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מבוסס על חומרים שפיתחה עמליה אפל

3פייתון 



 קטע קוד המבצע פעולה מוגדרת–פונקציה.

הפונקציה מקבלת ערכים עליהם היא עובדת.

(פרמטר ביחיד)פרמטריםערכים אלו קרויים 

 המחושב על הפרמטריםמחזירה ערך הפונקציה.

לפונקציה יש שם ייחודי המתאר את תפקידה.

והן , קיימות פונקציות מוכנות המבצעות חישובים מוגדרים

נמצאות בתוך מודולים מיוחדים אותם יש לייבא לתכנית כדי  

.תדע להשתמש בהןשפייתון

 הייבוא נעשה בהוראתimportשנרשמת בתחילת התכנית.
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פונקציות



שפת פייתון מכילה פונקציות חישוביות שונות.

אלו פונקציות מסתתרות בקטע הקוד הבא?

def main():

a = int (input(“1st number --> “))

b = int (input (“2ed number --> “))

print (“the biggest number is: “, max (a, b))

main()
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שימוש בפונקציות השפה

?מה עושה קטע הקוד! חשוב



 מהפונקציות הבאותמה עושה כל אחת?

max (x, y) מחזיר את הערך הגדול מביןxו-y

min (x, y) מבין הקטן את הערך מחזירxו-y

הערכים שבשני ? מהם הפרמטרים של כל פונקציה-xוב-y

מה תחזיר כל אחת מהפונקציות אם המספרים !  חשובxו-y

?יהיו שווים זה לזה
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MIN-וMAXפונקציות 



יש לרשום מה לעשות עם הערך המוחזר, אם הפונקציה מחזירה ערך.

ניתן לבקש לשמור במשתנה את הערך המוחזר:

big = max (a, 35)

ניתן להדפיס את הערך המוחזר:

print (“the smallest number is: “, min (a, b))

אפשר לשאול על הערך המוחזר:

if max (x, y) > 125:

print (“too big”)

אפשר לשלוח פונקציה כפרמטר:

smallest = min(x, min (y, z)) 5

טיפול בערך המוחזר מפונקציה



תזכורת לתנאים
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  וגם:andcond1 and cond2

  אוor:cond1 or cond2

בטבלת אמת  :
*-שקול לandוגם 1-שקול לtrueאמת  
+-שקול לorאו    0-שקול לfalseשקר 



המשך-חקירת משולש 

 ומציגה כפלט , מספרים שלמים וחיוביים3כתוב תכנית הקולטת

.הודעה האם המספרים יכולים להיות משולש

 צלעות-שווה: יש לבדוק ולהדפיס איזה סוג משולש זה–אם כן ,

.צלעות-שוקיים  או  שונה-שווה

יש לבדוק האם זהו משולש  , אם המשולש אינו שווה צלעות, כמו כן

.ישר זווית

בדיקה של משולש ישר זווית  :גיאומטריה

:משפט פיתגורסנעשית לפי 
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a, b, cמספרים שלמים  3:  קלט1.

:(שלילי או אפס)אם אחד המספרים אינו חיובי 2.

(לא משולש)הדפס  

:השלישיאם סכום כל שני מספרים אינו גדול מהמספר -אחרת3.

(לא משולש)הדפס 

:לזההמספרים שווים זה אם שלושת -אחרת4.

(צלעותשווה משולש )הדפס 

:אחרת5.

:לזהיש שני מספרים השווים זה אם 

(שוקייםשווה משולש )הדפס 

:  אחרת

(צלעותשונה משולש (הדפס 

אם  מתקיים שאחת הצלעות שווה לשורש הריבועי של סכום 

:הריבועים של שתי הצלעות האחרות

(משולש ישר זווית)הדפס 
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התוספת 

לתכנית  

חקירת  

משולש

המשך-חקירת משולש 



MATHפונקציות מתמטיות 

כפל*   חיבור+   :פעולות חישוביות

חזקה**  חילוק/חיסור-

איך מחשבים שורש ריבועי?

mathבאמצעות המודול  

נרשום בשורה ראשונה בתכנית, ראשית   :import math   
.הוספת מודול מוכן של תוכנת פייתון-שמשמעותה 

.מודול זה כולל חישוב פונקציות מתמטיות שונות

 הפעלת פונקציה של המודולmath:

y = math.func_name(x)

func_name()('הפונקלא לשכוח סוגריים עגולים אחרי שם ). הוא שם הפונקציה

xפרמטר של הפונקציה עליו מתבצעת הפונקציה.

y הערך המוחזר מהפונקציה יישמר במשתנהy 9



math.pi  יחזיר את ערך ספרות11בדיוק של

math.sqrt(x)יחזיר את השורש הריבועי של הערך שב-x

.ערך ממשיתמידהערך המוחזר הוא 

7.0  math.sqrt (49)

math.pow(x, y)  יחזיר את תוצאת החישובx בחזקתy.

