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   Python  Lists in - רשימות בפייתון  

 כללי.א 1

 משמשת לאחסון מספר פריטים במשתנה יחיד.  – list –רשימה 

 . או רכיב  איבראלמנט או  לפריט גם בשם  עמים  לפ  נקרא  הפרק : בהמשךהערה 

,   Tupleהם האחרים  3המשמשים לאחסון אוספי נתונים,  Python - סוגי נתונים מובנים ב 4רשימות הן אחד מתוך 

Set   ו Dictionary   ושימוש שונים.  , שהם בעלי תכונות 

 לדוגמה :      ובעים: רשימות נוצרות באמצעות סוגריים מר

                myColors = ["red", "blue", "green"] 

 ['red', 'blue', 'green']             נקבל :  print(myColors     אם נבקש הדפסה  )

 

 

   List Items –הפריטים ברשימה  .ב 1

 פריטי רשימה מסודרים, ניתנים לשינוי ומאפשרים ערכים כפולים. 

 [  וכו'. 1[,לפריט השני יש אינדקס  ]0רשימה כלולים באינדקס, לפריט הראשון יש אינדקס ]פריטי 

 

 סדר הרשימה .ג 1

 כאשר אנו אומרים רשימות מסודרות , זה אומר כי לפריטים יש סדר מוגדר, וכי הסדר לא ישתנה.

 אם נוסיף פריטים חדשים לרשימה , הפריטים החדשים ימוקמו בסוף הרשימה. 

 באופן כללי סדר הפריטים ברשימות לא ישתנה. מספר מתודות שמשנות את הסדר של הרשימה אבל קיימות 

 

 שינויים ברשימה .ד  1 

 הרשימה ניתנת לשינוי, כלומר אנו יכולים לשנות, להוסיף ולהסיר פריטים ברשימה לאחר יצירתה.

 

      Duplicates –כפילויות   .ה 1

.  ) חברים כפולים ( אינדקס, רשימות יכולות לכלול פריטים בעלי ערך זהה פיל  נמצארשימות בם יהפריטמיקום מאחר ש 

 לדוגמה : 

myColors = ["red", "blue", "green", "red", "green"] 

 ['red', 'blue', 'green', 'red', 'green']             נקבל :  print(myColorsאם נבקש הדפסה :   )
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 אורך רשימה  .ו 1

   לדוגמה :.    lenפריטים יש לרשימה, נשתמש בפונקציה )(כדי לקבוע כמה 

myColors = ["red", "blue", "green", "red", "green"] 

print(len(myColors)) 

 5נקבל :     

 

 טיפוסי הנתונים   –הפריטים ברשימה .ז 1

 מחרוזת, שלם ובוליאני. רשימות מטיפוס   3. לדוגמה נראה פריטי הרשימה יכולים להיות מכל סוג נתונים

list1 = ["red", "blue", "green"] 

list2 = [1, 5, 7, 9, 3] 

list3 = [True, False, False] 

 אם נבקש הדפסות : 

print(list1) 

print(list2) 

print(list3) 

 נקבל : 

['red', 'blue', 'green'] 

[1, 5, 7, 9, 3] 

[True, False, True] 

 

 .  לדוגמה רשימה עם טיפוסי מחרוזת, מספרים שלמים וערכים בוליאניים. טיפוסי נתונים שונים רשימה יכולה להכיל 

list4 = ["red", 29, True, -40, "male"] 

 

   ( )typeשימוש ב .ח  1

 : . לדוגמה   'listמנקודת המבט של פייתון, רשימות מוגדרות כאובייקטים עם סוג הנתונים ' 

list4 = ["red", 29, True, -40, "male"] 

         print(type(list4)) 

 < 'class 'list >נקבל :         

 list()   -   list constructorהבנאי  .ט  1

 לדוגמה :   יצירת רשימה חדשה.  בעת  ( )listניתן גם להשתמש בבנאי 

list4 = list (("red", 29, True, -40, "male"))         #   פעמיים סוגריים קטנים 

         print(list4)אם נרצה לקבל הדפסה נרשום : 

 ['red', 29, True, -40, 'male']:                  ונקבל
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 collections -אוספים  ) מערכים(   .י   1

 סף בשפת פייתון והם : וא ם שלקיימים ארבעה סוגי נתוני

 * .list  -   .אפשרות לחברים כפולים.  ישהוא אוסף מסודר וניתן לשינוי 

 .*uplet  .אפשרות לחברים כפולים.  יש הוא אוסף אשר מסודר ובלתי ניתן לשינוי 

  .*ets אין חברים כפולים. אינדקסא להוא אוסף שאינו מסודר ול . 

  .*dictionary  ים. הוא אוסף אשר מסודר  וניתן לשינוי. אין חברים כפול 

 במילה מסודר הכוונה שלכל פריט יש את האינדקס שלו. 

 וגרסאות קודמות הם לא היו מסודרים.  3.6. בפייתון הם מסודרים  dictionariesשל פייתון  3.7החל מגרסה 

כדאי להבין את המאפיינים של טיפוס זה. בחירת הטיפוס הנכון עבור ערכת נתונים  כאשר בוחרים טיפוס של אוסף  

 , וזה יכול לגרום לעלייה ביעילות או באבטחה.של הפריטים משמעותהמסוימת עשויה להיות שמירה על 

  Access List Items  -   גישה לפריטים ברשימה   .2

 .א גישה בעזרת אינדקס  2 

 [ . 0אליו על ידי הפנייה למספר האינדקס שלו. הפריט הראשון הוא באינדקס ] יםאינדקס וניגשלכל פריט ברשימה יש 

 :  הדפסת פריט כלשהו מהרשימה. דוגמה

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

   print (colors[5])ברשימה :       5הדפסת הפריט ה 

 .        white:  היא נקבלההדפסה ש

 

 אינדקס שלילי  .ב  2

  [2-]זה שלפניו באינדקס   [1-]אינדקס שלילי פירושו להתחיל את הספירה מהפריט האחרון . הפריט האחרון הוא באינדקס 

  עד וכך הלאה  [2-]באינדקס  white, הצבע  [1-]נמצא באינדקס     navy  הצבע   colorsבדוגמה של הרשימה   וכך הלאה .

