
  #Cיסודות התכנות בשפת  
 -למורי הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 

 דרום



 הכרת סביבת העבודהVisual Studio  

חשיפה לתכנות מונחה עצמים 

  פיתוח חשיבה אלגוריתמית בסביבת עצמים 

 יסודות התכנות בשפתC#  

  כתיבת מחלקות 

לולאות, ביצוע מותנה 

מחרוזות וטיפול בסיביות, מערכים 

מחלקות שירות ורשימות, פעולות סטטיות 
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 ?על מה לא נדבר



 הכרת סביבת העבודהVisual Studio  

 התכנות בשפת יסודותC#  

 לולאות, מותנהביצוע 

מחרוזות  , מערכים 

פעולות סטטיות 

  מחלקות  כתיבת , שירותמחלקות 

  לתכנות מונחה עצמיםחשיפה 

  פיתוח חשיבה אלגוריתמית בסביבת עצמים 

טיפול בסיביות ורשימות 
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 ים-PROJECTיכולים להיות מספר  SOLUTIONבתוך 
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 ליצור פרויקט חדש
 TestProject -שם  
 SOLUTION – TestSolution-שם ל

 CSharpProjectsתיקיה חדשה  –מיקום 

האם אתם רואים  
 ?שינוי
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 הרצת תכנית
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Ctrl+F5 

Ctrl+Fn+F5 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace TestProject 

{ 

    class First 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("hello world"); 

        } 

    } 

} 
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using System; 

 

namespace TestProject 

{ 

    class First 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("hello world"); 

        } 

    } 
} 
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using System; 

 

    class First 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("hello world"); 

        } 

    } 
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using System; 

 

    class First 

    { 

        static void Main() 

        { 

            Console.WriteLine("hello world"); 

        } 

    } 

using System; 

 

    class First 

    { 

        static int Main() 

        { 

            Console.WriteLine("hello world"); 

            return 0; 

        } 

     

    } 
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 פלט
static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("hello world"); 

            Console.Write("Good"); 
            Console.Write("Morning"); 

            Console.WriteLine(); 

 

        Console.WriteLine(1 + 2); 
        Console.WriteLine("1+2=" + (1 + 2)); 

        Console.WriteLine("1+2=" + 1 + 2); 

 

        Console.WriteLine("first number={0}, second number={1}", 10, 15); 

        Console.WriteLine("first number={1}, second number={0}", 10, 15); 
 } 

Console.WriteLine/Console.Write 
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 פלט 
static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("hello world"); 

            Console.Write("Good"); 
            Console.Write("Morning"); 

            Console.WriteLine(); 

 

        Console.WriteLine(1 + 2); 
        Console.WriteLine("1+2=" + (1 + 2)); 

        Console.WriteLine("1+2=" + 1 + 2); 

 

        Console.WriteLine("first number={0}, \t second number={1}", 10, 15); 

        Console.WriteLine("first number={1}, \n second number={0}", 10, 15); 
 } 

Console.WriteLine/Console.Write \t 
\n 
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https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.console.writeline(v=vs.110).aspx
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סוגי  
 נתונים

סוג  

 הנתונים

 ערך מקסימום ערך מינימום גודל זכרון נדרש

bool  8   בסוג זה יש שני ערכים   סיביות

 true, false: אפשריים 

  

char  16 סיביות Unicode 0 Unicode 216 -1 

string       

byte  8  127 0 סיביות 

short 16  32767 32768- סיביות 

int 32  2,147483,647 2,147,483,648- סיביות 

long 64  9,223,372,036,854,775,807 9,223,372,036,854,775,808- סיביות 

double 64 משמש לאחסון ערכים ממשיים בתחומים גדולים יותר סיביות, 

 .תופס שמונה בתים בזיכרון, ספרות דיוק 10 עד
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abstract as base bool 

