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 לאלגוריתמים. . מבוא 1

 הגדרת של אירועים:  1.1

 

 התחלה וסיום:  

 

 קלט/פלט: 

 

 

 פעולה: 

 

 תנאי:

 

 

 מספר כללים: 

  -ומסתיימת ב                                -תוכנית מתחילה תמיד ב

 

 ללא סיום.   ר יישאבאיור  אסור שאחד מהנתיבים 

  

Start 

A,b,c 

d=A+b-c 

  d>0האם 

Start Stop 
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 דוגמא ללוגיקה נכונה וביצוע לא נכון:                                        תיקון לתרשימי זרימה:  
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 מעוברת. תרשימי זרימה לחיפוש שנה 
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 ./https://www.diagrams.netרטוט תרשמי זרימה  שתוכנת  1.2

 

 כדי לבנות תרשימי זרימה )אלגוריתמים(.  /https://www.diagrams.netישנה תוכנה חינמית באינטרנט בכתובת 

 

 הדרכה: הסרטון את ניתן לראות  

https://www.youtube.com/watch?v=IYBXJPNVWg4&list=PLfOLrvQnsct1Th6fPx2s_sbluvTxhecI9&ind

ex=12&t=300s 
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 אה ריבועית:פתרון משוולדוגמא של תרשימי זרימה  1.3

 a,b,cקלט: 

𝐷חישוב:  = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 

 D>0, D=0, D<0תנאים: 

 x1,x2או  xפלט: 
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 תהליך כתיבת קוד של תוכנה:  1.4

 

 בעיה. ההבנת  .א

 כתיבת אלגוריתם )תרשימי זרימה(.  .ב

 פתיחת סביבת עבודה.  .ג

 כתיבת קוד.  .ד

 בדיקת טעויות. )במידה וישנן טעיות חוזרים לסעיף ד'(. .ה

 הרצה. .ו

 תוצאות. )במידת הצורך חזרה לסעיף ד'(.בדיקת  .ז
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 תרגול בנושא תרשימי זרימה.  1.4.1

 

 . 1תרגיל מס' 

 ם של הנדסת תוכנה.ותצייר אותו מחדש בהתאם לחוקיותקן טעויות  אדם אחדע"י  מדום לב  החייהתעבור על אלגוריתם של 
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 . 2תרגיל מס' 

 ע"י שני ותצייר אותו מחדש בהתאם לחוקים של הנדסת תוכנה.  מדום לב  תעבור על אלגוריתם של החייה
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 . 3תרגיל מס' 

 תעבור על אלגוריתם של החייה הבסיסית ותצייר אותו מחדש בהתאם לחוקים של הנדסת תוכנה. 
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 . 4תרגיל מס' 

 ותצייר אותו מחדש בהתאם לחוקים של הנדסת תוכנה.  בכאבי שיניים תעבור על אלגוריתם של טיפול
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 . 5תרגיל מס' 

 נתון אלגוריתם לגילוי וטיפול בעודף משקל:

 

 ותצייר אותו מחדש בהתאם לחוקים של הנדסת תוכנה.  גילוי וטיפול בעודף משקלתעבור על אלגוריתם של 

 רשום הסבר מילולי לאלגוריתם הנתון.

 גילוי וטיפול לכל מקרה לפי אלגוריתם הנתון. תן מספר דוגמאות וציין דרך 

 . 6תרגיל מס' 

 כתוב תרשימי זרימה לתוכנית הבאה: 

ישר זווית, כהה זווית או  מעלות( בדוק האם משולש  180במידה ומשולש חוקי )סכום זוויות זוויות של משולש.   3קולטים ממשתמש  

 כהה זווית. שמשולש יכול להיות גם שווי שוקיים וגם ישר זווית או רגיל. בנוסף תבדוק האם הוא שווי שוקיים או שווי צלעות. שים לב 

 . 7תרגיל מס' 

 כתוב תרשימי זרימה לתוכנית הבאה: 

,  2-מתחלק ב 0,2,4,6,8- ספר שמסתיים ב? )מ  9, 3, 2בכלשהו שלם חיובי. תבדוק האם הוא מתחלק קבל ממשתמש מספר 

 (. 9- גם מתחלק ב 9-, מספר שסכום הספרות שלו מתחלק ב3-גם מתחלק ב 3-מספר שסכום הספרות שלו מתחלק ב

 . 8תרגיל מס' 

 כתוב תרשימי זרימה לתוכנית הבאה: 
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-מתחלק ב  0,2,4,6,8-? )מספר שמסתיים ב10, 9, 5, 3, 2קבל ממשתמש מספר כלשהו שלם חיובי. תבדוק האם הוא מתחלק ב

, אם מספר  9- גם מתחלק ב 9-, מספר שסכום הספרות שלו מתחלק ב3-גם מתחלק ב 3-, מספר שסכום הספרות שלו מתחלק ב2

   (.10- הוא מתחלק ב 0-ואם הוא מסתיים ב 5-הוא מתחלק ב  5-או ב 0-מסתיים ב

 . 9תרגיל מס' 

 כתוב תרשימי זרימה לתוכנית הבאה: 

 . טרפז או , מקבילית, מעויןע, ריבוזוויות של מרובה ובודקת האם זה מלבן  4 -צלעות ו 4תוכנית מקבלת ממשתמש  

 

 . 10תרגיל מס' 

 כתוב תרשימי זרימה לתוכנית הבאה:  

 מחנה משותף הגדול ביותר. מוציאים  וקולטים שני מספרים שלמים וחיוביים 

 

 . 11תרגיל מס' 

 כתוב תרשימי זרימה לתוכנית הבאה:  

 (.1-משותף הקטן ביותר )גדול מ  לקקולטים שני מספרים שלמים וחיוביים ומוציאים מח

 

 . 12ס' תרגיל מ

 שיטת חצייה(.  בשיטה היעילה ביותר )חיובי שלם שורש ריבועי ממספר כתוב תרשימי זרימה לחיפוש 

 

 . 13תרגיל מס' 

 לעבודה. נתון אלגוריתם לבחירת מועמד 

 

 של הנדסת תוכנה. לפי כללים מחדש פשט אותו וצייר אותו 
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 לכתיבת קוד.   Code Blocksשימוש בתוכנת  1.5

 /Code Blocks :http://www.codeblocks.orgאתר להורדת 

-17.12mingw-/17.12/Windows/codeblockshttps://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries

setup.exe/download 

 התקנה ותכונות בסיסיות בסרטון הבא: התהליך את כדאי לראות 

RR99Ure1skD6O25ZnRAfOdB1R1LQku7&authuser=0-https://drive.google.com/open?id=1 

 מושגי יסוד בתכנות. . 2

 . Cמבנה של תוכנה בשפת  2.1

 

 קלט/פלט.קריאה לספריה סטנדרטית של 
 במידת הצורך כאן מגדירים ספריות נוספות. 

 הם לא תופסים מקום בזיכרון.  –הגדרת קבועים במידת הצורך 
כאן מגדירים משתנים גלובליים שעובדים לכל התוכנה כולל קבצים  

 נוספים שקשורים לקובץ ראשי.
 

 או הגדרות של פונקציות./-מקום להכרזת פונקציות ו
 

 ית. התחלה של פונקציה ראש
 
 

קריאה לפונקציה שהכרזנו בתחילת התוכנית והגדרנו בסיום של 
 פונקציה ראשית. 

 
 סיום של פונקציה ראשית וחזרה למערכת הפעלה .

 
 
 

 הגדרה של פונקציות שהכרזנו בתחילת תוכנית. 

#include “stdio.h” 

  

#define PI 3.14 

  

int a,b,c; 

  

void func1(int z); 

  

int main() 

{ 

  

func1(3); 

  

return 0; 

} 

  

void func1(int z) 

{ 

  

  

} 
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 ים והגדרת משתנים.נסוגי משת  2.2

 

 הסבר  סוג

char 
.  ניתן להשתמש לא 255עד  0-מ ASCIIתווי  סיביות. מכיל  8משתנים שלמים בגודל 

 . 255עד   0-רק להצגת תווים, אלא גם להצגת מספר שלם מ

signed char  127עד   – 128סיביות בגבולות בין   8משתנה שלם בגודל . 

unsigned char  255עד  0סיביות בגבולות בין   8משתנה שלם בגודל . 

short 

short int 

signed short 

signed short int 

 32,768סיביות( למספרים בין  8סיביות )בגרסה קלאסית  16משתנים שלמים בגודל 

 (. 127עד  – 128)בגרסה קלאסית בין   32,767עד  –
 

unsigned short 

unsigned short int 

עד   0סיביות( למספרים בין  8סיביות )בגרסה קלאסית  16משתנים שלמים בגודל 

 (.  255עד  0)בגרסה קלאסית בין   65,535

int 

signed 

signed int 

)בגרסה   [2,147,483,647+ ,2,147,483,647−]סיביות  32משתנים שלמים בגודל 

 (  32,767עד  – 32,768סיביות למספרים בין  16קלאסית 

unsigned 

unsigned int 

 16)בגרסה קלאסית  [4,294,967,295 ,0]סיביות  32משתנים שלמים בגודל 

 (.  65,535עד  0סיביות למספרים בין 

long 

long int 

signed long 

signed long int 

סיביות    64משתנים שלמים בגודל 

)בגרסה   [9,223,372,036,854,775,807+ ,9,223,372,036,854,775,807−]

 (.   [2,147,483,647+ ,2,147,483,647−]סיביות  32קלאסית 

unsigned long 

unsigned long int 

)בגרסה   [18,446,744,073,709,551,615+ ,0]סיביות  64משתנים שלמים בגודל 

 4,294,967,295 ,0]סיביות ] 32קלאסית 

float  סיביות.  32מספרים עם נקודה עשרונית. גודל של משתנה 

double 
סיביות. משתמשים   64מספרים עם נקודה עשרונית עם דיוק גבוה. גודל של משתנה 

  math.hבעיקר לפונקציות מתמטיות של ספריה 
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 סוגים הבאים של משתנים שלמים:הנעבוד עם  דרך כללב

 

 . booleanאו מסוג   של מיקרו בקרים Cשראינו בשפת  bitאין משתנים מסוג  Cבשפת 

 

 לבחירת שם למשתנה:כללים  2.3

 שם יכול להכיל אך ורק אותיות, ספרות או קו תחתון "_". .א

 שם יכול להתחיל אך ורק באות או קו תחתון.  .ב

 . AAAזה לא אותו משתנה כמו  Aaaמשתנה  –יש הבדל בין אות גדולה לאות קטנה  .ג

 לטיניות )אנגלית( ולא של שפות אחרות. מותר שימוש רק באותיות  .ד

 תווים בסה"כ. 8משתנה עד אורך של שם  .ה

 אסור שיהיה רווחים בשם של משתנה. .ו

 אסור להשתמש בשמות שמורים.   .ז

 (.maxמומלץ לתת שמות לוגיות למשתנים )לדוגמא אם משתנה יכיל ערך מקסימלי, ניתן לו שם  .ח
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 : ASCIIטבלת  2.4

 

 טבלה מורחבת גרסה בין לאומית. 
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 משתנה:שמות שמורים שאסור לבחור בתור שם של  2.5

auto       break    case     char     const     continue   default    do       double   else     enum      
extern     float      for      goto     if       int       long    register   return   short    signed   sizeof    
static    struct     switch   typedef  union    unsigned  void    volatile   while 

 

 דוגמא להגדרת שמות:  

char abc, cde=’c’; 
unsigned int min=0, max=65535; 
float average; 

 

 הגדרת קבועים:  2.6

של   ור זאמקום בערכים שלא "אוכלים"  הינם. )קבועים enum, #defineניתן להגדיר קבועים ע"י שתי אופציות: פקודות 