 [ . [7-שנמצא ב   red הצבע

 :  colorsברשימה   2-דוגמה : נדפיס את האיבר במיקום  

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

print(colors[-2]) 

 .       whiteההדפסה שנקבל היא : 

https://www.w3schools.com/python/python_tuples.asp
https://www.w3schools.com/python/python_sets.asp
https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries.asp
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 של אינדקסים   טווח   .ג 2

בעת ציון הטווח, הערך המוחזר יהיה רשימה   ידי ציון היכן להתחיל והיכן לסיים את הטווח.-אינדקסים על יש אפשרות לציין טווח 

   ! (. 5לא כולל את הפריט אבל  )  5עד  1ואז מדובר על הפריטים  [1:5]הטווח נרשם כך :   חדשה עם הפריטים שצוינו.

לא כולל הפריט   [5]ועד האינדקס  [0]ואז הכוונה מהפריט באינדקס ללא ציון הפריט הראשון   [5:]ניתן לרשום את התחום  

 !!   5באינדקס 

 [  ועד סוף הרשימה . 2ללא ציון הפריט הסופי ואז התחום הוא מהפריט במיקום  ]  [:2]ניתן לרשום גם :   

 דוגמאות 

 .  colorsברשימה  5עד  1:  יש להדפיס את הפריטים מ 1דוגמה 

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

print(colors[1:5]) 

 ['blue', 'green', 'magenta', 'black']  ההדפסה שנקבל היא :  

 אם נבקש את ההדפסה הבאה :  

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

print(colors[-1:-5]) 

 .     [ ]נקבל רשימה ריקה   

 לעומת זאת אם נבקש : 

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

print(colors[-5:-1]) 

 [  !   :     [1-) לא מקבלים את  white[ שהוא [2-ועד הפריט  greenשהוא  5-]נקבל את ההדפסה מהפריט ב ]

 ['green', 'magenta', 'black', 'white']  ההדפסה שנקבל היא :  

 לא כולל הפריט הרביעי .   4ועד   0: הדפסת הרשימה מהפריט 2 דוגמה

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

print(colors[:4]) 

 ההדפסה שנקבל היא :

['red', 'blue', 'green', 'magenta']   
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 עד סוף הרשימה.  2הדפסה מפריט במיקום :  3דוגמה 

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

print(colors[2:]) 

  ההדפסה שנקבל היא :  

[ 'green', 'magenta', 'black', 'white', 'navy']   

 בדיקה האם פריט נמצא ברשימה    .ד 2

 .    inאם רוצים לבדוק האם פריט מסוים נמצא ברשימה משתמשים במילת המפתח  

    colorsנמצא ברשימה  blue: נבדוק האם הפריט 1 דוגמה

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

color="blue" 

if color in colors : 

   print (color + " is in the list colors") 

else : 

   print (color + " is not in the list colors") 

 blue is in the list colors ההדפסה שנקבל  :  

 

 ( bמקום ב  B) שמנו    colorsנמצא ברשימה  Blueנבדוק האם הפריט :  2דוגמה 

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

color="blue" 

if color in colors : 

   print (color + " is in the list colors") 

else : 

   print (color + " is not in the list colors") 

 blue is not in the list colors ההדפסה שנקבל  :  

 

 ים שינוי ערך של פריט  .    3

 שינוי ערך של פריט  .א 3

 כדי לשנות את הערך של פריט מסוים, מתייחסים למספר האינדקס שלו ברשימה: 

 :    דוגמה

myColors = ["red", "blue", "green"] 

myColors[2]="brown" 

print(myColors) 
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 ['red', 'blue', 'brown']  ההדפסה שנקבל היא :  

 

 בתחום רצוי.   שינוי ערכים של מספר פריטים    .ב3

מגדירים טווח של מספרי אינדקס ורשימה עם הערכים החדשים שייכנסו     כדי לשנות את הערך של פריטים בטווח מסוים

 לטווח מספרי האינדקסים שרוצים להוסיף בו את הערכים החדשים. 

 .   colorsברשימה (  5) לא כולל הפריט   5עד  2נשנה את האיברים  :   דוגמה

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

colors[2:5] = ["orange", "yellow", "purple"] 

print(colors) 

 .       ['red', 'blue', 'orange', 'yellow', 'purple', 'white', 'navy'] ההדפסה שנקבל היא :      

פריטים שבהמשך  פריטים ממה שביקשנו להחליף, הפריטים החדשים יתווספו למקום שציינו וה יותר אם נוסיף     1.ב.3

 . . כמובן , שבמקרה כזה כמות הפריטים ברשימה תגדל הרשימה  יעברו בהתאם

צבעים   5אבל נרשום   -פריטים   3סה"כ להחליף  –(   5) לא כולל    5עד  2נבקש לשנות את הערכים של הפריטים  :   דוגמה

יוחלפו ושאר האיברים יזוזו ויהיו אחרי הצבעים   –הצבעים ייכנסו לרשימה, האיברים שביקשנו להחליף  5.  כל  3במקום 

 שהוספנו. 

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

print(len(colors))                                                              #   להדפיס את כמות הפריטים ברשימה 

colors[2:5] = ["orange", "yellow", "purple", "pink", "pale blue"] 

print(colors)                                                              #   להדפיס את כמות הפריטים ברשימה החדשה 

print(len(colors)) 

 שנקבל :   הדפסותה

7 

['red', 'blue', 'orange', 'yellow', 'purple', 'pink', 'pale blue', 'white', 'navy'] 

9 

פריטים ממה שביקשנו להחליף , הפריטים החדשים יתווספו למקום שציינו והפריטים הנותרים     פחותאם נוסיף      2.ב. 3

 יעברו בהתאם. 

  2במיקום שביקשנו, הערכים החדשים ייכנסו  2ערכים חדשים.  2פריטים אבל נרשום רק  4נבקש לשנות ערכים של דוגמה : 

 .    2 הפריטים הבאים ברשימה יימחקו מהרשימה ואורך הרשימה יקטן ב

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 
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print(len(colors)) 

colors[2:6] = ["orange", "yellow"] 

print(colors) 

print(len(colors))      

      ההדפסה שנקבל היא :          

7 

['red', 'blue', 'orange', 'yellow', 'navy'] 

5 

 . הוספה של פריטים 4

 ( )insertשימוש במתודה   –  פריט  וספתה    4.1

   .   ( )insert מתודהכדי להוסיף פריט רשימה חדש מבלי להחליף אף אחד מהערכים הקיימים, באפשרותנו להשתמש ב

 . מוסיפה פריט באינדקס שצוין  ( )insert המתודה

 .   1)הפריט הרביעי(. כמובן שאורך הרשימה גדל ב  [3]במיקום  colors:  הכנסת פריט נוסף לרשימת ה  דוגמה

 

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

colors.insert(3, "bourdeaux")                             #  פריט רביעי   -  3הוספת הצבע בורדו באינדקס  

print(colors) 

