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 שיטת עבודה שימוש בפונקציות  –כללי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערה

  #- הערה של שורה אחת 

  מספר שורות"""       """   הערה של 

 

 

 

 

 

def exercise_1(): 
        """ 
         calculate exercise_1 
        """ 
        # Your code here 
 
 
def exercise_2(): 
        """ 
         calculate exercise_2 
        """ 
        # Your code here 
 
 

exercise_1() 
exercise_2() 
 

 
 

 הגדרה של פונקציה שתבצע את הוראות התרגיל 

 def  -  מילה שמורה , המעידה על כתיבת

 פונקציה

  """– הערה של מספר שורות 

  #- הערה של שורה אחת 

  שם הפונקציה מורכב  מאותיות אנגלית קטנות

 ,מספרים וקו תחתון בלבד

 מרכאות  3-יש להקפיד על הערה המוקפת ב

 המסבירה מה מבצע+ת פונקציה זו

 רק פעולות שנקרא להם זו יבוצעו 
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   ד"ר דורון זוהר רחל פרלמן

 

 תכנית הפייתון הראשונה שלי

 כרטיס ביקור  1תרגיל 

כתבו תכנית המדפיסה את כרטיס הביקור האישי שלכם המכיל מסגרת כוכביות המקיפה  .א

 את שמכם המלא, כיתה ושם בית הספר )כל פרט מידע בשורה נפרדת(.

 לדוגמה: 

*************************************** 

 My name is Israel Israeli           * 

  printלרשותכם ההוראה

 על פי המבנה הבא:  mainאת התכנית יש להגדיר בפעולה הראשית 

def main(): 

       print (“*******************************”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2תרגיל 

 העתיקו  לקובץ וענו על השאלות הבאות

 מהו הפלט המתקבל מהרצת השורות הבאות? .1

______________________________ 

______________________________ 

 חשבוני עם גרשיים מקבלים _____________כשכותבים ביטוי  .2

 כשכותבים ביטוי חשבוני ללא גרשיים מקבלים_____________ .3

 _____________ print "2+4=",(2+4)מה תדפיס ההוראה  .4

 הסבירו מהי משמעות הפסיק _____________

. 12אחת בלבד ללא שימוש במספר   printבהוראת  12=4*3כתבו את הביטוי  .5

_____________ 

 _____________ \nהסבירו את הסימן  .6

def ex1(): 

       print'hellow word') 

       print ('hellow\nworld\n')     

       print ('2+4=',(2+4))     

       print (2**3) 

       print ( '42= ',42/10,'  ',42%10) 

ex1() 
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 3תרגיל 

 אחת בלבד,   printהחודשים בשורות נפרדות בהוראת  12כתבו תוכנית המדפיסה את שמות כל 

 

 4תרגיל 

 העתיקו לקובץ וענו על השאלות הבאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יודפס_______________ 2יודפס_____________ בשורה  1בשורה  .1

 יודפס_______________ 4יודפס_____________ בשורה  3בשורה  .2

 יודפס_______________  6יודפס_____________ בשורה  5בשורה  .3

 יודפס_______________  7בשורה  .4

 הינו ________________ Falseערכו של  .5

 הינו _________________ Trueערכו של  .6

 True/True print    -כתבו את ההוראה הבאה  .7

 ?_______________________מה הודפס

 

 

  

def ex2(): 
     print ('3==4 ',3==4)    

     print ('3!= 4 ',3!=4)    

     print ( '3<4  ',3<4) 

     print ( '3>4  ',3>4) 

     print ( 'False+False=',False+False) 

     print ( 'True+True='  ,True+True) 

     print ( 'False*True=' ,False*True) 

ex2()    
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 הצבה -משתנים 

 5תרגיל 

 וענו על השאלות הבאות  העתיקו

 ______________________________כשנריץ תוכנית זו הפלט יהיה 

 כמה משתנים בתוכנית זו?______________ רשמו את שמותיהם____

 flagהוסיפו הוראה להדפסת ערך המשתנה  

 

  6תרגיל  

 Python -לפניכם תוכנית מילולי. תרגם את התוכנית לתוכנית ב 

 4את הערך    aהציבו במשתנה 

  5 את הערך    bהציבו במשתנה 

 a+b את הביטוי    sumהציבו במשתנה 

 a-b את הביטוי    subהציבו במשתנה 

 a*b את הביטוי    mulהציבו במשתנה 

 a/b את הביטוי    divהציבו במשתנה 

 sum  ,, sub   mul, divהדפיסו את ערכי המשתנים  

 

  7תרגיל  

  Python -לפניכם אלגוריתם מילולי. תרגם את התוכנית לתוכנית ב 

 "redאת הערך "  colorRהציבו במשתנה 

 "greenאת הערך "  colorGהציבו במשתנה 

 "blueאת הערך "  colorBהציבו במשתנה 

  colorB  ,, colorG  colorRהדפיסו את ערכי המשתנים  

 

  8תרגיל  

 Python -לפניכם אלגוריתם מילולי. תרגם את התוכנית לתוכנית ב 

 8את הערך   num1הציבו במשתנה 

 2את הערך   num2הציבו במשתנה 

   +num1  num2את הביטוי    num1הציבו במשתנה 

 num1-5 את הביטוי    num1 הציבו במשתנה 

   num2  , num1הדפיסו את ערכי המשתנים  

   num1+1את הערך   num2הציבו במשתנה 

   num2  , num1הדפיסו את ערכי המשתנים  

 

 

  

def ex5(): 

       a=5 

       b=6.2 

       name="Yael" 

       flag=False 

 

      print( a) 

      print(b+a) 

      print(name) 

ex5() 
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 קליטה -משתנים 

 9תרגיל 

 העתיקו  לקובץ ומלאו את הטבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) הסבירו את ההוראה input(" ")   

___________________________ 

b)  הסבירו את ההוראה     int()   ___________________________ 

 10תרגיל 

 העתיקו  לקובץ ומלאו את הטבלה

 

 

 

 

 

 

 

mark1 mark2 mark3 avg הדפסה 

78 95 56   

90 98 95   

72 87 81   

ערך 

 aהמשתנה 

 פלט

3  

 

5  

 

7  

 

def ex9(): 

    a=int (input ("enter a number")) 

    print( a) 

    print(a*2) 

    print(a*3) 

    print(a**4) 

ex9() 

def ex10(): 

       mark1 = int(input("Insert math score")) 

       mark2 = int(input("Insert Computer Science score")) 

       mark3 = int(input("Insert physics score")) 

       avg = float(mark1+mark2+mark3)/3 

      print (“avg=”,avg) 

ex10() 
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 ______________________________ float (num)הסבירו את ההוראה     .1

 ? ___________________int(num)מדוע השתמשנו בהוראה זו ולא בהוראה  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11תרגיל 

 11תרגיל 

אגורות. כתבו תוכנית  30מחיר צילום דף 

הקולטת כמה דפים צילמה אביגיל. 

