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 string - תומחרוז

 

 פרק זה הינו פרק העשרה בתכנית הלימודים החדשה ביסודות

, םיתחום בגרשי ,םשל תווימחרוזת היא רצף  .טקסט מחרוזתבנדרשים לטפל אנו לעתים קרובות 
 שמות, כתובות ושאר פרטי מידע שאינם מספריים. –כמו נתוני טקסט  תלהחזק המשמש

  דוגמאות למחרוזות:

 "hello"  "have a nice day" 
 "A"  בשעה שמחרוזת  ההינ- 'A' תו. הינו  

 :תווים. מכילהזוהי מחרוזת שאינה  "" מחרוזת ריקה 
 

 הגדרת מחרוזת 

  .#Cהכלולה בספריית המחלקות של  string המחלקהל ש עצםמאוחסנת ב #Cבשפת מחרוזת תווים 
 דומה לזה של משתנים בסיסיים.היר בתחב שמגדירים אותההמחרוזת נבדלת מעצמים אחרים בכך 

 

 string str = "מחרוזת תווים"; 

 string str = " "; 

string str1 = "What a beautiful day"; :דוגמאות 

string str2 = ""; 

 לאחר ביצוע שתי ההוראות? str2 -ו str1מה יכילו המשתנים  :בחשו ֹ  

  "What a beautiful day"נייה למחרוזת מכיל הפ str1המשתנים מכילים הפניות למחרוזות. ֹ
 הפנייה ריקה(. אינה: מחרוזת ריקה )שים   מכיל הפנייה למחרוזת ריקה. str2ואילו 

עם זאת, ניתן לא ניתן לשנות את המחרוזת שהוא מייצג.  string  חדש מטיפוס עצםצר נומרגע ש
חר מטיפוס המחלקה א עצםכך שיצביע ל המחרוזתמשתנה שמצביע על בש לשנות את ההפניה

string  ולתת לאוסף האשפה למחרוזת אחרת –כלומר ,(garbage collector)  לטפל במחרוזת
 .הישנה שאין אליה הפנייה

 

 קלט למחרוזת

 :Consoleהמוגדרת במחלקת השרות  ReadLine נעשה באמצעות הוראת הקלט קלט למחרוזתה

מחרוזת-משתנה  = Console.ReadLine(); 

מחזירה הפנייה למחרוזת המאוחסנת בזיכרון, ולכן, בניגוד לקלט  ()ReadLineהקלט  : הוראתשיםֹ

 .Parseמספר, אין לבצע המרה לקלט על ידי הפעולה    

 ;()string str = Console.ReadLine דוגמא:

 
 העשרה
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 +האופרטור  -( מחרוזות)צירוף שרשור

 צירוףמהמילה 'שרשרת',  )שרשור שרשור מחרוזות הוא צירוף מחרוזת אחת לסופה של האחרת. 
פעולת השרשור נעשית באמצעות האופרטור + תווים בזו אחר זו כמו חוליות בשרשרת(.  של מחרוזות

 הפועלת על משתני מחרוזת וקבועים מחרוזתיים. )חיבור(

 ;Console.WriteLine ("Hello, " + str1) פעולת השרשור להדפסת מחרוזות:   הכרנו אתכבר 

 מחרוזות ולשים את המחרוזת החדשה שנוצרה בתוך משתנה מחרוזתי חדש: ו אופןבאות ניתן לשרשר

string str3 = "Hello, " + str3; 

אם נרצה פעולת שרשור מספר למחרוזת גורמת לביצוע המרה אוטומטית של המספר למחרוזת, ולכן 
 . לשרשר מחרוזת וביטוי חשבוני, נתחום את הביטוי החשבוני בסוגריים

 :לדוגמא

string  str4 = "number is: "; 

int  a = 5; 

 המחרוזת המתקבלת: ההוראה:

string str5 = "a is: " + a + " next " + str4 + a + 1; a is: 5 next number is: 51 

string str6 = "a is: " + a + " next " + str4 + (a+1); a is: 5 next number is:  6 

 

 פעולות של מחרוזת  

 ניתן למצוא אוסף של פעולות לטיפול במחרוזת. נציג חלק מהן: stringה במחלק

 

  Length - אורך המחרוזת

 

 int Length , כולל תווי רווח.מספר התווים שבמחרוזת

תכונות   String. למחלקה Systemבמרחב השמות  Stringהינו שם אחר למחלקה  stringטיפוס הנתונים 
היא תכונה של  string . Lengthיים גם במחרוזת מטיפוס הנתונים המצו ופעולות לטיפול במחרוזת

 מחרוזת השומרת את מספר התווים במחרוזת )אורך המחרוזת(.

 

int k  =  str.Length; 

str ֹמחרוזת שאורכה מבוקש. אובייקט הא וה
k  (.וי רווח)כולל תו מחרוזתב מספר התוויםמספר שלם המהווה את  

  דוגמא:

  string  str = "Window" ; 

  Console.WriteLine("the length of the word " + str + " is " +  str.Length) ; 

 the length of the word Window is 6 הפלט המתקבל: 
   

 )אפס(. 0אורכה של מחרוזת ריקה הוא  ֹ:שיםֹ
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 תו במחרוזתל פנייה

 

char ch  =  str [i]; 

 
str מחרוזתאובייקט ה. ֹ

i 0  ואורך המחרוזת )לא כולל(: 0פרי שלם בין ערך מס   i < str.Length 
ch  משתנה מסוג תו לתוכו יוכנס התו במיקוםi  במחרוזתstr. 