 ['red', 'blue', 'green', 'bourdeaux', 'magenta', 'black', 'white', 'navy']       ההדפסה שנקבל :    

 

 ()appendעם המתודה   בסוף הרשימה של פריט צירוף      .ב4

 :  ( )append מתודה ב  יםשתמשמכדי להוסיף פריט לסוף הרשימה, 

 .  colorsבסוף רשימת הצבעים  orange: נוסיף את הצבע כתום דוגמה

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

colors.append("orange") 

print(colors) 

 ['red', 'blue', 'green', 'magenta', 'black', 'white', 'navy', 'orange']ההדפסה שנקבל היא :              

 

 ()extendעם המתודה  רשימה רחבתה    .ג 4

 הרכיבים החדשים מצורפים בסוף הרשימה.  .   ( )extendלרשימה הנוכחית נשתמש במתודה    מרשימה אחרתכדי לצרף רכיבים 

  ראשונהנצרף את הרשימה ה . בשלב הבא נצרף את הרשימה השנייה בסוף הרשימה הראשונהבשלב ראשון רשימות.   2נגדיר דוגמה:  

 מהרשימה הראשונה ועוד הרשימה השנייה(  בסוף הרשימה השנייה. התוכנית נראית כך: המורכבת  )
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colors1 = ["red", "blue", "green"] 

colors2 = ["magenta", "black",  "white", "navy"] 

colors1.extend(colors2) 

print("New colors1 =  " , colors1) 

colors2.extend(colors1) 

print("New colors2 =  " ,colors2) 

 ההדפסות שנקבל הן : 

New colors1 =   ['red', 'blue', 'green', 'magenta', 'black', 'white', 'navy'] 

New colors2 =   ['magenta', 'black', 'white', 'navy', 'red', 'blue', 'green', 'magenta', 'black', 'white', 'navy'] 

 

  ( )extendעם המתודה  רשימה לא נתון/אוסף  משתנה/כל הוספה של     .ד 4

 ועוד.    tuples, sets, dictionariesלא חייבת לצרף רשימות . ניתן לצרף גם   ( )extendהמתודה 

 לרשימה :  tuple: הוספת  דוגמה

colors1 = ["red", "blue", "green"] 

colors2 = ("magenta", "black",  "white", "navy")                 # colors2 is a tuple and not a list 

colors1.extend(colors2) 

print("New colors1 =  " , colors1) 

 New colors1 =   ['red', 'blue', 'green', 'magenta', 'black', 'white', 'navy']ההדפסה שנקבל היא :        

 

   הסרת פריטים מרשימה  .5

 ( )removeעם המתודה   .א  הסרה של פריט מסוים 5

 מסירה פריט מסוים שנבחר.  ( )removeהמתודה  

 :   נסיר פריט מסוים מתוך רשימה.  דוגמה

colors1 = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

colors1.remove("red") 

print("colors1 =  " , colors1) 

 colors1 =   ['blue', 'green', 'magenta', 'black', 'white', 'navy']                    ההדפסה שנקבל :           

 אם נרשום עכשיו   : 
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colors1.remove("magenta") 

print("colors1 =  " , colors1) 

 colors1 =   ['blue', 'green',  'black', 'white', 'navy']נקבל :      

 

   ( )pop.ב  הסרה של אינדקס מסוים עם המתודה 5

 מסירה פריט מסוים על פי האינדקס שנרשום.   ( )popהמתודה 

 ( .  1: הסרה של הפריט השני ) שהאינדקס שלו  דוגמה

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

colors.pop(1) 

print(colors) 

 ['red', 'green', 'magenta', 'black', 'white', 'navy']                                                        נקבל :        

 תסיר את הפריט האחרון .  ( )pop אם לא נציין מספר אינדקס אז המתודה  

 דוגמה :  

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

colors.pop() 

print(colors) 

 ['red', 'blue', 'green', 'magenta', 'black', 'white']:                                  נקבל 

 

   del   המילה עם ברשימה פריט  מחיקה של.ג  5

 מסירה פריט לפי האינדקס שנרשום.  delגם מילת המפתח 

 ( :  2:   הסרה של האיבר השלישי ) האיבר באינדקס  דוגמה

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

del colors[2] 

print(colors) 

 ['red', 'blue', 'magenta', 'black', 'white', 'navy']                        נקבל :

 

   ( )del  המילהעם  רשימה מחיקה של   ד.5

 . עצמה )ולא רק את הפריטים שבה(רשימה מוחקת את ה ( )del תודה המ

 דוגמה : 

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

del colors 
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print(colors) 

 :     נקבל 

Traceback (most recent call last): 

  File "./prog.py", line 3, in <module> 

NameError: name 'colors' is not defined 

  colorsלא הוגדרה. ואכן , בשורה השנייה , מחקנו את הרשימה  colorsשהמילה  3קיבלנו הודעת שגיאה בשורה 

 יאה.ובשורה השלישית מבקשים הדפסה של הרשימה שנמחקה וכבר לא קיימת ולכן קיבלנו הודעת שג

 

    clear  תודהמהעם   כל הרשימה ניקוי של   ה.5

 מוחקת את כל הפריטים ברשימה )אבל לא את הרשימה עצמה שנשארת ריקה(.  ( )clearהמתודה 

 :  דוגמה

colors = ["red", "blue", "green", "magenta", "black",  "white", "navy"] 

colors.clear() 

print(colors) 

 .   [ ]אלא רשימה ריקה :      delנקבל : עכשיו לא מקבלים הודעת שגיאה כמו במילה 

 

 רשימה   בתוך לולאות  .6

 בתוך רשימה  forלולאת  .א  6

 .    for תרשימה באמצעות לולא ם של פריטיהלעבור בלולאה בין  אפשר 

 דוגמה : 

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

for x in colors : 

   print(x) 

 ההדפסה שנקבל: 

red 

blue 

green 

black 

white 



www.arikporat.com 
 

11 
 

                                                                                   עם אינדקסרשימה בתוך   forת לולא   ב.6

ו   ( )range בפונקציות  יעזרלשם כך נ ידי הפניה למספר האינדקס שלהם.-בין פריטי הרשימה על  forת אפשר גם לעבור בלולא 

len( )   

 התייחסות למספר האינדקס שלהם. הדפסת כל הפריטים על ידי   :1וגמה ד

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

for x in range(len(colors)):   

    print(colors[x]) 

פריטים( אבל ההדפסה לא   5)האורך הוא   ועד האינדקס שהוא אורך הרשימה 0את כל הפריטם מאינדקס  ונקבל

