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סוגים4-נסווג את הפונקציות ל:

 עליו היא עובדתערךלא מקבלתאו מקבלתפונקציה

 (ערך מחושב)תוצאהלא מחזירהאו מחזירהפונקציה

סוגי פונקציות

פרמטרים מקבלתאינהפונקציה ש

ערךמחזירהאינהו

פרמטרים  מקבלתפונקציה ש

ערךמחזירהאינהו

פרמטרים מקבלתאינהפונקציה ש

ערךמחזירהו

פרמטרים  מקבלתפונקציה ש

ערךמחזירהו



דוגמה:

פונקציה שאינה מקבלת ערך 

ואינה מחזירה ערך

# print string forward & backward

def print_string)(:

name = "Monty Python"

print (name(

print (name[::-1](

def main():

print_string)(

main()

Monty Python :הפלט המתקבל

nohtyP ytnoM

הפונקציה מגדירה את המשתנים שלה  

ושמה בהם ערך



דוגמה:

פונקציה המקבלת ערך 

ואינה מחזירה ערך

# print string forward & backward

def print_string)str(:

print (str(

print (str [1-]:: )

def main():

name = "Monty Python"

print_string (name)

main()

Monty Python :הפלט המתקבל

nohtyP ytnoM

הפונקציה קיבלה את המידע מהתכנית  

ושמרה אותו בתוך משתנה משלה

nameבתכנית קיים משתנה בשם 

תכנית מעבירה לפונקציה את  ה

nameהערך השמור במשתנה 



בשורת ההגדרה מודיעה הפונקציה מהו המידע שהיא מצפה לקבל.
(ביחידַפָרֶמֶטר)פרמטריםלמידע זה אנו קוראים 

סדר וסוג הפרמטרים חשוב.

הפונקציה הבאה מודיעה שהיא מצפה לקבל מספר ומחרוזת, למשל:

def print_string (num, str):
print (str * num)

משפט זימון נכון יהיה:

print_string (3, "Hi")

 יהיהשגוימשפט זימון:

print_string ("Hi", 3)

 יש חשיבות לסדר הפרמטרים!  שים לב.
אם הפעולה הגדירה שהיא מקבלת תחילה מספר ואחר כך מחרוזת

!(מתקבלת שגיאה-אחרת )יש לשלוח את הפרמטרים בסדר זה  

פרמטרים של פונקציה



 שם הפרמטר הנשלח מהתכנית ושם הפרמטר המקבל בפונקציה יכול

.להיות זהה או שונה

 לתכנית(main)יש משתנים משלה

לפונקציה יש משתנים משלה
הפרמטרים שבכותרת הפונקציה  )

(חלק ממשתני הפונקציההם 

מה יהיה פלט התכנית?

פרמטרים של פונקציה



 טבלת מעקב שלmain:

פונקציהפרמטרים של 

טבלת מעקב-סדר הביצוע 

baפלט

123

מסך הפלט



 טבלת מעקב שלmain:

 טבלת מעקב שלcalc:

פרמטרים של פונקציה

טבלת מעקב-סדר הביצוע 

baפלט

123

baפלט

from calc123

a = 868

b = 6

from calc

a = 8

b = 6.0

,  הפעולה מגדירה משתנים משלה

מהתכניתערךהמקבלים 

בסיום הפעולה  

נעלמיםהמשתנים שלה 

מסך הפלט



 טבלת מעקב שלmain:

 טבלת מעקב שלcalc:

פרמטרים של פונקציה

טבלת מעקב-סדר הביצוע 

baפלט

123(הפלט של הפעולה)

from main

a = 3

b = 12

baפלט

from calc123

a = 868

b = 6

from calc

a = 8

b = 6.0

from main

a = 3

b = 12

כשהפעולה מסתיימת

main ממשיך בביצוע

מסך הפלט



שתקבל כפרמטר מספר squareבשם ריבוע פונקציהכתוב 1.

.המהווה את אורך צלע הריבוע ותדפיס את שטח הריבוע ואת היקפו

שתקבל כפרמטר שני  rectangleבשם מלבן פונקציהכתוב 2.

ותדפיס את שטח המלבן , מספרים המהווים אורך ורוחב של מלבן

.ואת היקפו

sideלמשתנה ( מספר חיובי)שתקלוט אורך צלע תכניתכתוב 3.

