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 מחרוזות

 

 )!!!( .  0מחרוזת הינה אוסף של תווים. לכל אות או תו יש מיקום במחרוזת כשהספירה מתחילה ממקום 
 וכך הלאה. 1, האות השנייה במקום 0האות הראשונה במחרוזת נמצאת במקום 

 (. 5ועד  )כולל( המקום  0)ממקום   5תווים נמצאת האות האחרונה במקום  6במחרוזת שבה 

 )שימו לב! תו הרווח הינו חלק מהמחרוזת(:  Good Dayלדוגמה, אותיות המחרוזת 

>>> st = "Good Day" 

 
 

7 6 5 4 3 2 1 0  

y a D 
 

d o o G st 

 

 

 פעולות לחיתוך מחרוזת

  print (st) <<< ניתן לבקש להדפיס את המחרוזת בשלמותה: 
  וניתן להדפיס או לשמור במשתנה אחר רק חלקים ממנה.

 המחרוזת-תו[ שם-תו )לא כולל( : מ-קפיצה : עד-]גודל ההוראה לטיפול בחלק מהמחרוזת:

 :מופרד בסימני נקודתיים   ] [שימו לב שהמידע נרשם בתוך סוגריים מרובעים 

 של המחשב ברירת המחדלכמו כן, ניתן להשמיט חלק מהמידע. במקרה זה שימו לב ל
 מה מבין המחשב כשלא מציינים במפורש אחרת(. –)ברירת מחדל 

 לצורך הנוחות השתמשתי בהוראות ההדפסה.  : הערה
 ניתן באותה מידה לשמור את תוצאת הפעולה במשתנה אחר.

 

 ההוראה תוצאה / פלט הסבר

 Good Day >>> print (st) הדפסת המחרוזת בשלמותה

 במחרוזת 1הדפסת האות/תו שנמצאים במקום 

 (0נמצאת האות השנייה כי הראשונה נמצאת במקום  1שבמקום מספר )שימו לב 

o >>> print (st [1]) 

 4ועד )לא כולל( מקום  0הדפסת התווים ממקום 
  7ועד )לא כולל( מקום  2הדפסת התווים ממקום 

 )שימו לב שאחד התווים הוא תו הרווח(

Good 

od Da 

>>> print (st [0 : 4]) 

>>> print (st [2 : 7]) 

 הדפסת המחרוזת מהתו הראשון ועד התו האחרון

 (print str)ההוראה שקולה להוראה להדפסת המחרוזת 

Good Day >>> print (st [ : ]) 

. 5)לא כולל( התו במקום הדפסת המחרוזת מהתו הראשון ועד 

 )שימו לב שהתו האחרון הוא תו רווח !(
 strהתווים הראשונים המחרוזת  5אפשר לקרוא זאת כ: הדפס את 

Good >>> print (st [ : 5]) 
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 ועד סוף המחרוזת 2הדפסת המחרוזת מהתו שבמקום 

 הוא התו השלישי במחרוזת( 2)שימו לב: התו שבמקום 

od Day >>> print st ([2 : ]) 

 

 הדפסה בדילוגים

 ,2בדילוג של הדפסת המחרוזת מתחילתה ועד סופה 
 … ,4 ,2 ,0התו שבמקומות  –כלומר 

 שים לב שאלו התווים שבמקומות הזוגיים במחרוזת.

Go a >>> print (st [0: : 2]) 

>>> print (st [: : 2]) 

ועד סופה בדילוג  1הדפסת המחרוזת מהתו שבמקום 

 … ,5 ,3 ,1התו שבמקומות  –, כלומר 2של 
 וגיים במחרוזתז-האישים לב שאלו התווים במקומות 

odDy >>> print (st [1: : 2]) 

 

מהסוף להתחלה -במהופך הדפסה   

הדפסת המחרוזת במהופך מהתו האחרון ועד התו 
 מספר שלישי עבור גודל הדילוג הראשון.

yaD dooG >>> print (st[ : : -1]) 

   

 

 מחרוזות (חיבורשרשור )

