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 הבחינו בין פלט בלולאה בשורה אחת להדפסה בטור.  שימו לב!
 הלולאה.  אחרי  printכשמדפיסים בשורה, לא לשכוח לתת הוראת      

 

 :השלם את שורות הקוד החסרות בתרגילים הבאים, כך שיתקבל הפלט המוצג  :תרגיל הגשה

 

 :תדפסלה עבור כל אחד מהסעיפים הבאים, כתוב תכנית .1
 כוכביות. 7שורה של  א. 
 בתחילתה של שורה חדשה(.כוכביות )כל כוכבית  7טור של  ב. 

 :תדפסלה עבור כל אחד מהסעיפים הבאים, כתוב תכנית .2
 .10  עד  1 -כל המספרים מ .א 
  .35עד   20 -מכל המספרים  .ב 

 :תדפסלה עבור כל אחד מהסעיפים הבאים, כתוב תכנית .3
 .50ועד  1 -זוגיים, מ-כל המספרים האי א. 
 .30ועד  3 -,   מ3 -כל המספרים המתחלקים ב ב. 
  . 100 -ל 2כל המספרים הזוגיים שבין  ג. 

 : קיימת יותר מדרך אחת לביצוע המשימה.שים 
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  .50עד  1 -המספרים מ כלכתוב תכנית שתדפיס את  .4
  .ולרדת שורה "nice - "יופי את המילה  דפיסיש לה 8 -המתחלק ב ליד כל מספר

 .(25 -ו 10כתוב תכנית הקולטת מספר שלם חיובי )בין   .5
 (  והמספר שנקלט.-20)בין  5 -על התכנית להדפיס את כל המספרים המתחלקים ב

 :תרגיל הגשה .6
 כתוב תכנית שתקלוט שני מספרים שלמים וחיוביים.

אם המספר הראשון קטן מהמספר השני, יש להדפיס בשורה את כל המספרים הזוגיים שבין המספר 
 הראשון )הקטן( והמספר השני )הגדול יותר(. 

זוגיים -הראשון גדול מהמספר השני, יש להדפיס בשורה את כל המספרים האיאחרת, אם המספר 
 בלולאה יורדת מהמספר הגדול למספר הקטן. 

 פעמים את אחד המספרים. 8יש להדפיס בשורה  -אחרת )המספרים שווים( 

 

 מחרוזות:

 את שמך המלא באנגלית )באותיות קטנות(.כתוב תכנית הקולטת  .7

 כך שכל מילה תתחיל באות רישית.התכנית תדפיס את שמך 
 Harry Potterיודפס:   harry potterלדוגמה:  עבור השם  

 כתוב תכנית הקולטת מחרוזת הכתובה באותיות רישיות, אותיות קטנות ומכילה גם סימנים אחרים. .8
ות קטנה יש להדפיס עבור על אות רישית אות קטנה ועבור כל א  ()str[i].isalphaעבור כל תו שהוא אות  

 אות רישית. שאר התווים יודפסו ללא שינוי.
     ! aB 35 #zYלדוגמה:  עבור המחרוזת  

 ! Ab 35 #Zy   יודפס:   

 שימו לב! 

  str.isupper()   
 אחרת. falseאם כל תווי המחרוזת אותיות רישיות, ושקר  trueיחזיר אמת    

  str[i].isupper()  
 אות רישית. i -יחזיר אמת אם רק התו במקום ה   

  str.upper()  
 מחזיר מחרוזת שכולה אותיות רישיות.   

  str[i].upper()   
 מחזיר תו אחד בלבד שהוא אות רישית.   

    אותה התנהגות לגביlower() ו-  islower(). 

   הפעולותupper() ו- lower()  .אינן משנות את המחרוזת 
 הן מחזירות.ניתן להדפיס את הערך ש  

 
 
 