 

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ 

 /* קלט:  מחרוזת       */

 /*  פלט: המחרוזת כך שבין כל שני תווים יהיה תו רווח */

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ 

public class StrChk  

{ 

 public static void Main(string[] args)  

 {   

  string str; 

  int i; 

  Console.Write ("Enter your full name  "); 

  str = Console.ReadLine(); 

  for (i = 0 ; i < str.Length ; i++) 

   Console.Write (str[i] + " "); 

  Console.WriteLine();   

 }  

} 

 Enter your full name  Burt Simpson פלט התכנית:

 B u r t   S i m p s o n 

 

 

 

 השוואת מחרוזות

I מחרוזות זהות  - Equals() 

 

 bool Equals (Object anObject) 'שקר' אחרת.-זהות ו אם המחרוזות 'תמא'מחזירה הפעולה 

. ותאו שונ תשוו ההפניותאם או 'שקר' 'אמת' , ומחזירה ערך בוליאני הפניותי תבין שמשווה הפעולה 
 'שקר' אחרת.-במחרוזות מחזירה הפעולה 'אמת' אם שתי המחרוזות שוות ו

 

bool similar  =  str1.Equals (str2); 
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str1 המפעילה מחרוזתה היא.  
str2 .ֹהיא המחרוזת אליה משווים

similarֹֹ.הינו הערך הבוליאני המקבל את תוצאת ההשוואה 

str1 ת האם בודקsrt2 ומחזירה ערך בוליאני מתאים שווה לה. 

 ;string str1 = new string ("bla bla bla") נתונות שתי המחרוזות הבאות: דוגמא:

ֹֹstring srt2 = new string ("bla bla bla"); 

 

  ;bool sameStr = str1.Equal(str2) תחזיר ערך "אמת": ההוראה הבאה

 

 בעקבות קטע הקוד הבא? sameStrמה יהיה ערכו של  :חשו ב 

bool sameStr; 

if (str1 == str2) 

 sameStr = true; 

else 

 sameStr = false; 

  
בין מחרוזות =! )שונה(  -האופרטורים  == )שווה(  והרי שלמרות שמחרוזת היא הפנייה, 

אמצעות בת המחרוזות אמכאן שהשווו ,ולא בין ההפניות מוגדרים להשוות בין המחרוזות עצמן
 .יותר אינטואיטיבית ואף Equalsשקולה להשוואתן באמצעות הפעולה אופרטורים אלו 

 ;bool sameStr = (str1  ==  str2)ֹלהוראה: קוד זה שקול הקטע  

   

 

II   מי קודם למי-  CompareTo () 

 

 int CompareTo (string str2) .פעולה המשווה שתי מחרוזות לפי סדר מילוני )לקסיקוגראפי(

 
 סיקוגראפי, היא השוואה הבודקת האם מחרוזת אחת קודמת לאחרת בסדר מילוני. קהשוואה בסדר ל

 האם מחרוזת אחת גדולה בדוקל(  -(  או < )קטן מ-באמצעות האופרטורים > )גדול מלא ניתן :  שים 
 . ()CompareToיש להפעיל את הפעולה . לצורך פעולה ההשוואה אחרתמה )קודמת( או קטנה )מאוחרת(

 

int n  =  str1.CompareTo (str2); 

ֹ
str1 המפעילה. מחרוזתהיא ה  
str2 .ֹהיא המחרוזת אליה משווים

nֹ   :הינו ערך מספרי 
 
 
 

לפי הסדר המילוני. אם היא קודמת, יוחזר ערך מספרי  str2 -ביחס ל str1הפעולה בודקת מה מצבה של 
 .0יוחזר ערך חיובי, ואם הן שוות יוחזר הערך  str2שלילי, אם מקומה במילון הוא אחרי 

nֹיהיהֹערךֹֹאםֹמתקיים

str1   אחריבאה str2 חיובי בסדר מילוני 

str1   לפניבאה str2 שלילי בסדר מילוני 

 אפס שתי המחרוזות זהות

 



 מחרוזות -512 מדעי המחשביסודות 

 

ההשוואה נעשית משמאל לימין, השוואת מחרוזות פירושה לקבוע האם שתי מחרוזות הינן שוות במדויק. 
 של שני התווים המושווים. Unicode  -בין צמדים מקבילים של תווים. הקריטריון להשוואה הוא ערך ה

שוויון, -שלה, הנמצא במקום הראשון שבו נמצא אי Unicode -היותר אם ערך תו  גדולהמחרוזת תיקרא 
   של המחרוזת האחרת. Unicode -גדול יותר מערך תו ה

 גדול מערך תו רווח.  'a'ערך             "abc " > "  abc"     :למשל
  "Computer" ≠ "computer"     'C' שונה מ- 'c'.  
        Levin > Levanon   האות הרביעית i   באה אחרי האותa. 

 
 דוגמא:

string str1 = "La"; 

Console.Write("Enter your last name  "); 

string str2 = Console.ReadLine(); 

if (str1.CompareTo(str2) > 0) 

 Console.WriteLine ("your name starts with letter  A to K"); 

else 

 Console.WriteLine ("your name starts with letter  L to Z"); 

  
  

 מחרוזות במחרוזת-תווים ותת חיפוש
מחרוזת( בתוך מחרוזת -קיימות פעולות המשמשות למציאת תו או חלק ממחרוזת )תת stringבמחלקה 

str המחרוזת המבוקשים. -נתונה. כל אחת מהפעולות מחזירה את מיקומו של התו או תחילתה של תת
)מיקומו של  str.Length-1 -( וstr)מיקומו של התו הראשון במחרוזת  0בין  המיקום הוא ערך מספרי שלם

 .-1המחרוזת המבוקשים לא נמצאו במחרוזת, יוחזר הערך -(. במידה והתו או תתstr -התו האחרון ב

 

 () IndexOf -  חיפוש תו במחרוזת

 

 int IndexOf (char ch) במחרוזת. chאת מיקומו של התו המחזירה פעולה 

 .חיפוש נערך מתחילתה של המחרוזת, ומחזיר את המיקום הראשון שבו נמצא התו המבוקשה

 

int k  =  str.IndexOf (ch); 

 

str בתוכה מחפשים מחרוזתהיא ה.  
ch .הינו התו אותו מחפשים 
kֹהתו שב הוא המקום של- ch ו  0ערכו בין  .בתוך המחרוזת- str.Length-1  . 