break byte case catch 

char checked class const 

continue decimal default delegate 

do double else enum 

event explicit extern false 

finally fixed float for 

foreach goto if implicit 

in in (generic modifier) int interface 

internal is lock long 

namespace new null object 

operator out out (generic modifier) override 

params private protected public 

readonly ref return sbyte 

sealed short sizeof stackalloc 

static string struct switch 

this throw true try 

typeof uint ulong unchecked 

unsafe ushort using virtual 

void volatile while   42 

 מילים שמורות  
   C#-ב

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/sf985hc5.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cscsdfbt.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hfw7t1ce.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/c8f5xwh7.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/adbctzc4.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5bdb6693.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/06tc147t.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/0yd65esw.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/x9h8tsay.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/74b4xzyw.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/0b0thckt.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/e6w8fe1b.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/923ahwt1.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/364x0z75.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/25tdedf5.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/900fyy8e.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/370s1zax.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/678hzkk9.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5011f09h.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/sbbt4032.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8627sbea.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/xhbhezf4.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/e59b22c5.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/67bxt5ee.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/zwc8s4fz.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/f58wzh21.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/b1e65aza.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ch45axte.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ttw7t8t6.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/13940fs2.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5011f09h.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/z5z9kes2.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ttw7t8t6.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd469484.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5kzh1b5w.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/87d83y5b.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/7c5ka91b.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/scekt9xw.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/c5kehkcz.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ctetwysk.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/z2kcy19k.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/51y09td4.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/edakx9da.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/9kkx3h3c.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/s53ehcz3.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/t3c3bfhx.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd469487.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ebca9ah3.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/w5zay9db.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/st6sy9xe.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bcd5672a.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/yzh058ae.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/acdd6hb7.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/14akc2c7.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/1h3swy84.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/d86he86x.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/88c54tsw.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ybs77ex4.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/eahchzkf.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cx9s2sy4.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/98f28cdx.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/362314fe.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ah19swz4.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/06tc147t.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dk1507sz.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/1ah5wsex.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/eahhcxk2.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/0yd65esw.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/58918ffs.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/x0sksh43.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/t98873t4.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/a569z7k8.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/chfa2zb8.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cbf1574z.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/zhdeatwt.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/9fkccyh4.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/yah0tteb.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/x13ttww7.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/2aeyhxcd.aspx
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 static void Main(string[] args) 

        {  

            int a1 = 10; 

            int b1, c1; 

            b1 = c1 = 12; 

             

            Console.WriteLine(a1 + " " + b1 + " " + c1); 

            bool f = false; 

            char d = '$'; 

            Console.WriteLine(f + " " + d); 

 
        } 

 הגדרה ואתחול: משתנים
 :חשוב

 !לכל משתנה יש סוג
 אין ברירת מחדל
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 הגדרה ואתחול: משתנים
 static void Main(string[] args) 

        {  

            int a1 = 10; 

            int b1, c1; 

            b1 = c1 = 12; 

             

            Console.WriteLine(a1 + " " + b1 + " " + c1); 

 

            bool f = false; 

            char d = '$'; 

            Console.WriteLine(f + " " + d); 

             

    int a1b1 = a1 + b1; 

            Console.WriteLine(a1b1); 
        } 

 :חשוב
ניתן להגדיר משתנה  

בכל מקום בתכנית אבל  
 לפני שימוש הראשון בו
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 :חשוב
 !אין ברירת מחדל

 static void Main(string[] args) 

        {  

            int a1 = 10; 

            int b1, c1; 

            Console.WriteLine(a1 + " " + b1 + " " + c1); 

            b1 = c1 = 12; 

             

        //    Console.WriteLine(a1 + " " + b1 + " " + c1); 

 
            bool f = false; 

            char d = '$'; 

            Console.WriteLine(f + " " + d); 

        /* 
            int a1b1 = a1 + b1; 

            Console.WriteLine(a1b1); 

         */ 
        } 
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 איך להציג מספרי שורות

Tools  Options  Text Editor  C# General Line numbers 
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 :הערות
 עד סוף השורה -// 
 כמה שורות- */

…. 
*/ 
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 קלט

static void Main(string[] args) 

        { 

            string s = Console.ReadLine(); 

            int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            double b = double.Parse(Console.ReadLine()); 

            char c = char.Parse(Console.ReadLine()); 

 

            Console.WriteLine(s); 
            Console.WriteLine(a); 

            Console.WriteLine(b); 

            Console.WriteLine(c); 
        } 

Console.Readline() / Console.Read() 
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 קלט
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static void Main(string[] args) 

        { 

            string s = Console.ReadLine(); 
            int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 

            double b = double.Parse(Console.ReadLine()); 

            char c = char.Parse(Console.ReadLine()); 

 
            Console.WriteLine(s); 

            Console.WriteLine(a); 

            Console.WriteLine(b); 

            Console.WriteLine(c); 

 

            int f = Console.Read(); 

            Console.WriteLine(f); 
        } 
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Console.ReadLine() –  
 ומחזירה מחרוזת   ENTER-קוראת תווים מהמקלדת עד ל

Console.Read()–  קוראת תו מהמקלדת ומחזירה את
 UNICODE-ערכו של התו בטבלת ה

   char let1 = char.Parse(Console.ReadLine()); 

            Console.WriteLine(let1); 

            

   char let2 = (char)Console.Read(); 
            Console.WriteLine(let2); 



 52 2017שבע -באר –למורי הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים  C#השתלמות 

 Castingהמרה 
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 אופרטורים

 משמעות ביטוי

x+=y x= x + y 

x-=y x = x – y 

x*=y x = x * y 

x/=y x= x/y 

x%=y x=x % y 

אופרטורים 
 מקוצרים
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  int num = 5; 

            Console.WriteLine(num); 

            Console.WriteLine(num++); 
            Console.WriteLine(num); 

  int num = 5; 

            Console.WriteLine(num); 

            Console.WriteLine(++num); 
            Console.WriteLine(num); 

5 

6 
6 

5 

5 
6 



 ר יבגני קנל''ד

 %-ו/ אופרטורים 

 הוא יכול לקנות וכמה עודף  ח''ש 3-כמה סוכריות ב. ח''ש 13ליוסי יש
 ?יישאר לו

int candy= 13 / 3; 

int change= 13 % 3;   

 הוא יכול לקנות וכמה עודף יישאר לו ח''ש 1.5-בכמה סוכריות . ח''ש 3.5ליוסי יש? 