משתנה לא המשתנה. ה לפני שם const"קוד".( או בעזרת הוראת  –נתונים, אלא קיימים באזור של תוכנה הזיכרון 

מגדירים את המשתנים ובדרך כלל  כאשר  יהיה ניתן לשינוי במהלך הרצת הקוד. )מאתחלים אותם פעם אחת

 ביעים שנדבר עליהם מאוחר יותר(. כאשר מגדירים מצזו משתמשים בהוראה 

 דוגמאות להגדרת קבועים: 

#define val 10  
#define floatVal 4.5  
#define charVal 'G' 

 

 
 קומפיילר מסתדר עם זה(.  ה –תונים הנ סוגאת )שימו לב שבהגדרה הזאת אין צורך להגדיר 

  0-רצף מתחיל מהמאפשרת לבנות רשימה ולכל איבר לתת מספר סידורי לפי רצף. בברירת מחדל  enumהוראה 

 . ניתן לשנות ערך התחלתי של איבר ברשימה.1-ומתקדם ב

Jan=0, Feb=1, Mar=2 
Jan=1, Feb=2, Mar=3 
Jan=20, Feb=21, Mar=22 

enum month { Jan, Feb, Mar }; 
enum month { Jan = 1, Feb, Mar }; 
enum month { Jan = 20, Feb, Mar }; 

 

 :enumדוגמא לשימוש ב

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   enum MONTH { Jan = 0, Feb, Mar }; 

   enum MONTH month = Mar; 

   if(month == 0) 

   printf("Value of Jan"); 

   else if(month == 1) 

   printf("Month is Feb"); 

   if(month == 2) 

   printf("Month is Mar"); 

} 
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 :  הערותכתיבת   2.7

 

 . //  , יש להוסיף לפני השורהלבטל שורה בעיתיתאם רוצים או בקוד  כדי לכתוב הערות

printf(“after this we will see a comment”);//had to be finished with “;” 

 

/* בסיום. כך ניתן לבטל מספר שורות או אפילו עמודים   -במידה ורוצים לבטל מספר שורות שמים */ בתחילת אזור ו

 שלמים. 

#include<stdio.h> 

void test(); 

  

int main() 

{ 

   int m = 22, n = 44; 

        // m, n are local variables of main function 

        /*m and n variables are having scope 

        within this main function only. 

        These are not visible to test funtion.*/ 

        /* If you try to access a and b in this function, 

        you will get 'a' undeclared and 'b' undeclared error */ 

   printf("\n values : m = %d and n = %d", m, n); 

   test(); 

} 
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 ( Local variable ,Global variable ,Environment variableמשתנים לוקלים, גלובליים וסביבתיים. ) 2.8

 היקף המשתנים המקומיים יהיה בתוך הפונקציה בלבד.

 לפונקציה. משתנים אלה מוצהרים במסגרת הפונקציה ולא ניתן לגשת אליהם מחוץ 

 .testאינם גלויים לפונקציה ו ,הם בעלי היקף בפונקציה העיקרית בלבד n -ו mבדוגמה הבאה, משתני 

 ראשית. ה אינם גלויים לפונקציה ו  ,בלבד testהם בעלי היקף בפונקציית  b -ו aמשתנים 

void test() 

{ 

   int a = 50, b = 80; 

        // a, b are local variables of test function 

        /*a and b variables are having scope 

        within this test function only. 

        These are not visible to main function.*/ 

        /* If you try to access m and n in this function, 

        you will get 'm' undeclared and 'n' undeclared 

        error */ 

   printf("\n values : a = %d and b = %d", a, b); 

} 

 

 פלט: 

values : m = 22 and n = 44 

values : a = 50 and b = 80 

 

 דוגמא לשימוש עם משתנים גלובליים. 

#include<stdio.h> 

void test();int m = 22, n = 44; 

int a = 50, b = 80; 

  

int main() 

{ 

   printf("All variables are accessed from main function"); 

   printf("\nvalues: m=%d:n=%d:a=%d:b=%d", m,n,a,b); 

   test(); 

} 

  

void test() 

{ 

   printf("\n\nAll variables are accessed from" \ " test 

function"); 

   printf("\nvalues: m=%d:n=%d:a=%d:b=%d", m,n,a,b); 

}  
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 פלט: 

All variables are accessed from main function 

values : m = 22 : n = 44 : a = 50 : b = 80 

All variables are accessed from test function 

values : m = 22 : n = 44 : a = 50 : b = 80 

 משתנים סביבתיים.

 . Cותוכניות  Cמשתנה סביבתי הוא משתנה שיהיה זמין לכל יישומי 

 . Cמבלי להצהיר ולהתחיל ביישום או בתוכנית  Cאנו יכולים לגשת למשתנים אלה מכל מקום בתוכנית 

 הפונקציות המובנות המשמשות לגישה, שינוי והגדרת משתני סביבה אלה נקראות פונקציות סביבה. 

 שתנים: ההבדל בין הצהרת והגדרת מ

 הגדרה משתנה  הצהרת )הכרזת( משתנה

הצהרה מספרת לקומפיילר את סוג הנתונים  
 וגודל המשתנה. 

ניתן להכריז על משתנה מספר פעמים רבות  
 בתוכנית. 

 הקצאת תכונות וזיהוי למשתנה.

 הגדרה מקצה זיכרון למשתנה.
 

הגדרה יכולה לקרות רק פעם אחת עבור  
 משתנה בתוכנית.

 אחסון למשתנה.הקצאות שטח 
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 פונקציות קלט/פלט.  2.9

 . ()printfפונקציה להדפסת נתונים 

 ;printf(“text to print”)בצורה כללית פונקציה להדפסה נראית כך:   

 ;printf(“num is %d”, a)במידה ואנו רוצים להדפיס גם ערך, צריכים לציין פורמט להדפסה: 

 אם יש מספר ערכים אפשר להדפיס אותם באותה שורה אך לכל אחד צריך להגדיר פורמט להדפסה לפי סדר:  

printf(“x = %d, y= %d, c=%c”, a,b,c); 

 צורה כללית היא: 

%[flags][width][.precision][length]specifier 

 ".   specifier"  -רק !!! שדות חובה הם "%" ו

"specifier  "  :תלוי בסוג המשתנה ובצורה שאנו רוצים לראות את התוצאה על המסך 

 הדפסת מספר שלם 
 הדפסת תו בודד 

 הדפסת ערך עם נקודה עשרונית 
 הדפסת ערך עם נקודה עשרונית עם דיוק כפול 

 הדפסת מחרוזת תווים
 (8הדפסת מספר בבסיס אוקטאלי )בסיס 

 ( 16הדפסה בבסיס הקסאדצימלי )בסיס 
 E3 2.123הדפסת ערך עם נקודה עשרונית בצורה מדעית: 

 הדפסת ערך שלם לא מסומן )חיובי(
 הדפסת כתובת של משתנה )נלמד מאוחר יותר( 

%d or %i 
%c 
%f 
%lf 
%s 
%o 
%x  or %X 
%e or %E 
%u  
%p 
 

 

 לדוגמא: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char ch = 'A'; 

   char str[20] = "www.elecstudy.org"; 

   float flt = 10.234; 

   int no = 150; 

   double dbl = 20.123456; 

   printf("Character is %c \n", ch); 

   printf("String is %s \n" , str); 

   printf("Float value is %f \n", flt); 

   printf("Integer value is %d\n" , no); 

   printf("Double value is %lf \n", dbl); 

   printf("Octal value is %o \n", no); 

   printf("Hexadecimal value is %x \n", no); 

   return 0; 

} 
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 פלט: 

Character is A 
String is www.elecstudy.org 
Float value is 10.234000 
Integer value is 150 
Double value is 20.123456 
Octal value is 226 
Hexadecimal value is 96 

 " מבצע העברה לשורה חדשה. ישנם מספר סימנים מיוחדים כאלה. נבדוק אותם בהקדם. n\כפי שרואים סימן מיוחד "

  

סימנים אלה מאפשרים להכניס רווחים לפני הדפסת משתנה או הכנסת סימן + לפני מספר   ,חובה[ זה לא flagsשדה ]

 וכו' )כמעט ולא נשתמש בשדה זה(.

 

תווים שרוצים להדפיס. אם מספר שמדפיסים קטן יותר מהמספר הכמות את הוא שדה שמציין   [widthשדה ] 

תוכנה מוסיפה רווחים כדי להשלים הדפסה עד מספר שצוין. אם מספר גדול יותר מהמספר שצוין, אז  השמציינים, אז 

 תוכנה מדפיסה את מספר כולו ולא חותכת אותו. ה

 שאנו רוצים לראות.   [  מגדיר כמות ספרות מינימליות לאחר נקודה  .precisionשדה ] 

 [ עושה המרה בין פורמטים לפי טבלה הבאה:  lengthשדה ] 
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   נניח ורשמנו:

printf(“%7.4f”,temp); 

 יהיו אחרי נקודה.  4-מקומות ו 7כך, שמספר יתפוס  floatמסוג   tempזה אומר שאנו רוצים להדפיס משתנה 

* בדרך כלל אנו לא קולטים ערך שפונקציה הזאת "מחזירה" )נלמד מושג הזה בעתיד( , אבל במידה ורוצים לקלוט ערך  /

תוכנה הדפיסה  ההמוחזר, נקבל אחד משתי אפשרויות: במידת ההצלחה נקבל מספר חיובי שמציין כמה תווים בסה"כ 

 יין מספר שגיאה. )כולל רווחים(; במידה והדפסה תכשל,  נקבל מספר שלילי שמצ

 דוגמאות נוספות של הדפסה: 

#include <stdio.h> 

  

int main() 

{ 

   printf ("Characters: %c %c \n", 'a', 65); 

   printf ("Decimals: %d %ld\n", 1977, 650000); 

   printf ("Preceding with blanks: %10d \n", 1977); 

   printf ("Preceding with zeros: %010d \n", 1977); 

   printf ("Some different: %d %x %o %#x %#o \n", 100, 100, 100, 100, 100); 

   printf ("floats: %4.2f %+.0e %E \n", 3.1416, 3.1416, 3.1416); 

   printf ("Width trick: %*d \n", 5, 10); 

   printf ("%s \n", "A string"); 

   return 0; 

} 

 פלט: 

Characters: a A 
Decimals: 1977 650000 
Preceding with blanks:       1977 
Preceding with zeros: 0000001977 
Some different: 100 64 144 0x64 0144 
floats: 3.14 +3e+000 3.141600E+000 
Width trick:    10 
A string 

 
 . ASCIIעשרוני לפי קוד ערכו ה דוגמה: קליטת מקש מלוח מקשים והצגת   

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char ch; 

    printf("Enter any character:"); 

    scanf("%c", &ch); 

    printf("ASCII value of character %c is: %d", ch, ch); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

Enter any character:A 
ASCII value of character A is: 65 
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 קוד הבא: את הכדי לראות קוד של מקש בהקסה דצימלי נכתוב 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char ch; 

    printf("Enter any character:"); 

    scanf("%c", &ch); 

    printf("ASCII value of character %c is: %x", ch, ch); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

Enter any character:0 
ASCII value of character 0 is: 30 

 

 סימנים מיוחדים לעיצוב הדפסה:  2.10

" לצורך העברה לשורה חדשה. בנוסף לסימן הזה ישנם עוד סימנים   \nבדוגמא הקודמת ראינו שימוש בסימן מיוחד " 

 מיוחדים שמאפשרים לסדר הדפסה לפי רצוננו. 

\n 
\a 
\b 
\r 
\\ 
\” 
\t 

\0 
\’ 

\v 
\? 
 

