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 הצגת הנתונים שבטבלה

 selectאילתות שלאחר שבנית טבלה והזנת לתוכה נתונים, נרצה ליצור שאילתות להצגת הנתונים, 

  :New Query -קליק ימני על שם הטבלה ובחר ב .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 להלן(:רשום את השאילתה )ראה  .2
 )השאילתה יכולה להירשם בשורה אחת או בכמה שורות( 

 אין חשיבות לגודל האות 

 :הפעל את השאילתה .3

 

 

 

 שאילתות הצגה

SELECT  שדות-רשימת  FROM הטבלה -שם  

 

   SELECT רשימת שדות שורות: 2 -או ב 
  FROMהלבטשם ה  

 

 

 

 הצגת כל הטבלה: 

SELECT  *  FROM הטבלה -שם  

 .כלמייצגת כל המילה   *כוכבית  
 

  



   #Cסביבת  2 תכנות בסביבת האינטרנט

 

blog.csit.org.il  הילה קדמן 

 השאילתות הבאות מתייחסות לטבלה הבאה:

 
 ובה הנתונים הבאים:

 

  לפי שדה המפתח -כברירת מחדל  - טבלת התלמידים ממויינתבעקבות ההוראה הבאה, הוצגה: 

SELECT  *  FROM studentsTbl 

 

 הצגת הטבלה ממויינת לפי כיתה: 

SELECT  *  FROM studentsTbl ORDER BY class 
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 :הטבלהשדות הצגת חלק מ

 רשימת השדות      בחר 
 שם הטבלה   מתוך 

 SELECT   רשימת שדות  

 FROM       שם הטבלה  

 

 הצגת שם התלמיד כיתה ויישוב מגורים של כל התלמידים לפי סדר שונה: •
 

SELECT name, class, city FROM studentsTbl; 

SELECT name, class, city FROM studentsTbl ORDER BY class; 

SELECT name, class, city FROM studentsTbl ORDER BY city, class 
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 צמצום הנתונים:

 רשימת שדות      בחר 
 שם הטבלה   מתוך 
 ניסוח התנאי  -כך ש 

 SELECT רשימת שדות 

 FROM שם הטבלה 

 WHERE ניסוח התנאי   

 

 :מתמטיקההצגת כל תלמידי  •
SELECT * FROM studentsTbl WHERE mainSubject = 'מתמטיקה' 

 

 

 ת:רּופ  הצגת שם, כיתה ומקצוע לימוד של כל תלמידי ס   •
SELECT name, class, mainSubject FROM studentsTbl WHERE mainSubject = 'ספרות' 

 

 

 :  הצגת כל התלמידים שלא שילמו:בחירה לפי ערך בוליאני •
SELECT *  FROM studentsTbl WHERE not paid; 

SELECT *  FROM studentsTbl WHERE paid = false 

 

 ואלו שכן שילמו: 

 

SELECT *  FROM studentsTbl WHERE paid; 

SELECT *  FROM studentsTbl WHERE paid = true 
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 תנאי חיפוש מורכב:

 (11הצגת כל התלמידים משכבה י"א )שכבה  •

SELECT name, class, city FROM studentsTbl  

WHERE class >1100 AND class < 1200 

 

 הצגת כל התלמידים מירושלים או מאריאל ששילמו: •

 האם התוצאה נכונה?? 

SELECT name, class, city, paid FROM studentsTbl  

WHERE paid AND city = 'אריאל' OR city = 'ירושלים' 

 
 

 .OR -ן ANDשים לב לסדר הקדימויות של  
 דאג לשנות את סדר הקדימויות בעזרת סוגריים: 

SELECT name, class, city, paid FROM studentsTbl  

WHERE paid AND ( city = 'אריאל' OR city = 'ירושלים' )  
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 : LIKEהקריטריון 

 למה שהגדרנו בקריטריון. שולפים את המידע שזהה לחלוטין WHERE -הקריטריונים שב
 לפעמים אנחנו רוצים את כל אלה שאינם זהים לחלוטים אלא רק מתחילים / מסתיימים / כוללים קטע קוד.

 :LIKE -סימן שיוויון לא ייתן תוצאה. לכן נשתמש ב

'A_Z'   תווים המתחילה ב 3מחרוזת בת- A ומסתיימת ב- Z 
'A%Z'  מחרוזת באורך כלשהו המתחילה ב- A ומסתיימת ב- Z 

'A_%Z'  תווים המתחילה ב 3 לפחותמחרוזת שאורכה- A ומסתיימת ב- Z 
'A%'  מתחיל ב- A  
' %A'  מסתיים ב- A 

'%AN%' מחרוזת  -מכיל תתAN 

 OR -יחפש רק מחרוזות באות גדולה. אם רוצים גם אות קטנה, צריך להוסיף תנאי ב –המחרוזת תלוית רישיות 

 המילה 'זאב' מופיעה ביישוב המגורים שלהם:הצגת כל התלמידים ש 

SELECT name, class, city FROM studentsTbl 

WHERE city LIKE  '%'%זאב  

 

 זאב    זאב: -הצגת כל התלמידים ששם היישוב שלהם מסתיים ב'LIKE  '% 

 גבעת%'  גבעת: -ב תחילהצגת כל התלמידים ששם היישוב שלהם מLIKE  ' 

  התלמידים הגרים בירושלים:הצגת כל 
SELECT name, class, city FROM studentsTbl 

WHERE city LIKE 'יר%' 

 

 מודיעין ומבשרת ציון( ן -ומסתיים ב מ -כל התלמידים ששם הישוב שלהן מתחיל ב( 

SELECT name, class, city FROM studentsTbl 

WHERE city LIKE 'מ%ן' 

 

 אותיות: 4' ומכילים בדיוק ב -', מסתיים בי -הצגת כל התלמידים אשר שמם מתחיל ב 

SELECT name, class, city FROM studentsTbl 
WHERE name LIKE   ' _ב י_ '  
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 IN -ו  BETWEENהקריטריונים  

 בודק האם ערך השדה נמצא ברשמית הערכים הנתונה inהקירטריון 

 גרים באחד היישובים: אריאל, ירושלים, פסגת זאב הצג את כל התלמידים אשר 

 

SELECT name, city FROM studentsTbl 

WHERE city IN  'פסגת זאב'( ,, 'ירושלים')'אריאל'  

 

 

 

 

 

 

 

 בודק האם ערך השדה נמצא בתחום הערכים הנתון )כולל הקצוות( betweenהקריטריון 

  כולל(, 1998מאי  14 -ו 1998ינואר  30ין ם שנולדו בכל התלמידישם ותאריך לידה של הצג( 
 ממויין לפי תאריך לידה:

 

SELECT name, birthday FROM studentsTbl 

WHERE birthday BETWEEN '1998-01-30' AND '1998-05-14'  

ORDER BY birthday 

 

 
 
 

 


