


?מה זה משתנה

"2מתכנתים בטוח "למשימת , איזה כייף שחזרתם אלי
.נשכלל את התסריט שהכנו בשיעור הקודםהיום

כאשר השחקן יענה תשובה נכונה , נלמד מהו משתנה ונוסיף ניקוד לשחקן שלנו
כאשר השחקן יענה תשובה שגויה ירדו לו נקודות, יתווספו לו נקודות

.משתנה הוא מעין קופסה שבה ניתן לאחסן ערכים
.ערכי המשתנה יכולים להשתנות, בזמן הפעלת התסריט

כשנתחיל תראו כמה שזה פשוט  ! דאגהאל?מסובךנשמע

םסקרניממשכבר! יופי

מתחילים



ששמרתם בתרגיל הקודם" חידון בטוח"על איור המחשב              ופתחו את הפרויקט לחצו 1.

:תזכורת
"כל הכבוד"הוא מקבל משוב תשובה נכונה כאשר השחקן עונה , בתסריט שהכנו

"נסה שוב, טעית"הוא מקבל משוב , תשובה שגויהוכאשר השחקן עונה 

:בואו נתקדם שלב נוסף

חידון למתקדמים

:אנו רוצים שכאשר השחקן יענה תשובה נכונה
וגם יתווספו לו נקודות" כל הכבוד"הוא גם יקבל משוב של 

:ואילו כאשר הוא יענה תשובה שגויה
וירדו לו נקודות" נסה שוב, טעית"הוא יקבל משוב של 



משתנה ניקוד

.שתכיל את ערכי הניקוד, כפי שציינו המשתנה הוא מעין קופסה, משתנהנשתמש ב, כדי להוסיף ניקוד. 1

לחצו בפקודות              על האפשרות  .2

)שמציין מה מכיל המשתנה, חשוב להקליד שם משמעותי(בחלון שיפתח הקלידו שם למשתנה . 3

אישורולחצו על תשובות נכונות קראו למשתנה בשם . 4

תתווסף לו נקודה" תשובה נכונה"כעת נרצה שכאשר השחקן ישיב 

שיצרתם  " תשובות נכונות"ובחרו  במשתנה חץבחרו בפקודה                                 לחצו על ה. 5

מספר הנקודות שיתווספו לשחקן= 1המספר 



ניקודמשתנה 

"תשובה הנכונה"של ה"אמור"חברו את הפקודה מתחת לפקודת . 1

התסריט              שימו לב כיצד בחלק העליון של המסך התווסף הכיתוב הפעילו את. 2

.התווספו נקודות למשתנה, כאשר התשובה של השחקן הייתה נכונה, "תשובות נכונות"



תשובות שגויות

:נבצע שוב את השלבים, "תשובות שגויות"כעת ניצור משתנה נוסף ל

לחצו בפקודות              על האפשרות  .  1

אישורלחצו על , תשובות שגויותבחלון שיפתח קראו למשתנה בשם . 2

שיצרתם" תשובות שגויות"ובחרו  במשתנה חץבחרו בפקודה                                 לחצו על ה. 3

"תשובה השגויה"של ה"אמור"חברו את הפקודה מתחת לפקודת .4



"אמור"הוסיפו את פקודת                                                 מתחת לפקודת 

.של כל התשובות הנכונות בתסריט

"אמור"פקודת                                                   מתחת לפקודת ואת

.של כל התשובות השגויות בתסריט

אותהבמקום ליצור מחדש כל פעם את הפקודה ניתן לשכפל 
שכפלובחרו באפשרות לחצן ימני לחצו עליה עם 

הפעילו את התסריט



פקודת אתחול

0מספר הנקודות במשתנה יהיה , אנו רוצים שבכל הפעלה של התסריט

:נוסיף פקודות אתחול למשתנה

בפקודה                                     נבחר מפקודות1.
"תשובות נכונות"ונבחר במשתנה החץנלחץ על 

"תשובות נכונות"ונבחר במשתנה ) שכפל-לחצן ימני(נשכפל את הפקודה 2.

נחבר את הפקודות3.

מתחת לפקודה, נחבר אותם לתחילת התסריט. 4

טהפרויקאתשמרו.5



שואלים שאלה
בודקים את התשובה שהזין השחקן

עוברים לשאלה הבאה
...בודקים את התשובה

כך נראה הפרויקט שלנו

סמתאפנכונותתשובותמשתנה
משתנה תשובות שגויות מתאפס

"כל הכבוד"יופיע הכיתוב , אם התשובה נכונה
תתווסף נקודה, למשתנה התשובות הנכונות

"טעית"יופיע הכיתוב , אם התשובה שגויה
תתווסף נקודה, למשתנה התשובות השגויות



,הוסיפו הוראות בתחילת החידון
.  כך שהמשתמש ידע מה עליו לעשות

השתמשו בפקודות

?  אוהבים אתגרים
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