  -k  1יהיה ערכו של  strבתוך  chלא נמצא אם  

 

 () IndexOf -  מחרוזת במחרוזת-חיפוש תת

 

המחרוזת -תת תחילתה של של םמיקוהאת המחזירה פעולה 
str הנתונה במחרוזת. 

int IndexOf (string str) 
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 המחרוזת-תת תהחיפוש נערך מתחילתה של המחרוזת, ומחזיר את המיקום הראשון שבו נמצא
 .תהמבוקש

int k  =  str1.IndexOf (str2); 

 
str1 בתוכה מחפשים. מחרוזתהיא ה  
str2 מחפשים. האות המחרוזת-ה תתהינ 

kֹ תת המחרוזת שבהוא המקום של-str2 בתוך המחרוזת str1 ו 0. ערכו בין- str1.Length-1  . 
  -k  1יהיה ערכו של  str1בתוך  תלא נמצא str2 -המחרוזת שב-תת אם 

 

מדובר באותה פעולה המופעלת . ה(overloading) פעולותהעמסתֹבמנגנון  אנו נתקלים גם כאן :שים 

  מחרוזת(.-בכל פעם עם פרמטרים שונים )תו או תת

public class StrSearch{ 
 public static void Main(string [] args) { 

  string str = new string ("computer science"); 

  Console.WriteLine ("Enter letter to search  "); 

  char ch = (char)Console.Read(); 

  int k = str.IndexOf (ch);  

  if (k != -1) 

   Console.WriteLine (ch + " was found in place " + (k+1)); 

  else 

   Console.WriteLine (ch + " is not in " + str); 

  Console.WriteLine(" 'science' starts at place " + (str.IndexOf("science")+1));  

 }  

} 

 Enter letter to search    p :פלט התכנית 

 p was found in place 4   
 'science' starts at place 10 

  

במחרוזת הנתונה  chפעולה המחזירה את המיקום של התו 
 .fromהחל מהמקום 

   0 ≤ from ≤ str.length() 

int IndexOf (char ch, int from) 

המחרוזת -פעולה המחזירה את המיקום של תחילתה של תת
str  הנתונה החל מהמקום במחרוזתfrom. 

   0 ≤ from ≤ str.length() 

int IndexOf (String str, int from) 

 

במחרוזת  chפעולה המחזירה את המיקום האחרון של התו 
    הנתונה.

int LastIndexOf (char ch) 

 strהמחרוזת -פעולה המחזירה את המיקום האחרון של תת
  במחרוזת הנתונה.

int LastIndexOf (String str) 
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 פעולות המחזירות מחרוזת חדשה

לא ניתן לשנות מחרוזת קיימת. שרשור מחרוזות, שינוי מחרוזת, הוספה או כאמור בתחילת הפרק, 
 מחיקה מהמחרוזת יחזירו תמיד הפנייה למחרוזת חדשה. 

 

 ()Substring –מחרוזת -תת

 

מחרוזת של -פעולה המחזירה מחרוזת חדשה שהיא תת
 ועד סופה. beginIndexהמקורית החל מהמקום המחרוזת 

string Substring (int beginIndex) 

באורך  מחרוזת-פעולה המחזירה מחרוזת חדשה שהיא תת

length החל ממקוםהמחרוזת המקורית  מתוך beginIndex. 
string Substring (int beginIndex, 

      int length) 

 

)מספר שלם  length -מורכבת משל המחרוזת המקורית, והיא  מחרוזת-הינה תת המחרוזת שמוחזרת
 .beginIndexהחל מהתו שמספר האינדקס שלו המחרוזת המקורית,  מתוךתווים  וחיובי(

 . 0מיקומו של התו הראשון במחרוזת הוא    :שים 

 

 string str2  =  str1.Substring(from); 

 string str3  =  str1.Substring(from, num); 

 

str1  המקורית מחרוזתהיא ה.  
str2 ו- str3 מחרוזת של -המוחזרת, שהיא תתהמחרוזת  ןהינstr1. 

fromֹ 0   המחרוזת.-נקודת ההתחלה ממנה תתחיל תת  from < str1.Length  
 .תופיע הודעת שגיאה, str1 -גדול ממספר התווים שיש ב   fromאם   

num   .ש להעתיק מתוך מחרוזת המקורמספר התווים שימספר שלם וחיובי. 
 from + num < str1.Lengthמכיוון שאסור לחרוג מאורך המחרוזת, צריך שיתקיים:    

 ומסתיימת בסוף המחרוזת )מקרה ראשון(  fromמחרוזת המתחילה בנקודה -הפעולה תחזיר תת
  .תווים   numואורכה  fromמחרוזת המתחילה בנקודה -או תת

 דוגמאות:
 

ֹהפעולהֹזרהערךֹהמוח

"happy"   "unhappy".Substring(2) 

 empty".Substring(5)" (מוחזרת מחרוזת ריקה)   ""

"burg"   "hamburger".Substring(3, 4) 

"mile"   "smiles".Substring(1, 4) 
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 ()Replace  -  מחרוזת-החלפת תת

 