 :   0,1,2,3,4אלא רק את הפריטים   5כוללת 

red 

blue 

green 

black 

white 

 .     ( )lenבפונקציה   שימוש - ברשימה הפריטים כמות   –רך הרשימה או הדפסת  :   2 דוגמה

 

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

print(len(colors) ) 

 5נקבל את המספר  :     

 

 נרחיב בפרק על לולאות בפייתון.   forעל לולאות 

 

 בתוך רשימה  whileלולאת     ג.6

 

 הדפסה של כל הפריטים של רשימה :  : 1דוגמה 

שבדוגמה הקודמת      ( )lenבפונקציה   יעזר לשם כך נ.  while תרשימה באמצעות לולא ם של פריטיהלעבור בלולאה בין  אפשר 

לעבור על כל הפריטים ברשימה בעזרת האינדקסים שלהם. יש לזכור    0נתחיל מאינדקס  .  כדי לקבוע את אורך הרשימה 

 ההגדלה מתבצעת אוטומטית !    forשל פקודות תוכנה(  .  בלולאת את האינדקס בסיום כל איטרציה ) לולאה  1להגדיל ב 

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

x=0 

while x <  len(colors) :   

   print(colors[x]) 

   x=x+1         #  x  את   1לא לשכוח להגדיל ב  
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 וההדפסה שנקבל :  

red 

blue 

green 

black 

white 

 

 ?       x=x+1מה קורה אם שוכחים לרשום את השורה :  :   שאלה

     redהתוכנית תרוץ בלולאה אין סופית ובמסך יודפס כל הזמן :   תשובה

 נרחיב בפרק על לולאות בפייתון.   whileעל לולאות 

 

 Looping Using List Comprehension -   עם תחביר מקוצר ותלולא  .7

 . רשימותתוך  לולאה בביצוע של תחביר קצר ביותר עבור  עם  ותלרשום פקודמאפשרת  רשימה  מעמיקה של   ההבנ

 דוגמה :   פקודה מקוצרת להדפסת כל הפריטים ברשימה : .א  7

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

[print (x) for x in colors] 

 שבפסקה קודמת :   forהפקודות בלולאת ה  2הפקודה השנייה כוללת את 

for x in colors : 

   print(x) 

 והדפסתה  לרשימה חדשה '  e' מרשימה אחת שיש בהם את התו .ב  : העתקה של פריטים 7

 כמובן שהרשימה המקורית איננה משתנה.   דרכים . האחת בדרך "הרגילה" והשנייה עם משפט מקוצר. 2נראה 

 : ללא הבנה של רשימה נכתוב משפט אם תנאי :  בדרך הרגילה 

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

newColors = [ ] 

for x in colors: 

  if "e" in x: 

    newColors.append(x) 

print(newColors) 

 ['red', 'blue', 'green', 'white']ההדפסה שנקבל :                 
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 בדרך המקוצרת : 

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

newColors = [x for x in colors if "e" in x] 

print(newColors) 

 ['red', 'blue', 'green', 'white']              ונקבל :    

 ניעזר בדוגמה הקודמת כדי להבין את התחביר במשפט מקוצר  : 

newColors = [x for x in colors if "e" in x] 

 באופן כללי המשפט המקוצר בנוי כך : 

הרשימה החדשהשם  ]  = [ expression  for  item  in  iterable   if  תנאי == True ]   

 ללא שינוי.   נשארת הוא רשימה חדשה והרשימה הישנה מוחזר ערך הה

 של כל הרשימה. אפשר להזניח את התנאי ואז זו ההעתקה   . True  - דומה למסנן המקבל רק את הפריטים שמעריכים ל  התנאי

iterable כמו רשימה ,   -לולאה ב  -איטרציה יכול להיות כל אובייקט שניתן לעבור עליו בtuple  ,set  . 'וכו 

 ואז נקבל הדפסה ללא יצירה של רשימה חדשה .     ( … ) printניתן לרשום   שם הרשימה החדשהבמקום  

Expression   -   לטפל בה לפני שהיא   אך הוא גם התוצאה שאפשר  הוא הפריט הנוכחי באיטרציה - ביטוי

 .  מסתיימת כפריט רשימה ברשימה החדשה

 ' eהפריטים שבהם לא מופיע התו 'כל והדפסה של  ה.ג  העתק7

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

newColors = [x for x in colors if "e" not in x]     

print(newColors) 

 ['black']      ההדפסה שנקבל :    

 

 :   "re"הדפסת הפריטים שבהם מופיעים התווים   .ד 7

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

print ([x for x in colors if "re" in x]) 

 ['red', 'green']ההדפסה שנקבל :         
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 ציונים שליליים( )כמות    55הערך קטן מ  שבהם והפריטים  100עם הציון העתקת כל הפריטים    ה.7

marks = [90,70,54,55,67,89,100,94,50,48,67,100,49,100,65] 

marks100 = [x for x in marks if x == 100 ] 

negativeMarks = [x for x in marks if x < 55 ] 

print ("marks100 =  ", marks100, "and" , len(marks100) , "students has this mark") 

print("negativeMarks = ", negativeMarks , "and" , len(negativeMarks) , "students has negative marks" ) 

 

 ההדפסות שנקבל :   

marks100 =   [100, 100, 100] and 3 students has this mark 

negativeMarks =  [54, 50, 48, 49] and 4 students has negative marks 

 

 ( טווח)    range  פונקציהשימוש ב .ו  7

 אובייקט שניתן לעבור עליו בלולאה.  כדי ליצור     ( )rangeאפשר להשתמש בפונקציה  

 (.  3) לא כולל  3ועד פריט  0בטווח מפריט    colorsנדפיס את כל הפריטים ברשימה  דוגמה :

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

print ([colors[x] for x in range(3)]) 

 ['red', 'blue', 'green']ההדפסה שנקבל :        

 ז  הדפסת הפריטים בטווח רצוי עם תנאי .7

 ניתן להדפיס את הפריטים בטווח רצוי עם תנאי.   

 הסטודנטים הראשונים .   10נדפיס את כל הציונים החיוביים של   דוגמה :

marks = [90,70,54,55,67,89,100,94,50,48,67,100,49,100,65] 

print ([marks[x] for x in range(10) if marks[x] >= 55]) 

 [94 ,100 ,89 ,67 ,55 ,70 ,90]ההדפסה שנקבל :        

 

 תווים בדפוס ) אותיות "גדולות" ( הדפסת הפריטים ברשימה עם  .ח  7

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

print ([x.upper() for x in colors])                           # "הופכת כל תו "קטן" לתו "גדול upper מתודהה  

 ['RED', 'BLUE', 'GREEN', 'BLACK', 'WHITE']    ההדפסה שנקבל :                

   niceשינוי הערך של כל הפריטים ברשימה ל .ט  7

 colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

newColors = ['nice' for x  in colors] 
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print(newColors) 

 ['nice', 'nice', 'nice', 'nice', 'nice']ההדפסה שנקבל :       

 שינוי הערך של פריט רצוי ברשימה לפי תנאי     י.7

 ניתן לשנות את הערך של פריט מסוים מתוך רשימה.  

