית מחשב הוא:

קלט

חישוב

פלט

המידע עליו התכנית צריכה לעבוד:  קלט

החישובים שעל התכנית לבצע: חישוב

הצגת התוצאות: פלט

  לעיתים יש לבצע קלט נוסף או חישובים נוספים ולהציג תוך כדי ריצה

תוצאות שונות
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שאלה

מהו הקלט לתכנית?

גיל התלמיד

מהו החישוב שיש לבצע?

לזהות את סוג מוסד הלימודים בהתאם לגיל התלמיד

מהו פלט התכנית?

סוג מוסד הלימודים



שאלה

מהו הקלט לתכנית?

 האופניים( מחיר)עלות

מהו החישוב שיש לבצע?

הדודים את סכום הכסף שהם נתנו כמתנה6-לקלוט מכל אחד מ

להוסיף את סכום הכסף לצובר

מהו פלט התכנית?

להדפיס הודעה האם יש למרים מספיק כסף לרכוש אופניים

בהתאם לסכום הכסף שקיבלה מהדודים



שאלה

מהו הקלט לתכנית?

 מהו המסלול שבחר התלמיד-( בנפרד)עבור כל תלמיד

 נתונים קלט30לא יעלה על הדעת שכדי להריץ את התכנית נצטרך להקליד  ,

.התלמידים30-כלומר את מספר המסלול שבחר כל אחד מ

מקרים5אם התכנית נכונה עבור : נעבוד לפי הכלל הבא ,

היא תהיה נכונה גם עבור מספר גדול יותר של מקרים

כמה מקרים ברצוננו לבדוק : קלט נוסף משתנהnum

ערכיםnumובלולאה נקלוט רק  



שאלה

מהו החישוב שיש לבצע?

 1לבדוק לפי תשובות התלמידים כמה מהם בחרו במסלול

2וכמה מהם בחרו במסלול 

מהו פלט התכנית?

כמה תלמידים בחרו בכל אחד משני המסלולים

מהו משך הזמן בדקות להצגת כל הפרויקטים



___אז ___ אם 

7

המשך להוראה  

הבאה

תנאי
כן

מה לעשות אם 

לאהתנאי מתקיים



___אחרת ___ אם 
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המשך להוראה  

הבאה

תנאי
כן

מה לעשות אם 

התנאי מתקיים

לא

מה לעשות אם 

התנאי לא מתקיים



פעמיםNחזור 

REPEAT N
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פעמים10חזור 

חזור כמספר הפעמים

num-שרשום ב



חזור עד אשר

REPEAT UNTIL

חזור עד אשר 

יתקיים התנאי
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num-חזור עד אשר הערך שב
8-יהיה גדול או שווה ל



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

num-בsumשנה את 

num-הערך שב+ את ערכו הישן sum-שים באו
11



תבנית צבירה

.פריטים בחנות7עידו רכש 

ברצוננו לקלוט את מחירי הפריטים ולהציג כפלט מה הסכום שעל עידו  

.לשלם עבור הקנייה

מהו הקלט לתכנית?

מחירי המוצרים

מהו החישוב?

סיכום מחירי המוצרים

מהו הפלט?

המחיר שעל עידו לשלם

איך נחשב את סכום המוצרים?

0-תחילה נאתחל את הצובר ל

 לצוברונוסיפונקלוט בלולאה את מחירו של כל מוצר
12



תבנית צבירה

.פריטים בחנות7עידו רכש 

ברצוננו לקלוט את מחירי הפריטים ולהציג כפלט מה הסכום שעל עידו  

.לשלם עבור הקנייה
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אתחול צובר



תבנית צבירה

.פריטים בחנות7עידו רכש 

ברצוננו לקלוט את מחירי הפריטים ולהציג כפלט מה הסכום שעל עידו  

.לשלם עבור הקנייה
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לולאת הצבירה



תבנית צבירה

.פריטים בחנות7עידו רכש 

ברצוננו לקלוט את מחירי הפריטים ולהציג כפלט מה הסכום שעל עידו  

.לשלם עבור הקנייה

מה לעשות עם הצובר15



תבנית צבירה

.פריטים בחנות7עידו רכש 

ברצוננו לקלוט את מחירי הפריטים ולהציג כפלט מה הסכום שעל עידו  

.לשלם עבור הקנייה

 מה תפקידו שלnum בתסריט?

  להציג את מספר הפריט

16



תבנית צבירה מותנית

1.sum1 = 0 , sum2 אתחול צוברים0 =

שרצה על כל הנתוניםלולאה .2

xהנתון הבא : קלט2.1

:1מקיים תנאי xאם2.2

sum1  sum1 + xהצבירה המותנית

:אחרת2.3

sum2  sum2 + x

הצובריםמה לעשות עם .3
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צבירה מותניתתבנית 

הרכישה של עידו נעשתה בחנות המוכרת ספרים ומכשירי כתיבה

 מחלקההלקוחות בכל הנהלת החנות מעוניינת לדעת בכמה כסף קנו

 (מכשירי כתיבה)2או  (ספרים)1לשם כך מוצמד לכל מחלקה קוד מספרי.