עבור חישובים לריבוע1לאחר מכן תקלוט התכנית 

.עבור חישובים למלבן2או  

תחשב התכנית ותדפיס את שטח והיקף  , בהתאם למספר שנקלט

.הצורה שנבחרה

ריבוע או מלבן

תרגיל פונקציות  



שתקבל כפרמטר מספר squareבשם ריבוע פונקציהכתוב 1.

.המהווה את אורך צלע הריבוע ותדפיס את שטח הריבוע ואת היקפו

ריבוע או מלבן

תרגיל פונקציות  



שתקבל כפרמטר שני  rectangleבשם מלבן פונקציהכתוב .2
ותדפיס את שטח , המהווים אורך ורוחב של מלבןמספרים 

.ואת היקפוהמלבן 

ריבוע או מלבן

תרגיל פונקציות  



sideלמשתנה ( מספר חיובי)שתקלוט אורך צלע תכניתכתוב .3

עבור חישובים לריבוע1מכן תקלוט התכנית לאחר 

.עבור חישובים למלבן2או  

הצורה  תחשב התכנית ותדפיס את שטח והיקף , למספר שנקלטבהתאם 

.שנבחרה

ריבוע או מלבן

תרגיל פונקציות  



פונקציה המחזירה ערך

:הגדרת פעולה

 כותרת הפונקציה כוללת את המילהdef ,

 (בסוגרייםפרמטרים-והערכים שהפונקציה מקבלת )הפונקציה שם

נקודתיים:
 כל ההוראות של הפעולה בהזחה שלTab

הערך המוחזר :        גוף הפונקציה מכיל הוראת החזרהreturn

def שם הפונקציה ():

הוראות

return var_or_value_to_return

def שם הפונקציה :(פרמטר או פרמטרים מופרדים בפסיקים)

הוראות

return var_or_value_to_return



דוגמה:

פעולה הקולטת ומחזירה מספר שלם חיובי #

def get_positive_num():

num = int(input("הקלד מספר חיובי --> "))

while num <= 0:

print (" !נסה שוב. המספר אינו חיובי! שגיאה ")

num = int(input("הקלד מספר חיובי --> "))

return num

 מסננת קלט הקלט נעשה באמצעות-while

קלט מספר

הקלט אינו תקיןכל עוד 

קלט מספר חדש

ערך שאינה מקבלת פונקציה 

ערךומחזירה 
,  מגדירה משתנה משלההפונקציה 

מבצעת עליו פעולה

ובסיום מחזירה את תוכנו



חיוביספרתי -הקולטת ומחזירה מספר דופונקציה  #

def get_num():

num = int (input("type a 2 digit num --> "))

while num < 10 or num >= 100:

print ("Error! not a 2 digits num")

num = int (input("type a 2 digit num --> "))

return num

פונקציה שאינה מקבלת ערך 

ומחזירה ערך

קלטִמְסֶנֶנת נעשה באמצעות הקלט 



דוגמה:

פעולה המקבלת שני מספרים ומחזירה את סכומם #

def sum(a, b):

return a + b

פונקציה שמקבלת ערך 

ומחזירה ערך

הפונקציה קיבלה את המידע  

,בצורת פרמטריםמהתכנית 

ביצעה חישוב והחזירה תוצאה



פונקציה המחזירה ערך

:דוגמאות

מספריםהמחזירה את הערך הגדול מבין שני פונקציה  #

def max_value (num1, num2):

if num1 > num2:
return num1

else:
return num2

ספרותיוספרתי ומחזירה את סכום -המקבלת מספר דופונקציה  #
def sum_of_digits (num):

d1 = num % 10
d10 = int (num/10)
return d1+d10



זימון פונקציה המחזירה ערך

לכן במשפט הזימון נגיד מה לעשות עם הערך  , הפונקציה מחזירה ערך

המוחזר

שמירת הערך המוחזר במשתנה:

bigger = max_value (a, b)

לשאול על הערך המוחזר:

if max_value (a, b) > 25 :

print ("big number")

else:

print ("not so big")

הדפסת הערך המוחזר:

print ("sum of digits of 47 is : ", sum_of_digits (47))



מחשבת ומדפיסה את סכומם, ספרתיים חיוביים-תכנית הקולטת שני מספרים דו

תרגיל דוגמה



מחשבת ומדפיסה את סכומם, ספרתיים חיוביים-תכנית הקולטת שני מספרים דו

תרגיל דוגמה