 שורה חדשה 
 צפצוף 

 חזרה לתו אחד אחורה 
 חזרה לתחילת שורה 

 "\כדי להדפיס "
 כדי להדפיס גרשיים 

 נוכחי. קפיצה למספר עמודות קדימה ממקום 
 NULLסימן 

 כדי להדפיס גרש 
 קפיצה למספר שורות מתחת לשורה נוכחית 

 כדי להדפיס סימן "?"

 

 

 .scanfפונקציות קלט/פלט . פונקציה   2.11
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עם הבדל שחייבים לשים סימן "&" )מצביע( לפני שם   printfעובדת באותו סגנון כמו פונקציה  scanfפונקציה  

 שנדבר עליו בהקדם(. לדוגמא:  STRINGהמשתנה )פרט למשתנה מסוג 

 

#include <stdio.h> 

int main () 

{ 

  char str [80]; 

  int i; 

  printf ("Enter your family name: "); 

  scanf ("%79s",str);   

  printf ("Enter your age: "); 

  scanf ("%d",&i); 

  printf ("Mr. %s , %d years old.\n",str,i); 

  printf ("Enter a hexadecimal number: "); 

  scanf ("%x",&i); 

  printf ("You have entered %#x (%d).\n",i,i); 

    return 0; 

} 

 

 פלט: 

Enter your family name: Soulie 
Enter your age: 29 
Mr. Soulie , 29 years old. 
Enter a hexadecimal number: ff 
You have entered 0xff (255). 

 

 פונקציות להצגה ולקליטת תו בודד.  2.12

 
פונקציה הזאת לא רק קולטת תו  ה. שימו לב שcharקולטת תו בודד ומכניסה לתוך משתנה מסוג  getcharפונקציה 

 (.  ;()getchפונקציה מ שונהעל המסך )במשתמש, אלא גם מדפיסה אותו  המ
 

#include <stdio.h> 

int main () 

{ 

   char c; 

  puts ("Enter text. Include a dot ('.') in a sentence to exit:"); 

  do { 

    c=getchar(); 

    putchar (c); 

  } while (c != '.'); 

  return 0; 

} 
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 מציגה תו בודד על המסך.    putcharפונקציה 

#include <stdio.h> 

int main () 

{ 

  char c; 

  for (c = 'A' ; c <= 'Z' ; c++) putchar (c); 

  return 0; 

} 

 
 

 conio.h.פונקציה מוגדרת בספריה ה א:, עם מספר הבדלים.  ;()getcharדומה לפונקציה  ;()getchפונקציה 
 משתמש לקראת סיום התוכנית. הפונקציה לא מחזירה ערך ומשתמשים בה כדי להמתין ללחיצה של ב: ה

 בנוסף לכך היא לא מדפיסה תו שנלחץ על המסך.  
 

 לדוגמא: 

#include <stdio.h>  

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

printf("Waiting for a character to be pressed to exit.\n"); 

   getch(); 

   return 0; 

} 

 

 . putcharדומה לפונקציה   putchפונקציה 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

int main(void) 

 { 

   char ch = 0; 

   printf("Input a string:"); 

   while ((ch != '\r')) 

   { 

     ch = getch(); 

     putch(ch); 

   } 

   return 0; 

 } 

 
סמן למקום  את המנקה את המסך ומעבירה  זו. פונקציה clrscrנקראת  העוד פונקציה שימושית  נה)בספריה הזאת יש

 (  ( של המסך.0.0)
 

#include<stdio.h> #include<conio.h> 

int main() 

{ 

   printf("Press any key to clear the screen.\n"); 

   getch(); 

   clrscr(); 
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   printf("This appears after clearing the screen.\n"); 

   printf("Press any key to exit...\n"); 

   getch(); 

   return 0; 

} 
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 .scanfופונקציה  printfמה מחזירות פונקציות 

#include "stdio.h" 

  

void main() 

{ 

    int i; 

    i=printf("Hello"); 

    printf("\n %d", i); 

} 

 

Hello 
 5 

 

 מחזירה ערך שלם של כמות התווים שהיא הדפיסה , לא משנה מה סוג של נתונים..  printfפונקציה 

#include "stdio.h" 

  

void main() 

{ 

    int i,k=5,l7,m=999; 

    float q=2.32, w=343.123; 

    char ar='q', mar[]="qwqwqee"; 

  

    i=printf("Hello"); 

    printf("\n %d \n", i); 

    i=printf("%d %d %d",i,k,m); 

    printf("\n %d \n", i); 

    i=printf("%f %f %c %s ",q,w,ar,mar); 

    printf("\n %d \n", i); 

} 

 

Hello 
 5 
5 5 999 
 7 
2.320000 343.122986 q qwqwqee 
 30 

 

 מיקום הרווחים חשוב מאוד.  ()scanfשימו לב שבפונקציה 

#include "stdio.h" 

  

void main() 

{ 

    int i,k,m; 

    float q, w; 

    char ar, mar; 

    scanf("%d",&i); 
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    scanf("%c",&ar); 

    scanf("%d",&k); 

    printf("\n %d \n", i); 

    printf("\n %c \n", ar); 

    printf("\n %d \n", k); 

} 

 אם נקליד בצורה הבאה: 

12 

q 

12 
q 
 
 12 
 
 
 
 
 0 

 

 מכיל ערך הנתון מראש.   kשימו לב שנתון שלישי לא נקלט ומשתנה 

 ננסה להקליט נתונים בצורה הבאה: 

12 q 23 

12 q 23 
 
 12 
 
 
 
 0 

  

 קליטה:   תננסה לתקן בעיי

#include "stdio.h" 

  

void main() 

{ 

    int i,k,m; 

    float q, w; 

    char ar, mar; 

    scanf("%d",&i); 

    scanf(" %c",&ar); 

    scanf("%d",&k); 

    printf("\n %d \n", i); 

    printf("\n %c \n", ar); 

    printf("\n %d \n", k); 

} 
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 וזה פותר את הבעיה:  c%מספיק לשים רווח לפני 

12 
q 
1223 
 
 12 
 
 q 
 
 1223 

 

 במידה ונקליט נתונים עם רווחים ביניהם נקבל אותה תוצאה כמו מקודם: 

12 q 123 
 
 12 
 
 q 
 
 123 

 

 מחזירה את כמות האיברים שקלטנו בצורה תקינה:  ()scanfפונקציה 

#include "stdio.h" 

  

void main() 

{ 

    int i=0,k=0,m; 

    float q, w; 

    char ar=0, mar[12]; 

    m=scanf("%c %d %d %s",&ar,&i,&k,&mar); 

  

    printf("\n %d \n", i); 

    printf("\n %c \n", ar); 

    printf("\n %d \n", k); 

    printf("\n %s \n", mar); 

    printf("\n %d \n", m); 

} 

 

q 
12 
12345 
dfsdgsdfs 
 
 12 
 
 q 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 
 12345 
 
 dfsdgsdfs 
 
 4 

 

 במידה וקלט לא תקין: 

123 
/ 
 
 23 
 
 1 
 
 0 
 
 
 
 2 
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 .casting  ,פקודות השמה, אתחול משתנים 2.13

 
  a -זה לא אומר ש ;a=5ם ורשנ במידה וכלומר "נכנס".  אלא מסמן –סימן שווה כמו במתמטיקה אינו דומה לסימן "=" 

 .5נכנס מספר  a-ל -זה אומר שאלא , 5-שווה ל
ות את הערך או לאתחל אותו בכל מקום בתוכנית. נניתן לאתחל את המשתנים גם בתחילת תוכנית וגם יש אפשרות לש

 ערך שאף אחד לא יודע.   –" מזובלכיל "ערך ימשתנה האותו בשום מקום  חלנואת)במידה ולא 
 

ים. בדוגמא הבאה רואים איך יצאו תוצאות צריכים לשמור על התאמה בין המשתנאנו ת חישוב ויו כדי שלא יהיו טע
 החישוב, כאשר משתנים שייכם לסוגים שונים.

 

  
 
 מהקטן לגדול:  –קלאסי ניתן לעבור בין סוגי משתנים רק בכיוון אחד  Cב
 

 
 המרת פורמטים  
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#include "stdio.h" 

  

void main() 

{ 

    int a=5,b=2; 

    float r; 

  

    r=a/b; 

    printf("%f \n",r); 

  

    r=(float) a/b; 

    printf("%f \n",r); 

  

    r= a/(float)b; 

    printf("%f \n",r); 

  

} 

 

2.000000 
2.500000 
2.500000 

 
 

 כדי בכל זאת להמיר משתנים מסוג אחד לסוג שני משתמשים בפונקציות מיוחדות: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 למד אותם בפרק של מחרוזות. נש ”stdlib.h“ תמיוחדות ששייכות לספריישנם גם פונקציות 
 

 הסבר  פונקציה 

atof() Converts string to float 

atoi() Converts string to int 

atol() Converts string to long 

itoa() Converts int to string 

ltoa() Converts long to string 

 

 

 
  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/
http://fresh2refresh.com/c/c-type-casting/c-atof-function/
http://fresh2refresh.com/c/c-type-casting/c-atoi-function/
http://fresh2refresh.com/c/c-type-casting/c-atol-function/
http://fresh2refresh.com/c/c-type-casting/c-itoa-function/
http://fresh2refresh.com/c/c-type-casting/c-ltoa-function/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 , ,* /, % ותפקיד הסוגריים. -אופרטורים חשבוניים וסדר עדיפויות +,   2.14

 

 דוגמא  אופרטורים 

 A+B (חיבור ) +

 A-B (חיסור ) –

 A*B (כפל) *

חילוק, נותן חלק שלם בלבד כאשר  ) /
 A/B (אופרנדים שלמים

שארית של חילוק, עובד רק על  ) %
 A%B (מספרים שלמים

 
 סדר פעולות לפי רמות חשיבות: קודם כל סוגריים, פעולות כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור. 

 

#include <stdio.h> 

  

int main() 

{ 

   int a=40,b=20, add,sub,mul,div,mod; 

   add = a+b; 

   sub = a-b; 

   mul = a*b; 

   div = a/b; 

   mod = a%b; 

   printf("Addition of a, b is : %d\n", add); 

   printf("Subtraction of a, b is : %d\n", sub); 

   printf("Multiplication of a, b is : %d\n", mul); 

   printf("Division of a, b is : %d\n", div); 

   printf("Modulus of a, b is : %d\n", mod); 

} 

 
 פלט: 

 

Addition of a, b is : 60 

Subtraction of a, b is : 20 

Multiplication of a, b is : 800 

Division of a, b is : 2 

Modulus of a, b is : 0 
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 ואופרטורים מיוחדים: כתיבה מקוצרת 
i++  זההi=i+1          i--    זההi=i-1    

 : i–לבין —iוגם יש הבדל בין   i++לבין  ++iיש הבדל משמעותי בין 
( ואז 1)או חיסור  1קודם מבצעים פעולת חיבור  פרפיקס. במקרה של פרפיקסושני נקרא  פוסטפיקסמקרה ראשון נקרא 

  1קודם מבצעים פעולה עם משתנה ואז מבצעים פעולת חיבור מבצעים פעולה עם ערך חדש. במקרה של פוסטפיקס  
 (.1)או חיסור 

 נראה מספר דוגמאות: 

#include "stdio.h" 

  

void main() 

{ 

    int a=5,i,b; 

    printf(" a++ %d \n",a++); 

  

    a=5; 

    printf(" ++a %d \n",++a); 

  

    a=5; 

    i=a++;  //i=a a=a+1  => i=5  a=6 

    printf("a= %d , i= %d \n", a, i); 

  

    a=5; 

     i=++a;  //a=a+1 i=a => i=6  a=6 

    printf("a= %d , i= %d \n", a, i); 

  

     a=5; 

    i=a--;  //i=a a=a-1  => i=5  a=4 

    printf("a= %d , i= %d \n", a, i); 

  

    a=5; 

    i=--a;  //a=a-1 i=a   => i=4  a=4 

    printf("a= %d , i= %d \n", a, i); 

  

    a=5,b=6; 

    i=a++ * b++;   //i=a*b=30 a=6 b=7 

    printf("a= %d ,b=%d, i= %d \n", a, b, i); 

  

    a=5,b=6; 

    i=++a * ++b;  // a=6 b=7  i=a*b=42 

    printf("a= %d ,b=%d, i= %d \n", a, b, i); 

  

} 

 
 הפלט הוא:

 

a++ 5 
 ++a 6 
a= 6 , i= 5 
a= 6 , i= 6 
a= 4 , i= 5 
a= 4 , i= 4 
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a= 6 ,b=7, i= 30 
a= 6 ,b=7, i= 42 

 

 
 . ;g*=2בצורה  ;g=g*2או   ;d-=32בצורה   ;c+=10 ,d=d-32אפשר לכתוב  c=c+10אם רושמים 

 ניתן לכתוב בצורה הזאת את כל האופרטורים. 
 