ומחשבת את התשלום הסופי. לפניכם 

 תוכנית. השלימו את החסר.

 

 

 

 

 

 

 

 12תרגיל 

 Python -לפניכם אלגוריתם מילולי. תרגם את התוכנית לתוכנית ב

 "מה מחיר מנה עיסקית במסעדה" –שאלו  .1

 מחיר מנה עיסקית במסעדה restaurantקלטו למשתנה  

 "כמה מנות הוזמנו?" –שאלו  .2

 את כמות ההזמנות  numקלטו למשתנה 

   restaurant* numאת  הביטוי    totalהציבו במשתנה  .3

   total +"הדפיסו "המחיר הסופי לתשלום .4

 

 סיכום
 

a= input ("enter a number") קליטה למשתנה 

num=5 

text=”hello” 

b=True 

 הצבה במשתנה

print( num) הדפסה 

a=int(a) 

b=float(b) 

 המרת טקסט למספר שלם

 המרת טקסט למספר עשרוני

def ex11(): 

      price = 30; 

      pages = ______  (input("enter\n")) 

      total =   __________________________ 

      print( “total=”,total) 

ex11() 

 

 
 
 
 
 
</body> 
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 13תרגיל 

 המחשבת כמה עליו לשלם.  Python -וקולה. כתבו  תוכנית  ב צמחונייוסף קנה המבורגר 

 hamburger  –קולטת מחיר המבורגר למשתנה 

 cocaCola  –קולטת מחיר קולה למשתנה 

 total  –מחשבת מחיר סופי ומציבה במשתנה 

 עם הודעה מתאימה  totalמדפיסה את ערך המשתנה 

 

 14תרגיל 

 המחשבת כמה עליה לשלם.  Python -אביגיל קנתה חולצות. כתבו  תוכנית  ב

 shirt  –קולטת מחיר חולצה למשתנה 

   num  –קולטת כמות חולצות למשתנה 

    price  –מחשבת מחיר סופי ומציבה במשתנה 

 עם הודעה מתאימה   priceמדפיסה את ערך המשתנה 

  

 15תרגיל  

 דקות. 30-שקלים ל 2בחנות  "קופיל" ניתן לגלוש באינטרנט במחיר של  

 כתבו תוכנית הקולטת כמה דקות גלשה שרון באינטרנט, ומחשבת את המחיר שעליה לשלם.

 שמות משתנים משמעותיים.יש לבחור 

 

 16תרגיל  

 משחקי מחשב חדשים. כתבו תוכנית הקולטת את מחירו של כל משחק.  3רונן קנה 

 ומחשבת את מחירם הכולל של המשחקים. יש לבחור שמות משתנים משמעותיים.

 

 17תרגיל  

 ש"ח. 25-לי" ניתן לרכוש מגבת רחצה ב-בחנות  "מגבת

 ת רכש אמיר, ומחשבת את המחיר שעליו לשלם.כתבו תוכנית הקולטת כמה מגבו

 יש לבחור שמות משתנים משמעותיים.
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 הוראת תנאי

 18תרגיל 

 העתיקו  לקובץ ומלאו את הטבלה

 

 

 

 

 

 

 ?else?  מה משמעות  ()ifמה עושה הפעולה 

 

 19תרגיל 

 העתיקו  לקובץ ומלאו את הטבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Height פלט 

1.75  

1.60  

1.45  

Math computer english פלט 

90 95 100  

85 90 85  

78 64 72  

45 88 92  

def ex18(): 
     height=input("Enter your height\n") 
     if heigh > 1.6 : 
           print(" You're in a basketball team") 
    else: 
           print(" You're in a football team) 

   def ex24(): 
     math = input("Insert grade in math") 
     computer = input("Insert grade  in Computer Science") 
     english = input("Insert grade in English") 
     if  math>85 and computer>85 and english>85: 
            print ("You're in a technological scientific reserve classroom") 
     elif ((math<56) or (computer<56) or (english<56) ): 
           print ("You are in a regular classroom") 
    else: 
          print ("You're in a mofet classroom”) 
ex24() 
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 ?  _________________________ orומה פרוש הסימן  and ןמה פירוש הסימ
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 20תרגיל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21תרגיל 

 " אחרתfalse"-חיובי ו" אם המספר trueכתבו תוכנית שקולטת מספר, מדפיסה  "

 

 20תרגיל 

" false"-ו  64-" אם סכום המספרים גדול מtrueמספרים, מדפיסה  " 2כתבו תוכנית שקולטת 

 אחרת

 

 22תרגיל 

 100-" אם מחיר החולצה קטן מtrueכתבו תוכנית שקולטת מחיר חולצה ומחיר גופיה, מדפיסה  "

 ." אחרתfalse"-ו   ₪ 30-וגם מחיר הגופייה קטן מ ₪

 

x y op פלט 

8 2 /  

2 3 +  

4 9 *  

5 3 -  

 
def ex25(): 
      x = int(input("Enter a number")) 
      y = int(input("Enter a number")) 
      op = input("Enter the + - * / 4 arithmetic") 
     if (op == "+"): 
          print( "x+y=",( x + y)) 
     elif(op == "-"): 
         print( "x-y=",(x-y)) 
    elif (op == "*"): 
        print( "x*y=", (x * y)) 
   else: 
       print( "x/y=",(x / y)) 
 
ex25() 
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 32תרגיל 

 אהוד ודוד עורכים בדיקת מחירים עבור מנוי לחדר כושר.

 כתבו תסריט הקולט מחיר מנוי לחדר כושר עבור חודש.

 יודפס "מחיר מצוין"  - ₪ 150 -במידה והמחיר פחות מ

 יודפס "מחיר סביר" -   ₪ 250 -ל ₪ 150במידה והמחיר בין 

 איכותי"יודפס "יקר אך  -  ₪ 250במידה והמחיר מעל 

 "תודה שהשתמשתם בתוכנית הבדיקה של אהוד ודוד" –בכל מקרה יודפס 

 

 24תרגיל

 יוסי וליאת עורכים בדיקה כמה חניכים הגיעו לפעולת אמצע שבוע בתנועת הנוער.