פעולה המחזירה מחרוזת חדשה שבה הוחלפו כל המופעים 
 .newCharבתו החדש  oldCharשל התו 

string  Replace (char oldChar, 

     char newChar) 

פעולה המחזירה מחרוזת חדשה שבה הוחלפו כל המופעים 
 .newStrהמחרוזת החדשה -בתת oldStrהמחרוזת -של תת

string  Replace (string oldStr, 

     string newStr) 

 

 ה הזהה למחרוזת המקורית למעט התווים שהוחלפו.המחרוזת המוחזרת הינה מחרוזת חדש

 string str2  =  str1.Replace(ch1, ch2); 

 string str4  =  str3.Replace(s1, s2); 

 
str1 / str3 ת.והמקורי תומחרוזה ןה  
str2 / str4 ת המוחזרת.והמחרוז ןה 

ch1 והוא מכיל את התו שיש להחליףמשתנה מסוג תו ינוה ,. 
ch2 שתנה מסוג תו המכיל את התו החדש.הינו מ 

s1 המחרוזת שיש להחליף-הפנייה למחרוזת, והוא מכיל את תתמשתנה מסוג  ינוה. 
s2 המחרוזת החדשה.-הינו משתנה מסוג הפנייה למחרוזת המכילה את תת 
 

 str1.Replace('A', 'a')  חדשה שבה הוחלפו כל המופעים של תחזיר מחרוזתA   ב- a.  

str3.Replace("abc", "xxx")  המחרוזת -תחזיר מחרוזת חדשה שבה הוחלפו כל המופעים של תתabc  
 .xxxהמחרוזת -בתת  

 

 דוגמאות:
 

ֹהפעולהֹהערךֹהמוחזר

" AbrA kAdAbtA "   " abra kadabra ".Replace('a', 'A') 

" **ri* "   " kukuriku ".Replace("ku","*") 

 

 . תו מסומן בגרש בודד.:  מחרוזת מסומנת בגרשייםשים ֹֹ
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 הוספה למחרוזת 
 

בתוך המחרוזת המקורית  strמחרוזת -פעולה ה"שותלת" תת
 .startIndexהחל מהמקום 

string Insert (int startIndex,  

           string str) 

חדשה המורכבת מהמחרוזת המקורית בתוכה "נשתלה" המחרוזת הינה מחרוזת  המחרוזת שמוחזרת
 .startIndexמקום החדשה ב

 . 0מיקומו של התו הראשון במחרוזת הוא    :שים 

 

 string str2  =  str1.Insert(startIndex, subStr); 

 
str1 המקורית. מחרוזתהיא ה  
str2 המחרוזת המוחזרת. ההינ 

startIndexֹ0 .המחרוזת החדשה למחרוזת המקור-המקום בו תתווסף תת  startIndex  str1.Length     

ֹ, תופיע הודעת שגיאה.str1 -גדול ממספר התווים שיש ב startIndexאם  
subStr המחרוזת שאותה יש לשתול במחרוזת המקור.-תת 

 .startIndexבמקום    subStrהמחרוזת -בעקבות הפעולה יהיה התו הראשון של תת

  דוגמא:
 בעקבות ביצוע קטע הקוד הבא? str -מהי המחרוזת המתקבלת ב

string str = "Computer science is fun!"; 

int place = str.IndecOf ("fun"); 

str = str.Insetr(place, "not so "); 

Console.WriteLine("str: "+str); 

 

 מחרוזתממחיקה 
 

תווים מתוך המחרוזת המקורית החל  numפעולה המוחקת 
 .startIndexממקום 

string Remove (int startIndex, 

     int num) 

תווים החל מהמקום  numהינה מחרוזת חדשה המורכבת מהמחרוזת המקורית ללא  המחרוזת שמוחזרת
startIndex. 

 . 0מיקומו של התו הראשון במחרוזת הוא    :שים 

 

 string str3  =  str1.Remove (startIndex, num); 

 
str1  המקורית. מחרוזתהיא ה  
str3  המחרוזת המוחזרת. ההינ 

startIndexֹ 0  .  אינדקס התו הראשון שיימחק  startIndex < str1.Length  
num   מתוך מחרוזת המקור. למחוקמספר שלם וחיובי. מספר התווים שיש 

  fromPlace + num < str1.Length 
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  דוגמא:
 מה מבצע קטע הקוד הבא?

  string str = "ABCD"; 

string str1 = st.Substring(0,1); //---  0תו אחד ממקום  --- 

str = str.Remove(0,1);  //--- str מחק את התו הראשון ב-  --- 

str = str.Insert(str.Length, str1); //--- str בסוף המחרוזת str1 המחרוזת שב-שתול את תת-  --- 

Console.WriteLine("str: "+str); 

ֹ

 

 () ToLower()   ToUpper  -  שיותירשינוי 

 

שבה הוחלפו כל  הנוכחיתמחרוזת עותק של הירה פעולה המחז
 .(ABC)שיות יבאותיות ר abc -האותיות מה

string  ToUpper () 

שבה הוחלפו  עותק של המחרוזת הנוכחיתפעולה המחזירה 
 .(abc)( באותיות רגילות ABC -שיות )מהיהאותיות הר

string  ToLower () 

ֹ

ֹ

string str2  =  str1.ToUpper (); 

string str3  =  str1.ToLower (); 

ֹ
ֹ:דוגמאות

str1 = "good day".ToUpper();      str1    "GOOG DAY" 

str2 = "COMPUTER SCIENCE".ToLowe();    str2    "computer science" 

ֹ
ֹ

 
 תרגילים

 כתוב תכנית הקולטת שתי מילים, ומדפיסה את המילה הארוכה מבין השתיים. .1

כתוב תכנית הקולטת שתי מילים, ויוצרת מחרוזת חדשה המורכבת משתי המילים משורשרות זו  .2

 לזו כאשר תו רווח ביניהן. הדפס את המחרוזת החדשה.
 הערה: הצג את שתי האפשרויות לשרשור.