 הסבר  אופרטור

= 
sum = 10; 
10 is assigned to variable sum 

+= 
sum += 10; 
This is same as sum = sum + 10 

-= 
sum -= 10; 
This is same as sum = sum – 10 

*= 
sum *= 10; 
This is same as sum = sum * 10 

/= 
sum /= 10; 
This is same as sum = sum / 10 

%= 
sum %= 10; 
This is same as sum = sum % 10 
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 פעולות על סיביות &, |, ^, ~, <<, >> . 2.15

 

 לוגי בין סיביות  ANDפעולת   &

 לוגי בין סיביות   ORפעולת   |

 לוגי על הסיביות של המספר NOTפעולת  ~

 לוגי בין סיביות  XORפעולת   ^

 הזזה שמאלה >>

 הזזה ימינה  <<

 
 אמת של פעולות לוגיות:הטבלת 

 

 
 נניח שנתון לנו:  

x = 00101000 
y=  01010000 

 
 

 . CHAR, כאשר כל אחד מוגדר כאלונעשה מספר פעולות עם משתנים 

x&y = 0000 0000 (binary) = 0 (decimal) 
x|y = 0111 1000 (binary) = 120 (decimal) 
~x =   1101 0111 = 215 (decimal) 
x^y = 0111 1000 (binary) = 120 (decimal) 
x << 1 = 0101 0000 (binary) = 80 (decimal) 
x >> 1 = 0001 0100 (binary) = 20 (decimal) 

 
שימו לב שהזזה שמאלה תמיד מכניסה אפסים מצד ימין, הזזה ימינה מכניסה אפסים מצד שמאל רק במקרה 

 . UNSIGNEDומשתנה מוגדר בתור 
סיבית שמאלית גם מוזזת ימינה וגם נשמרת במקום,  ( UNSIGNEDבמידה ומשתנה מוגדר כמסומן )ללא מילה 

 0הזזות נקבל מספר   7)מספר חיובי( לאחר  0- שווה ל MSB( אם סיבית  CHAR)במקרה של משתנה מסוג  כלומר
 . בכל הסיביותFFH  (1  )הזזות נקבל מספר  7)מספר חיובי( לאחר   1-שווה ל  MSBבכל הסיביות ואם סיבית 

 

#include <stdio.h> 

  

int main() 

{ 

   int m = 40,n = 80,AND_opr,OR_opr,XOR_opr,NOT_opr ; 

   AND_opr = (m&n); 

   OR_opr = (m|n); 

   NOT_opr = (~m); 

   XOR_opr = (m^n); 

   printf("AND_opr value = %d\n",AND_opr ); 

   printf("OR_opr value = %d\n",OR_opr ); 

   printf("NOT_opr value = %d\n",NOT_opr ); 

   printf("XOR_opr value = %d\n",XOR_opr ); 
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   printf("left_shift value = %d\n", m << 1); 

   printf("right_shift value = %d\n", m >> 1); 

} 

 פלט:

AND_opr value = 0 

OR_opr value = 120 

NOT_opr value = -41 

XOR_opr value = 120 

left_shift value = 80 

right_shift value = 20 

 

2.16 () sizeof   –  גודל האובייקט )משתנה( בתוך הזיכרון .את אופרטור שמחזיר   

 לדוגמא: 

#include <stdio.h>   

#include <limits.h> 

  

int main() 

{ 

int a; 

char b; 

float c; 

double d; 

printf("Storage size for int data type:%d \n",sizeof(a)); 

printf("Storage size for char data type:%d \n",sizeof(b)); 

printf("Storage size for float data type:%d \n",sizeof(c)); 

printf("Storage size for double data type:%d\n",sizeof(d)); 

return 0; 

} 

 
 פלט:

Storage size for int data type:4 

Storage size for char data type:1 

Storage size for float data type:4 

Storage size for double data type:8 

 
 משתנה. )נלמד בעתיד(.האופרטור של כתובת  –"&" 

 
 אופרטור של מצביע למשתנה. )נלמד בעתיד(.  –"*" 
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 פעולות מתמטיות שימושיות.   2.17

 אם לא צוין אחרת. ”include “math.h#במידה ומשתמשים בפעולות מתמטיות אנו צריכים להכניס ספרייה 
 .doubleבנוסף שימו לב שרוב הפונקציות של הספרייה מחזירות ערך מסוג 

 

 הסבר  פונקציה 

abs ( ) 

פונקציה פועלת רק על המשתנה )ערך חיובי(.  הפונקציה מחזירה ערך מוחלט של  ה

כדי לאפשר פקודה    stdlib. אנו צריכים להכניס ספריה  intמספר שמוגדרים בטיפוס  

 הזאת.

fabs() 

חיובי(.  ה )ערך  מוחלט של משתנה  ערך  על  הפונקציה מחזירה  רק  פועלת  פונקציה 

 .doubleמספר שמוגדרים בטיפוס 

cbrt() 

פונקציה פועלת רק על מספר  הפונקציה מחזירה שורש של חזקה שלוש של משתנה.  ה

 . doubleשמוגדרים בטיפוס 

round ( ) 

. במידה   float/double/long doubleפונקציה מחזירה ערך שלם של משתנה מסוג  ה

עד   0.5-פונקציה מעגלת למטה ואם מה)לא כולל(    0.5עד    0.0וחלק של שבר בין  

 מעגלת למעלה.    0.999999

hypot() ניצבים של משולש ישר זווית.  2פונקציה מחשבת יתר של משולש לפי ה 

sin ( ) פונקציה מקבלת זווית ברדיאנים. הפונקציה מחזירה ערך של סינוס של זווית. ה 

cos ( ) פונקציה מקבלת זווית ברדיאנים. ה פונקציה מחזירה ערך של קוסינוס של זווית. ה 

acos ( ) שמועבר לפונקציה.  1עד   -1פונקציה מחזירה זווית ברדיאנים לפי ערך בין ה 

exp ( ) פונקציה מחזירה הe  בחזקתx . 

tan ( ) פונקציה מקבלת זווית ברדיאנים. הפונקציה מחזירה ערך של טנגנס של זווית. ה 

asin() שמועבר לפונקציה.  1עד   -1פונקציה מחזירה זווית ברדיאנים לפי ערך בין ה 

atan() פונקציה מחזירה זווית ברדיאנים לפי ערך שמועבר לפונקציה. ה 

log ( ) פונקציה מחשבת לוגריתם לפי בסיס הe. 

log10 ( ) 10פונקציה מחשבת לוגריתם לפי בסיס ה. 

sqrt ( ) פונקציה מחשבת שורש ריבועי של מספר חיובי. ה 
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pow ( ) 

עם הפונקציה מעלה מספר בחזקה.  ה פונקציה עובדת גם עם מספרים שלמים וגם 

 .doubleמספרים מסוג 

trunc ( ) .פונקציה שמקבלת ערך עם נקודה עשרונית ומחזירה ערך שלם 

 
 

 דוגמאות של פונקציות מתמטיות: 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main() 

{ 

   int m = abs(200);     // m is assigned to 200 

   int n = abs(-400);    // n is assigned to -400 

  

   printf("Absolute value of m = %d\n", m); 

   printf("Absolute value of n = %d \n",n); 

   return 0; 

} 

 

Absolute value of m = 200 

Absolute value of n = 400 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main() 

{ 

    double x, result; 

    x = -1.5; 

    result = fabs(x); 

    printf("|%.2lf| =  %.2lf\n", x, result); 

    x = 11.3; 

    result = fabs(x); 

    printf("|%.2lf| =  %.2lf\n", x, result); 

    x = 0; 

    result = fabs(x); 

    printf("|%.2lf| =  %.2lf\n", x, result); 

    return 0; 

} 

 

|-1.50| =  1.50 
|11.30| =  11.30 
|0.00| =  0.00 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 
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int main() 

{ 

    double num = 6, cubeRoot; 

    cubeRoot =  cbrt(num); 

    printf("Cube root of %lf =  %lf", num, cubeRoot); 

  

    return 0; 

} 

 

Cube root of 6.000000 =  1.817121 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

  

int main() 

{ 

    double p, b; 

    double hypotenuse; 

  

    p = 5.0; 

    b = 12.0; 

  

    hypotenuse = hypot(p, b); 

  

    printf("hypot(%.2lf, %.2lf) = %.2lf", p, b, hypotenuse); 

  

    return 0; 

} 

 

hypot(5.00, 12.00) = 13.00 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 int main() 

{ 

       float i=5.4, j=5.6; 

       printf("round of  %f is  %f\n", i, round(i)); 

       printf("round of  %f is  %f\n", j, round(j)); 

       return 0; 

} 

 
 

round of 5.400000 is 5.000000 
round of 5.600000 is 6.000000 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 int main() 

 { 
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       float i = 0.314, j = 0.25, k = 6.25; 

       float sin_value = sin(i); 

       float cos_value = cos(i); 

       float tan_value = tan(i); 

       float sinh_value = sinh(j); 

       float cosh_value = cosh(j); 

       float tanh_value = tanh(j); 

       float log_value = log(k); 

       float log10_value = log10(k); 

       float exp_value = exp(k); 

        printf("The value of sin(%f) : %f \n", i, sin_value); 

       printf("The value of cos(%f) : %f \n", i, cos_value); 

       printf("The value of tan(%f) : %f \n", i, tan_value); 

       printf("The value of sinh(%f) : %f \n", j, sinh_value); 

       printf("The value of cosh(%f) : %f \n", j, cosh_value); 

       printf("The value of tanh(%f) : %f \n", j, tanh_value); 

       printf("The value of log(%f) : %f \n", k, log_value); 

       printf("The value of log10(%f) : %f \n",k,log10_value); 

       printf("The value of exp(%f) : %f \n",k, exp_value); 

       return 0; 

} 

 
 פלט: 

The value of sin(0.314000) : 0.308866 
The value of cos(0.314000) : 0.951106 
The value of tan(0.314000) : 0.324744 
The value of sinh(0.250000) : 0.252612 
The value of cosh(0.250000) : 1.031413 
The value of tanh(0.250000) : 0.244919 
The value of log(6.250000) : 1.832582 
The value of log10(6.250000) : 0.795880 
The value of exp(6.250000) : 518.012817 

 

#include <stdio.h>       

#include <math.h>       

 int main() 

{ 

   printf ("2 power 4 = %f\n", pow (2.0, 4.0) ); 

   printf ("5 power 3 = %f\n", pow (5, 3) ); 

   return 0; 

} 

 
 פלט: 

2 power 4 = 16.000000 
5 power 3 = 125.000000 
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 פונקציות. 2.18
 מה זה פונקציה? 