 

int candy= (int)(3.5 / 1.5); 

double change= 3.5 % 1.5;   

4 

1 

2 

0.5 



 ר יבגני קנל''ד

 %-ו/ אופרטורים 

למספרים שלמים: 

num1%num2=num1-(num1/num2)*num2 

 התוצאה היא שלמה

למספרים ממשיים: 

num1%num2=num1-((int)(num1/num2)*num2) 

 התוצאה היא ממשית
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BitwiseOperation 
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 אופרטורים נוספים
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 Mathהמחלקה 

      int x = Math.Abs(-13); 
            int y = Math.Max(23, 7); 

 

            double b = Math.Round(-1.5); 

            double z = Math.Sqrt(23.12); 
 
            double f = Math.Pow(12.2, 3.5); 
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 פעולה פעולה

Abs(double)  

Abs(int)  

Abs(long)  

Max(int, int) 

Max(long, long) 

Max(double, double) 

Acos(double)  

Asin(double)  

Atan(double)  

Min(double, double)  

Min (int, int)  
Min(long, long) 

Cos(double)  

Sin (double) 
Tan(double) 

Pow(double, double)  

Sqrt(double)  

Sqr(double)  

Exp(double)   Round(double)  
Floor(double) 

Log(double)  

Log(double, double) 

Log10(double) 

 :קבועים
Math.E = 2.718281828459045 
Math.PI=3.141592653589793 

http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmlabs(double)#abs(double)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmlabs(int)#abs(int)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmlabs(long)#abs(long)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.html#max(int, int)#max(int, int)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.html#max(long, long)#max(long, long)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmlacos(double)#acos(double)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmlasin(double)#asin(double)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.html#min(double, double)#min(double, double)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.html#min(double, double)#min(double, double)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmlcos(double)#cos(double)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmlsqrt(double)#sqrt(double)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmlsqrt(double)#sqrt(double)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmlexp(double)#exp(double)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmlround(double)#round(double)
http://stein.cshl.org/jade/distrib/docs/java.lang.Math.htmllog(double)#log(double)
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יצירת מספר אקראי  
 Randomהמחלקה 

 Randomיצירת עצם ממחלקה •
 ()Nextשימוש בפעולה •

  Next (int n)או בפעולה     
  Next (int n1, in n2)או בפעולה     

     Random rnd = new Random(); 

            int a = rnd.Next(); 

            int b = rnd.Next(10); 

            int c = rnd.Next(10, 100); 
            Console.WriteLine(a + " " + b + " " + c); 
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 :נתונים המשתנים הבאים

int num1, num2, num3 ;  

  #C-כתוב הוראה ב, עבור כל משפט המנוסח בעברית

 .num1למשתנה  5-12ערך אקראי בטווח הכנס א-

 . num2 -ל 3-מוכפל ב  num1הכנס את הערך של ב-

 . num1 -ב  num2את שארית החלוקה של  num3השם במשתנה ג-

 . num1,num2,num3הדפס סכום הערכים של ד-

 . num3מוכפל בערך של  num1, num2הדפס סכום הערכים של המשתנים ה-

 .הדפס מכפלת שלושת  הערכים הנמצאים בשלושת המשתנים ו-

 . num1,num2הדפס הערך הנגדי לסכום הערכים של ז-

 .הדפס שורש ריבועי של מכפלת שלושת הערכים ח-

 . num1הדפס את הערך המוחלט של ט-

 .  num2 , num3הדפס את המספר הגדול מבין שני הערכים י-

 . num2לפי המעריך הנמצא במשתנה  num1הדפס החזקה של כ-

 . num3 -ו num2הדפס ממוצע של ל-
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 0תרגיל 

 מספרים עקבים 3פתח ויישם אלגוריתם הקולט מספר שלם ומציג בשורה 

  1 תרגיל

 .  "הפוך" ומדפיסו תלת ספרתי   פתח ויישם אלגוריתם הקולט מספר

 678 :לקלט  דוגמא

  876 הפלט יהיה

  2 תרגיל

 .תלת סיפרתי  ומדפיס את סכום ספרותיו   פתח ויישם אלגוריתם שקולט מספר

 3תרגיל 

 פתח ויישם אלגוריתם הקולט אורך ורוחב של מלבן ומדפיס היקף ושטח  שלו

 4תרגיל 

 פתח ויישם אלגוריתם הקולט קוד של תו ומציג את התו

 5תרגיל 

 .פתח ויישם אלגוריתם הקולט תו ומציג תו הקודם לו ותו העוקב לו


