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 מחרוזותפונקציות לטיפול ב

 המחרוזת עלפעולות 

 תזכורת: מחרוזת הינה אוסף של תווים.
 0התו הראשון במחרוזת נמצא במקום 

 st[3]מחרוזת.    לדוגמה:   ה-ניתן לגשת לכל תו במחרוזת באופן הבא:    ]מספר התו במחרוזת[ שם

 ומחזירות ערך.פעולות בשפה המקבלות כפרמטר מחרוזת, מחשבות קיימות 
 המידע שעליו פועלת הפעולה נקרא פרמטר והוא נרשם בתוך הסוגריים.פעולה תמיד מסתיימת בסוגריים עגולים. 

הפעולות על המחרוזת מקבלות כפרמטר מחרוזת )עטופה בגרש או בגרשיים מכל צד או משתנה המכיל מחרוזת( 

 ו נכתבו.ממחשבות ומחזירות את הערך שלש

 מהפעולות השימושיות על המחרוזת:להלן חלק 

 שם הפעולה דוגמת קוד תיאור הפעולה

 רשור / חיבור מחרוזותש

 

 ניתן לשרשר משתנים מחרוזתיים

 

וניתן לשרשר קבוע מחרוזתי לערך 
 שבמשתנה המחרוזתי

>>>st1 = "goo" 

>>>st2 = "d boy" 

>>> st3 = str1 + str2 

>>>print (st3) 

good boy 

>>>print (st1 + "d girl") 

good girl 

st1 + st2 

כפל מחרוזת במספר משרשר את המחרוזת 
 לעצמה מספר פעמים השווה למספר.

st = "Goo" 

>>>print (st * 3) 

GooGooGoo 

st * 3 

 len ("hello world!") <<< אורך המחרוזת פעולה המחזירה את

12 
len (st) 

מספרהוא  #    num = 5 <<< המרת מספר למחרוזת  num 

>>> print (type (str (num))) 

<class 'str'> 

str (מספר) 

 שרשור מחרוזות ותרגילי חיבור
+ משמש הן לשרשור מחרוזות והן לחיבור 

 מספרים. 
 לא ניתן לשרשר מספר למחרוזת

יחשב תחילה את הסכום המתקבל בתרגיל 
, לאחר מכן ימיר את הסכום שבסוגריים

ולבסוף ישרשר את  )המספר( למחרוזת
 התוצאה למחרוזת.

>>>a = 5 

>>>txt = "sum: " 

>>>print (txt + a)     !שגיאה לוגית 

>>>print (txt + str(a + 2)) 

>>>print (txt, a+2)          :או  

sum: 7 

 

  ()strפונקציה ההמרה  מו לב!יש
לא יכולים להתקיים יחד  strמשתנה בשם ו

 באותה תכנית

 

 

 
 

  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

st h e l l o  w o r l d ! 
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 cmp - השוואת מחרוזות
 הפעולה מקבלת שתי מחרוזות ומחזירה:

 :  אם שתי המחרוזות זהות  0
 :  אם המחרוזת הראשונה באה אחרי   1

 המחרוזת הראשונה בסדר המילוני        
 ראשונה באה לפני האם המחרוזת  : -1

 המחרוזת השנייה בסדר המילוני        

תיות ישיות קודמות לאושים לב! אותיות ר  
 (a -קודם ולכן קטן מ Aרגילות  )

>>>st1 = "ben" 

>>>st2 = "levi" 

>>>st3 = "avrahami" 

>>>print (cmp(st1, sr2)) 

-1 

>>>print (cmp(st1, "ben")) 

0 

>>>print (cmp(st1, st3)) 

1 

cmp (st1, st2) 

 

 המחרוזת שלפעולות 

 )למשל התו שבמקום הראשון( ויש לו פעולות.א אובייקט )עצם( שיש לו תכונות והמחרוזת מסוג משתנה 

 העצם-הפעולה.שם-שם ()    המחרוזת מפעילה את הפעולה שלה באופן הבא:
 .)ללא! רווחים ביניהם(, אחריו נקודה ואחר כך שם הפעולה (שם המשתנה) האובייקטתחילה רושמים את שם 

 

 שם הפעולה דוגמת קוד תיאור הפעולה

 הופך כל אות במחרוזת לאות רישית.

לשמור את הערך המוחזר במשתנה  ניתן
 אחר ולהדפיסו

וניתן להורות להדפיס את הערך המוחזר 
 בשני המקרים הפלט זהה. מהפעולה.

 abc -שימו לב שמוחלפות רק אותיות ה
 סימנים אחרים )רווח, !( לא עוברים שינוי.

>>> txt = "hello world!" 

>>>str1 = txt.upper() 

>>>print (str1) 

HELLO WORLD! 

>>>print (txt.upper()) 

HELLO WORLD! 

txt.upper() 

 .הופך כל אות רישית לאות רגילה

אות רגילה, לא  שאם האות היתה מרא

 יהיה שינוי.

>>> txt = "Hello Daniel!") 

>>>print (txt.lower()) 

hello daniel! 

txt.lower() 

הפעולה מקבלת כפרמטר מחרוזת אחרת 
)כמשתנה או כקבוע מחרוזתי( ומחזירה 

אם המחרוזת המפעילה  trueערך אמת 
 במחרוזת שהתקבלה. מתחילה
 falseיוחזר שקר  –אם לא 

 שים לב לגודל האות !