מכילה מערכת הוראות המצורפת ל   C. פונקציית Cפונקציות  יםהנקרא סייםמחולקת לאבני בניין בסיהגדולה  Cתוכנית 
 . C. למעשה, אוסף של פונקציות אלה יוצר תוכנית C"}{" המבצעת פעולה ספציפית בתוכנית 

 
 מתי משתמשים בפונקציות? 

 משמשות כדי להימנע משכתוב של אותו היגיון / קוד שוב ושוב בתוכנית.  Cפונקציות  .א
 להשתמש באותה פונקציונליות בכל מקום שנדרש.  Cריאה לפונקציות אין הגבלה בק  .ב
 אנו יכולים לקרוא פונקציות כל מספר פעמים בתוכנית ומכל מקום בתוכנית.  .ג
 גדולה כאשר היא מחולקת לפונקציות.  Cניתן לעקוב בקלות אחר תוכנית  .ד
השיג את הפונקציונליות  היא חלוקת משימה גדולה לחלקים קטנים בכדי ל Cתפיסת הליבה של פונקציות  .ה

  גדולות מאוד. Cשל תוכניות  הולשפר את ההבנ
 

 הגדרות, הכרזות וקריאה של פונקציות. 
 

 FUNCTION DEFINITIONהגדרת הפונקציה 
 

, בקובץ נפרד או בספריה  main, לאחר mainמכילה את כל הפעולות שיש לבצע. ניתן להגדיר פונקציה לפני זו הגדרה 
 פונקציות. של קבצים או 

 
 FUNCTION DECLARATION   (Prototype )הכרזת הפונקציה  

 הכרזה מודיעה לקומפיילר על שם הפונקציה, פרמטרי הפונקציה וסוג הנתונים של ערך ההחזרה. 
מקרים זה חובה. ניתן לרכז הכרזות בקובץ נפרד  האין צורך בהכרזה, בכל יתר  mainפונקציה מוגדרת לפני ה במידה ו

 .  ולהכניס אותו בתחילת התוכנית. hמסוג 
 
  
 Function callקריאה לפונקציה  

 ראשית או פונקציה אחרת שאתם רוצים וכמה פעמים שאתם רוצים.התוכנה הבאותו מקום בתוך  יתקריאה נעש
 

לפי  סדר קבלת הערכים הינו ד או מספר ערכים ומסוגים שונים. פונקציה יכולה לא לקבל אף ערך או ערך יחי –שימו לב 
 . בהגדרת הפונקציהערכים הסדר 

 פונקציה יכולה לא להחזיר ערך או להחזיר ערך יחיד. היא לא יכולה להחזיר יותר מערך אחד.  
 

 מספר דוגמאות בשימוש של פונקציות: 

#include<stdio.h> 

// function prototype, also called function declaration 

float square ( float x );                                

// main function, program starts from here 

int main( )                

{ 

    float m, n ; 

    printf ( "\nEnter some number for finding square \n"); 

    scanf ( "%f", &m ) ; 

    // function call 

    n = square ( m ) ;                       

    printf ( "\n Square of the given number %f is %f",m,n ); 

}  

float square ( float x )   // function definition 

{ 

    float p ; 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

    p = x * x ; 

    return ( p ) ; 

} 

  
 פלט: 

Enter some number for finding square 

2 

Square of the given number 2.000000 is 4.000000 

 
 

 קריאה לפונקציה: 
CALL BY VALUE 

 בשיטת קריאה לפי ערך, הערך של המשתנה מועבר לפונקציה כפרמטר. 
 הערך של הפרמטר בפועל על ידי פרמטר רשמי. לא ניתן לשנות את 

 זיכרון שונה מוקצה לפרמטרים ממשיים וגם פורמליים, מכיוון שערך הפרמטר בפועל מועתק לפרמטר פורמלי. 
 

 הפרמטר שמשתמשים בקריאה לפונקציה. –הפרמטר בפועל 
 הפרמטר שמשתמשים בהגדרת הפונקציה.  -הפרמטר פורמלי 

 
 דוגמא: 

#include <stdio.h> 

// function prototype, also called function declaration 

void swap(int a, int b);           

int main() 

{ 

    int m = 22, n = 44; 

    // calling swap function by value 

    printf(" values before swap  m = %d \nand n = %d", m, n); 

    swap(m, n);                          

} 

void swap(int a, int b) 

{  

    int tmp; 

    tmp = a; 

    a = b; 

    b = tmp; 

    printf(" \nvalues after swap m = %d\n and n = %d", a, b); 

} 

 

values before swap m = 22 

and n = 44 

values after swap m = 44 

and n = 22 
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REFERENCECALL BY   
 ה, כתובת המשתנה מועברת לפונקציה כפרמטר. י בשיטת קריאה לפי הפני

 ניתן לשנות את הערך של הפרמטר בפועל על ידי פרמטר רשמי. 
 אותו זיכרון משמש לפרמטרים בפועל והן מבחינה פורמלית שכן רק כתובת משמשת על ידי שני הפרמטרים.

 מקבלת ואין צורך להחזיר ערכים. בצורה הזאת פונקציה משנה ערכים שהיא 
 נלמד נושא זה לעומק, כאשר נלמד פרק של מצביעים.

#include<stdio.h> 

// function prototype, also called function declaration 

void swap(int *a, int *b);  

 int main() 

{ 

    int m = 22, n = 44; 

    //  calling swap function by reference 

    printf("values before swap m = %d \n and n = %d",m,n); 

    swap(&m, &n);          

} 

 void swap(int *a, int *b) 

{ 

    int tmp; 

    tmp = *a; 

    *a = *b; 

    *b = tmp; 

    printf("\n values after swap a = %d \nand b = %d", *a, *b); 

} 

 
 פלט: 

values before swap m = 22  

and n = 44 

values after swap a = 44 

and b = 22 
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 חלוקת הפונקציות לפי ערכים מתקבלים ומוחזרים: 
 סוגים של פונקציות: 4ישנם 

 עם ארגומנטים )פרמטרים( ועם ערך החזרה. Cפונקציה 
 עם ארגומנטים )פרמטרים( וללא ערך החזרה. Cפונקציה 
 ללא ארגומנטים )פרמטרים( וללא ערך החזרה. Cפונקציה 
 ללא ארגומנטים )פרמטרים( ועם ערך החזרה. Cפונקציה 

 

 דוגמא  סוג הפונקציה 

 עם פרמטרים ועם ערכים מוחזרים 

function declaration: 

int function ( int );function call: function ( a ); 

function definition:        
int function( int a ) 
{ 
statements; 
return a; 
} 

 עם פרמטרים ללא ערכים מוחזרים 

function declaration: 

void function ( int );function call: function( a ); 

function definition: 
void function( int a ) 
{ 
statements; 
} 

 ערכים מוחזרים ללא ללא פרמטרים ו

function declaration: 

void function();function call: function(); 

function definition: 
void function() 
{ 
statements; 
} 

 ללא פרמטרים ועם ערכים מוחזרים 

function declaration: 

int function ( );function call: function ( ); 

function definition: 
int function( ) 
{ 
statements; 
return a; 
} 
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 עם ארגומנטים )פרמטרים( ועם ערך החזרה.  Cדוגמא של פונקציה 

#include<stdio.h> 

#include<string.h> 

int function(int, int[], char[]); 

int main() 

{ 

      int i, a = 20; 

      int arr[5] = {10,20,30,40,50};   

      char str[30] = "\"fresh2refresh\""; 

       printf("    ***values before modification***\n");   

      printf("value of a is %d\n",a);   

       for (i=0;i<5;i++) 

      { 

         // Accessing each variable 

         printf("value of arr[%d] is %d\n",i,arr[i]);   

      } 

      printf("value of str is %s\n",str);  

      printf("\n    ***values after modification***\n");  

      a= function(a, &arr[0], &str[0]); 

      printf("value of a is %d\n",a);   

      for (i=0;i<5;i++) 

      { 

         // Accessing each variable 

printf("value of arr[%d] is %d\n",i,arr[i]);   

      } 

      printf("value of str is %s\n",str);  

      return 0; 

} 

  

int function(int a, int *arr, char *str) 

{ 

    int i; 

    a = a+20; 

    arr[0] = arr[0]+50; 

    arr[1] = arr[1]+50; 

    arr[2] = arr[2]+50; 

    arr[3] = arr[3]+50; 

    arr[4] = arr[4]+50; 

    strcpy(str,"\"modified string\""); 

     return a; 

 } 
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 פלט: 

***values before modification*** 

value of a is 20 

value of arr[0] is 10 

value of arr[1] is 20 

value of arr[2] is 30 

value of arr[3] is 40 

value of arr[4] is 50 

value of str is “fresh2refresh”***values after modification*** 

value of a is 40 

value of arr[0] is 60 

value of arr[1] is 70 

value of arr[2] is 80 

value of arr[3] is 90 

value of arr[4] is 100 

value of str is “modified string” 

 
 

 עם ארגומנטים )פרמטרים( וללא ערך החזרה.  Cדוגמא של פונקציה 

#include <stdio.h> 

void function(int, int[], char[]); 

 int main() 

{ 

      int a = 20; 

      int arr[5] = {10,20,30,40,50};   

      char str[30] = "\"fresh2refresh\""; 

      function(a, &arr[0], &str[0]); 

      return 0; 

} 

void function(int a, int *arr, char *str) 

{ 

    int i; 

    printf("value of a is %d\n\n",a);   

    for (i=0;i<5;i++) 

      { 

         // Accessing each variable 

         printf("value of arr[%d] is %d\n",i,arr[i]);   

      } 

    printf("\nvalue of str is %s\n",str);   

} 
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 פלט: 

value of a is 20 

value of arr[0] is 10 

value of arr[1] is 20 

value of arr[2] is 30 

value of arr[3] is 40 

value of arr[4] is 50 

value of str is “fresh2refresh” 

 
 ללא ארגומנטים )פרמטרים( וללא ערך החזרה.  Cדוגמא של פונקציה 

#include<stdio.h> 

void test();           

int main() 

{ 

    test();                          

    return 0; 

} 

void test()   

{  

    int a = 50, b = 80;    

    printf("\nvalues : a = %d and b = %d", a, b); 

} 

 
 

 פלט: 

values : a = 50 and b = 80 

 
 ללא ארגומנטים )פרמטרים( ועם ערך החזרה.  Cדוגמא של פונקציה 

#include <stdio.h> 

int sum();           

int main() 

{ 

    int addition; 

    addition = sum();                   

    printf("\nSum of two given values = %d", addition); 

    return 0; 

} 

  

int sum()   

{  

    int a = 50, b = 80, sum;    

    sum = a + b; 

    return sum;        

} 
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Sum of two given values = 130 

 
 שימו לב עוד פעם: 

 תמיד, ניתן להחזיר רק ערך אחד מפונקציה.
 ביותר של הצהרת ההחזרה.  ניאחד מפונקציה, יוחזר ערך אחד בלבד המופיע במקום הימיך אם תנסו להחזיר יותר מער 

לא יוחזרו   a, bבלבד וערכים  cהערך עבור יוחזר " בפונקציה שלך,     ;return a, b, cלדוגמה, אם אתה משתמש " 
 לתוכנית. 

אחד, ניתן להשתמש במצביעים כדי לשנות ישירות את הערכים בכתובת  רך במקרה, אם ברצונך להחזיר יותר מע
 ה. במקום להחזיר אותם מהפונקצי

 
 ספריות של פונקציות. 

