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 32::5שעה ב מרץב 11 להגשה עד - 1תרגיל בית מספר 

 
 

תחת , הקורס באתר המופיעותהעבודה וההגשה  הנחיות אתבעיון  קיראו
 .התרגיל פסילת/  ציון ירידת תגרור הנחיותמה חריגה. assignmentsהתיקיה 

 
 :ספציפיות לתרגיל זההנחיות 

 .יחיד pdfאו  doc ,docxבקובץ יוגשו  5 -ו, 3, 2, 1שאלות לתשובות 

 .כתוכניתיחיד  pyבקובץ יש להגיש ' ב5 -ו 4 ותשאלאת התוכניות מ

 . קבצים בלבד שניכ מגישים "בסה

 

או  doc. או) docx.012345678הקבצים שיש להגיש הם  012345678ז שלו הוא "עבור סטודנט שמספר ת

.pdf )012345678 -ו.py. 

 

 .באופן קולע וברור, הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם
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 1שאלה 

 :Pythonבשפת קצרה להלן תוכנית 

 

 
 

 

 

 

ביצוע הנחוצים להמשך  (קלט)הוא לקלוט ממשתמש התוכנית ערכים  ()input תפקיד הפונקציה: סבר קצרה

הוא מחרוזת שתודפס  " :Enter a positive integer"בתוך הסוגריים הביטוי . התוכנית

ערך . כמחרוזת קולטת את הערך שהכניס המשתמש ()inputהפונקציה . יידרש להכניס קלטש לפנילמשתמש 

מקבל  numואז המשתנה , (()int הונקציהפעלת הפי "ע)מחרוזת לטיפוס מספר שלם טיפוס זה עובר המרה מ

 .ערך זה

 

 ? 2113מה תדפיס התוכנית עבור הקלט  .א

 ?מה מדפיסה התוכנית בהינתן לה מספר שלם חיובי כלשהו, באופן כללי .ב

ציינו באיזו , נסו להריץ. מתעוררת בעייה כלשהי 29 + 701**3כאשר רוצים לתת לתוכנית את הקלט  .ג

 .שורה מתעוררת הבעייה והסבירו בקצרה מה הבעייה

נסו להבין מה עושה הפונקציה . ל"של פייתון יכולה לסייע בקלות לפתרון הבעייה הנ evalהפונקציה  .ד

היעזרו בה ו, (הפונקציה מקבלת פרמטר אחד מטיפוס מחרוזת. וקצת חיפוש י ניסוי וטעייה"מומלץ ע)

 ?מה מודפס. 29 + 701**3ל על "כדי להריץ את התוכנית הנ

 ? while num >= 0   -ל   while num > 0קורה כאשר משנים את התנאי מה  .ה

 

 

 3שאלה 

. י המשתמש"עלה שניתנים ( float)ממשיים מספרים  111להלן תוכנית שמטרתה לחשב את הממוצע של 

, השגיאות 2ציינו מהן . float -או להמרה ל ()inputשאינן קשורות לפונקציה , שגיאות 2בתוכנית יש בדיוק 

 .ניתן לתקנןוכיצד 

 

 

 

 

 

  

res = 0 

num = int(input("Enter a positive integer: ")) 

while num > 0: 

    res = res + (num % 10) 

    num = num // 10 

print(res) 

sum = 1 

i = 1 

while i <= 100: 

    next_num = float(input("Enter a number")) 

    sum = sum + next_num 

    i = i + 1 

print(sum / i) 
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 2שאלה 

 באינטרפרטר(. str)ישנן בפייתון פונקציות שמשויכות למחלקת המחרוזות  ,ובתרגול כפי שראיתם בהרצאה

IDLE , אם תכתבו"str."  ותלחצו על המקשtab , תיפתח חלונית עם מגוון פונקציות המשויכות למחלקת

כמו כן אפשר להשתמש . אפשר למצוא תיעוד רב על פונקציות אלו ואחרות ברשת, כמובן .המחרוזות

שראיתם  str.titleתציג הסבר קצר על הפונקציה  help(str.title)למשל הפקודה . פייתון של help ונקציהבפ

 .בהרצאה

 

בצורה , הסבירו במילים שלכם. לחקור אותן מעטו, בשאלה זו תתבקשו להריץ מספר פונקציות נוספות כאלו

לתשובה צרפו . ומה תפקיד כל אחד מהפרמטרים שניתנים לה, מחזירהמה כל פונקציה  ,קולעת וברורה

 .המדגימות כיצד הגעתם לתשובה, דוגמאות לכמה הרצות שביצעתם

 

 .מחרוזת מטיפוס עליכם לתת לפונקציה פרמטר אחד. str.isalnumהפונקציה  .א

 

 .str.splitהפונקציה  .ב

 :למשל. ומספר שלם, תו בודד, מחרוזת: פרמטרים 3עליכם לתת לפונקציה 
 

str.split("Intro2ComputerScience", "c", 1) 