>>>str1 = "kukuriku" 

>>>str2 = "ku" 

>>>print (str1.startswith(str2)) 

true 

>>>print (str1.startswith("Ku")) 

false 

str1.startswith(str2) 

הפעולה מקבלת כפרמטר מחרוזת אחרת 
)כמשתנה או כקבוע מחרוזתי( ומחזירה 

אם המחרוזת המפעילה  trueערך אמת 
 במחרוזת שהתקבלה. מסתיימת
 falseיוחזר שקר  –אם לא 

 שים לב לגודל האות !

>>>str1 = "kukuriku" 

>>>str2 = "riku" 

>>>print (str1.endswith(str2)) 

true 

>>>print (str1.startswith("riKu")) 

false 

str1.endswith(str2) 
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 ch1 במחרוזת שהם כל התוויםהחלפת 
לא קיים במחרוזת,  ch1התו ם א .ch2בתו 

 לא יתבצע כלום.

>>>"kukuriku".replace('k', 'K') 

KuKuriKu 

str1.replace(ch1, ch2) 

מופעלת הפעולה תווים במחרוזת. ספירת 
בלת י מחרוזת או משתנה מחרוזתי ומק"ע

 .שכפרמטר את התו אותו עליה לחפ
אם התו קיים במחרוזת יוחזר מספר 
 .0המופעים שלו, ואם לא קיים יוחזר 

>>>"kukuriku".count('u') 

3 

str1.count(ch) 

 חרוזת במחרוזת הנתונה.מ-חיפוש תת
ק( ל  ח   = )תתחרוזת מ-הפעולה מקבלת תת

ומחזירה את המיקום הראשון שבו נמצאה 
 מחרוזת במחרוזת הנתונה.ה-תת

 -1וזת יוחזר רמח-אם לא נמצאה כזו תת

 תזכורת:
  0התו הראשון במחרוזת מיקומו 

 יש חשיבות לגודל האות במחרוזת 

>>>str1 = "kukuriku" 

>>>str2 = "ku" 

>>>print (str1.find (str2)) 

0 

>>>print (str1.find("ri")) 

4 

>>>print (str1.find("Ku")) 

-1 

str1.find(str2) 

 הפעולה מקבלת תו )או תת מחרוזת(.

אם התו נמצא במחרוזת, יוחזר מיקומו 
 (הראשוןהראשון )האינדקס של התו 

עים מופי 'n' -ו 'a'בדוגמה, למרות שהתווים 
יותר מפעם אחת, יוחזר רק האינדקס של 

 הראשון

 אם התו לא נמצא תתקבל שגיאה בתכנית

>>> st = "banana" 

>>>print(st.index('a')) 

1 

>>>print (sr.index('n')) 

2 

>>>print (st.index('y')) 

ValueError: substring not found 

p = st.index(tav) 

 

הפעולה מוצאת את מיקומו של התו 
 הראשון שאחרי המקום הנתון

, ואחריו 1מופיעה במקום  aהאות 

 5 -ו 3במקומות 

>>> st = "banana" 

>>>p = st.index('a') 

>>>q = st.index('a', p+1) 

>>>r = st.index('a', q+1) 

>>>print (p, q, r) 

1 3 5 

q = st.index(tav, p+1) 

 

המחזירה אמת אם המחרוזת פעולה 
ב עברית או "אהמפעילה מורכבת מאותיות 

 אנגלית, ושקר אחרת.
 

>>>"abcd".isalpha() 

true 

>>>"abc123".isalpha() 

false 

>>>"abc-def".isalpha() 

false 

st.isalpha() 

 

המחזירה אמת אם המחרוזת פעולה 

, ושקר מספרות בלבדהמפעילה מורכבת 
 אחרת.

 פרות ולא מספרס  !מו לבשי

>>>"23456". isnumeric () 

true 

>>>"abc123". isnumeric () 

false 

st.isnumeric() 
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 תרגילים

 כתוב תכנית שתקלוט את שמכם המלא )באנגלית(. .1
 על התכנית להדפיס:

 את שמכם המלא. א.
 את האות הראשונה והאות האחרונה בשמכם. ב.
 את ראשי התיבות של שמכם המלא.  ג.

 תו רווח. רמז: לפני השם השני יש 
 Burt Simpson יודפס: Burt Simpsonלדוגמה: עבור השם: 

  Bn 

  BS 

 :1המשך לתרגיל  .2
 על התכנית להדפיס את שמכם באותיות רישיות. א.
 על התכנית להדפיס את שמכם באותיות רגילות בלבד. ב.

 

 "Monty Python"   : שערכה הוא st מחרוזתבה תכנית שכתוב  .3

 האות הראשונה ואת האות האחרונה במחרוזת.את  סהדפ א. 
 את האות האמצעית במחרוזת. סהדפ ב. 

 

 ."kukuriku"כתוב תכנית שבה המחרוזת  .4
 מופיעה במחרוזת יותר מפעם אחת. "ku"המחרוזת -תת 
 מופיעה במחרוזת. "ku"ס את מספר הפעמים שתת המחרוזת הדפ 

 
 משפט.כתוב תכנית הקולטת  .5

 על התכנית לספור ולהדפיס כמה מילים יש במשפט. 
 
 . , אות וספרהפטשות תכנית הקולטת מכת .6

 האות במשפט.ור ולהדפיס כמה פעמים הופיעה המשפט מכיל אותיות בלבד, יש לספאם 
 להדפיס כמה פעמים הופיעה הספרה במשפט.ואם המשפט מכיל ספרות בלבד, יש לספור ו

 קלט הספרה, קלטו מספר שלם והמירו אותו לספרה.בור ע !שימו לב

 
 


