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 מורכבתנאי 
 תרגילים

   1תרגיל 

 חד ספרתי.חיובי ו ,כתוב תכנית הקולטת מספר שלם
 דפס הודעת שגיאה.תוספרתי -אם המספר אינו חד

 ג הודעה מתאימה.יולהצ 3 -או ב 2 -ספרתי( יש לבדוק האם הוא מתחלק ב-מספר חד -ואם המספר תקין )כלומר 

 דוגמה לפתרון:
   numקלט מספר שלם   (1)
 :num > 9או  num < 0אם  (2)

 אינו מספר חד ספרתי   numהצג הודעה:   

 אחרת: (3)
 :3 -ב קמתחל numאו    2 -מתחלק ב numאם   (3.1)  
 3 -או ב 2 -מתחלק ב  numהצג הודעה:      
 אחרת: (3.2)  
 3 -או ב 2 -אינו מתחלק ב  numהצג הודעה:     

 
 

   2תרגיל 

  ס "גיל לא סביר".יהדפיש ל(, 120 -ו 0בין  אינוגיל הסביר ) של אדם. אם הנתון אינו וקולטת גילה כתוב תכנית
 דפס "גיל סביר".אחרת יו

 
   3תרגיל 

דפס "עוקבים", יואם שני המספרים עוקבים,  .חיובייםו שני מספרים שלמיםמבקשת ה כתוב תכנית א.
 .עוקבים לא 6 -ו 4הם מספרים עוקבים,  3 -ו 4או    4-ו 3שים לב:    דפס "לא עוקבים".יו - אחרת

 ? שלילייםאו  חיוביםהשינוי בתנאי אם נשנה את הדרישה לשני מספרים עוקבים  יהיה מה ב.

 
   4תרגיל 

 יש שתי כיתות בלבד. בשכבה ט' 
 ת את מספר הבנים ואת מספר הבנות בכל אחת משתי הכיתות בשכבה.טכתוב תכנית הקול

אם מספר הבנים בכל כיתה גדול ממספר הבנות באותה כיתה, יודפס "יותר בנים  :בדוקהתכנית ת א.

 ואם מספר הבנות בכל כיתה גדול ממספר הבנים בכל כיתה, יודפס "יותר בנות מבנים". מבנות"
 בכל מקרה אחר יש להדפיס "השכבה מאוזנת".

אם מספר הבנים בכיתה אחת גדול ממספר הבנות באותה כיתה וגם מספר הבנים  :התכנית תבדוק ב.
 בכיתה האחרת קטן ממספר הבנות באותה כיתה.

 יודפס: השכבה מאוזנת". -אם כן 
 ייבדק אם מספר הבנות בכל כיתה גדול ממספר הבנים בכל כיתה. -אחרת 

 אם כן, יודפס:  "יותר בנות מבנים" 
 נים מבנות".יודפס "יותר ב -אחרת  

 ב' בודקים אותו דבר בסדר שאלות שונה.-שים לב שסעיפים א' ו ג.
 .כתבתש תנאיםאם קיבלת בשתי התכניות פלט שונה עבור אותו קלט, בדוק שוב את נכונות ה
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   5תרגיל 

הטענות הודעה מתאימה עבור כל אחת מ . יש לבדוק ולהדפיס(float) מספרים ממשייים 3כתוב תוכנית הקולטת 
 : זה בזה( בלתי תלוייםמשפטי בדיקה  3) הבאות

 .שווים זה לזההמספרים  3 א.
 )ייתכן וכל השלושה שווים זה לזה(. .שווים זה לזה שלושהמתוך ה 2לפחות  ב.
 )המספר השלישי חייב להיות שונה(.  .שווים זה לזה 3מתוך ה  2בדיוק  ג.
 כל המספרים שונים זה מזה. ד.

 

   6תרגיל 

  ישרה ,  (90מעלות, לא כולל  90 -ו 0)בין   האם הזווית חדה הודעה הסידפמוית, ווגודל של זהקולטת  כתוב תכנית

 . (180או  90מעלות, לא כולל  180 -ו 90)בין  או קהה מעלות( 90)בדיוק 

 

   7תרגיל 

הראשון נמצא  מספרהאם ה מדפיסה הודעהו , c -ו a ,bמספרים שלמים למשתנים שלושה כתוב תכנית הקולטת 
 (.c  a  bאו    b  a  c   ים האחרים )האם מתקיים:מספרשני ה ביןבתחום ש

 

   8תרגיל 

, כולל 99 -ו 10ספרתי, כלומר בין -ספרתי תקין )חובה לבדוק שהמספר דו-כתוב תכנית הקולטת מספר דו
 הקצוות(.

 .2 -של המספר שנקלט בספרתי חדש באופן הבא: יש להגדיל כל ספרה -התכנית תדפיס מספר דו

סכום הספרות של מ שנוצרה , יש להציג ספרה9 -גדולה מהספרה במספר החדש  ההתקבלאם כתוצאה מכך 
 . שהתקבלה (2+ )הספרה התוצאה

  לדוגמה:
 57 = (5+2) + 10*(3+2) .   נימוק:57יודפס המספר החדש  35עבור הקלט  
   1+0 = 1  10 = 8+2.   נימוק: ספרת עשרות חדשה:  18יודפס המספר החדש  86עבור הקלט  

        1*10 + (6+2) = 18 
  1+1 = 2  11 = 9+2  .  נימוק:      ספרת עשרות חדשה: 21יודפס המספר  98ועבור המספר  
  1+0 = 1  10 = 8+2ספרת אחדות חדשה:                
 1 + 10*2 מתקבל:המספר ה     

 
   9תרגיל 

 )כולל(. 40 -ו 25תחום, וגילו בין שנים לפחות ב   3במודעת "דרושים" מחפשים עובד בעל ניסיון של 
 כתוב תכנית שתקלוט את פרטי המועמד ואת שמו.

 אם המועמד מתאים לתנאי המודעה, יודפס שם המועמד בצירוף המילה "התקבלת".
 ונה לתנאי המכרז".עאחרת יודפס: "מצטערים" שם המועמד "אבל אינך 

 

 

 

 