 
 .ציינו גם כיצד מתנהגת הפונקציה אם לא מעבירים לה את הפרמטר האחרון

 

 . str.replaceהפונקציה  .ג

 (.אופציונלי)ועוד מספר שלם אחד , מחרוזות 3עליכם לתת לפונקציה 

 .(האופציונלי) ציינו גם כיצד מתנהגת הפונקציה אם לא מעבירים לה את הפרמטר האחרון

 

 .str.joinהפונקציה  .ד

 .נסו להבין בעצמכם מה יש להעביר לפונקציה ומה היא עושה

 
 

 : הערה כללית

 :ניתן להפעיל בשני אופנים שקולים strאת כל הפונקציות מהמחלקה 

- str.func(s, …)  כאשרfunc היא שם הפונקציה הרצויה ,s היא המחרוזת עליה מופעלת הפונקציה ,

 :למשל. אם ישנם, כ יתר הפרמטרים"ואח

course_name = "introduction to computer science" 

str.title(course_name) 

- s.func(…)  כאשרs אם ישנם, ויתר הפרמטרים, היא המחרוזת עליה מופעלת הפונקציה ,

 : למשל. בסוגריים

course_name = "introduction to computer science" 

course_name.title() 
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 4שאלה 

אך בכל פעם , בסדר עולה טבעייםהמשתתפים צריכים לנקוב במספרים !" בום 7"הידוע במשחק הילדים 

, כמו כן". !boom"קום מ  ב  יש לצעוק , 7או שמופיעה בו הספרה ללא שארית  7 -שמגיעים למספר שמתחלק ב

  ".!boom-boom"יש לצעוק ( 7המספר למשל ) 7וגם מכיל את הספרה  7 -אם מספר גם מתחלק ב

הוא  n כאשר ,בהתאם לחוקי המשחק  n -ל 1את כל המספרים בין  שמדפיסה, תוכנית בשפת פייתוןכיתבו 

 .התוכניתשורה הראשונה של משתנה שערכו ייקבע ב

 :התוכנית תדפיס, n=18עבור , לדוגמה

1 

2 

3 

4 

5 

6 

boom-boom! 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

boom! 

15 

16 

boom! 

18 
 

 5 עזרה

 :בתנאית ולהשתמש ולמחרוז את המספר והספרהלהמיר אפשר , כדי לבדוק אם ספרה מופיעה במספר

if x in y: 

 .אחרת False -ו y -מוכלת ב xאם  Trueהתנאי מחזיר  הן שתי מחרוזות y -ו xכאשר 

 

 5הנחיות הגשה

 .pyבקובץ כאמור התוכנית תוגש  -

 :השורה הראשונה בתוכנית שלכם תהיהכלומר . n=100הגישו את התוכנית שלכם עבור  -

n = 100 

 .טבעי nהתוכנית צריכה לעבוד נכון עבור כל , כמובן. ולאחר מכן יתר התוכנית

ללא שום , כמוצג לעיל התוכנית תדפיס אך ורק את הערכים הדרושים, (F5לחיצה על )בעת הרצתה  -

 .ף שורה או בסוף ההרצהבסו אפילו לא סימני פיסוק או רווחים מיותרים, תוספות או הודעות

 .בקובץ שלכם nהבודק עשוי לשנות את ערכו של בדיקת התרגילים בעת  -
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 :שאלה 

3כמה ספרות יש למספר  .א
 ?בייצוג עשרוני 2209

 . ציינו גם מהו סכום זה .ספרות עוקבות שסכומן מקסימלי 12 מצאו במספר זה .ב

145516152223552512155415255עבור המספר : דוגמא
36

והסכום , 235525121554התשובה היא   = 

 .51הוא 

 

 5הנחיות הגשה

 :הגישו doc/docx/pdf -בקובץ ה -

 ם בשני הסעיפיםתאת התשובות למה שנשאל 

 סעיף אפקודה שהרצתם כדי לענות על העתק של ה' 

 :הגישו py -קובץ הב -

 הספרות  12התוכנית תדפיס בשורה אחת את . 'את התוכנית שכתבתם כדי לענות על סעיף ב

 ולאחר מכן את הסכום שלהן, רווח, הדרושות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוף.

 .5של שאלה ' וזו מסעיף ב 4זו משאלה : אם כן יופיעו שתי תוכניות py -בקובץ ה

ויודפסו התוצאות , ירוצו שתי התוכניות בזו אחר זו, (F5י לחיצה על "ע)כאשר הבודק יריץ את הקובץ 

ספרות עוקבות  12)' סעיף ב 5של שאלה  ותהתוצאאחת  בשורהואחריה מייד ( n=100עבור ) 4של שאלה 

3מספר ב שסכומן מקסימלי
 . (וסכום זה, 2209

 


