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 פונקציות

 1דף עבודה מס' 

 
 :לא נכוןאו    נכוןלגבי כל משפט הקף בעיגול את המילה  .1
 

 functionהיא  המילה השמורה בשפה, המצביעה על כך שאנו מגדירים פונקציה נכון / לא נכון

 defבכותרת הפונקציה יש לרשום את המילה השמורה  נכון / לא נכון

 חייב להתחיל באות גדולה.שם הפונקציה  נכון / לא נכון

 "" גרשייםבכותרת הפונקציה יש לרשום  נכון / לא נכון

 פונקציה חייבת לקבל ערך כפרמטר נכון / לא נכון

 הוראות הפונקציה נכתבות בהזחה )כניסה של הטקסט( נכון / לא נכון

 בסוף כותרת הפונקציה יש לרשום נקודתיים: נכון / לא נכון

 בסוף שם הפונקציה חייבים לכתוב סוגריים)( שבתוכם ערך או ללא ערך נכון / לא נכון

 מספר הפרמטרים שפונקציה מקבלת הוא מוגבל נכון / לא נכון

 מותר לכתוב שתי פונקציות עם אותו השם נכון / לא נכון

 מותר לזמן פונקציה לפני שהגדרנו אותה נכון / לא נכון

 חייבים להשתמש במשתנים בסדר בו הם מופיעים בכותרת שלהבגוף הפונקציה  נכון / לא נכון

 באותו סדר כמו בזימון שלהלהיות המשתנים בכותרת הפונקציה חייבים  נכון / לא נכון

אם לתכנית ולפונקציה יש משתנה באותו שם, אז אם אחת מהן משנה את המשתנה, השינוי  נכון / לא נכון
 יהיה גם באחרת

 

 הקולטת מן המשתמש מספר שלם וחיובי, ומדפיסה אותו ()print_num1שם כתוב פעולה ב א. .2
 פעמים בשורה אחת. 5  

 .1לפעולה שכתבת בסעיף  )מתוך התכנית( לפניך משפטי זימון ב. 
 ואם שגוי, כתוב מהי השגיאה ו/או תקן את השגיאה כך נכוןעבור כל משפט, אם הוא נכון רשום   
 שיתקבל משפט נכון.  

a. print_num1 (5) _____________________________________________________________  

b. print_num1 ()  _____________________________________________________________  

c. i = print_num1 () ___________________________________________________________  

d. print_num1 ________________________________________________________________  

e. def print_num1 () ___________________________________________________________  
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 פעמים. n, ומדפיסה את שמו nיותם רוצה לכתוב פונקציה הקולטת את שמו ומספר שלם וחיובי  .3
 להלן פונקציות שונות שכתב.

 עבור כל פונקציה, סמן האם היא נכונה או שגויה.
 עבור פונקציה נכונה, רשום מה יהיה הפלט. 

 מה השגיאה, ונסה לתקן.עבור פונקציה שגויה, רשום 

(i) def print_my_name (name, num):   .........................................................................................  

 name = input ("what is your name? --> ")   ....................................................................  

 num = int (input ("type a number (between 3-8) --> ")   ................................................  

 for i in range (num):   ....................................................................................................  

  print (name, end=" ")   .......................................................................................... 

 print() ............................................................................................................................. 

  

 

(ii) def print_my_name (name, num):   .........................................................................................  

 for i in range (num):   ....................................................................................................  

  print (name, end=" ")   .......................................................................................... 

 print () ............................................................................................................................  

 

(iii) def print_my_name ():   ...........................................................................................................  

 name = input ("what is your name? --> ")   ....................................................................  

 num = int (input ("type a number (between 3-8) --> ")   ................................................  

 print (name, name*num)   ..............................................................................................  

 

(iv) def print_my_name ():   ...........................................................................................................  

 name = input ("what is your name? --> ")   ....................................................................  

 num = int (input ("type a number (between 3-8) --> ")   ................................................  

 for i in range (num):   ....................................................................................................  

  print (name, end=" ")   .......................................................................................... 

 print () ............................................................................................................................  

 

 נתונה הפונקציה הבאה: .3
 
 

  ........................................................................................................ מה מבצעת הפונקציה? א.
  ................................................................................................ כתבו משפט זימון לפונקציה ב.

  ........................................................................................................................................  
 

  שינו את הפונקציה ועתה היא נראית כך: ג. 
 
 

  .................................. שיגרום לפלט זהה לפלט שהתקבל בסעיף א'. main -כתבו קטע תכנית ב 
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
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 (title)של ספר ותדפיס:  שם הספר:   שםכתבו פונקציה שתקבל כפרמטר  א. .4
 הוא מחרוזת המכילה את שם הספר( title -)כך ש 
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  

 מספר המהווה מחיר של ספר. - priceכתבו פונקציה שתקבל כפרמטר את  ב.
 מכיל את מחיר הספר( price -)כך ש   ₪  (price)הפונקציה תדפיס:     מחיר הספר   
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

 numשתשאל כמה ספרים ברצונך לקנות ותקלוט את התשובה למשתנה  (main)תכנית  כתבו ג. 
 ספרים את שם הספר ואת מחירו.  numתקלוט )בלולאה!( עבור לאחר מכן  
 שמו ואת מחירו.התכנית תדפיס עבור כל ספר את  

 בסיום תדפיס התכנית את הסכום שיש לשלם עבור הספרים הללו. 

 ב'. -בפונקציות שכתבתם בסעיפים א' וחובה להשתמש   
 

 הספרים הבאים: 3לדוגמה, עבור   
 ₪ 306יודפס: הסכום לתשלום:  

 

 

 

 

 אליו הגעת.כתבו פעולה המקבלת את מספר העמודים בספר ואת מספר העמוד  א. .5
 הפעולה תדפיס כמה עמודים נשאר לך לקרוא. 

 ספרים את המידע הבא: 3כתבו תכנית הקולטת עבור  ב. 
   מספר העמודים בספר 
  לאיזה עמוד הגעת בספר 
 התכנית תזמן עבור כל ספר את הפעולה שכתבת בסעיף א'. 

המקבלת כפרמטר של של ספר ומדפיסה את האות , 4נית שכתבת בתרגיל כבתכתבו פעולה  א. .6

 שם הספר.הראשונה והאחרונה ב 
 4הוסיפו לתכנית הוראות שיזמנו את הפעולה עבור כל אחד מהספרים שנקלטו בתכנית שבתרגיל  ב.

  
 

 מחיר בש"ח שם הספר

 78 הארי פוטר וחדר הסודות

 84 פרסי ג'קסון וגנב הברק

 144 המדריך לפיתון