 הן פונקציות מובנות המקובצות זו לזו ומוצבות במקום משותף הנקרא ספרייה.  Cפונקציות ספרייה בשפת 
 מבצעת פעולה ספציפית.  C -כל פונקציה בספריה ב

בל אנו יכולים להשתמש בפונקציות ספרייה אלה כדי לקבל את הפלט שהוגדר מראש במקום לכתוב קוד משלנו כדי לק 
 . אותה תוצאהאת 

 . Cפונקציות ספריה אלה נוצרות על ידי האנשים שתכננו ויצרו מהדרים 
 . file_name.h -מוצהרות בקבצי כותרות רבים שנשמרים כ Cכל פונקציות הספרייה הרגילות של 

 למעשה, הצהרת הפונקציות, ההגדרה למאקרו ניתנים בכל קבצי הכותרות. 
 #” <include<file_name.hשלנו באמצעות הפקודה “ Cאנו כוללים קבצי כותרות אלה בתוכנית 

 כדי להשתמש בפונקציות המוצהרות בקבצי הכותרת.  
של קבצי  C  -#”, כל קוד ה<include<file_name.hשלנו באמצעות הפקודה “ Cכאשר אנו כוללים קבצי כותרת בתכנית 

 זו נבדקת על ידי קומפיילר ומבוצעת.  C. לאחר מכן, תוכנית Cהכותרת כלולים בתוכנית 
 

 רשימת פונקציות מובנות: 
 

Header   תיאור 

stdio.h 

This is standard input/output header file in which Input/Output 

functions are declared 

conio.h This is console input/output header file 

string.h All string related functions are defined in this header file 

stdlib.h This header file contains general functions used in C programs 

math.h All maths related functions are defined in this header file 

time.h This header file contains time and clock related functions 

ctype.h All character handling functions are defined in this header file 
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stdarg.h Variable argument functions are declared in this header file 

signal.h Signal handling functions are declared in this file 

setjmp.h This file contains all jump functions 

locale.h This file contains locale functions 

errno.h Error handling functions are given in this file 

assert.h This contains diagnostics functions 

 
 

 הוספת ספריות של פונקציות ע"י משתמש. 
 פונקציות מוגדרות על ידי המשתמש. .  ב. פונקציות ספרייהא. . C -כידוע, ישנם שני סוגים של פונקציות ב

פונקציות מוגדרות על ידי  ו. Cפונקציות ספרייה הן פונקציות מובנות, אשר זמינות במקום משותף הנקרא ספריית 
 המשתמש הן הפונקציות שנכתבות על ידינו ולדרישתנו.

 
 פונקציות מוגדרות למשתמש בספריה: הוספת 

 ? Cהאם אתה יודע שנוכל להוסיף פונקציות משלנו המוגדרות על ידי המשתמש בספריית 
 או להוציא ממנה. Cכן. ניתן להוסיף, למחוק, לשנות ולגשת לפונקציה המוגדרת על ידי המשתמש לספריית 

לאחר  C -פונקציה תהיה זמינה לכל תוכניות ה שההוא,  Cהיתרון בהוספת פונקציה מוגדרת על ידי המשתמש בספריית 
 . Cלספריית אותה  שתוסיפו

 . Cכפי שאנו משתמשים בפונקציות אחרות של ספריית  ,Cית אנו יכולים להשתמש בפונקציה זו בכל תוכנ
, ניתן לחסוך זמן קומפילציה מכיוון שפונקציות אלה זמינות בספריה בצורה  GCCבגרסה האחרונה של קומפיילרים 

 מוכנה.
קוד   " שבהם כל פונקציות הספרייה זמינות. קבצי כותרות אלה מכיליםfile_name.h" -קבצי כותרות רגילים נשמרים כ

 בו אנו מוסיפים קובץ כותרת זה באמצעות הפקודה  Cקוד מקור זה מתווסף לקובץ התוכנית הראשי של   ,מקור 
“include<file_name.h> ”# 

 ". file_name.gch" -קומפילציה נשמרת כה כאשר, הגרסה של קבצי הכותרת לפני 
 

 צעדים שיש לבצע כדי ליצור ספריה משלנו. 
 פונקציה להוספת שני ערכים והחזרת ערך בודד של סכום של שני איברים: נניח וכתבנו  .א

 

addition(int i, int j) 

{ 

int total; 

total = i + j; 

return total; 

} 

 . ”addition.c“נשמור אותה בקובץ שנקרא  .ב
 . ”addition.obj“נקמפל אותה ונקבל קובץ נוסף בשם  .ג
, בכל קומפיילר אחר אנו צריכים לבדוק איך עושים הוספה. פותחים turbo Cשלב זה עובד בקומפיילר שנקרא  .ד

cmd  במערכת הפעלהwindows :וכותבים משפט הבא 
addition.obj \> tlib math.lib + c:\c: 
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ד פונקציה קיימת לספריה מתמטית קיימת במערכת. )אם רוצים להורי additionזה בעצם אומר להוסיף פונקציה 
 " לפני שם הפונקציה(.-כותבים "

       ;int addition (int i, int j)ונכריז שם את הפונקציה בצורה:  ”addition.h“נגדיר קובץ  .ה
 נראה את הדוגמא של שימוש בפונקציה שכתבנו:  .ו

 

# include <stdio.h> 

// Including our user defined function. 

# include “c:\\addition.h”      

int main () 

{ 

     int total; 

     // calling function from library 

     total = addition (10, 20);  

     printf ("Total = %d \n", total); 

} 

 
 פלט: 

Total = 30 

 
 

. מצאתי Visual Studioכסביבה קלה יותר ונגישה יותר מסביבת  CodeBlocksאנו משתמשים בסביבת עבודה 
 הוראות כיצד אפשר להוסיף פונקציות לספריה ואני מפרסם את הדרך כאן.  

 dummies.com/blog/?p=2159-for-https://cמקור של כתבה: 
 

After creating the Code::Blocks project, follow these steps to add a library: 

1. Choose Project, Build Options. 
The Project Build Options dialog box appears. 
2. Click the Linker Settings tab. 
3. Click the Add button. 
4. In Add Library dialog box, click the Ellipsis (…) button to browse to the location of the 
library file. 
Use the Choose Library to Link dialog box to find the library’s location on your computer’s mass 
storage system: 

▪ For the MinGW compiler, the location for standard libraries is MinGW\lib, with the full 
path: C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MingGW\lib\ for a standard Code::Blocks installation. 
If the library was saved elsewhere, you must browse to that specific directory (“folder”). 

If you were linking in the math library — which isn’t necessary on a PC, but doing so doesn’t screw 
up anything — you would locate the file named libm.a, which is the way MinGW names its libraries.  
5. Select the library file and click the Open button. 
6. Click No to avoid using a relative path. 
I’m a fan of direct or absolute pathnames. 
7. Click OK to add the library to the list. 
8. Click OK to close the Project Build Options dialog box. 
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One more thing: 
9. Choose File, Save Project. 
The library is linked after the code is compiled. That process allows the library’s functions to access 
their magic. Otherwise you’d get those ugly linker errors. 
 

 נושא מעבר לתוכנית לימודים: 

 . 99Cזאת עובדת החל מסטנדרט פונקציה שמקבלת מספר לא קבוע של משתנים. שימו לב שאפשרות 

 יש אופציה רק למספר קבוע של משתנים. 89Cבסטנדרט הקודם 

#include <stdio.h> 

#include <stdarg.h> 

  

int add(int num,...); 

  

int main() 

{ 

     printf("The value from first function call = " \"%d\n", 

add(2,2,3)); 

     printf("The value from second function call= " \"%d \n", 

add(4,2,3,4,5)); 

  

     /*Note - In function add(2,2,3),  first 2 is total number of 

arguments  2,3 are variable length arguments 

              In function add(4,2,3,4,5),   4 is total number of 

arguments  2,3,4,5 are variable length arguments 

     */ 

  

     return 0; 

} 

  

int add(int num,...) 

{ 

     va_list valist; 

     int sum = 0; 

     int i; 

  

     va_start(valist, num); 

     for (i = 0; i < num; i++) 

     { 

         sum += va_arg(valist, int); 

     } 

     va_end(valist); 

     return sum; 

} 

 
 

 פלט: 

The value from first function call = 5 

The value from second function call= 14 
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 תרגול בנושא אופרטורים ופונקציות בסיסיות.  2.19

 .  טבלאות מעקב תרגול בנושא אופרטורים.  2.19.1

 

 . 1תרגיל מס' 

 התוכנית. . בדוק ותקן טעויות )אם יש(. מה יהיה פלט של  שמדפיסה כמות שבועות בשנה  נתונה תוכנית

include studio.h 

  

int main(void) 

{ 

    int s 

    s:=52; 

    print(There are s weeks in Year.); 

    return 0; 

} 

 

 . 2תרגיל מס' 

 מה יהיה פלט של כל אחד מהפקודות: 

printf(“What is Your First Name?”); 

printf(“And What is Your Last Name? \n”); 

printf(“How \n much does it \t cost”); 

printf(“What \n when /n where\n ?”); 

int num; 

num=2; 

printf(“%d + %d =%d”, num, num, num+num); 

 

 .3תרגיל מס' 

 כתוב טבלת מעקב עבור תוכנית הבאה: 

#include "stdio.h" 

  

int main(void) 

{ 

    int a,b; 

    a=5; 

    b=2; 

    b=a; 

    a=b; 

    printf("%d %d \n",b,a); 

    return 0; 

} 
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 .4תרגיל מס' 

 , מה יהיה פלט של תוכנית?33מכניס מספר נניח שמשתמש 

#include <stdio.h> 

int main() {    

    int number; 

    

    printf("Enter an integer: ");   

    scanf("%d", &number); 

    printf("You entered: %d", number); 

    return 0; 

} 

 .5תרגיל מס' 

 , מה יהיה פלט של תוכנית? 22ומספר  33מכניס מספר נניח שמשתמש 

#include <stdio.h> 

int main() {     

    int number1, number2, sum; 

    printf("Enter two integers: "); 

    scanf("%d %d", &number1, &number2); 

    sum = number1 + number2;       

    printf("%d + %d = %d", number1, number2, sum); 

    return 0; 

} 

 .6תרגיל מס' 

 , מה יהיה פלט של תוכנית? 2.2ומספר  3.3נניח שמשתמש מכניס מספר 

#include <stdio.h> 

int main() { 

    double a, b, product; 

    printf("Enter two numbers: "); 

    scanf("%lf %lf", &a, &b);   

    product = a * b; 

    printf("Product = %.2lf", product); 

    return 0; 

} 

 

 .7תרגיל מס' 

 , מה יהיה פלט של תוכנית?'A'נניח שמשתמש מכניס אות 

#include <stdio.h> 

int main() {   

    char c; 

    printf("Enter a character: "); 

    scanf("%c", &c);   

    printf("ASCII value of %c = %d", c, c); 

    return 0; 

} 
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 .8תרגיל מס' 

 , מה יהיה פלט של תוכנית? 22ומספר  90נניח שמשתמש מכניס מספר 

#include <stdio.h> 

int main() { 

    int dividend, divisor, quotient, remainder; 

    printf("Enter dividend: "); 

    scanf("%d", ÷nd); 

    printf("Enter divisor: "); 

    scanf("%d", &divisor); 

    quotient = dividend / divisor; 

    remainder = dividend % divisor; 

    printf("Quotient = %d\n", quotient); 

    printf("Remainder = %d", remainder); 

    return 0; 

} 

 .9תרגיל מס' 

 מה יהיה פלט של תוכנית? 