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

174.5: למשל

212

215.9

130

::

מחירקוד

הפריטהמחלקה

כ הקנייה בכל מחלקה והסכום הכללי לתשלום"סה: הפלט
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הצבירה המותנית

לולאת הצבירה



תבנית מניה

1.count  אתחול המונה0

לולאה שרצה על כל הנתונים.2
xהנתון הבא : קלט2.1
2.2count  count + 1פעולה המניה

מה לעשות עם המונה.3

המשמעות של   :count  count + 1ל 1הוסף את : היא-count

1-בcountשנה את 

1+ ערכו הישן את count-שים באו
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תבנית מניה

 ספרתיים-מספרים דו15כתוב תכנית המגרילה

 מהמספרים כמהיש לחשב ולהדפיס כפלט

היו מספרים זוגיים

זוגיים-וכמה אי

21

אתחול מונה



תבנית מניה

 ספרתיים-מספרים דו15כתוב תכנית המגרילה

 יש לחשב ולהדפיס כפלט כמה מהמספרים

היו מספרים זוגיים

זוגיים-וכמה אי
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לולאת המניה



תבנית מניה

 ספרתיים-מספרים דו15כתוב תכנית המגרילה

 יש לחשב ולהדפיס כפלט כמה מהמספרים

היו מספרים זוגיים

זוגיים-וכמה אי
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מה לעשות עם המונה



תבנית מניה מותנית

1.count1 = 0, count2 אתחול המונים 0 =

שרצה על כל הנתוניםלולאה .2

xהנתון הבא : קלט2.1

:1מקיים תנאי xאם2.2

count1  count1 + 1המניה המותנית

:אחרת2.3

count2  count2 + 1

המוניםמה לעשות עם .3
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תבנית מניה מותנית

ידוע מראש כמה אנשים הצביעו

 מתמודדים3בבחירות למועצת התלמידים יש.

(3או 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

ידוע מראש כמה אנשים הצביעו

 מתמודדים3בבחירות למועצת התלמידים יש.

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

. ומציגה בסיום כמה קולות קיבל כל מתמודד

(את מספר המצביעיםn-קלוט ל)
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המניה המותנית

לולאת המניה



תבנית מניה מותנית

לא ידוע מראש כמה אנשים הצביעו

 מתמודדים3בבחירות למועצת התלמידים יש.

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

. ומציגה בסיום כמה קולות קיבל כל מתמודד

(כמה אנשים הצביעו בבחירותידוע מראש לא)
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הרחבה על לולאת

REPEAT UNTIL

  הלולאה תחזור ותתבצע עד אשר יתקיים התנאיnum > 50

מהו ערךnum לפני הלולאה?

יש לקבוע ערך תחילי ל-numבקלט או בהשמה
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הרחבה על לולאת

REPEAT UNTIL

מה יקרה את לא נשנה את ערך משתנה הלולאה בתוך הלולאה?

 תתקבל לולאה אינסופית

(כי ערך המשתנה לא השתנה והוא תמיד מקיים את התנאי)

שינוי ערך משתנה הלולאה
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תבנית מניה מותנית

לא ידוע מראש כמה אנשים הצביעו

 מתמודדים3בבחירות למועצת התלמידים יש.

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

.  ומציגה בסיום כמה קולות קיבל כל מתמודד

(כמה אנשים הצביעו בבחירותלא ידוע מראש )
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voteאתחול משתנה הלולאה /קלט

לפני הכניסה ללולאה

voteקלט חדר למשתנה הלולאה 

(עבור המצביע הבא)בתוך הלולאה 



תבנית מניה מותנית

לא ידוע מראש כמה אנשים הצביעו

 מתמודדים3בבחירות למועצת התלמידים יש.

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

.  ומציגה בסיום כמה קולות קיבל כל מתמודד

(כמה אנשים הצביעו בבחירותלא ידוע מראש )
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תרגילים

להלן התכניות שאיתן פתחנו את המצגת

בכל אחת מהתכניות נמחקו חלק מההוראות

עליכם להשלים את ההוראות החסרות

הנחייה לפתרון:

מהו החישוב ומהו הפלט, וחישבו מהו הקלט, קראו שוב את השאלה

 תכנית יש לכתוב על מנת להשלים את ההוראות / חישבו איזה תסריט

החסרות

השלימו את ההוראות החסרות

 האם הוא מקיים את דרישות התרגילובידקוהריצו את התסריט
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1שאלה 

1

2

3

4



2שאלה 

1

2

3



3שאלה 

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10
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