 כתבו תסריט הקולט את מס' החניכים עבור פעולת אמצע שבוע

 עולים"יודפס "אתם מדריכים מ  -חניכים  30-במידה והגיעו יותר מ

 יודפס "מס' החניכים הכי גדול בסניף" –חניכים  30-ל 20במידה והגיעו בין 

 יודפס "מס' סביר של חניכים" –חניכים  20 -ל 10במידה והגיעו בין 

 יודפס "יש לגייס דחוף חניכים לשבט" –חניכים  10-במידה והגיעו פחות מ

למימוש החזון של יצירת חברה  -וער " תנועת נ –בכל מקרה ללא קשר למס' החניכים יודפס בסוף 

 לומדת ועושה"

 :25שאלה 

 דני וליטל לומדים צבעים. כתבו תסריט שיעזור להם.

 colorקלוט צבע למשתנה 

 יודפס צהוב –yellowאם הצבוע הוא 

 יודפס אדום –redאם הצבוע הוא 

 יודפס כחול –blueאם הצבוע הוא  

 זהעדיין לא למדנו צבע  –בכל מקרה אחר יודפס

 

מזינים את נפש האדם ומעניקים לו תמיד  בכל מקרה )ללא קשר לצבע שנקלט( יודפס " צבעים

 שמחה ותקווה "
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 1שאלה מס' 

 48תלמידי שכבת יא' הזמינו במשותף כרטיסים למופע פתיחת הקיץ. מחיר כרטיס למופע הוא 

  שקלים. 43כרטיסים, מחיר כל כרטיס הוא  100 –שקלים. אם מזמינים יותר מ 

כתוב תכנית שתקלוט את מספר הכרטיסים שהזמינו תלמידי שכבת יא'. התכנית תחשב את הסכום 

 הכולל שעליהם לשלם בעבור הכרטיסים, ותדפיס סכום זה.

 

  2שאלה מס' 

  30כביש אגרה )כביש שהנסיעה בו כרוכה בתשלום( מחולק לקטעים. מחיר הנסיעה בכל קטע הוא 

כתוב  .שקלים מהסכום הכולל 10קטעים, מקבל הנחה של  8מ־ שקלים. נהג שעובר בכביש יותר 

התכנית תדפיס את שם הנהג  תכנית שתקלוט שם של נהג ואת מספר הקטעים שעבר בכביש האגרה.

 .ואת הסכום שעליו לשלם

 

  3שאלה מס' 

בבית ספר תיכון "המתמידים" רושמים את מספר החיסורים של כל תלמיד במהלך כל חודש. 

שתקלוט שם של תלמיד ואת מספר החיסורים שלו בחודש מסוים. התכנית תדפיס  כתוב תכנית

 את שם התלמיד ואת מספר החיסורים שלו. 

, התכנית תדפיס את ההודעה 5אם בחודש זה מספר החיסורים של התלמיד גדול מ־ 

"WARNING  אם בחודש זה לא היו לתלמיד חיסורים, התכנית תדפיס , "EXCELLENT." 

 

 4מס' שאלה 

מחיר  חוגים, מקבל מתנה. 5במרכז קהילתי יש מבצע הרשמה לחוגים. תלמיד שנרשם ליותר מ־ 

כתוב תכנית שתקלוט שם של תלמיד שנרשם לחוגים במרכז הקהילתי  שקלים. 100כל חוג הוא 

התכנית תדפיס את שם התלמיד, ותחשב ותדפיס את הסכום  ואת מספר החוגים שנרשם אליהם.

כמו כן התכנית תבדוק אם התלמיד זכאי למתנה.  עבור כל החוגים שנרשם אליהם.שעליו לשלם ב

 ".GIFTאם כן, התכנית תדפיס את שם התלמיד ואת ההודעה: "
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  5שאלה מס' 

כתוב תכנית שתקלוט שם של מפעל לייצור כלי רכב ומספר שלם המייצג את מספר הגלגלים של ּכלי 

   רכב.

  "HEAVY" יודפס שם המפעל ו־  4אם מספר הגלגלים גדול מ־ 

  "TWO" יודפס שם המפעל ו־ 2אם מספר הגלגלים הוא 

 "ERROR" -יודפס שם המפעל ו 1אם מספר הגלגלים קטן מ־ 

 

  6שאלה מס' 

  במסעדת "הסועדים" הוחלט על מבצע:

 ממספר המנות שהזמין.  2קטן ב־ מנות, ישלם בעבור מספר מנות ה 50לקוח שיזמין לאירוע יותר מ־ 

כתוב תכנית שתקלוט בעבור לקוח אחד את מספר המנות שהזמין ואת מחיר המנה. התכנית תחשב 

 .ותדפיס את הסכום שעל הלקוח לשלם

  7שאלה מס' 

 

  בחברת אוטובוסים יש שני סוגים של כרטיסיות נסיעה: 

)כולל( וכרטיסיות  18ני נוער עד גיל שקלים ומיועדות לילדים וב 40כרטיסיות מוזלות שמחירן 

   .18שקלים ומיועדות למבוגרים מעל גיל  60רגילות שמחירן 

 כתוב תכנית שתקלוט בעבור נוסע אחד את הגיל שלו ואת מספר הכרטיסיות שהוא רוצה לקנות.

אם אינו זכאי  " ADULT" –אם הנוסע זכאי לכרטיסייה מוזלת, ו "YOUTH" התכנית תדפיס

כמו כן, התכנית תחשב ותדפיס את הסכום שעל הנוסע לשלם בעבור   .ה מוזלתלכרטיסיי

 .הכרטיסיות שקנה

 8שאלה מס' 

בתחרות שנערכה בבית ספר בין שכבה י' ובין שכבה י"א, קיבלה כל שכבה נקודות. השכבה שקיבלה 

   את מספר הנקודות הגבוה ביותר היא זו שניצחה.

  ספר נקודות. ידוע ששתי השכבות לא קיבלו אותו מ

כתוב תכנית שתקלוט את מספר הנקודות שקיבלה שכבה י', ואת מספר הנקודות שקיבלה שכבה  

כמו כן התכנית תחשב את  התכנית תדפיס את מספר הנקודות שקיבלה השכבה המנצחת. .י"א

ההפרש בין מספר הנקודות שקיבלה השכבה המנצחת ובין מספר הנקודות שקיבלה השכבה 

 .יס מספר זההאחרת, ותדפ
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 forלולאת 

. בצד כל הוראה יש לרשום את הפלט המתקבל להסביר בקצרה מה forלפניכם מספר לולאות 

 מבצע קטע זה. 