#include <stdio.h> 

int main() { 

    int a; 

    float b; 

    double c; 

    char d; 

    printf("Size of int: %d bytes\n", sizeof(a)); 

    printf("Size of float: %d bytes\n", sizeof(b)); 

    printf("Size of double: %d bytes\n", sizeof(c)); 

    printf("Size of char: %d byte\n", sizeof(d)); 

    return 0; 

} 

 .10תרגיל מס' 

 , מה יהיה פלט של תוכנית? 2.2ומספר  3.3נניח שמשתמש מכניס מספר 

#include <stdio.h> 

int main() { 

  double first, second, temp; 

  printf("Enter first number: "); 

  scanf("%lf", &first); 

  printf("Enter second number: "); 

  scanf("%lf", &second); 

  temp = first; 

  first = second; 

  second = temp; 

  printf("\n After swapping, first number = %.2lf \n", first); 

  printf("After swapping, second number = %.2lf", second); 

  return 0; 

} 
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 .11תרגיל מס' 

 , מה יהיה פלט של תוכנית?5נניח שמשתמש מכניס מספר 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int circle_radius; 

   float PI_VALUE=3.14, circle_area, circle_circumf; 

   printf("\nEnter radius of circle: "); 

   scanf("%d",&circle_radius); 

   circle_area = PI_VALUE * circle_radius * circle_radius; 

   printf("\nArea of circle is: %f",circle_area); 

   circle_circumf = 2 * PI_VALUE * circle_radius; 

   printf("\nCircumference of circle is: %f",circle_circumf); 

   return(0); 

} 

 

 .12תרגיל מס' 

 , מה יהיה פלט של תוכנית?5נניח שמשתמש מכניס מספר 

#include<stdio.h> 

#include<math.h> 

int main() 

{ 

   int triangle_side; 

   float triangle_area, temp_variable; 

   printf("\nEnter the Side of the triangle:"); 

   scanf("%d",&triangle_side); 

   temp_variable = sqrt(3) / 4 ; 

   triangle_area = temp_variable * triangle_side * triangle_side ; 

   printf("\nArea of Triangle is: %f",triangle_area); 

   return(0); 

} 

 

 .13תרגיל מס' 

 תוכנית? , מה יהיה פלט של 2.2ומספר  3.3נניח שמשתמש מכניס מספר 

#include <stdio.h> 

#include "math.h" 

int main() 

{ 

    int num1, num2,mult; 

    float av,geo; 

    printf("Enter the First Number to find Average = "); 

    scanf("%d",&num1); 

    printf("Enter the Second Number to find Average = "); 

    scanf("%d",&num2); 

    int sum = numb1 + num2; 
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    av = sum/2; //(float)sum/2; 

    printf("The Sum of %d and %d     = %d\n", num1, num2, sum); 

    printf("The Average of %d and %d = %.2f\n", num1, num2, av); 

    mult=num1*num2; 

    geo=sqrt(mult); 

    printf("The answ of %d and %d     = %d\n", num1, num2, mult); 

    printf("The next answ of %d and %d = %.2f\n", num1, num2,geo); 

    return 0; 

} 

 

 .14תרגיל מס' 

 מה יהיה פלט של תוכנית? .  10, 5,   3000 נתונים הבאים:נניח שמשתמש מכניס 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main()  

{ 

   float PAmount, ROI, Time_Period, CIFuture, CI; 

   printf("\nPlease enter the Principal Amount : \n"); 

   scanf("%f", &PAmount); 

   printf("Please Enter Rate Of Interest : \n"); 

   scanf("%f", &ROI); 

   printf("Please Enter the Time Period in Years : \n"); 

   scanf("%f", &Time_Period); 

   CIFuture = PAmount * (pow(( 1 + ROI/100), Time_Period)); 

   CI = CIFuture - PAmount; 

   printf("\nFuture Interest %.2f is = %.2f", PAmount, CIFuture); 

   printf("\nCompound Interest %.2f is = %.2f", PAmount, CI); 

   return 0; 

} 

 

 .15תרגיל מס' 

 . מה יהיה פלט של תוכנית?30000 ןנניח שמשתמש מכניס נתו

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   float cm, meter, km; 

  printf("\n Please Enter the Length in Centimeters  :  "); 

   scanf("%f", &cm); 

   meter = cm / 100.0; 

   km = cm / 100000.0;   

     printf("\n Length in Meters  = %.4f", meter); 

    printf("\n Length in Kilometers   = %.4f", km); 

    return 0; 

} 
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 .16תרגיל מס' 

 תוכנית?. מה יהיה פלט של 2.2נניח שמשתמש מכניס נתון 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   float Millimeter, Centimeter, Meter, Kilometer; 

  printf("\n Please Enter the Length in Kilometers (km)  :  "); 

   scanf("%f", &Kilometer); 

   Meter = Kilometer * 1000.0; 

   Centimeter = Kilometer * 100000.0;   

   Millimeter = Kilometer * 1000000.0;   

    printf("\n %.2f Km  = %.2f Meters", Kilometer, Meter); 

    printf("\n %.2f Km  = %.2f Centimeters", Kilometer, Centimeter); 

    printf("\n %.2f Km  = %.2f Millimeters", Kilometer, Millimeter); 

    return 0; 

} 

 

 

 .17תרגיל מס' 

 . מה יהיה פלט של תוכנית? 7, 5,  2100נניח שמשתמש מכניס נתונים הבאים 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 char name[60]; 

 float Basic, HRA_Per, DA_Per, HRA, DA, GS;  

 printf("\n Please Enter the Employee Name  :  "); 

   gets(name); 

 printf(" Please Enter the Basic Salary of an Employee  :  "); 

   scanf("%f", &Basic); 

 printf(" Please Enter the HRA Percentage of an Employee  :  "); 

   scanf("%f", &HRA_Per); 

 printf(" Please Enter the DA Percentage of an Employee  :  "); 

   scanf("%f", &DA_Per);       

   HRA = Basic * (HRA_Per /100);  

 DA = Basic * (DA_Per / 100);    

 GS = Basic + HRA + DA; 

 printf("\n Name = %s \n Basic = %.2f \n", name, Basic);  

       printf("\n HRA = %.2f \n DA = %.2f \n Gross = %.2f", HRA, DA, GS);  

   return 0; 

} 
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 .18תרגיל מס' 

 . מה יהיה פלט של תוכנית? a’ ,5 ,7.1234‘נניח שמשתמש מכניס נתונים הבאים 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Integer; 

  char Character; 

  float InputFloat; 

  printf(" Please Enter a Character :  "); 

  scanf("%c", &Character); 

  printf(" Please Enter an Integer Value :  "); 

  scanf("%d", &Integer); 

  printf(" Please Enter Float Value :  "); 

  scanf("%f", &InputFloat); 

  printf(" \n The Integer Value that you Entered is :  %d", Integer); 

  printf(" \n The Character that you Entered is :  %c", Character); 

  printf(" \n The Float Value that you Entered is :  %f", InputFloat); 

  printf(" \n The Float Value with precision 2 is :  %.2f", InputFloat); 

  return 0; 

} 

 

 

 .19תרגיל מס' 

 . מה יהיה פלט של תוכנית? 7, 5,  2100הבאים נניח שמשתמש מכניס נתונים 

#include <stdio.h> 

int main()  

{ 

   float PAmount, ROI, Time_Period, si; 

   printf("\nPlease enter the Principal Amount : \n"); 

   scanf("%f", &PAmount); 

   printf("Please Enter Rate Of Interest : \n"); 

   scanf("%f", &ROI); 

   printf("Please Enter the Time Period in Years : \n"); 

   scanf("%f", &Time_Period); 

   si = (PAmount * ROI * Time_Period) / 100; 

   printf("\nSimple Interest for Amount %.2f is = %.2f", PAmount, si); 

   return 0; 

} 
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 .20תרגיל מס' 

 . מה יהיה פלט של תוכנית?700, 500,  2100נניח שמשתמש מכניס נתונים הבאים 

#include <stdio.h>  

int main() 

{ 

 char name[60]; 

 float Basic, HRA, DA, Gross;  

 printf("\n Please Enter the Employee Name  :  "); 

   gets(name); 

 printf(" Please Enter the Basic Salary of an Employee  :  "); 

   scanf("%f", &Basic); 

 printf(" Please Enter the HRA Amount of an Employee  :  "); 

   scanf("%f", &HRA); 

 printf(" Please Enter the DA Amount of an Employee  :  "); 

   scanf("%f", &DA); 

 Gross = Basic + HRA + DA; 

 printf("\n Name = %s Basic = %.2f HRA = %.2f ", name, Basic, HRA);  

      printf("\n DA Amount   = %.2f \n Gross Salary = %.2f", DA, Gross); 

   return 0; 

} 

 

 .21תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int number, Square; 

  printf(" \n Please Enter any integer Value : "); 

  scanf("%d", &number); 

  Square = number * number; 

  printf("\n Square of a given number %d is  =  %d", number, Square); 

  return 0; 

} 

 

 

 .22תרגיל מס' 

 ?5214978במקרה של קלט  מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main() 

{ 

   int Number, FirstD, DCount, LastD, a, b, SN; 

   printf("\n Please Enter any Number that you wish  : "); 

   scanf("%d", & Number); 

   DCount = log10(Number);   
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   FirstD = Number / pow(10, DCount); 

   LastD = Number % 10; 

   a = FirstD * (pow(10, DCount)); 

   b = Number % a; 

   Number = b / 10; 

   SN = LastD * (pow(10, DCount)) + (Number * 10 + FirstD); 

 printf(" \n The Number =  %d", SN); 

   return 0; 

} 

 

 .23תרגיל מס' 

 ? 25, 12מה יהיה פלט במקרה של קלט  הבאה?מה עושה תוכנית 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int a, b, Temp; 

  printf("\nPlease Enter the value of a and b\n"); 

  scanf("%d %d", &a , &b); 

  printf("\nBefore: a = %d and b = %d\n", a, b); 

  Temp = a; 

  a    = b; 

  b    = Temp; 

  printf("\nAfter: a = %d and b = %d\n", a, b); 

  return 0; 

} 

 

 .24תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int eng, chem, computers, physics, maths;  

    float Total, Average, Percentage; 

    printf("Please Enter the marks of five subjects: \n"); 

    scanf("%d %d %d %d %d", &eng, &chem, &computers, &physics, &maths); 

    Total = eng + chem + computers + physics + maths; 

    Average = Total / 5; 

    printf("Total Marks = %.2f\n", Total); 

    printf("Average Marks = %.2f", Average); 

    return 0; 

} 

 

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 .25תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Sum = 0; 

  printf("\n Please Enter any positive integer \n"); 

  scanf(" %d",&Number); 

  Sum = pow(((Number * (Number + 1))/ 2), 2); 

  printf("\n The Sum of Series for %d = %d ",Number, Sum); 

} 

 

 

 .26תרגיל מס' 

 ?5214978במקרה של קלט  מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main() 

{ 

   int Number, FirstDigit, DigitsCount, LastDigit, a, b, SwapNum; 

   printf("\n Please Enter any Number that you wish  : "); 

   scanf("%d", & Number); 

   DigitsCount = log10(Number);   

   FirstDigit = Number / pow(10, DigitsCount); 

   LastDigit = Number % 10; 

   SwapNum = LastDigit; 

   SwapNum = SwapNum  * (round(pow(10, DigitsCount))); 

   SwapNum = SwapNum + Number % (int)(round(pow(10, DigitsCount))); 

   SwapNum = SwapNum - LastDigit; 

   SwapNum = SwapNum + FirstDigit; 

 printf(" \n The Number is  =  %d", SwapNum); 

   return 0; 

} 

 

 .27תרגיל מס' 

 ? 35, 12מה הפלט של בתוכנית אם הקלט הוא  תוכנית הבאה?מה עושה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int a, b; 

  printf("\nPlease Enter the value of a and b\n"); 

  scanf("%d %d", &a, &b); 

  printf("\nBefore Swap: a = %d  b = %d\n", a, b); 

  a = a + b; 
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  b = a - b; 

  a = a - b; 

  printf("\nAfter: a = %d  b = %d\n", a, b); 

  return 0; 

} 

 

 

 .28תרגיל מס' 

 ?5, 5, 5ומה יהיה הפלט במקרה שהקלט הוא   מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main() { 

    int a, n, r; 

    float tn, sum = 0; 

    printf(" Please Enter First:  "); 

    scanf("%d", &a); 

    printf(" Please Enter the Total:  "); 

    scanf("%d", &n); 

    printf(" Please Enter the Common:  "); 

    scanf("%d", &r); 

    sum = (a * (1 - pow(r, n ))) / (1- r); 

    tn = a * (pow(r, n - 1)); 

    printf("\n The Sum of G Series =  %.2f", sum); 

    printf("\n The tn Term of G Series = %.2f \n", tn); 

    return 0; 

} 

 

 .29תרגיל מס' 

)יש להמיר מספר להקסה דצימלי   .97 -ו 15מה הוא פלט של התוכנית במקרה של הקלט  מה עושה תוכנית הבאה?