   ""redברשימה ל   "green"דוגמה : שינוי הערך  

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

newColors = [x if x != "green" else "red" for x in colors1]    

print(newColors) 

 .    ""redואז יש לשנות אותו ל  "green"אם הוא  ו  "green"אם הוא לא  בשורה השנייה רשמנו להשאיר את הפריט כמו שהוא 

 ['red', 'blue', 'red', 'black', 'white']ההדפסה שנקבל:            

 :  "  כמו בדוגמה הבאה  "red" אז כולם ישתנו ל  greenאם יש מספר פריטים בשם "

colors1 = ["red", "blue", "green", "black",  "white", "green", "navy"] 

newColors = [x if x != "green" else "red" for x in colors1]    

print(newColors) 

 ['red', 'blue', 'red', 'black', 'white', 'red', 'navy']נקבל :        

 

  Sort lists ות רשיממיון   .8

 של הרשימה  לפי קריטריון שנבקש. שתבצע מיון   ( )sortלאובייקטים של רשימה יש מתודה הנקראת 

 

 ascending sort  -  בסדר עולה  מיון אלפאנומרי של רשימה 8.1

 

לכל תו  .  9עד  0 ספרותכמו כן ה ואר תווי הבקרה  כמו  #  או  $  , לש  zעד ו   a מ  תווים הכוונה לאלפאנומרי מילה ב

  .  ( אינם זהים 0x41) ערך בינארי  A( והתו 0x61)ערך בינארי  a( כאשר התו   משלו Unicodeאו ) יש ערך אסקי 

לפני   -  Capital letters -מתבצע התווים הגדולים  בסדר עולה מיון הו    sensitive  caseהיא  ( )sortהמתודה 

 .lower case – הקטנים

 

   .  דוגמה :  מיון אלפאנומרי של רשימה בסדר עולה

     colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

     colors.sort( ) 

     print(colors) 
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 ובתוך הסוגריים לא רשמנו כלום. ברירת המחדל היא סדר עולה.    ( )colors.sortבשורה השנייה רשמנו 

 ['black', 'blue', 'green', 'red', 'white']           נקבל :

 : דוגמה נוספת עם מספרים

numbers = [100, 55, -20, -40,  1000, 37] 

numbers.sort( ) 

print(numbers) 

 [1000 ,100 ,55 ,37 ,20- ,40-]ונקבל :                   

 אפשר גם למיין רשימה בעברית רק צריך לזכור שבהדפסה  

colors = ["אדום", "כחול", "ירוק", "שחור",  "white"] 

colors.sort( ) 

[print (x) for x in colors] 

 ונקבל : 

white 

 אדום

 ירוק 

 כחול 

 שחור

 .     ,'white']  'אדום', 'ירוק', 'כחול', 'שחור ['  קבל :   נ   print(colors)קש בשורה השלישית הדפסה על ידי נבאם 

 המיון מתבצע נכון אבל בגלל ההדפסה בעברית נרשם קודם שחור ובסוף אדום. 

 

 -  descending sort  בסדר יורד   מיון אלפאנומרי של רשימה  8.2

 .    reverse = True כדי לבצע מיון בסדר יורד נשתמש בארגומנט 

 רשימות : רשימה של מחרוזות ורשימה נוספת של מספרים  2מיון יורד של  דוגמה : 

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

numbers = [100, 55, -20, -40,  1000, 37] 

colors.sort(reverse = True) 

numbers.sort(reverse = True) 

print (colors) 

print(numbers) 

 ההדפסה שנקבל :

['white', 'red', 'green', 'blue', 'black'] 

[1000, 100, 55, 37, -20, -40] 
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  customize sort functionמיון בהתאמה אישית   8.3

הפונקציה תחזיר מספר שישמש   . key = functionך באמצעות הארגומנט   ניתן להתאים אישית את הפונקציה של

 . למיון הרשימה )המספר הנמוך ביותר תחילה(

 להשתמש בפונקציות מובנות כפונקציות מפתח בעת מיון רשימה.  ניתן

 :  100מיון רשימה בהתייחס לכמה קרוב המספר ל     דוגמה :  

.   100את הערך המוחלט של ההפרש בין מספר ששולחים לרשימה והערך תחזיר ש absבמיון הרשימה נקרא לפונקציה 

 ישמש למיון הרשימה )המספר הנמוך ביותר תחילה(:ההפרש 

 

def func1(n):    #  100פחות  פונקציה המחזירה את הערך המוחלט של ההפרש בין המספר שהיא מקבלת תהגדר  

    return abs(n - 100) 

 

numbers = [100, 55, -20, -40,  1000, 37] 

numbers.sort(key = func1) 

print(numbers) 

 [1000 ,40- ,20- ,37 ,55 ,100]      ההדפסה שנקבל :     

 ) לא משנה האם התו באותיות קטנות או גדולות (.   case sensitiveמיון ללא התחשבות ב   8.4

 כפונקציית מפתח str.lower -שתמש ברוצים לבצע מיון ללא התחשבות  האם התו באותיות קטנות או גדולות נאם 

 ואז אין התחשבות באם התו גדול או קטן. 

  case sensitiveדוגמה : ביצוע מיון ללא התחשבות ב  

newColors = ["Red", "blue", "green", "Black",  "white"] 

newColors.sort() 

print("newColors after normal sort : " , newColors) 

newColors = ["Red", "blue", "green", "Black",  "white"] 

newColors.sort(key = str.lower) 

print("newColors without case sensitive sort : " , newColors) 

 ההדפסה שנקבל :  

 

newColors after normal sort :  ['Black', 'Red', 'blue', 'green', 'white'] 

newColors without case sensitive sort :  ['Black', 'blue', 'green', 'Red', 'white'] 

  key=str.upperדוגמה נוספת : שימשו במילת המפתח 
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newColors = ["Red", "blue", "green", "Black",  "white"] 

newColors.sort() 

print("newColors after normal sort : " , newColors) 

newColors = ["Red", "blue", "green", "Black",  "white"] 

newColors.sort(key = str.upper) 

print("newColors without case sensitive sort : " , newColors) 