 

 1תרגיל 

for num in range ( :1,10 )  

    print(num) 

 הפלט: __________________________________

 הסבר: __________________________________

 2תרגיל 

 בהוראת ההדפסה.  numשימו לב כי השוני בתרגיל זה הוא בהוספת פסיק לאחר המשתנה 

for num in range  ( :1,10 )  

    print(num) 

 הפלט: __________________________________

 הסבר: __________________________________

 3תרגיל 

for num in range  ( :1,10,2 )  

    print(num) 

 הפלט: __________________________________

 הסבר: __________________________________

 4תרגיל 

for num in range  ( :3,10,2 )  

    print(num) 

 הפלט: __________________________________

 הסבר: __________________________________
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 5תרגיל 

for num in range  ( :10 )  

    print(num) 

 הפלט: __________________________________

 הסבר: __________________________________

 

 6תרגיל 

for number in range (1, 5)  :   

 print(number * 3) 

 הפלט: __________________________________

 הסבר: __________________________________

 7תרגיל 

for number in range (1, 5)  :   

 print( number * 3) 

 הפלט: __________________________________

 הסבר: __________________________________

 8תרגיל 

n1 = 1 

n2 = 10 

sum = 0 

for num in range (n1, n2+1): 

   sum = sum + num 

print (sum) 

 הפלט: __________________________________

 __________________________________הסבר: 

 



17 
 

   ד"ר דורון זוהר רחל פרלמן

 

 9תרגיל 

str = 'hello world' 

for letter in str: 

   print(letter) 

 הפלט: __________________________________

 הסבר: __________________________________

 

 10תרגיל 

 forהגדירו את מבנה לולאת 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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 1שאלה מס' 

   קטעים. לכל קטע יש שם. 44שביל ישראל הוא מסלול הליכה ארוך המחולק ל־ 

תדפיס את שמות הקטעים את שמו ואת אורכו. התכנית  44כתוב תכנית שתקלוט בעבור כל אחד מ־ 

ק"מ. כמו כן התכנית תחשב את אורכו הכולל של שביל ישראל ותדפיס  10הקטעים שאורכם גדול מ־ 

 .מספר זה

 

  2שאלה מס' 

 

טכנאים. כתוב תכנית שתקלוט לכל אחד מהטכנאים את שמו  286בחברה לתיקון מחשבים עובדים 

  .ואת מספר התיקונים שביצע ביום מסוים

תיקונים באותו יום, התכנית תדפיס את שמו ואת  25ותר מ־ אם הטכנאי ביצע י

כמו כן התכנית תחשב ותדפיס את סך כל התיקונים שנעשו על ידי כל  . ”BONUS”ההודעה

 .הטכנאים בחברה באותו יום

 

  3שאלה מס' 

 

כתוב תכנית שתקלוט לכל  בבית ספר תיכון "המצטיינים" כל התלמידים לומדים מדעי המחשב.

את מספר יחידות הלימוד במדעי המחשב שהוא לומד,   ,תלמידי בית הספר את שמו 975אחד מ־ 

 ואת הציון שלו במדעי המחשב.

התכנית תדפיס את שם התלמיד, את מספר יחידות הלימוד במדעי המחשב שהוא לומד ואת הציון 

  שלו במדעי המחשב. 

  ִ  "Aגם ",התכנית תדפיס  95אם הציון של התלמיד במדעי המחשב גבוה מ־ 

יחידות לימוד במדעי  5כמו כן, התכנית תמנה ותדפיס את מספר התלמידים בבית הספר שלומדים 

 .המחשב

 

 4שאלה מס' 

  שקלים לארגז.  35חברה משווקת בקבוקי משקה במחיר 

 שקלים דמי משלוח. 10ארגזים של בקבוקי משקה, הלקוח ישלם  4בעבור הזמנה שיש בה פחות מ־ 

לקוחות החברה את השם של הלקוח ואת מספר  4,790תקלוט בעבור כל אחד מ־ כתוב תכנית ש

התכנית תחשב את הסכום שעל כל לקוח לשלם הכולל את דמי המשלוח,  ארגזי הבקבוקים שהזמין.

ִ כמו כן, התכנית תמנה ותדפיס  .התכנית תדפיס את שם הלקוח ואת הסכום שעליו לשלם אם יש. 

 .ארגזים של בקבוקי משקה 20יותר מ־ את מספר הלקוחות שהזמינו 



19 
 

   ד"ר דורון זוהר רחל פרלמן

 

  5שאלה מס' 

  ,בחופי הים תלויים דגלים המסמנים אם אפשר להיכנס למים. הדגלים יכולים להיות בצבע לבן

כתוב תכנית שתקלוט בעבור כל אחד  אדום או שחור. כאשר תלוי דגל שחור אסור להיכנס למים. 

  הדגל.  הימים בחודש מסוים מחרוזת המסמנת את צבע 30מ־ 

 ".BLACKודגל שחור מסומן " ”RED“", דגל אדום מסומן WHITE"  דגל לבן מסומן

התכנית תמנה ותדפיס את  .התכנית תדפיס בעבור כל יום בחודש את מספר היום ואת צבע הדגל

 .מספר הימים שבהם אסור היה להיכנס למים

 

 

  6שאלה מס' 

  קטעים. לכל קטע יש שם. 44שביל ישראל הוא מסלול הליכה ארוך המחולק ל־ 

התכנית תדפיס את  הקטעים את שמו ואת אורכו.  44כתוב תכנית שתקלוט בעבור כל אחד מ־  

כמו כן התכנית תחשב את אורכו הכולל של שביל ישראל   ק"מ. 10שמות הקטעים שאורכם גדול מ־ 

 ותדפיס מספר זה.

  7שאלה מס' 

  

  :A ,B, AB, Oלמרבית האנשים יש אחד מארבעה סוגי הדם 

כתוב תכנית  אנשים הגיעו לתרום דם במבצע זה.  275במרכז רפואי ערכו מבצע התרמת דם. 

כמו   .שתקלוט ותדפיס בעבור כל אחד מהתורמים את שמו, את שנת הלידה שלו ואת סוג הדם שלו

  .ותדפיס מספר זה  O כן התכנית ִתמנה כמה מהתורמים הם בעלי סוג דם

 

 8שאלה מס' 

  ביישוב "טייל בו" רושמים ילדים לטיול.

המשפחות ביישוב את שם המשפחה, ואת  320 –כתוב תכנית שתקלוט ותדפיס בעבור כל אחת מ

אם מספר הילדים שנרשמו לטיול ממשפחה מסוימת  מספר הילדים ממשפחה זו שנרשמו לטיול.