כתוב תכנית הקולטת שתי מחרוזות ומשרשרת את המחרוזת הקצרה לסופה של  א. .3
 המחרוזת הארוכה. 

כנית הקולטת שלוש מחרוזות ומשרשרת אותן כך שבתחילת המחרוזת החדשה כתוב ת ב.
 תהיה המחרוזת הקצרה ביותר שנקלטה ובסופה המחרוזת הארוכה ביותר. 

כתוב תכנית הקולטת את שמות תלמידי הכיתה )שם מלא(. סיום הקלט יהיה כאשר ייקלט השם  .4
"end"ביותר. . על התכנית להדפיס את השם בעל מספר התווים הגדול 
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משמשת  ENDכתוב תכנית הקולטת את שמותיהם הפרטיים של תלמידים בכיתה. המילה  .5
אותיות וכמה  4-ארוכים משמות מהעל התכנית למצוא כמה  כזקיף לציון סוף רשימת השמות. 

 אותיות )כולל(. 4מהשמות עד 

 .כתוב תכנית הקולטת מחרוזת ותו, ומדפיסה כמה פעמים הופיע התו בתוך המחרוזת .6

שערכם הראשון של צמד התווים הצמודים  מיקוםכתוב תכנית הקולטת מחרוזת, ומוצאת את ה .7
. -1, יודפס כזה. אם לא קיים זוג תווים בצמד התו הראשוןשל  מוזהה. יש להדפיס את מקו

ועבור  (הראשון במחרוזת d)מיקומו של התו  3יודפס  "abcddxaa": עבור המחרוזת: ותדוגמא
 (.הראשון)מיקומו של התו @  2דפס יו  "##@+@@@-+"

 תמחרוזת וסופראת הסורקת . התכנית אנגליתכתוב תכנית הקולטת מחרוזת הכתובה בשפה ה .8
המכיל  ch(. רמז: (lowercaseבמחרוזת וכמה אותיות קטנות  (uppercase)כמה אותיות רישיות 

 .'a'  ch  'z'יים: מתק abc -, ואם הוא מכיל אות מה'A'  ch  'Z'מקיים:    ABC-אות מה

 : ייתכן והמחרוזת מכילה תווים שאינם אותיות.שים 

 עקוב אחר התכנית הבאה ורשום את הפלט המתקבל: א. .9

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ 

 /* פלט: _____________________________________________ */

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ 

public class ChackChar  

{ 

 public static void Main(string [] args)  

 { 

  string str = "please explain - what am I doing ?";   
  Console.WriteLine (str); 

  int count; 

  for (char ch = 'a' ; ch <= 'z' ; ch ++) 

  { 

   count = 0; 

   for (int i = 0 ; i < str.Length ; i++) 

    if (str[i] == ch)  

     count ++; 

   Console.WriteLine (ch + " = "+count); 

  } 

 }  

} 

 השלם את תיעוד התכנית. ב. 

כתוב תכנית הקולטת מחרוזת המכילה ספרות בלבד. על התכנית למצוא כמה פעמים הופיעה כל  .11

 את תוצאות החישוב יש להדפיס הטבלה:  שנקלטה. במחרוזת  9 – 0  אחת מהספרות

 הספרה  מס' ההופעות      
 

יש  - וכאלספרות פעמים. )אם יש כמה  הכי הרבההופיעה שפרה יסה תכמו כן יש להדפיס א
  להדפיס את כולן(. 

 אות:בצע את הפעולות במ( ו255משפט )מספר התווים לא יעלה על  פתח ויישם אלגוריתם הקורא .11
  .את מיקומו של תו הרווח הראשוןומדפיס צא ומ א.
   האות הראשונה של המילה האחרונה.מקומה של את ומדפיס צא ומ ב.
 הנח שיש תו רווח בודד בין המילים. המילים במשפט. ראת מספומדפיס פר וס ג.
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ים תווים. המחרוזת מכילה מיל 80המקבלת כפרמטר מחרוזת שאורכה המקסימלי  פעולהכתוב  .12
 במחרוזת.   המילה הארוכה ביותר של תחזיר את אורכה פעולהוביניהם תווי רווח. ה

  הנח שיש תו רווח בודד בין כל שתי מילים.
  .5יוחזר הערך   "בוקר טוב יוסי מה שלומך היום" עבור המחרוזת: אלדוגמ

 ד התווים:  נתונה סידרה של תווים המכילים הודעות מוצפנות. סוף הסדרה מאופיין על ידי צמ .13

)כוכבית ואחריה  " ,* ")כוכבית ואחריה נקודה(.  ההודעות מופרדות על ידי צמד התווים:   "" .*
פסיק(. בתוך ההודעה יכול להופיע רק מספר זוגי של כוכביות )כלומר מספר הכוכביות שאינן 

  מופיעות בצירופים  .*  או  ,*  הוא זוגי(.
דפיס כל הודעה בשורה נפרדת. יהתווים, תו אחר תו, ו את סדרת פתח ויישם אלגוריתם הקולט

 עבור כל זוג כוכביות יש להדפיס כוכבית אחת בלבד. אין צורך לבדוק את תקינות הקלט.
 .*ABC**DEF*,H****I***,B**;K :הוא קלטהאם  לדוגמא: 

 ABC*DEF יהיה הפלט: 

