
 
 
 

 תכנות בשפת פייתוןסילבוס קורס 
 אל-עוז אופקמרצה: 

 
 אודות הקורס

פייתון היא שפת תכנות פופולארית ונפוצה. הקורס פותח צוהר אל עולם התכנות, ומביא בסיס רחב על 
 .מנת להתחיל לתכנת בעצמנו

 
 הקורסמטרות 

 ותאוריה הכרחיים מושגים הכרת. 1
 מעשיים תרגולים. 2
 בעצמך זאת עשה על רב דגש. 3
 

 !הראשון מהמפגש כבר ולתכנת לנסות
 

 למי מיועד הקורס

הקורס מיועד לאנשים שמתעניינים ורוצים להיכנס לתוך עולם התכנות. הקורס מתחיל מהצעד הראשון 
 .ואין צורך בידע קודם בתכנות

 
 הקורסדרישות 

 .הקורס מתאים לחסרי רקע בתכנות

  –לינק להורדה חינמית להלן . הפייתוןעליו מותקנת תוכנת יש להגיע לשיעורים עם מחשב נייד 

365-https://www.python.org/downloads/release/python/ 

 .מהמפגשים 80% של לנוכחות בכפוף, אקסטרא מטעם תעודה תוענק הקורס לבוגרי 

 
 אודות המרצה

 מתכנת, מסגרות במגוון טכנולוגית וחניכה בהדרכה ניסיון בעל, מאתיים שמונה יחידת בוגר  ,אל-עוז אופק
 חברתית מעבודה וכחלק באקדמיה וכיום, הסייבר בתחום סטארטאפ בחברת בעבר פייתון בשפת

-שפה-אדם ממשקי וחוקר אביב תל באוניברסיטת לאוטמן עדי ש"ע הבינתחומית בתכנית לומד. קהילתית
 .מחשב

 

 

 

https://www.python.org/downloads/release/python-365/
https://www.python.org/downloads/release/python-365/


 
 
 

 פירוט תכני הקורס )סילבוס(

o  1שיעור 
 הקדמה לקורס, רקע כללי על תכנות ושפות תכנות 
 סביבת עבודה 
 ( תרגיל ראשוןHello World) 
 אופרטורים 
 פונקציות בסיסיות של פייתון 
  :מספרים שלמים, מחרוזותסוגי נתונים 
 משתנים והשמה 

 
o  2שיעור 

 סוגי נתונים נוספים: מספרים לא שלמים, בוליאנים 
  הפקודהtypeוהמרת סוג משתנה , 
  ייצוג תווים באמצעותASCII 
 תנאים 

 
o  3שיעור 

 הזכה 
 קשרים לוגיים בתנאים 
 כתיבת פונקציות, עבודה עם הממשק של פייתון 
 בדיקת קלט של פונקציה 
  סקריפט פונקציונאליכתיבת 
 תיעוד פונקציות 
 קלט מהמשתמש 

 
o  4שיעור 

  לולאותwhile 
  לולאותfor 
 תרגילי ביניים מסכמים 
 Range 
  אופרטורים, שינויים ברשימות –רשימות 

 
o  5שיעור 

 טיפוסי משתנים מתקדמים 
 Tuples  
 Sets 



 
 
 

 Dictionaries 
 )רשימות מקוננות )מטריצות 
 לולאות מקוננות 
 רקורסיה 
  תרגול 

 
o  6שיעור 

 עבודה עם קבצים 
 Imports 
 Math 
  כתיבתmodule וייבוא שלו 
 Csv 
 מודולים שימושיים 
 היכרות עם הקהילה של פייתון 
 חיפוש מידע באינטרנט 

 
o  7שיעור 

 רקע לתכנות מונחה עצמים 
 Class, Object 
 ( מתודות עם שמות שמורים__*__ ) 
 בסיס לירושה 
 תרגיל מסכם 
  המשך לימוד עצמי –סיכום קורס 

 

 

 