בסך הכול נרשמו " וכן תחשב התכנית כמה ילדים DISCOUNT"  , תודפס ההודעה 3–גדול מ

 .לטיול, ותדפיס מספר זה
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 1שאלה מס' 

בבית ספר "המצטיינים" נערך מבחן לכל תלמידי שכבה י'. כתוב תכנית, שתקלוט בעבור כל תלמיד 

  בשכבה את שמו ואת הציון שקיבל במבחן.

התכנית תדפיס את שם התלמיד ואת הציון שקיבל במבחן. כמו כן התכנית תמנה כמה תלמידים  

בעבור שם   "FINISHהתכנית תסתיים ייקלט " ., ותדפיס מספר זה95לו במבחן ציון גבוה מ־ קיב

 התלמיד.

 

  2שאלה מס' 

כתוב תכנית שתקלוט לכל אחד מהלקוחות במסעדה ביום מסוים  שקלי.  9מחיר מנה במסעדה הוא 

עבור המנות התכנית תחשב לכל לקוח את הסכום שעליו לשלם ב .את שמו ואת מספר המנות שהזמין

שהזמין, ותדפיס את שם הלקוח ואת הסכום שעליו לשלם. כמו כן התכנית תמנה ותדפיס את מספר 

 ." בעבור שם הלקוחSOFהתכנית תסתיים כאשר ייקלט " .הלקוחות שהיו באותו יום במסעדה

 

  3שאלה מס' 

התעריף לדקת בחברת טלפונים סלולריים יש תעריף לדקת שיחה לחו"ל. כתוב תכנית שתקלוט את 

כמו כן התכנית תקלוט לכל אחד מלקוחות החברה את שמו ואת מספר דקות השיחה  שיחה לחו"ל.

התכנית תחשב לכל לקוח את הסכום שעליו לשלם, ותדפיס את שם הלקוח ואת  .לחו"ל שביצע

כמו כן התכנית תחשב ותדפיס את הסכום הכולל שגבתה החברה מלקוחותיה  הסכום שעליו לשלם.

 ." בעבור שם הלקוחBYEהתכנית תסתיים כאשר ייקלט " ר שיחות לחו"ל.בעבו

 

 4שאלה מס' 

  בבחירות למועצת התלמידים בבית ספר תיכון יש שני מועמדים: חגי והדס. 

כתוב  . 2, ותלמיד המעוניין בבחירתה של הדס יצביע 1תלמיד המעוניין בבחירתו של חגי יצביע 

מן התלמידים שבאו להצביע ואת המספר של המועמד תכנית שתקלוט את השם של כל אחד 

ִ התכנית תמנה את מספר הקולות שקיבל כל אחד מן המועמדים, ותדפיס בעבור  .שבעבורו הצביע

  כל מועמד את שמו ואת מספר הקולות שקיבל.

  " בעבור שם התלמיד.SOFהתכנית תסתיים כאשר ייקלט "
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  5שאלה מס' 

כתוב תכנית שתקלוט את שמות החוגים ואת  ום למשתתפי החוגי. מרכז קהילתי ארגן מסיבת סי

מספר התלמידים מכל חוג שהשתתפו במסיבה. התכנית תדפיס את שמות החוגים ואת מספר 

התלמידים מכל חוג שהשתתפו במסיבה. כמו כן התכנית תחשב ותדפיס כמה תלמידים בסך הכול 

ש"ח. התכנית תחשב ותדפיס את סך כל  10כל תלמיד שהשתתף במסיבה שילם   .השתתפו במסיבה

 בעבור שם החוג. ”BYE BYE" הכסף שנאסף בעבור המסיבה. התכנית תסתיים כאשר ייקלט

 

  6שאלה מס' 

  במרכז קהילתי הוחלט לארגן "יום כיף" לילדים. לשם כך הובאו למרכז הקהילתי מתקנים שונים.

   שקלים לילד. 4עלות השימוש בכל מתקן היא 

 

 .תכנית שתקלוט בעבור כל ילד את שמו ואת מספר המתקנים שהוא רוצה להשתמש בהםכתוב 

ִכמו כן התכנית תמנה כמה  התכנית תדפיס את שם הילד, ותחשב ותדפיס את הסכום שעליו לשלם.

" END OF DAYילדים השתתפו ב"יום כיף", ותדפיס מספר זה. התכנית תסתיים כאשר ייקלט "

 בעבור ילד מסוים.

  7מס' שאלה 

 

  בבית ספר "המצטיינים" נערך מבחן לכל תלמידי שכבה י'. 

כתוב תכנית שתקלוט בעבור כל תלמיד בשכבה את שמו ואת הציון שקיבל במבחן. התכנית תדפיס 

כמו כן התכנית ִתמנה כמה תלמידים קיבלו במבחן ציון  את שם התלמיד ואת הציון שקיבל במבחן.

 " בעבור שם התלמיד.FINISHהתכנית תסתיים כאשר ייקלט " ., ותדפיס מספר זה95 –גבוה מ

 8שאלה מס' 

עיתון יומי רוצה להגדיל את מספר המנויים שלו, ויוצא במבצע מתנות למנויים חדשים. מנוי חדש 

   יקבל תלושי שי, וכל מנוי חדש אחר יקבל ספר.  50 –שגילו יותר מ

התכנית תדפיס את השם של כל מנוי  גילו. כתוב תכנית שתקלוט בעבור כל מנוי חדש את שמו ואת

 " בעבור שם המנוי החדש.SOFהתכנית תסתיים כאשר ייקלט "  .חדש, ואת המתנה שהוא זכאי לה
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 כתיבת פעולות

 

עד  -5כתבו פעולה המקבלת מספר שלם ומדפיסה את כל המספרים השלמים מהמספר  .1

 המספר שהתקבל כפרמטר.

 . 100-ל 2כתבו פעולה המקבלת מדפיסה את כל המספרים הזוגיים בין  .2

חשבו על מספר אפשרויות פתרון )פתרון הסורק את כל המספרים בטווח זה או פתרון  –רמז 

 הסורק רק את המספרים הנדרשים להדפסה(. 