  H**I* 

  B*;K 

תחזיר "אמת" אם  פעולהתווים. ה 80 ה המרביכהמקבלת כפרמטר מחרוזת שאור פעולהכתוב  .14
ו"שקר" אחרת. פלינדרום הוא מילה או משפט שקריאתו מימין או  פלינדרוםהמחרוזת היא 

 .madam    ,I   ,1357531משמאל נותנת אותה תוצאה. דוגמא לפלינדרומים:  אבא , סוס ,  

לסדר  ךהפום סדר התווימחרוזת חדשה, שבה  התכנית תיצורמחרוזת.  תהקולטכתוב תכנית  .15
 .gfedcbaמחרוזת:  התודפס   abcdefgמחרוזת:  העבור   . לדוגמא:שבמחרוזת המקורית

 עקוב אחר התכנית הבאה ורשום את הפלט המתקבל: א. .16

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ 

 /* פלט: _____________________________________________ */

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ 

public class ChackChar  

{ 

 public static void Main(string [] args)  

 { 

  int num; 

 (*) for (char ch = 'a' ; ch <= 'z' ; ch ++) 

  { 

   num = ch; 

   Console.WriteLine (num + "  " + ch); 

  } 

} 

 יעוד התכנית.השלם את ת ב. 

 בשורות הבאות, ורשום את הפלט המתקבל:(*) -את השורה המסומנת בבתרגיל הקודם החלף  .17
 for (char ch = 'A' ; ch <= 'Z' ; ch ++)  א.
 for (char ch = '0' ; ch <= '9' ; ch ++)  ב.
 בדוק האם ניתן לחזור על הפעולה עבור האותיות העבריות. ג.

ת המורכבת כולה מספרות. על התכנית לסכם את ספרות המחרוזת מחרוז כתוב תכנית הקולטת .18
  ולהדפיס סכום זה.

 .36"  יודפס המספר:  246879" אם התקבלה המחרוזת: לדוגמא:
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 .'0'הנחייה:  כדי לקבל את הערך המספרי של כל תו המכיל ספרה, חסר ממנו את התו 

 int num = ch - '0'; 

 .strבתוך המחרוזת   "ab"המחרוזת -כתוב פעולה המבצעת חיפוש של תת א. .19
 מחרוזות ומפעילה עליהן את הפעולה שכתבת בסעיף א. 10כתוב תכנית הקולטת  ב.

(, ושתי מחרוזות נוספות תווים 255עד מחרוזת באורך כלשהו ) פתח ויישם אלגוריתם הקולט .21
שנייה בתוך לחפש את רצף התווים של המחרוזת ה האלגוריתם(. על תווים 10עד  – )באותו אורך

  המחרוזת הראשונה, ולהחליפו במחרוזת השלישית. יש להדפיס את המחרוזת שהתקבלה.
  abcdterktez45kter3 המחרוזת הראשונה: לדוגמא:

  te המחרוזת השנייה:  

  XY המחרוזת השלישית:  

 abcdXYkrXYz45kXYr3  מחרוזת הפלט:  
 שכתבת בתרגילים הקודמים. delete -ו insertהנחייה: השתמש בפעולות הסטטיות 

כתוב תכנית הקולטת מחרוזת באורך כלשהו, ויוצרת מחרוזת חדשה המורכבת מכל התווים של  .21
  המחרוזת המקורית, פרט לתווי הרווח. 

   "I am a good boy"  המחרוזת המקורית: דוגמא:
 "Iamagoodboy"  המחרוזת החדשה: 

בו יש רווח אחד או יותר בין מילה למילה. יש כתוב אלגוריתם המקבל מחרוזת המהווה משפט ש .22
 למחוק את תווי הרווח המיותרים ולהשאיר תו רווח אחד בלבד בין המילים.

  

 

 שאלות מבחינות בגרות

 899222שאלון    -  יח"ל 2

23. (1992) -   
או  "ADD"כתוב תכנית הקולטת שני מספרים ומחרוזת. המחרוזת יכולה להיות  א.

 "SUB" ."ADD" תו חיבור שני המספרים. משמעו"SUB"  משמעותו חיסור המספר
  השני מהמספר הראשון. 
התכנית תחשב ותדפיס את תוצאת הפעולה החשבונית בין שני המספרים, בהתאם  
  למחרוזת שנקלטה.  הערה: אין צורך לבדוק את תקינות הקלט. 

בון רבות בין שני הסבר במילים, מה עליך לשנות בתכנית, כדי שתוכל לבצע פעולות חש ב.
 המספרים. 

24. (1992) -   

, ובודקת אם 20כתוב תכנית הקולטת בשלמותה מחרוזת שאורכה המקסימלי הוא  א.
  מחרוזת במחרוזת שנקלטה.-מופיעה כתת AAהמחרוזת  

הסבר במילים, מה עליך לשנות בתכנית שכתבת בסעיף א, על מנת לבדוק שהמחרוזת  ב.
 AAA וזת שנקלטה.מופיעה כתת מחרוזת במחר 

תווים.  100כתוב תכנית הקולטת מחרוזת בשלמותה, שאורכה המקסימלי הוא   - (1994)  .25
  בלבד. C -ו A ,Bהמחרוזת מכילה אוסף של התווים 

כן, על התכנית -על התכנית לספור ולהדפיס כמה פעמים מופיע כל אחד מהתווים האלה. כמו
  . להדפיס את התו שמספר הופעותיו הוא הקטן ביותר

 הערה: אין צורך לבדוק את תקינות הקלט.
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תווים.  20כתוב תכנית הקולטת מחרוזת בשלמותה, אורך המחרוזת לכל היותר   - (1995) .26
שלא יודפס כלל. ההדפסה תתבצע * התכנית תדפיס פעמיים כל תו המופיע במחרוזת, פרט לתו  

