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 PyCharmעבודה בסביבת 

 .python, נפעיל את סביבת העבודה של או    לאחר ההתקנה ויצירת קיצור דרך 

 יצירת פרויקט חדש: .1

 File >> New Project  :בתפריט הראשי 

 יגרום לפתיחת החלון הבא:

 FirstProjectלפרויקט, ותן לו שם  Locationבחר מיקום 
 

 לקבוע מיקום בדיסק הנייד כדי שנוכל לעבוד במחשב בבית  מומלץ)
 (ב בבית הספרם במחשוג

 

 .ת הבעיהאיך לפתור א NoInterpreter שגיאת , בדוק בדףריקה )מפענח( Interpreter -שורת הם א

 Createסיים בלחיצה על כפתור 

  :לפתוח קובץ איךלשאלה 
 .באותו חלוןאו  בחלון חדשנוכל לבחור  בביה"ס

 , וכך נוכל לראות בצד שמאל של המסך את רשימת באותו חלוןנבחר  בבית
  שלנו ובמידת הצורך לפתוח תכניות שכתבנו בעבר.כל הפרויקטים 

 

 

 תכנית חדשה: צירתי .2

        File >> New >> Python File 

 

 print1ובחלון שיפתח ניתן שם לתכנית:  

 OKונאשר בלחיצה על כפתור  

 

 

 

 העריכה הבא: ןהתקבל חלו

 

 

 
  

 חלון העריכה

 הפרויקט עץ

 שם התכנית הנוכחית
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 הקוד: הרצת .3

 נכתוב את ההוראות הבאות:

 

 הרצה ראשונה

  ונריץ:
 …Run -נבחר ב Runמתפריט   

 ונבחר את התכנית שלנו

 

 

 

   

 בהרצה חוזרת  נסתפק בלחיצה על הכפתור  

 

  הפלט: .4

  הפלט מתקבל בתחתית החלון:

 

 

 

 

 

 פתיחה חוזרת של פרויקט קיים: .5

  File >> Open  .ובחירה בפרויקט קיים 

 

 .המתאים הקובץ יפתח אתלחיצה כפולה על שם תכנית בעץ הפרויקט 
 נוכל לערוך אותו או להריץ אותו שוב.
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 כתיבת תכנית: .6

 הקוד שרשמנו הינו אוסף של הוראות שמתבצעות בזו אחר זו.

 תכנית נכתבת כאוסף של פונצקיות.
 אוסף של הוראות המבצעות מטרה מוגדרת. -)פעולה(  פונקציה 

 באופן הבא: תוגדרמו main נקראתהפונקציה הראשית 
def main(): 

    print 2+3 

    print "hello" 

 
if __name__ == '__main__': 

    main() 

 .נקודותייםובסיום סוגריים עגולים , אחרי שם הפונקציה וdefפונקציה מוגדרת באמצעות המילה השמורה 

def  function_name () : 

….print 2 + 3 

….print "hello" 

 בפייתון(. tab -)גודל ה תווים 4במרווח קבוע של  מוזחותההוראות של הפונקציה נכתבות כשהן 

 (tabווח כולו נקבע במקש המר. כל נקודה מייצגת תו רווח)

 

 ()main (ללא הזחה !בתחילת השורהזימון )הפעלת( הפונקציה נעשה על ידי ציון שם הפונקציה )

 (.רציפיםיש שני סימני קן תחתי  main -ו name)שים לב, משני צידי המילים   if -או על ידי משפט ה

if _ _name_ _ == '_ _main_ _': 

    main() 

 מילה שיש לה תפקיד ומשמעות בשפה. - מילה שמורה

 

 .mainבהרצה התכנית תופעל הפעולה 
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 יצירת תבנית לקובץ התכנית .7

 File and Code Templatesבחר באפשרות   Editor -וב (מתוך התפריט הראשי) Settingון פתח את חל

 

 

 Python Scriptבחר באפשרות 

 

 :והקלד את הקוד המופיע בחלון

 

 OK -ו Applyסמן 

 

 כל תכנית שניצורבמעתה, 
 במקום לקבל דף עריכה נקי,

 נקבל את הקוד המופי בחלון.

 אחרי שורת ה- def main(): 
 נרשום (מיקום הסמן באיור) 
 את קוד התכנית 

 בין שורות) ערההקטע התוך ל 
 .התכנית נדביק את פלט (הגרשיים 
 

 עברית בפייתון .8

 ריאה.קניתן לקבוע את סוג הפונט כך שהעברית שתתקבל תהיה 
  File Encodingבחר באפשרות   Editor -וב (מתוך התפריט הראשי) Settingון פתח את חל

 

 UTF-8נוכל להשאיר את  
 windows-1255 -או לבחור ב

 OK -ו Applyסמן 

 

 שניהם יציגו עברית קריאה
 ללא צורך בשורת ההערה

 2שנדרשה בפייתון 

 

 במדפסת. עברי לוגי טפייתון אינה תומכת בהדפסת טקס
 "גבא"-כיוצג  "אבג"למרות שהתכנית נראית קריאה במסך המחשב, הרי שבמדפסת תתקבל עברית הפוכה, כלומר, 


