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פונקציות הפועלות על רשימה

פיתון מכילה פונקציות מובנות לטיפול ברשימה.

חלק מהפונקציות פועלות על הרשימה ומשנות אותה

.וחלק מהפונקציות מחזירות ערך מבלי לשנות את הרשימה

יש פונקציות המופעלות על ידי הרשימה:

הרשימה_שם.הפונקציה_שם)...( 

ויש פונקציות המקבלות את הרשימה כפרמטר:

הפונקציה_שם( רשימה)



אורך הרשימה

 מופיע ברשימה2הפעמים שהמספר מספר

LEN-אורך רשימה 

COUNT-מספר המופעים 

הרשימה מועברת  

כפרמטר לפונקציה

הפונקציה מופעלת  

על ידי הרשימה



 הפעולהlistמקבלת מחרוזת והופכת אותה לרשימה

רשימת המספרים בתחום:

הפיכה לרשימה

LIST (ITEM)



הוספה לרשימה

APPEND-הוספת איבר יחיד לסוף רשימה 

 רשימה שאין בה איברים-רשימה ריקה

יצירת רשימה של מספרים אקראיים:

נתחיל ברשימה ריקה

:בתוך הלולאה

נגריל מספר 

ונוסיף אותו לסוף הרשימה



הוספה לרשימה

INSERT-הוספת איבר יחיד במקום נתון 

 בשונה מהפעולהappendשמוסיפה איברים לסוף הרשימה

מקבלת מקום ואיבר ומוסיפה את האיבר במקום זהinsertהפעולה 



הוספה לרשימה

EXTEND-הוספת רשימה בסוף הרשימה 

להבדיל מ-append ו-insert שיכולות להוסיף איבר יחיד בכל

לרשימה להוסיף יותר מערך אחד יכולה  extend, פעם

,  אם נרשום עבורה רשימה של ערכיםולכן 

צרפנוחדש ברשימה אליה אובייקט ערך יהיה כל 



מחיקה מרשימה

REMOVE-מחיקת איבר 

 הקיים ברשימה אותו רוצים למחוקאיברהפונקציה מקבלת כפרמטר

אם האיבר קיים ברשימה,

שלו ברשימההראשוןהפעולה תמחק רק המופע 

אם האיבר לא קיים ברשימה תתקבל הודעת שגיאה:

האיבר לא קיים ברשימה: שפירושה



מחיקה מרשימה

POP-מחיקת איבר אחרון 

הפונקציה מוחקת ומחזירה את האיבר האחרון ברשימה.

האיבר שנמחק נשמר במשתנה:

  הדפסת האיבר שנמחק

:(האיבר לא נשמר)

מחיקת איבר באינדקס נתון:



מחיקה מרשימה

DEL-מחיקה  לפי מקום 

 של איבר ברשימה ומוחקת אותו( מקום)אינדקסהפונקציה מקבלת

הפעולה יכולה לקבל תחום אינדקסים למחיקה

אם האינדקס חורג מאורך הרשימה תתקבל הודעת שגיאה:



INDEX-מיקום ברשימה 

הפונקציה מקבלת איבר הקיים ברשימה

שלו ברשימה  ( מיקום)ומחזירה את האינדקס 

תוחזר הודעת שגיאה, אם הערך לא קיים ברשימה



SORTמיון רשימה  -

lst: [17, 12, 16, 11, 16, 11, 12, 18, 10, 18]

 הפונקציהsortמאותו סוגהרשימה המכילה ערכים י "מופעלת ע .

את הרשימה בסדר עולהממיינת . עצמהעל הרשימה הפונקציה פועלת 

 הפונקציהsortedמקבלת כפרמטר את הרשימה

מבלי לשנות את הרשימה המקורית, ממויינתומחזירה רשימה חדשה 

שימו לב לאופן הזימון  

של כל פעולה



REVERSE-היפוך רשימה 

lst6: [19, 17, 12, 19, 11, 15, 11]

הפונקציה הופכת את סדר האיברים ברשימה



SPLIT-פיצול רשימה 

הפעולה פועלת על מחרוזת ומפצלת אותה לרשימה לפי סוג המפריד.

הפעולה מוחקת את התו המפריד

המפריד הוא תו רווח:

כל מילה במחרוזת תהיה איבר ברשימה

 המפריד הוא האותa:

תווי הרווח נמחקו

נמחקו aכל אותיות 



JOIN-חיבור רשימות , איחוד

הפונקציה מקבלת רשימה של פריטים ומחברת אותם למחרוזת.

  הפריטים במחרוזת

י התו"מופרדים ע

שנמחקהaהחזרת האות 

splitבפעולה 

,  המפריד הוא תו ריק

חבר ללא מפריד-כלומר 