 ההדפסה שנקבל :

newColors after normal sort :  ['Black', 'Red', 'blue', 'green', 'white'] 

newColors without case sensitive sort :  ['Black', 'blue', 'green', 'Red', 'white'] 

 

 .  reverse orderהפוך  מיון   8.5

ניתן להפוך את הסדר של רשימה כך שהפריט הראשון יהיה האחרון והאחרון יהיה הראשון ובהתאמה שאר הפריטים  

 . ( )reverseללא קשר לאלפבית נשתמש במתודה 

  colors:  נהפוך את סדר הפריטים ברשימה דוגמה

colors = ["red", "blue", "green", "black",  "white"] 

colors.reverse() 

print(colors) 

 ['white', 'black', 'green', 'blue', 'red']ההדפסה שנקבל :               

 

 העתקה של רשימות  .9

של  בזיכרון ת ו. הסיבה לכך היא שהכתוב list2=list1ת על ידי הפקודה : לא ניתן להעתיק רשימה אחת לאחר 

list1 ל ש תוהכתוב גם אותן היה יlist2   שנייה כי מדובר  רשימה הושינויים שנעשה באחת הרשימות יתבצעו גם ב

 על אותן כתובות בזיכרון. 

 .   ( )copyדה רשימה אחת לאחרת היא בעזרת המתו  להעתיק אחת הדרכים 

 

   ( )copyהעתקת רשימה עם המתודה דוגמה ל:  9.1

colors1 = ["red", "green", "blue"] 

colors2 = colors1.copy() 

print(colors2) 

 ['red', 'green', 'blue']  ההדפסה שנקבל :
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 ( )listהעתקת רשימה עם המתודה ל  דוגמה:  9.2

colors1 = ["red", "green", "blue"] 

colors2 = list(colors1) 

print(colors2) 

 ['red', 'green', 'blue']  : גם כאן היא  ההדפסה שנקבל 

 

 של רשימות וףציר .10

 .   + אחת הדרכים הקלות ביותר היא באמצעות האופרטור  שתי רשימות או יותר בפייתון. או לשרשר רףצ ישנן מספר דרכים ל

 +   צירוף רשימה בעזרת האופרטור  10.1

 colors1 = ["red", "green", "blue"] 

colors2 = ["magenta", "white", "black", "orange"] 

colors3 = colors1+colors2 

print(colors3) 

 ['red', 'green', 'blue', 'magenta', 'white', 'black', 'orange']              ההדפסה שנקבל :    

 .  color1שורשרה בסיום  colors2המחרוזת 

 נית : כנרשום את התור ושרשו הנשנה את סדר אם 

colors1 = ["red", "green", "blue"] 

colors2 = ["magenta", "white", "black", "orange"] 

colors3 = colors2+colors1 

print(colors3) 

 ['magenta', 'white', 'black', 'orange', 'red', 'green', 'blue']     ההדפסה שנקבל :  

 .  color2רה בסיום שורש  color1המחרוזת 

 

 לרשימה הראשונה    אחד אחרי השנימהרשימה השנייה   הפריטיםוף צירצירוף רשימה בעזרת   10.2

 .  בזה אחר זה הראשונה לרשימה השנייה רשימההידי צירוף כל הפריטים מ שתי רשימות היא עלרף צדרך נוספת ל 

 דוגמה :  

colors1 = ["red", "green", "blue"] 

colors2 = ["magenta", "white", "black", "orange"] 

for x in colors2 : 

   colors1.append(x)  
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print(colors1) 

 ['red', 'green', 'blue', 'magenta', 'white', 'black', 'orange']       הדפסה שנקבל :    ה

 

   ( )extendהמתודה צירוף רשימה בעזרת     10.3

 :   ( )extendעם המתודה   אשונהר ה ה ימהרשלהוספת רשימה שנייה בסיום  דוגמה

colors1 = ["red", "green", "blue"] 

colors2 = ["magenta", "white", "black", "orange"] 

colors1.extend(colors2)  

print(colors1) 

 ['red', 'green', 'blue', 'magenta', 'white', 'black', 'orange']     ההדפסה שנקבל :    

 

 ה מתודות של רשימ .11

 רשימה.   שלמתודות רשימת ההטבלה הבאה מתארת את   לפייתון יש מתודות שניתן להשתמש בהן העבודה עם רשימות.

 

 תפקיד המתודה                 

             append( ) יפה פריט בסוף רשימה מוס 

             clear( )  מנקה את הרשימה מכל הפריטים 

              copy( ) חזירה עותק של הרשימה מ 

              count( ) נשלח אליהמחזירה את מספר הפריטים עם הערך ש 

              extend( )  שימה( בסוף הרשימה הנוכחית. הוספה של פריט ) או ר 

              index( ) מחזירה את האינדקס של הפריט הראשון עם הערך שנשלח אליה 

              insert( )  וין מוסיפה פריט במיקום שצ 

              pop( ) פריט במיקום שצוין  מוחקת/ירהמס 

              remove( )  מסירה פריט עם הערך שנשלח לה 

              reverse( ) הופכת את סדר הרשימה 

              sort( ) מיון הרשימה 

 תודות של רשימה  : רשימת המ 1טבלה 

 ( )append.א  מתודת 11

 . מוסיפה פריט בסיום רשימההמתודה 

 התחביר :   

list.append(elmnt) 

 מספר, רשימה .   מחרוזת,הוא    elmntכאשר 



www.arikporat.com 
 

21 
 

 פריט בסיום רשימהוספת ה:  1דוגמה 

colors = ["red", "green", "blue"] 

colors.append("white") 

print(colors) 

 ['red', 'green', 'blue', 'white']ההדפסה שנקבל :          

 יום של רשימה : הוספת רשימה בס   : 2דוגמה 

colors1 = ["red", "green", "blue"] 

colors2 = ["white", "black"] 

colors1.append(colors2) 

print("colors1 =  ", colors1) 

colors2.append(colors1) 

print("colors2 =  ", colors2) 

 ההדפסה שנקבל :

colors1 =   ['red', 'green', 'blue', ['white', 'black']] 

colors2 =   ['white', 'black', ['red', 'green', 'blue', [...]]] 

 ( )clearמתודת    ב.11

 ימה. המתודה מסירה את כל הפריטים מרש

 התחביר : 

list.clear( ) 

 לא שולחים פרמטר אל הפונקציה ) לא רושמים בסוגריים כלום(

 דוגמה : 

colors = ["red", "green", "blue"] 

colors.clear() 

print(colors) 

 ההדפסה שנקבל   :             ] [     . 