 סכום טור חשבוני.  .3

יס את סכום כל . על הפעולה להדפnumכתבו פעולה המקבלת מספר טבעי )שלם וחיובי( 

 כולל.  numעד  1 -השלמים מ המספרים

 . 15( 1+2+3+4+5יש להדפיס )  num=5לדוגמה, עבור 

כתבו פעולה המקבלת כפרמטר את מספר הציונים של תלמיד )מספר טבעי(. על הפעולה  .4

לקלוט את הציונים, לחשב ולהדפיס את ממוצע הציונים של התלמיד. בנוסף אם הממוצע מעל 

 " Excellentפיס הודעה "יש להד 80
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 Stringמחרוזות 

 (קישור)

 

 האופרטורים חיבור ) + ( , כפל ) * (

 1שאלה 

 הקלידו את הקוד הבא וכתבו את הפלט המתקבל: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 מחרוזות?מה המשמעות הסימן +  בין שתי 

_____________ 

 מה המשמעות הסימן * בין מספר שלם למחרוזת?

 _____________ 

 

   2שאלה

 הקלידו את הקוד הבא וכתבו את הפלט המתקבל:

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  num2, num3השתמשו באופרטורים +,* ובמשתנים 

 . פקודת הפלט תהיה: 457457457וצרו את הפלט  

_____________________________ 

 

 

 

text1 = "I like to play, " 

text2 = "piano" 

text3 = "guitar" 

print(text1 +  text2)   

print(text1 +  text3) 

print( text3 * 2) 

print( text2 * 3) 

 

num1 = "123" 

num2 = "45" 

num3 = "7" 

print( num1 + num2) 

print( num2 + num3) 

print( num2 * 4) 

print(num3 * 9) 

http://milog.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%AA
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 len –אורך הטקסט 

 3שאלה 
 הקלידו את הקוד הבא וכתבו את הפלט המתקבל:

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 ?   len מה מבצעת ההוראה

_____________________________ 

 

 

 int - str –המרה 

 4שאלה 
 .451מקבל מספר שלם   num_2-ו 123מקבל את המחרוזת  num_1לפניך קטע ובו שני משתנים. 

 

  וכתבו את הפלט המתקבל.  הקלידו את השורות הבאות

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 ?   ( )int מה מבצעת ההוראה

_____________________________ 

 ?   ( )str מה מבצעת ההוראה

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

text1 = "I like to play, " 

text2 = "piano" 

text3 = “guitar” 

print( len(text1))   

print( len(text2))   

print( len(text2 + text3))   

print( len (text3 + text2)) 

num1 = "123" 

num2 = 451 

print( num_1) 

print( int(num1)) 

print( num1+str(num2)) 

print( int(num1)+num2 
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 ASCIIטבלת  

  5שאלה 

 .ASCIIחפשו ברשת והגדירו בקצרה מהי טבלת 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 6שאלה 

 וכתבו בצד כל שורה את הפלט   הקלידו את השורות הבאות

 .המתקבל

 

  7שאלה 

 .ASCIIהגדירו קטע קוד שמטרתו הדפסת שמכם בקוד 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

  8שאלה 
 

 ?   chr מה מבצעת ההוראה

_____________________________ 

 ?   ord מה מבצעת ההוראה

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

print( chr(112))   _________ 

print( chr(105) )  _________ 

 print( chr(97))    _________ 

print( chr(110) )  _________ 

print( chr(111))   _________ 

 

print( ord("p")) _________ 

print( ord("i")) _________ 

print( ord("a")) _________ 

print( ord("n")) _________ 

print( ord("o")) _________ 
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index [ ] 

 9שאלה 

 וכתבו בצד כל שורה את הפלט   הקלידו את השורות הבאות

 .המתקבל

 

 10שאלה 

  :הקלידו את ההוראה הבאה

print word[5]   

 המתקבל ומדוע? מהו הפלט

_____________________________ 

 

 

 11שאלה 

לכל ערך פלט המתבקש   numberפלט והוראות בפייתון. עבור משתנה  –לפניך טבלה שני טורים 

 (. 5הוראות פלט אפשריות )כדוגמת הדפסת המספר  2בטבלה, יש להגדיר 

number ="12345" 
 

 ההוראה בפיתון הפלט

5 

print( number[4]) 

print( number[-1]) 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1  

 

word = "piano"  

print( word[0]) _______ 

print( word[1]) _______ 

print( word[4]) _______ 

 

print( word[-1]) _______ 

print( word[-2]) _______ 

print( word[-3]) _______ 

print( word[-4]) _______ 

print( word[-5]) _______ 
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 ההוראה בפיתון הפלט

 

 

 

 

 Slicing חיתוך /  

 [קפיצות:סוף :התחלה ]טקסט

 12שאלה 
 .textהקלידו את ההוראות בטבלה ורשמו הפלט המתקבל בהתאמה עבור משתנה 

  text = "I like to play drums" 

 ההוראה בפיתון הפלט

 print(( text[2:6]) 

 print( text[6: ]) 

 print( text[ :15]) 

Drums  

to play  

 print( text[2:20:2]) 

 print( text[1:15:3]) 

 print( text[ : :-1]) 

Ikoar  

Ko  
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 ההוראה בפיתון הפלט

 print( text[-10:-6]) 

 print(text[-20:-14]) 

 print( text[-20:-14:2]) 
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 14שאלה 

 .numberהקלידו את ההוראות בטבלה ורשמו הפלט המתקבל בהתאמה עבור משתנה 

 

  number = "572483291" 

 ההוראה בפיתון הפלט 

572 

print( number[0:3]) 

print( number[-9:-6]) 

483 

 

 

291 

 

 

52821 

 

 

42 

 

 

789 
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 in -ההוראה 

 15שאלה 

  וכתבו את הפלט המתקבל.  הקלידו את השורות הבאות

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 ?   in מה מבצעת ההוראה

_____________________________ 

 

 מופיעות במספר: 3או  9רה כתבו הוראה לבדיקה האם הספ

__________________________________________________________ 

 

 16שאלה 

 כתבו פונקציה שמקבלת מחרוזת ובודקת האם המחרוזת 'עוינת'.