  בשורה אחת.
 ??AABB33BB יודפס ?*AB*3B עבור הקלט דוגמא:

תווים לכל היותר.  75כתוב תכנית שתקלוט מחרוזת בשלמותה. אורך המחרוזת   - (1996) .27
התכנית תדפיס את תווי המחרוזת חוץ מהתווים פסיק ונקודה. כאשר התכנית תקרא את התווים 

  פסיק או נקודה, היא תעצב את הפלט באופן הבא:
  תשאיר שורת רווח.  -דה  אם יופיע התו נקו  תעבור לשורה חדשה.  -אם יופיע התו פסיק  

  הערה:  אין צורך לבדוק את תקינות הקלט.
 תתקבל ההדפסה הבאה:  AXCD,B1.CDY,A דוגמא:אם המחרוזת היא

 AXCD 
 B1 

 CDY 

 A 

 

28. (1996) -   
 10, באורך של SOD, שתקבל כפרמטר מחרוזת בשם PELETכתוב שגרה )פעולה( בשם  א.

  .9 -ל 0, שהם בין N2 -ו N1תווים, ושני מספרים שלמים  
  .N2 -ו N1במקומות  SODהשגרה תדפיס את שני התווים הנמצאים במחרוזת  

כולל, ומספר לא ידוע של  9 -ל 0כתוב תכנית שתקלוט זוג מספרים שלמים שהם בין  ב.
  .10מחרוזות באורך  
להדפסת התווים המתקבלים באמצעותה.  PELETלכל מחרוזת התכנית תקרא לשגרה  

  ."SOFSOFSOF" ת תסתיים עם קליטת המחרוזת התכני 
 הערה:  אין צורך לבדוק את תקינות הקלט. 

29.  (1997) -   
חברה לשירותי בטחון ושמירה העביר הודעה סודית. ההודעה היא מחרוזת המכילה  א.

-רצף של אותיות בלי רווחים. על מנת לפענח את ההודעה, החברה העבירה מערך חד 
, המערך הזה הכיל מספרים שלמים, המייצגים את אורכי SODבשם  20ממדי באורך  
תווים,  150המילים בהודעה. כתוב תכנית שתקלוט מחרוזת שאורכה לא יעלה על  
  . התכנית תדפיס את ההודעה עם רווחים בין המילים.SODואת המערך  

 הסבר במילים אילו בדיקות תקינות קלט יש לבצע. ב.

מחרוזות, ותדפיס את המחרוזות שבהן התו הראשון זהה  15לוט כתוב תכנית שתק  - (1999)  .31
 לתו האחרון.

 200פתח ויישם אלגוריתם )אין צורך לרשום את האלגוריתם( שהקלט שלו הוא   - (2001) .31
  ."www"מחרוזות המתחילות בתווים   רקכל אחת, והפלט שלו  15מחרוזות באורך 

 הערה:  כל מחרוזת נקלטת בשלמותה.

 

32. (2001) - 
  ;  public static int  Func (int n, int k, string s)   ה:עוללפניך כותרת פ

 
  ה:עוללפניך טענות הכניסה והיציאה של הפ

  מקבלת כפרמטרים שני מספרים שלמים ומחרוזת. פעולהה טענת הכניסה: }

 , לפחות פעם אחת"aa"מופיעה תת המחרוזת  sאם בתוך המחרוזת  טענת היציאה: 
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  מחזירה את מכפלת שני המספרים. להפעוה   

 פעם אחת או כמה פעמים, אך 'a'מופיע התו  sאם בתוך המחרוזת    

 תחזיר את סכום שני המספרים. פעולהלא זה ליד זה ברצף, ה   

 תחזיר את הפרש המספרים )המספר פעולהבכל מקרה אחר ה   

 {               הראשון פחות המספר השני(.    

  ה.עולת גוף הפהשלם א א. 
  .25x35ממדי בגודל -יש לבנות מערך דו ב.

שכתבת בסעיף א באופן הבא:  פעולההערך של כל איבר במערך ייקבע בעזרת ה 
תקבל כפרמטרים את המספרים המציינים את המיקום של האיבר במערך  פעולהה 
יועברו הפרמטרים בסדר הזה: מציין  פעולהמן הקלט. )בקריאה ל sומחרוזת  
השורה יועבר כפרמטר ראשון, מציין העמודה יועבר כפרמטר שני, מחרוזת מן הקלט  
  כפרמטר שלישי. עבור כל איבר במערך תיקלט מחרוזת חדשה(. 

לאחר בניית המערך יש למנות את מספר האיברים החיוביים במערך ואת מספר  
  האיברים השליליים במערך. 
 (i) פוסיהם, ותאר את תפקידיהם.בחר במשתנים עיקריים, הגדר את טי  
 (ii) באמצעותמשימה תיפתר -משימות כך שכל תת-תתבצע פירוק של הבעיה ל 
 טענות כניסה ויציאה מפורטות. פעולה. הקפד לציין בכל פעולה  
 (iii) ממדי. התכנית תדפיס את המערך ואת -כתוב תכנית לבניית המערך הדו 
 השליליים במערך. מספר האיברים החיוביים ומספר האיברים  

לפניך דרך להצפנת מחרוזות: כל הרווחים שבמחרוזת הנקלטת מנופים, ולאחר כל   - (2003) .33
  אות במחרוזת מוכנסת אות נוספת, באופן הבא:

תוכנס  –בית, אחרת -, תוכנס האות העוקבת לה באלף 'M' -אם האות שבמחרוזת "קטנה" מ
  בית.-האות הקודמת לה באלף

, כלומר  'M'בית שמקומה לפני האות -היא אחת מאותיות האלף 'M' -נה" מהערה:  אות "קט
 קטנה ממנה בסדר המילוני.