 

 ( )copyמתודת    ג.11

 נת בפקודה. עותק של הרשימה שמצויהמתודה מחזירה 

 התחביר : 

list.copy( ) 

 לא שולחים פרמטר אל הפונקציה ) לא רושמים בסוגריים כלום(

 העתקה של רשימה אחת לרשימה אחרת   דוגמה :
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colors1 = ["red", "green", "blue"] 

colors2=colors1.copy() 

print(colors2) 

 ['red', 'green', 'blue']        ההדפסה שנקבל :       

 

 ( )countמתודת    ד.11

 מחזירה את מספר הפריטים עם הערך ששולחים לה. המתודה 

 התחביר:

list.count(value) 

value סוג של מספר,  מ יכול להיות  הוא הערך ששולחים ורוצים לדעת כמה פעמים הוא מופיע ברשימה. הוא

 .  ' כוו  tupleרשימה, רוזת, מח

 הרשימה.   green:  נספור כמה פעמים מופיע הפריט 1 דוגמה

colors = [ "red", "blue", "green", "red", "green", "white","green"] 

 colors.count("green") 

      3             ההדפסה שנקבל : 

 

 .  ברשימה הבאה 100 פעמים מופיע הערךנספוק כמה  : 2דוגמה 

marks = [90,70,54,55,67,89,100,94,50,48,67,100,49,100,65] 

print("100 appears : ", marks.count(100), "times ") 

 appears :  3 times 100                 ההדפסה שנקבל :   

 

 ( )extendמתודת    ה.11

 ( לסוף הרשימה הנוכחית.  ' כוו  tuple  ,setרשימה,  רוזת,  מח  ) בסוגרייםרשימה שב הפריטיםמוסיפה את   מתודהה

 התחביר : 

list.extend(iterable) 

iterable    הוא רשימה ,tuple  ,set  .'וכו 

 :  colorsבסוף הרשימה  marksהוספה של פריטים מהרשימה  :   1דוגמה 

colors = ["red", "green", "blue"] 

numbers = [90,70,54,55,67,89] 

colors.extend(numbers) 

print(colors) 

 [red', 'green', 'blue', 90, 70, 54, 55, 67, 89']           ההדפסה שנקבל :     
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   colors לרשימה tuple   points  ה :  הוספה של 2דוגמה 

colors = ["red", "green", "blue"] 

points = [90,70,54,55,67,89] 

colors.extend(points) 

print(colors) 

 [red', 'green', 'blue', 90, 70, 54, 55, 67, 89']      ההדפסה שנקבל :        

 

 ( )indexמתודת     ו.11

 . ערך השל   מיקום של הפריט הראשוןהמחזירה רק את  היא ששלחנו אליה.של הפריט  ברשימה  מחזירה את המיקום   המתודה 

 התחביר :  

list.index(elmnt) 

elmnt    מחרוזת, מספר, רשימה וכו'של כל סוג  הוא  . 

 .  colorsברשימה   "green"נמצא את מיקום  :   1דוגמה 

colors = ["red", "green", "blue","white","black", "green", "gray"] 

x= colors.index("green") 

print(x) 

כי זהו המיקום הראשון   1. ההדפסה שנקבל היא   5ם במיקום  וג  1  במיקום  , גם   פעמיים  red""פיע  מו ברשימה כי   1ההדפסה שנקבל היא  

 שבו הופיע . 

 :      ונקבל    greenבמקום  " gereenנבקש "  לדוגמה  איננו ברשימהשהפריט  אם נבקש פריט שאיננו ברשימה נקבל הודעה 

ValueError: 'gereen' is not in list 

 ( )insertמתודת     ז.11

 מוסיפה את הערך שצוין במיקום שצוין. דה והמת

 ביר : תח

list.insert(pos, elmnt) 

pos    הפריט הרצוי.  את  להוסיף  מספר המציין באיזה מיקום  הוא 

elmnt   וכו'.  טקימחרוזת, מספר אובימכל סוג כמו יכול להיות שרוצים להוסיף. הוא  פריטההוא 

 .  colorsברשימה  1במיקום  grayנסת צבע : הכדוגמה  

colors = ["red", "green", "blue","white","black"] 

colors.insert(1,"gray") 

print(colors) 

 ['red', 'gray', 'green', 'blue', 'white', 'black']                     ההדפסה שנקבל :
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 pop( )0מתודת     ח.11

 המתודה מחזירה את הערך שהוצא.  ציינו. במיקום שמהרשימה המתודה מסירה פריט 

 התחביר : 

list.pop(pos) 

pos  .הוא המיקום ברשימה שממנו רוצים להוציא את הפריט 

 .     ( 0כי הפריט הראשון נמצא במיקום  1)הפריט השני נמצא במיקום      colorsהוצאת הפריט השני מהרשימה   דוגמה :  

colors = ["red", "green", "blue","white","black"] 

colors.pop(1) 

print(colors) 

 ['red', 'blue', 'white', 'black']                   ההדפסה שנקבל :  

 נרשום : את הערך שהוצאנו  דפיס גםאם רוצים לה

colors = ["red", "green", "blue","white","black"] 

x=colors.pop(1) 

print("colors =  ", colors, "  the value taken out : " ,x) 

 colors =   ['red', 'blue', 'white', 'black']   the value taken out :  greenנקבל :               ההדפסה ש

 

 ( )removeמתודת     ט.11

   אשון עם הערך שציינו. המתודה מסירה את הפריט הר 

 התחביר : 

list.remove(elmnt) 

elmnt   ו'. הוא כל סוג של פריט שרוצים להסיר כמו מחרוזת, מספר, רשימה וכ 

 :  colors1הראשון שמופיע ברשימה  redהסרה של הצבע   ה :  מדוג

colors1 = ["red", "green", "blue","white","black", "green", "gray"] 

colors1.remove("green") 

print(colors1) 

 ['red', 'blue', 'white', 'black', 'green', 'gray']           ההדפסה שנקבל :

 

 ( )reverseמתודת    י.11

השני הופך מקומות   פריט, האחרון מות עם הראשון הופך מקוה פריטברשימה. ה  פריטיםת את הסדר של ההמתודה הופכ

 לפני אחרון וכך הלאה.  פריטעם ה
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 ()list.reverse                                                                    0                      התחביר :       

 

  colorsנהפוך את סדר הפריטים ברשימה    :   דוגמה

colors = ["red", "green", "blue", "white", "black", "gray"] 

colors.reverse() 

print(colors) 

 ['gray', 'black', 'white', 'blue', 'green', 'red']                  ההדפסה שנקבל :          

 

