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  שימו לב!

את מספר הפעמים שבהם תרוץ   nבשאלות שבהן נדרש מספר רב של נתוני קלט, ניתן לקלוט למשתנה  

 פעמים. nהלולאה ולהריץ רק  

 נתונים קלט, 44קטעים. במקום לקלוט  44רשום שיש  1למשל: בשאלה  

 פעמים. n, והלולאה תתבצע n -נשאל בתחילת התכנית כמה קטעים יש, ונקלוט את התשובה ל 

 

 קלטים. 500 – 200קלטים, היא תהיה נכונה גם עבור  5-10זכור!  אם התכנית נכונה עבור  

 

 

 מועד ב( 2016) 1שאלה מס' 

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

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

 .כן התכנית תחשב את אורכו הכולל של שביל ישראל ותדפיס מספר זה . כמוק"מ 10שאורכם גדול מ־ 

 

 

 (2016) 2שאלה מס' 

 

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

  .התיקונים שביצע ביום מסוים

כמו כן  . ”BONUS”תיקונים באותו יום, התכנית תדפיס את שמו ואת ההודעה 25ביצע יותר מ־ ם הטכנאי א

 .התכנית תחשב ותדפיס את סך כל התיקונים שנעשו על ידי כל הטכנאים בחברה באותו יום

 

  (2015) 3שאלה מס' 

 

 975לכל אחד מ־  כתוב תכנית שתקלוט .בית ספר תיכון "המצטיינים" כל התלמידים לומדים מדעי המחשבב

לומד, ואת הציון שלו במדעי  את מספר יחידות הלימוד במדעי המחשב שהוא  ,תלמידי בית הספר את שמו

 ב.המחש

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

  שב. המח

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

 .יחידות לימוד במדעי המחשב 5התכנית תמנה ותדפיס את מספר התלמידים בבית הספר שלומדים , כן כמו
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 (2014) 4שאלה מס' 

  ז. שקלים לארג 35בקבוקי משקה במחיר חברה משווקת 

תכנית  כתוב שלוח.דמי משקלים  10ארגזים של בקבוקי משקה, הלקוח ישלם  4בעבור הזמנה שיש בה פחות מ־ 

 ן.ח ואת מספר ארגזי הבקבוקים שהזמילקוחות החברה את השם של הלקו 4,790שתקלוט בעבור כל אחד מ־ 
ת תדפיס את שם הלקוח התכני ש. לשלם הכולל את דמי המשלוח, אם י התכנית תחשב את הסכום שעל כל לקוח

ארגזים של  20ִ כמו כן, התכנית תמנה ותדפיס את מספר הלקוחות שהזמינו יותר מ־  .ואת הסכום שעליו לשלם

 .בקבוקי משקה

 

 (2013) 5שאלה מס' 

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

הימים בחודש מסוים  30כתוב תכנית שתקלוט בעבור כל אחד מ־  ם. דגל שחור אסור להיכנס למיר תלוי כאש

  . מחרוזת המסמנת את צבע הדגל

 ".BLACKן "ודגל שחור מסומ ”RED“מסומן דגל אדום ", WHITE"  דגל לבן מסומן

פיס את מספר הימים התכנית תמנה ותד .התכנית תדפיס בעבור כל יום בחודש את מספר היום ואת צבע הדגל

 .שבהם אסור היה להיכנס למים

 

  (2012) 6שאלה מס' 

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

מות הקטעים התכנית תדפיס את ש ו. הקטעים את שמו ואת אורכ 44חד מ־ כתוב תכנית שתקלוט בעבור כל א 

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

 

 (2011) 7שאלה מס' 

  

  :A ,B, AB, Oם ית האנשים יש אחד מארבעה סוגי הדלמרב

כתוב תכנית שתקלוט ותדפיס  ה. אנשים הגיעו לתרום דם במבצע ז 275במרכז רפואי ערכו מבצע התרמת דם. 

כמו כן התכנית ִתמנה כמה   .שנת הלידה שלו ואת סוג הדם שלובעבור כל אחד מהתורמים את שמו, את 

  .ותדפיס מספר זה  O מהתורמים הם בעלי סוג דם

 

 (2010) 8 שאלה מס'

  ול.טייל בו" רושמים ילדים לטיביישוב "

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

  תודפס ההודעה , 3–ממשפחה מסוימת גדול מאם מספר הילדים שנרשמו לטיול  ל.שנרשמו לטיו ממשפחה זו
"DISCOUNTכן תחשב התכנית כמה ילדים בסך הכול נרשמו לטיול, ותדפיס מספר זה" ו. 

 

 