 "GOOG LUCK"  המחרוזת שנקלטת : דוגמא:
 "GHONONDELMUTCDKL" המחרוזת לאחר ההצפנה: 

 כתוב תכנית שתקלוט מחרוזת, ותדפיס את המחרוזת לאחר ההצפנה. 
( ורווחים, ואורך המחרוזת אינו Zעד  Aאותיות גדולות )הנח כי המחרוזת הנקלטת מכילה רק 

  תווים. 120עולה על 

 .10נמצאת מחרוזת באורך   st1במשתנה    -(  2004) .34
 רשום הוראה / הוראות להדפסת המחרוזת. א.
 התווים הראשונים מצד שמאל של המחרוזת. ארבעתרשום הוראה / הוראות להדפסת  ב.
 "no"נמצאת במחרוזת, ולהדפסת  Y, אם האות "yes"פסת  רשום הוראה / הוראות להד ג.

 אחרת. - 

 הוא משתנה מטיפוס מחרוזת. telהמשתנה   -(  2005) .35
 .telכתוב הוראה לקליטת מחרוזת למשתנה  א.
, st1הוראות ליצירת מחרוזת חדשה במשתנה מטיפוס מחרוזת  אוכתוב הוראה  ב.

, ואחריה המחרוזת הנמצאת "abc"ת חרוזמהרכב משרשור שתי מחרוזות: בתחילה שתו 
 .telבמשתנה  

. כתוב הוראה או הוראות להדפסת שני 5היא באורך    telהנח כי המחרוזת במשתנה  ג.
, כל תו יודפס השורה telהתווים האחרונים )מצד ימין( של המחרוזת הנמצאת במשתנה  
 נפרדת. 
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ת שתי מחרוזות בשלמותן )לא תו אחר תו(. אורך כל תת מחרוזת כתוב תכנית הקולט  - (1992) .36
תווים. המחרוזות מורכבות מאותיות בלבד, ללא הופעות חוזרות )אות יכולה  20הוא לכל היותר 

להופיע בכל מחרוזת פעם אחת בלבד(. התכנית תדפיס מחרוזת חדשה, המכילה אך ורק את 
  במחרוזת השנייה.האותיות המופיעות גם במחרוזת הראשונה וגם 

 אין צורך לבדוק את תקינות הקלט. הערה:

כתוב תכנית הקולטת בשלמותה מחרוזת המכילה אותיות ורווחים. )אורך המחרוזת   - (1992) .37
תווים(. המחרוזת מהווה משפט, שבו מלה מוגדרת כרצף אותיות )כל מילה  100לכל היותר 

ידי רווח אחד או יותר. התכנית תדפיס כל מכילה לפחות שתי אותיות(, והמילים מופרדים על 
מילה המופיעה במשפט בשורה נפרדת, ולידה תדפיס אם היא "כנראה זכר" או "כנראה נקבה". 
"כנראה נקבה" יודפס, אם המילה מסתיימת באות "ה" או באותיות "ות". בכל מקרה אחר 

 יודפס "כנראה זכר". הערה:  אין צורך לבדוק את תקינות הקלט.

  כתוב תכנית שקולטת שתי מחרוזות בשלמותן:  - (1993) .38
  תווים. 3תווים לכל היותר, ומחרוזת שנייה שאורכה  100מחרוזת ראשונה, שאורכה 

  התכנית תבדוק אם המחרוזת השנייה מופיעה בתוך המחרוזת הראשונה.
וזת .  אם כן, התכנית תדפיס את מיקום המופע האחרון של המחר -1אם לא, התכנית תדפיס  

  השנייה בתוך המחרוזת הראשונה.
מיקום המופע מוגדר כמקומה הסידורי במחרוזת הראשונה של האות הראשונה במחרוזת 

  השנייה.
 AEYESOFYESBEWYESI מחרוזת ראשונה: דוגמא:

 YES  מחרוזת שנייה: 
  , בתוך המחרוזת הראשונה, הוא במקום YESהמופע האחרון של המחרוזת השנייה  

  .14לכן התכנית תדפיס , ו14 -ה 
 אין צורך לבדוק את תקינות הקלט. :הערה

 התווים. המחרוזת בנוי 70כתוב תכנית הקולטת בשלמותה מחרוזת באורך של עד   - (1995) .39
. על התכנית להדפיס את  *מחרוזת מופיע התו -מחרוזות המכילות אותיות. בסוף כל תת-מתת

  מחרוזת, באופן הבא:-תת התו האמצעי או את התווים האמצעיים של כל
  יודפס התו האמצעי שלה.  -זוגי  -המחרוזת היא באורך אי-אם תת 
  המחרוזת היא באורך זוגי, יודפסו שני התווים האמצעיים.-אם תת 
  *DEFA*KBBG*X*ABC  מחרוזת הקלט: דוגמא: 
       EF        BB     X     B  הפלט יהיה:  
 ינות הקלט.אין צורך לבדוק את תק :הערה 

מחרוזת הבנויה מאותיות זהות. האות המופיעה לפני -"רצף" במחרוזת הוא תת  - (1997) .41

ה"רצף" )אם קיימת כזו( שונה מהאות הראשונה של ה"רצף", והאות המופיעה אחרי ה"רצף" 
  )אם קיימת כזו( שונה מהאות האחרונה של ה"רצף".

  בנויה משבעה רצפים באורכים:  b b b b a a a a b a c c c c a a a c cהמחרוזת   דוגמא:
2  ,3  ,5  ,1  ,1  ,4  ,4 .  

 כתוב תכנית שתקלוט מחרוזת ותדפיס את אורך ה"רצף" בקטן ביותר במחרוזת.

 