 ( )sortמתודת     אי.11

 מיון יורד. ניתן גם לבצע   בסדר עולה על רשימה . יתב אלפאבצעת מיון  ממתודה ה

   חביר :   הת

list.sort(reverse=True|False, key=myFunc) 

reverse  ציונלי.  הוא אופ 

   אז המיון הוא בסדר עולה.  reverse סוגריים של ה  תוך הכלום ב אם לא רושמים 

 אז שוב המיון בסדר עולה.     reverse = Falseבסוגריים  רושמים םא

 .     ()list.reverseוזה דומה למתודה  אז המיון בסדר יורד reverse=Trueאם רושמים  

 שתקבע מהם הקריטריונים של המיון. (   myFunc) בדוגמה נקראת ניתן לקרוא לפונקציה  key=myFuncבמילים 

 

 אנומרי : 0פר אלמיון לפי סד :   1מה דוג

colors = ["red", "green", "blue", "white", "black", "gray"] 

colors.sort()  

print(colors) 

 ['black', 'blue', 'gray', 'green', 'red', 'white']          ההדפסה שנקבל  :   

 

 והיא נראית כך :    colors.sort(reverse=False) שרשמנו  שורה השנייה  קודמת חוץ מהדומה לשבאה גם עבור התוכנית ה

colors = ["red", "green", "blue", "white", "black", "gray"] 

colors.sort(reverse=False)  

print(colors) 

 ['black', 'blue', 'gray', 'green', 'red', 'white']נקבל את אותה ההדפסה :             

 

 :  רשימהסדר הפריטים בהפיכת  : 2דוגמה 

colors = ["red", "green", "blue", "white", "black", "gray"] 
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colors.sort(reverse=True)0 

print(colors) 

 ['white', 'red', 'green', 'gray', 'blue', 'black']                  ההדפסה שנקבל :     

 

 פריט : ון : מיון לפי אורך הקריטרילמיון לפי      = keyבמילה :  שימוש  3דוגמה 

def func1(e): 

  return len(e) 

   

colors = ["red", "green", "blue", "white", "black", "gray"] 

colors.sort(key=func1) 

print(colors) 

כמות  את קבלת פריט ומחזירה את האורך שלו ) המ func1בשם השורות הראשונות הגדרנו פונקציה  2 ב   הסבר התוכנית :  

חרי פריט מהרשימה , מקבלת את אורך  ריט אפ func1השולחת לפונקציה מה בתוכנית עצמה הגדרנו רשי (.  שבפריטהתווים 

  – פריט שהופיע קודם פריטים עם אותו אורך היא משאירה לפי הסדר שהיה להם ברשימה. י האורך. הפריט וממיינת אותם לפ

  4ו פריטים עם תווים , אחריהם יופיע 3צבעים עם עים מבהדפסה נקבל את הצברך. ו אלפני הפריט ברשימה עם אותו יופיע 

 תווים ובסוף אלו עם החמישה התווים. בתווים השווים הסדר הוא לפי הסדר שהיה ברשימה המקורית. 

 ['red', 'blue', 'gray', 'green', 'white', 'black']           :            ההדפסה שנקבל

 

 :  פריטלפי אורך הבסדר הפוך  מיון  :   4דוגמה 

def func1(e): 

  return len(e) 

   

colors = ["red", "green", "blue", "white", "black", "gray"] 

colors.sort(reverse=True, key=func1) 

print(colors) 

 . סידור הפוך מיון עם ביקשנו לבצע ת דומה לקודמת להבדיל מזה ש הסבר התוכנית : התוכני

 ['green', 'white', 'black', 'blue', 'gray', 'red']:            ההדפסה שנקבל

 

   . ודהקבלה לעב ת השנהתבסס על הערך של    workersשם  ( בנים)מילו dictionaries ה של  רשימ  : מיון 5דוגמה 

def myFunc(e): 

  return e['start'] 
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workers = [ 

  {'electric': 'Moshe', 'start': 2005}, 

  {'mechanic': 'Dani', 'start': 2000}, 

  {'secretary': 'Sara', 'start': 2019}, 

  {'nurse': 'Kati', 'start': 2011} 

] 

 

workers.sort(key=myFunc) 

 

print(workers) 

 ההדפסה שנקבל :

[{'mechanic': 'Dani', 'start': 2000}, {'electric': 'Moshe', 'start': 2005}, {'nurse': 'Kati', 'start': 2011}, 

{'secretary': 'Sara', 'start': 2019}] 

 

 workers.sort(reverse=True, key=myFunc)             :  סדר יורד  מקום מיון בסדר עולה נבקש מיון בבאם 

 נקבל : 

[{'secretary': 'Sara', 'start': 2019}, {'nurse': 'Kati', 'start': 2011}, {'electric': 'Moshe', 'start': 2005}, 

{'mechanic': 'Dani', 'start': 2000}] 
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 ים ליתרג .12

 הרשימות הבאות : או שתי לאחת יחסו יתכל התרגילים י

1.            colors = ["red", "green", "blue", "white", "black", "gray"] 

2.             numbers = [90,70,54,55,67,89] 

  הדפס את האיבר השלישי בכל אחת מהרשימות. .1

ה רוצים  /נייה לציון שאתשעליך וברשימה ה. ברשימה הראשונה לצבע האהוב  שנה את הפריט השלישי בכל רשימה .2

 חן. בלקבל במ 

מספר הקטן ביותר  מה השנייה החלף את היוברש "orange"ל    "red"מ   colorsהאיבר הראשון ברשימה  תהחלף א .3

 . 100במספר 

לרשימה   100המספר  ואת  "orange"פריט  כדי להוסיף לרשימה הראשונה את ה appendש להשתמש במתודה י .4

numbers  . 

 100ואת המספר  colorsישי ברשימה לכפריט הש "brown"את הצבע  כדי להכניס    insertיש להשתמש במתודה  .5

 . numbersברשימה כפריט הרביעי 

 .numbers ברשימה 70ואת המספר   colorsברשימה  "blue"סיר את הצבע  כדי לה removeיש להשתמש במתודה  .6

 יש להשתמש באינדקס שלילי כדי להדפיס את הפריט האחרון בכל אחת משתי הרשימות.  .7

 ( בכל אחת מהרשימות. מישי החדי להדפיס את הפריטים השני עד החמישי )כולל בטווח של אינדקסים כיש להשתמש  .8

 . ( lenהיעזר בפונקציה ניתן ל)  יש להדפיס את מספר הפריטים בכל רשימה .9

 את הרשימה החדשה שנוצרה.  ולהדפיס colorsבסיום  numbersצרף את הרשימה יש ל .10

 

 

 

 

 


