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 תנאי פשוט

 דף תרגילים

  השלם את הטבלה הבאה: .1

המשתנים תוכן :נתון   המשתנים תוכן :נתון 

a = 3 

b = 5 

c = 8 

x = 12 
y = 15 

b = True 
f = False 

 תוצאה ביטוי לוגי תוצאה ביטוי לוגי

a != b  x % 3  == y % 3  

c > a + b  x + 3 < y  

2 * b < c  x + 4 >= y  

  b + f == b  

  b * f == b  

 

 ומעלה. 55הוא ציון  עוברציון  .2
 כתוב תכנית אשר קולטת ציון ומודיעה האם הציון עובר.  א.
 הוסף לתכנית הוראה המודיעה האם הציון הוא עובר או נכשל. ב.

 ומעלה. 55הוא ציון  עוברציון  .3

 ומעלה. 70הוא ציון  עובר יפהציון 
 ומעלה. 90הוא ציון  עובר בהצלחהציון 

 ציון נקלט.כתוב תכנית הקולטת ציון ומציעה הודעה איזה סוג 

 ציגה הודעה:ומ שלם מספר קולטתב תכנית אשר וכת .4
 . (ללא שארית) 3-האם המספר מתחלק ב א.
  5 -כשמחלקים אותו ב 2האם המספר משאיר שארית  ב.

 שניים מבין משתתפי חידון בידיעת הארץ הגיעו לשלב האחרון בחידון. .5
 של כל אחד מהם. כתוב תכנית שתקלוט את שמות שני המשתתפים ואת הניקוד

 על התכנית להדפיס בשורה ראשונה את שמו של המתחרה הראשון ואת מספר הנקודות שקיבל.
 בשורה השנייה את שמו של השחקן השני ואת מספר הנקודות שקיבל.

 בשורה השלישית את שם המנצח, באופן הבא:  המנצח הוא: )ואת שם המנצח(

 כתוב תכנית הקולטת מספר תלת ספרתי. .6
 אם ספרת האחדות שווה לספרת המאות. שוויםהתכנית תבדוק ותציג הודעה  א.
 אם ספרת האחדות שווה לספרת המאות, אחרת תדפיס שוויםהתכנית תבדוק ותציג הודעה  ב.

 .שונים 
 התכנית תבדוק ותציג את ההודעה הבאה:  ג.

 אם ספרת האחדות שווה לספרת המאות. שווים 
 מספרת המאות. האחדות גדולה אם ספרת גדול 
 .קטןבכל מקרה אחר תדפיס  
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  הנוכחית. השנה ואת המשתמש של הלידה שנת את קולטתה תכנית בוכת .7

  לכנסת. בבחירות להצביע יכול האם הודעהו המשתמש של הגיל את כקלט תציג התוכנית
 להצביע. שיוכל עד לו נותרו שנים כמה לכתוב התכנית על להצביע יוכל לא אם

 

 תכנית הקולטת שני שמות.כתוב  .8
 התכנית תדפיס את השם הארוך יותר )מבחינת מספר התווים(. א.
  התכנית תדפיס את השמות בסדר מילוני )סדר א"ב(. ב.

 שים לב: ייתכן וחלק מהמשמות נרשמו באות גדולה. יש להביא את שני השמות למכנה משותף  
 באות קטנה(. )שניהם יהיו כתובים באות  או שניהם יהיו כתובים  
מה יהיה הפלט אם אחד השמות יהיה כתוב באות גדולה? הצג מקרה שבו הפלט יהיה  בדוק:  
 נכון ומקרה שבו הפלט יהיה שגוי.  

 

 התכנית תדפיס את השם שמתחיל באות "הקטנה" יותר לפי סדר הא"ב. .9
 אם האות הראשונה בשני השמות זהה, תיבדק האות השנייה.

 זהה, תיבדק האות השלישית. אם גם האות השנייה
 ואם גם האות השלישית זהה, ידפסו שני השמות.

  מה:גלדו
 (d -קודמת ל a) avberיודפס השם  avner -ו danniעבור השמות:   
 (a -קודמת ל A) Avberיודפס השם  avner -ו Avnerעבור השמות:   
 (i -קודמת ל a)כי האות השנייה   danniיודפס השם   dina -ו danniעבור השמות  
 (n -קודמת ל i)כי האות השלישית  aviיודפס השם   avner -ו aviעבור השמות   
 האותיות הראשונות זהות( 3יודפסו שני השמות )כי  dana -ו danniועבור השמות  

 

ִליְנְדרֹום .10 ה או פָּ ת ִמלָּ כֶּ  משני לקרוא שניתן אחר סמלים רצף כל או משפט או מספר או מילה הוא ִמְתַהפֶּ

 הם אבא -ו 121 למשל פלינדרום(, )ויקיפדיה, זהה באופן לשמאל, ומימין לימין משמאל הכיוונים,

יֵּש ַרָמִאים   המשפט: .פלינדרומים  לימין(. משמאל המשפט את לקרוא )נסה פלינדרום הוא  ִמי ָאַמר שֶׁ

 נדרום.יפל היא האם ומדפיסה בודקת ,אותיות 3 בת הקולטת תכנית בוכת א. 
 נדרום.יפל היא האם ומדפיסה בודקת ,אותיות 4 בת הקולטת תכנית בוכת ב.
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