.ערך ממשיתמידהערך המוחזר הוא 

25.0  math.pow (5, 2)
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MATHפונקציות מתמטיות 



נוסיף את הבדיקה הבאה:

,  לצורך נוחות החישוב

.חישבנו תחילה את ערך כל צלע בריבוע

:בדיקה לפי פיתגורס

היא היתרcהאם הצלע 

היא היתר  bאו הצלע 

היא היתרaאו הצלע 
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\שים לב לסימן הלוכסן   
הוראה אחת שמוסיף פיתון כשמבקשים לחלק 

למספר שורות

המשך-חקירת משולש 



MATHפונקציות מתמטיות נוספות 

math.floor(x) מקבל ערך ממשיx .  מחזיר את השלם הקרוב
( !שים לב למספרים שליליים)ממנו הקטן

3  math.floor (3.75)
-4  math.floor (-3.75)

math.ceil(x) ערך ממשי מקבלx .  מחזיר את השלם הקרוב
( !שים לב למספרים שליליים)ממנו הגדול

4  math.ceil (3.25)

-3  math.ceil (-3.25)

math.trunc(x)יחזיר את החלק השלם של המספר הממשי.
int(x)פועל כמו  

3  math.trunc (3.75) 3.75
-3  math.trunc (-3.75) -3.75
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-3-4 -3.75

43 3.75

43 3.75

-3-4 -3.75



טיפול בחלק העשרוני של מספר ממשי
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עיגול החלק השבור 

לדיוק הרצוי

floor (6.324555 * 100) floor (632.4555) 6.32 <-- 632 / 100.0



ממשימספר עיגול 

קיצוץ מספר הספרות העשרוניות

נתון מספר ממשי המכיל הרבה ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

?איך נוכל להציג את המספר בדיוק של פחות ספרות עשרוניות

x = 7.86235602

 ספרות עשרוניות0דיוק של:

y0 = round (x) #   y0 = 8

 ספרות עשרוניות1דיוק של:

y1 = round (x, 1) #   y1 = 7.9

 עשרוניותספרות 2דיוק של:

y2 = round (x, 2) #   y2 = 7.86
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ממשימספר עיגול 

MATH.FLOORבאמצעות הפונקציה 

x = 7.86235602

 ספרות עשרוניות0דיוק של:

y0 = math.floor (x + 0.5) #   y0 = 8

 ספרות עשרוניות1דיוק של:

y1 = math.floor (x*10 + 0.5) / 10.0 #   y1 = 7.9

 עשרוניותספרות 2דיוק של:

y2 = math.floor (x*100 + 0.5) / 100.0 #   y2 = 7.86
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טיפול בחלק העשרוני של מספר ממשי
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שים לב לאופן הקיצוץ של  

מספר הספרות העשרוניות

ואפשר גם כך

אפשר כך



INבתוך התנאי 

הרחבה לתנאים:

האם פריט נמצא בתוך קבוצת פריטים?

 if color  in ("red", "blue", "green", "white"):

print (color)

 if num in (10, 43, 67, 25, 59):

print (num)
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INבתוך תנאי –נבחרת הספורט 

 תלמיד יתקבל לנבחרת אתלטיקה קלה אם הוא מצטיין בריצה או
.מצטיין בקפיצה לגובה

/  ריצה )כתוב תכנית שתקלוט את ענף הספורט שבו מצטיין התלמיד 
.תקבל לנבחרתהותודיע האם התלמיד ( אחר/ קפיצה לגובה 

חלוקה לתת בעיות:
?לתכניתקלטמהו ה

:  ענף הספורט של התלמיד

 שיש לבצעבדיקותהמהן?
ענף הספורט הוא קפיצה לגובהאוענף הספורט הוא ריצה  

?התכניתפלטמהו 
.לנבחרת האתלטיקהלא התקבל / התקבל 
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 התלמיד מצטיין בקפיצה לגובהאוהתלמיד מצטיין בריצה:

דרך פשוטה יותר לבדיקת התנאי:

:האם התלמיד מצטיין באחד מהמקצועות בקבוצה הנתונה

 מה יהיה הפלט בכל אחד מהמקרים אם המשתמש יקלידRunning?

INבתוך תנאי –נבחרת הספורט 
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האם תו קיים במחרוזת

לכן נוכל לבדוק קיומו של תו , מחרוזת מהווה אוסף של תווים

:במחרוזת

 st = "ben-david"

if '-' in st :

print ("yes")

 if 'x' in "hexadecimal":

print (true)

else:

print (false)

20