 .nuclearאו המילה  bombמחרוזת 'עוינת' היא מחרוזת בה מופיעה המילה 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

print( 'a' in 'jerusalem') 

print( 'x' in 'jerusalem') 

print( '2' in str(12345)) 

print( '9' in str(12345)) 
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 find -ההוראה 

 17שאלה 

 וכתבו את הפלט המתקבל:  הקלידו את השורות הבאות

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

  find(str,begin,end)מה מבצעת ההוראה 

_____________________________ 

 

 18שאלה 

יש להחליפה במילה  warכתבו פונקציה המקבלת מחרוזת. במידה והמחרוזת מכילה את המילה 

flower  יש להיעזר  בהוראה .find. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

text = "I LIKE TO PLAY DRUMS" 

print( text.find('L')) 

print( text.find('LIKE')) 

print( text.find('PIANO')) 

print( text.find('L',3)) 

print( text.find('L',12)) 
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 ()Lower() / Upperההוראות 
 19שאלה 

 וכתבו את הפלט המתקבל:  הקלידו את השורות הבאות

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 השלימו מה מבצעת כל אחת מההוראות הבאות

upper __________________________________________________________ 

lower __________________________________________________________ 

 

  20שאלה

אם המחרוזת מכילה את המילים  Trueכתבו פונקציה המקבלת מחרוזת. על הפונקציה להחזיר 

“yes”  או“YES” בכל מקרה אחר תחזיר הפונקציה .False. 

 .upper/ lowerהשתמשו בהוראות 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

print( "piano".upper()) 

print( "DRUMS".lower()) 

print( "Piano And Drums".upper()) 
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endswith  /startswith() 
 

 21שאלה 

 וכתבו את הפלט המתקבל:  הקלידו את השורות הבאות

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 הסבירו בקצרה את מבנה ומטרת ההוראות הבאות:  

startswith(str,begin,end) 

__________________________________________________________ 

endswith(str,begin,end) 

__________________________________________________________ 

 

 

replace 

 22שאלה 

 
 קישורעיינו בלינק הבא 

   replace(old,new,max)הסבירו את מבנה ומטרת ההוראה 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 23שאלה 

הפעמים הראשונות בהן מופיע התו  3כתבו פונקציה המקבלת מחרוזת. על הפונקציה להחליף את 

I  בתוויםwe 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

  

text = "I like to play drums" 

print( text.startswith('I like')) 

print( text.startswith( 'play', 10, 17 )) 

print( text.startswith( 'to play', 10, 17 )) 

http://www.tutorialspoint.com/python/string_replace.htm
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Count 

 

 24שאלה 

 וכתבו את הפלט המתקבל:  את השורות הבאות

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 25שאלה 

 count(str,begin,end)  הסבירו את מבנה ומטרת ההוראה: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

  26שאלה 

כתבו פונקציה המקבלת מחרוזת. על הפונקציה למנות ולהחזיר כמה פעמים מופיע רצף התווים 

"the .במחרוזת " 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

text = "I like to play guitar and piano and drums" 

print( text.count("and")) 

print( text.count("and",25)) 

print( text.count ("play")) 

print( text.count("books")) 
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 חוקרים.ות ברשת

 

לכל אחת מההוראות הבאות יש להסביר בקצרה מבצעת ההוראה ולתת דוגמה הממחישה את 

 מטרת ההוראה: 

 ההוראה בפיתון מבצעת ההוראה ודוגמהמה 

  

text.index(str) 

  

text.isdigit)( 

  

text.isalpha)( 

  

text.islower)( 

  

text.isdigit() 

  

text.isupper)( 
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 ההוראה בפיתון מבצעת ההוראה ודוגמהמה 

text.encode(‘base64’) 

  

text.decode(‘base64’) 

 

 תרגילים נוספים במחרוזות

 27שאלה 

שמות  number. על הפונקציה לקלוט numberכתבו פונקציה המקבלת כפרמטר מספר שלם בשם 

תלמידי.ות הכיתה. על הפונקציה למנות ולהחזיר כמה משמות התלמידים.ות מכילים את שם 

 בשמם.  ”cohen“המשפחה 

 

 28שאלה 

במחרוזת  המקבלת מחרוזת. על הפונקציה להחזיר את שרשור המילה הראשונה כתבו פונקציה

 עם המילה האחרונה במחרוזת ובניהן רווח יחיד. 

  "Cats friends"יוחזר  "Cats and dogs are great friendsלדוגמה, עבור המחרוזת "

 

 29שאלה 

המקבלת מחרוזת. על הפונקציה להחזיר את שרשור האות הראשונה במחרוזת עם  כתבו פונקציה

 יחיד.האות האחרונה במחרוזת ובניהן רווח 

 "“Cs" יוחזר  Cats and dogs are great friendsלדוגמה, עבור המחרוזת "

 

 30שאלה 

 כתבו פונקציה המקבלת מחרוזת ומחזירה את ראשי התיבות של המחרוזת.

יוחזר  "American Standard Code for Information Interchange"לדוגמה, עבור המחרוזת  

"ASCII". 
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 31שאלה 

פונקציה המקבלת מחרוזת. על הפונקציה למנות ולהחזיר את מספר הפעמים שמופיעה כתבו 

 ".isהמילה "

 

 32שאלה 

כתבו פונקציה המקבלת מחרוזת. על הפונקציה למנות ולהחזיר את מספר הפעמים שמופיעות כל 

  a.e.i.o.uאחת מהאותיות הבאות: 
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  Turtle Pythonלומדים תכנות עם 

        import turtle הגרפית קריאה למחלקה#

   ()wn = turtle.Screen מסך עבור צב #

# alex יוצר צב ושמו  alex = turtle.Turtle()     

    alex.forward(steps) צעדים #  stepsהתקדמות קדימה                         

  alex.backward(steps) עדים #צ stepsהתקדמות אחורה                          

     alex.right(num)     alex.left(num) מעלות # numסיבוב ימין/שמאל                            

            alex.goto(x, y) קפיצה למיקום על המסך#

    x = alex.pos()[0]   y = alex.pos()[1] #קבלת ערכי מיקום הצב למשתנים

            alex.setx(x)    alex.sety(y) #שינוי מיקום של הצב

 ()alex.pendown הצב יצייר מסלול כשיבצע הוראות –עט מטה #

 ()alex.penup הצב לא יצייר מסלול כשיבצע הוראות –עט מעלה #

 alex.pensize(num) #שינוי עובי העט שאיתו מציירים

 ()alex.pencolor()    alex. color #שינוי צבע העט שאיתו מציירים

   alex.shape("turtle") שינוי צורת הצב#

 כאן -הוראות נוספות 

 

 

 

  

https://docs.python.org/2/library/turtle.html
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 א. הוראות פשוטות  עם צב

 1שאלה 
 הבאות עקבו אחר ההוראות

 מה הצב מצייר ?

import turtle              
wn = turtle.Screen()      
alex = turtle.Turtle()   
alex.shape("turtle")   
alex.forward(100)          
alex.left(90)              
alex.forward(50)          
alex.left(90)         
alex.forward(100)          
alex.left(90) 
alex.forward(50)          
alex.left(90) 
turtle.mainloop() 
 

      
 
 