 של המחרוזת האחרת.שרשור מחרוזות פירושו לחבר מחרוזת אחת לסופה 
 שימו לב שכיוון השרשור משמעותי:

str1 = "ABC" 

str2 = "def" 

str3 = str1 + str2 

str4 = str2 + str1 

print ("str3 = ", str3) 

print ("str4 = ", str4) 

print ("str4 + str2 = ", str4 + str2) 

 

 

 

 

str3 = ABCdef 

str4 = defABC 

str4 + str2 = defABCdef 
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 תרגילים

פעמים  4תכנית המבקשת מהמשתמש להקליד את שמו הפרטי. התכנית תדפיס את השם הפרטי כתוב  .1
 באותה שורה, עם רווח ביניהם.

למשתנה  ואת שם המשפחה למשתנה אחד כתוב תכנית המבקשת מהמשתמש להקליד את שמו הפרטי .2
 על התוכנית להדפיס:  אחר.

)שים לב לשרשר תו רווח  .שם המשפחה באותהפרטי והשם ההשם המלא שנוצר משרשור  א.
 ביניהם(. 

 )שם פרטי + שם משפחה(. שהתקבלה מחרוזת המשורשרת האורך  ב.

 .  באנגלית כתוב תכנית המבקשת מהמשתמש להקליד את שמו הפרטי .3
באותיות  את השםשורה המשך הוב (upper case) רישיותבאותיות  שנקלטעל התוכנית להדפיס את השם 

 קטנות.

 .last_nameלמשתנה  ואת שם המשפחה  first_nameכתוב תכנית הקולטת את שמכם הפרטי למשתנה  .4
שמכם המלא, ובשורה השנייה את ראשי תיבות שמכם  אתהתכנית תדפיס בשורה ראשונה  א.

 המלא, כלומר האות הראשונה של השם הפרטי והאות הראשונה של שם המשפחה. 
דפיס השורה השלישית את ראשי התיבות של שמכם כך שאחרי האות הראשונה תופיע התכנית ת ב.

 נקודה ואחרי האות השנייה תופיע נקודה. 

 יהיה הפלט: Burt Simpsonלדוגמה: עבור  

Burt Simpson 

BS 

B.S. 

 

 
 "Monty Python"   : שערכה הוא str מחרוזתבה תכנית שכתוב  .5

 str -ב זוגיהבמיקום שאת האותיות   even_lettersשים במשתנה   א. 
 .str -ב זוגי-במיקום האישאת האותיות    odd_lettersשים במשתנה   ב. 
 .even_lettersלסופה של  odd_lettersהמילה המתקבלת משרשור הדפס את  ג. 

 

 
 :מחרוזות על פעולות המבצע בפייתון קוד לפניכם .6

letters = "" 

str1 = "AAA" 

str2 = "BBB" 

letters = 3 * str1 + 2 * str2 

print letters 

  התכנית. פלט את ובדקו הריצו 
 למחרוזת?  *  -ה מבצעת מה 

 

  .NUM  למשתנה ספרתי תלת מספר קולטתה תכנית  כתוב .7
הפוך. בסדר נקלטש המספר ספרות הם ספרותיו שלושת אשר חדש ספרתי תלת מספר ליצור התכנית על 
 .321 למספר ישתנה  ,123   ספרמה לדוגמה, 
 מספר. והרכבת פירוק באמצעות המשימה את בצע א. 
 מחרוזת. על פעולות באמצעות המשימה את בצע ב. 
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 הגשה! תרגיל .8
 כתוב תכנית המגדירה משתנה מסוג מחרוזת ונותנת לו את הערך:

    "Hello, my name is Indigo Montoya  ."  )??מישהו זוכר מאיזה סרט זה( 

המחרוזות -לחיתוך מחרוזת )כפי שמופיעות בתחילת הדף( על מנת להדפיס את תתהשתמש רק בפעולות  
 (קטע ממחרוזת -מחרוזת -הבאות:  )תת

 "  Hello" א. 
 " my name" ב.
 " Hlo ynm sIidg oty" ג.
 "lo ynm sI" ד.

 
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

a y o t n o M  o g i d n I  s i  e m a n  y m  , o l l e H 

 

 


