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 מועד ב( 6112) 1שאלה מס' 

, שתקלוט בעבור כל תלמיד בשכבה את תכנית י'. כתובבבית ספר "המצטיינים" נערך מבחן לכל תלמידי שכבה 

  חן.שקיבל במב שמו ואת הציון

כמו כן התכנית תמנה כמה תלמידים קיבלו במבחן ציון  במבחן.התכנית תדפיס את שם התלמיד ואת הציון שקיבל  

 בעבור שם התלמיד.  "FINISHייקלט " התכנית תסתיים .ותדפיס מספר זה ,59גבוה מ־ 

 

 (6112) 6שאלה מס' 

  

לכל אחד מהלקוחות במסעדה ביום מסוים את שמו ואת כתוב תכנית שתקלוט  . שקלי 5מחיר מנה במסעדה הוא 

התכנית תחשב לכל לקוח את הסכום שעליו לשלם בעבור המנות שהזמין, ותדפיס את שם  .מספר המנות שהזמין

 .הפר הלקוחות שהיו באותו יום במסעדכמו כן התכנית תמנה ותדפיס את מסם. וח ואת הסכום שעליו לשלהלק

 .בעבור שם הלקוח" SOF" טהתכנית תסתיים כאשר ייקל

 

  (6119) 3שאלה מס' 

 ל.שתקלוט את התעריף לדקת שיחה לחו"תכנית . כתוב בחברת טלפונים סלולריים יש תעריף לדקת שיחה לחו"ל
התכנית  .צעלחו"ל שביכמו כן התכנית תקלוט לכל אחד מלקוחות החברה את שמו ואת מספר דקות השיחה 

כמו כן התכנית  ם.שעליו לשלשלם, ותדפיס את שם הלקוח ואת הסכום תחשב לכל לקוח את הסכום שעליו ל

כאשר ייקלט התכנית תסתיים  .תחשב ותדפיס את הסכום הכולל שגבתה החברה מלקוחותיה בעבור שיחות לחו"ל

"BYEעבור שם הלקוח" ב. 

 

 (6114) 4שאלה מס' 

  ס. ר תיכון יש שני מועמדים: חגי והדבבחירות למועצת התלמידים בבית ספ

תכנית שתקלוט  כתוב . 6המעוניין בבחירתה של הדס יצביע  , ותלמיד1 תלמיד המעוניין בבחירתו של חגי יצביע

ִ  התכנית תמנה  .את השם של כל אחד מן התלמידים שבאו להצביע ואת המספר של המועמד שבעבורו הצביע

  ל.את שמו ואת מספר הקולות שקיבאת מספר הקולות שקיבל כל אחד מן המועמדים, ותדפיס בעבור כל מועמד 

  .שם התלמיד " בעבורSOFתסתיים כאשר ייקלט "התכנית 

 

 (6113)  9שאלה מס' 

כתוב תכנית שתקלוט את שמות החוגים ואת מספר התלמידים  . י ארגן מסיבת סיום למשתתפי החוגימרכז קהילת

התלמידים מכל חוג שהשתתפו התכנית תדפיס את שמות החוגים ואת מספר . מכל חוג שהשתתפו במסיבה

כל תלמיד שהשתתף   .כמו כן התכנית תחשב ותדפיס כמה תלמידים בסך הכול השתתפו במסיבה. במסיבה

התכנית תסתיים . ש"ח. התכנית תחשב ותדפיס את סך כל הכסף שנאסף בעבור המסיבה 11במסיבה שילם 

 בעבור שם החוג. ”BYE BYE" כאשר ייקלט
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 (6116) 2שאלה מס' 

  ם.הובאו למרכז הקהילתי מתקנים שונירכז קהילתי הוחלט לארגן "יום כיף" לילדים. לשם כך במ

   .שקלים לילד 4עלות השימוש בכל מתקן היא 

התכנית תדפיס  .כתוב תכנית שתקלוט בעבור כל ילד את שמו ואת מספר המתקנים שהוא רוצה להשתמש בהם

כמו כן התכנית תמנה כמה ילדים השתתפו ב"יום כיף", ִ   ם.לשלותחשב ותדפיס את הסכום שעליו את שם הילד, 

 " בעבור ילד מסוים.END OF DAYייקלט "התכנית תסתיים כאשר . ותדפיס מספר זה

 (6111) 7שאלה מס' 

 

  שכבה י'. בבית ספר "המצטיינים" נערך מבחן לכל תלמידי 

התכנית תדפיס את שם . יבל במבחןתכנית שתקלוט בעבור כל תלמיד בשכבה את שמו ואת הציון שק כתוב

מנה כמה תלמידים קיבלו במבחן ציון גבוה מ .התלמיד ואת הציון שקיבל במבחן , ותדפיס 59 –כמו כן התכנית ת 

 " בעבור שם התלמיד.FINISHכאשר ייקלט " התכנית תסתיים .המספר ז

 (6111) 8שאלה מס' 

 –מנוי חדש שגילו יותר מ. במבצע מתנות למנויים חדשיםעיתון יומי רוצה להגדיל את מספר המנויים שלו, ויוצא 

   פר. שי שי, וכל מנוי חדש אחר יקבל סיקבל תלו 91

התכנית תדפיס את השם של כל מנוי חדש, ואת  ו.עבור כל מנוי חדש את שמו ואת גילשתקלוט ב כתוב תכנית

 המנוי החדש." בעבור שם SOFיקלט "התכנית תסתיים כאשר י  .המתנה שהוא זכאי לה

 