 2שאלה 
 צעדים.  20לפניכם משטח, כל משבצת אורכה ורוחבה 

 שי ורונית מעוניינים לכתוב קטע קוד עבור הצב כדי שילך לפי השרטוט הבא:
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 3שאלה 
 צעדים.  20לפניכם משטח, כל משבצת אורכה ורוחבה 

 שי ורונית מעוניינים לכתוב קטע קוד עבור הצב כדי שילך לפי השרטוט הבא:
 

      

      

      

      

      

      

      

 4שאלה 
 צעדים. הצב תופס משבצת שלמה. 20לפניכם משטח, כל משבצת אורכה ורוחבה 

  שי ורונית מעוניינים לכתוב קטע קוד עבור הצב כדי שילך לפי השרטוט הבא:
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 5שאלה 
 צעדים. הצב תופס משבצת שלמה. 20לפניכם משטח, כל משבצת אורכה ורוחבה 

 שי ורונית מעוניינים לכתוב קטע קוד עבור הצב כדי שילך לפי השרטוט הבא:
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 forב. לולאת 

 

  שאלה

 שרטטו מה מבצעת התכנית הבאה

 
import turtle              
wn = turtle.Screen()      
alex = turtle.Turtle()     
alex.shape("turtle") 
for index in range(180): 
    alex.forward(5)          
    alex.left(2) 

 
turtle.mainloop() 
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  שאלה

 שרטטו מה מבצעת התכנית הבאה

 
import turtle              
wn = turtle.Screen()      
alex = turtle.Turtle()     
alex.shape("turtle") 
for index in range(3): 
    alex.forward(100)          
    alex.left(360/3) 

 
turtle.mainloop() 

 
 

 
      
      

 
 

 

 שאלה

 . forעם לולאת מיכאל ויעל מעוניינים לצייר את הצורות הבאות. לשם כך הם חיברו קטע קוד 

 בקטע קוד חסרים הוראות. השלימו את ההוראות החסרות:

 

import turtle              

wn = turtle.Screen()      

alex = turtle.Turtle()     

alex.shape("turtle") 

for index in range(5): 

    alex.left(90) 

    alex.forward(50)          

    alex.right(90) 

    alex.forward(50)   

 

turtle.mainloop() 
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  שאלה

 אהוד ואסתר מעוניינים לצייר את הצורות הבאות. 

. בקטע קוד חסרים הוראות. השלימו את forעם לולאת לשם כך הם חיברו קטע קוד 

 ההוראות החסרות:
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  שאלה

 . forעם לולאת דוד ואיתמר מעוניינים לצייר את הצורות הבאות. לשם כך הם חיברו קטע קוד 

 בקטע קוד חסרים הוראות. השלימו את ההוראות החסרות:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



47 
 

   ד"ר דורון זוהר רחל פרלמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג. משתנים עם צב

 שאלה 

 המסמן צעדים stepsקלטו ערך למשתנה 

 stepsצרו ריבוע שכל אחת מצלעותיו באורך  

 שאלה 

 המסמן צבע colorrקלטו ערך למשתנה 

 colorrוצבעו כצבע המשתנה  50צרו מחומש שכל צלע באורך 

 

 שאלה 

 המסמן צבע numberקלטו ערך למשתנה 

 צעדים 5ריבועים על המסך אחד בתוך השני בהפרש גודל של  numberצרו 

 ד. הוראת תנאי עם צב

 שאלה

 עקבו אחר ההוראות הבאות. מה מבצעת התכנית ?

import turtle              
wn = turtle.Screen()      
alex = turtle.Turtle()     
alex.shape("turtle") 
num = int(input("press a num")) 
if num % 2 == 0: 
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    for index in range(5): 
        alex.left(90) 
        alex.forward(50)          
        alex.right(90) 
        alex.forward(50)   
else: 
    for index in range(3): 
        alex.left(360/3) 
        alex.forward(100)                 
turtle.mainloop() 

 שאלה 

 כתבו קטע קוד הקולט מספר שלם. 

 ללא שארית יצוייר משולש  3-המספר מתחלק ב אם

 ריבוע יצוייר אחרת

 

 ה. שארית חלוקה עם צב

 שאלה 

 עוגיות באריזה 5יעל מארגנת כל 

 כתבו קטע קוד הקולט מספר שלם המציין מספר עוגיות ומחשב ומדפיס את מספר האריזות . 

 נותרות עוגיות ללא אריזה יש לצייר עיגולים כמספר העוגיות שנותרו  אם

 יצוירו ריבועים ככמות האריזות אחרת

 ריבועים 4 נצייר �� עוגיות 20 עבור, עיגולים 2 נצייר ��עוגיות  17בור לדוגמה ע

 

 ה. הגרלת מספר עם צב

 שאלה 

 Yוערך עבור  Xכתבו קטע קוד המגריל ערך עבור 

 צעדים 5הצב יקפוץ למיקום שהוגרל ויצייר שם ריבוע בגודל 

 פעמים 6יש לחזור על הפעולה 

 

 עם צב whileו. לולאת 
 שאלה
 מה מבצע קטע הקוד הבא : כתבו

import turtle              
wn = turtle.Screen()      
alex = turtle.Turtle()     
alex.shape("turtle") 
turtle.speed("slow") 
while True: 
    while  alex.pos()[0] != 200: 
        alex.forward(5) 
    while  alex.pos()[0] != -200: 
        alex.backward(5)         
turtle.mainloop() 

 שאלה
 צבים משני צדדי הישר  2שדרגו את קטע הקוד מהשאלה הקודמת. הציבו 

 שיתקדמו כל עוד אינם פוגשים זה בזה

 כאשר הם נפגשים הם חוזרים לנקודת ההתחלה ושוב מתקדמים.
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   ד"ר דורון זוהר רחל פרלמן

 

 
 

 ארועי עכבר
 
 
      

 

 :תיאור המשימה

 עליכם לכתוב תכנית צייר

 

 תרגיל
ריבועי צבע ובכל פעם שנלחץ על ריבוע ישתנה  5הכינו תוכנת צייר המכילה 

  הצבע של הנתיב שבו הולך הצב )צבע העט(

 

 קוד-פסאודו

 בצורת ריבוע. מקמו אותו בתחתית החלון  redצרו צב בשם 
 בצורת ריבוע. מקמו אותו בתחתית החלון blueצרו צב בשם 

 צבים בצבעים שונים ומקמו אותם בתחתית החלון 2צרו עוד 
 שימו לב שהצבים לא יהיו אחד על השני!

 

 
 