 ובחזרה(. 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int a, b; 

  printf("\nPlease Enter the value of a and b\n"); 

  scanf("%d %d", &a, &b); 

  printf("\nBefore: a = %d  b = %d\n", a, b); 

  a = a ^ b; 

  b = a ^ b; 

  a = a ^ b; 

  printf("\nAfter: a = %d  b = %d\n", a, b); 

  return 0; 

} 
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 .30תרגיל מס' 

 ? 6במקרה של קלט  מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Sum = 0; 

  printf("\n Please Enter any positive integer \n"); 

  scanf(" %d",&Number); 

  Sum = (Number * (Number + 1) * (2 * Number + 1 )) / 6; 

  printf("\n The Sum of Series for %d = %d ",Number, Sum); 

} 

 

 .31תרגיל מס' 

 ? 6מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include “stdio.h” 

{ 

int main() 

{  

    int i; 

    printf("%d", scanf("%d", &i));     

return 0; 

} 

 

 .32תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include “stdio.h” 

{ 

int main() 

{  

    printf(5 + "Good Morning"); 

return 0; 

} 
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 תרגול בנושא אופרטורים. רמה בסיסית.  2.19.2

 
 .1 תרגיל מס'

 על המסך. אותם  סידפת מגדירה משתנים עבור שם, שם משפחה, תאריך לידה, מספר טלפון והכתוב תוכנית 
 

 .2תרגיל מס' 
 אותם על המסך.  תדפיסמשתמש שם, שם משפחה, תאריך לידה, מספר טלפון והתוכנית שמקבלת מכתוב 

 
 .3תרגיל מס' 

 תמונה הבאה: את ה כתוב תוכנית שמדפיסה על המסך      
###### 

# 

# 

##### 

# 

# 

# 

    ###### 

  ##      ## 

 # 

 # 

 # 

 # 

 # 

  ##      ## 

    ###### 

 .4תרגיל מס' 

 אותיות ומדפיסה אותם בסדר הפוך.  3משתמש התוכנית שמקבלת מכתוב 
 

 .5תרגיל מס' 
 ושטח של המלבן.  היקףצלעות של המלבן ומדפיסה  2משתמש הכתוב תוכנית שמקבלת מ

 
 .6תרגיל מס' 

 . המעגל ושטח של היקףמשתמש רדיוס של מעגל ומדפיסה הכתוב תוכנית שמקבלת מ
 

 .7תרגיל מס' 
 שעה עכשיו.הומדפיסה מה  0-00-00שניות שעברו משעה המספר את משתמש השמקבלת מכתוב תוכנית 

 קלט לדוגמא: 

Input seconds: 25300 

 פלט: 

There are: 

H:M:S - 7:1:40 
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 .8תרגיל מס' 

שעה עכשיו )כמות שעות, דקות ושניות( ומדפיסה כמה שניות עברו הכתוב תוכנית שמקבלת ממשתמש מה 
 . 0-00-00משעה 

 קלט לדוגמא: 

H:M:S 

7 

1 

40 

 פלט: 

25300  seconds 

 .9תרגיל מס' 

כמה שנים,  תדפיס התוכנית ,ימים שעברו מתאריך כלשהוהמספר את משתמש הכתוב תוכנית שמקבלת מ
 .  מהתאריך שהוזןשבועות וימים עברו 

  1329לדוגמא: קלט: 
 Years: 3 Weeks: 33 Days: 3פלט:  

 
 .10תרגיל מס' 

 שלהם. )חילוק( כפלה, מנהממספרים שלמים ומדפיסה סכום, הפרש,  2  משתמשהכתוב תוכנית שמקבלת מ
 

 .11תרגיל מס' 
סכום  את ( ומדפיסה float)הכול מסוג  וצריםמ 3משתמש משקל ומחיר לקילו של הכתוב תוכנית שמקבלת מ

 . מוצר  לקילומחיר הקנייה וממוצע של 
 

 .12תרגיל מס' 
 יוס ומדפיסה במעלות פרנהייט.  זמשתמש טמפרטורה במעלות צלהתוכנית שמקבלת מכתוב 

 

 .13תרגיל מס' 

 יוס.זמשתמש טמפרטורה במעלות פרנהייט ומדפיסה במעלות צלהכתוב תוכנית שמקבלת מ

 

 .14תרגיל מס' 

 ריבועי שלו. השורש את ה הכתוב תוכנית שמקבלת מספר חיובי ומדפיס
 

 .  15תרגיל מס' 
 לרדיאנים. אותה כתוב תוכנית שמקבלת זווית במעלות והופכת 

 
 . 16  תרגיל מס'

 למעלות. אותה כתוב תוכנית שמקבלת זווית ברדיאנים והופכת 
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 .17תרגיל מס' 
 המשולש. משולש ומחשבת שטח שלשלוש צלעות כתוב תוכנית שמקבלת 

S=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))  כאשר ,p=(a+b+c)/2 
 

 .18תרגיל מס' 
מספר  את דפיס תתוכנית ה. עבודהשעת עבודה ומספר שעות לכתוב תוכנית שמקבלת מספר עובד, תשלום 

 עובד צריך לקבל. לדוגמא: המשכורת שאת העובד וה
 קלט: 

Input the Employees ID(Max. 10 chars): 0342 

Input the working hrs: 8 

Salary amount/hr: 15000 

 פלט: 

Employees ID = 0342 

Salary = U$ 120000.00 

 .19תרגיל מס' 

 המספר הגדול מבניהם. את  וצאתכתוב תוכנית שמקבלת שלושה מספרים שלמים ומ 
 

 .20תרגיל מס' 
ערך  ק"מ, )שהאופנוע נסע  הקלט יהיה מרחק הכולל הנתון אופנוע,ממוצעת של  הכתוב תוכנית לחישוב צריכ

 ספרות אחרי נקודה עשרונית(. 2  -דלק )בליטרים, מספר לא שלם צריכת הו מספר שלם(
 

 .21תרגיל מס' 
 . x,yנקודות, כאשר לכל נקודה קולטים מיקום  2כתוב תוכנית לחישוב מרחק בין 

 קלט לדוגמא: 

Input x1: 25 

Input y1: 15 

Input x2: 35 

Input y2: 10 

 פלט לדוגמא:  

Distance between the said points: 11.1803 

 .22תרגיל מס' 

 

 של המעגל.   PQSהספקים ה את דפיסתתוכנית הכתוב תוכנית שמקבלת מתח, זרם וזווית ביניהם במעלות. 
 

 .23תרגיל מס' 
 

 זווית השלישית. את הזוויות של משולש ומדפיסה  2כתוב תוכנית שמקבלת 
 

 .24תרגיל מס' 
 

 שטח המשולש.את כתוב תוכנית שמקבלת גובה ובסיס של המשולש ומדפיסה 
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mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 תקדמת(. מ)רמה   עם פתרונות.תרגול בנושא אופרטורים  2.19.3

 

 .1תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int i = 1, 2, 3; 

    printf("%d", i); 

    return 0; 

} 

 

 שגיאת קומפילציה. תשובה: 
 הסבר: 

הם שמות של המשתנים. כפי שידוע לנו שם המשתנה  3  -ו 2 -ואז חושב ש iלתוך משתנה  1קומפיילר מכניס ה
 לא יכול להתחיל בספרה, אלא רק באות או בסימן "_".

 

 .2תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

      int main() 

{ 

    int i = (1, 2, 3); 

    printf("%d", i); 

    return 0; 

} 

 

 .3תשובה: 
 הסבר: 

את האיבר שנמצא  iקומפיילר משייך למשתנה הלסוגריים יש עדיפות גבוהה יותר מאופרטור "=". 
 . 3מקבל ערך  iבתוך הסוגריים משמאל לימין עד שהוא מסיים את הסוגריים. זאת אומרת 

 

 

 .3תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int i; 

    i = 1, 2, 3; 

   printf("%d", i); 

        return 0; 
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} 

 

 1תשובה: 
 הסבר: 

 ) i = 1), 2, 3"," הוא אופרטור עם רמת עדיפות נמוכה יותר מהאופרטור "=". קומפיילר מבצע 
 

 

 .4תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int i = 3; 

    printf("%d", (++i)++); 

    return 0; 

} 

 

 שגיאת קומפילציה    :תשובה
 הסבר: 

 . הקומפיילר לא מסוגל לבצע בו זמנית קידום לפני פעולה ואחריה
 

 

 .5תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int i = 5, j = 10, k = 15; 

    printf("%d ", sizeof(k /= i + j)); 

    printf("%d", k); 

    return 0; 

} 

 

 15 4 תשובה: 
 הסבר: 

. int – 4משתנה מסוג התופס  םבייתימחזיר ערך של כמה  – sizeof(k /= i + j)ראשי כאן: האופרטור 
לא משתנה ונראה לאחר   kעקב כך שאופרטור זה יותר חשוב מפעולת השמה "=", ערך של משתנה 

 .15הדפסה מספר 

 

 .6תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 
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#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    //Assume sizeof character is 1 byte and sizeof integer is 4 

bytes 

    printf("%d", sizeof(printf("MoreProgs"))); 

    return 0; 

} 

 

 .4תשובה: 
 הסבר: 

זה  – 9. 9מחזירה ערך ששווה לכמות התווים שהיא הדפיסה. במקרה שלנו זה   printfפונקציה ה
  4יחזיר ערך  sizeofבית של זיכרון ולכן אופרטור  4. סוג זה תופס integerמספר שלם מסוג 

 חיצונית תדפיס.   printfשפונקציה 

 

 .7תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int f1() { printf ("More"); return 1;} 

int f2() { printf ("Progs"); return 1;} 

 int main() 

{ 

  int p = f1() + f2(); 

  return 0; 

} 

 

 

 יחזיר הזהרה:  CodeBlocksתשובה: קומפיילר 

 
   MoreProgs“ ”וידפיס  
 הסבר: 

 ".1, בגלל שכל אחד מהפונקציות מחזירה ערך "2יכיל ערך  pמשתנה 

 

 .8תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

 #include <stdio.h> 
int main() 

{ 

   int a = 1; 

   int b = 1; 

   int c = a || --b; 

   int d = a-- && --b; 

   printf("a = %d, b = %d, c = %d, d = %d", a, b, c, d); 
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   return 0; 

} 

 

 a = 0, b = 0, c = 1, d = 0תשובה: 
 הסבר: 

c  מקבל ערך של תוצאתOR  0לערך  1בין ערך 
d  עקב   0מקבל ערךAND  לאחר פעולה  הזאת גם 0לבין ערך  1בין ערך ,a 0-יורד ל. 

 

 .9תרגיל מס' 

 מהו פלט של תוכנית?

#include <stdio.h>  

int main()  

{  

  int a = 10, b = 20, c = 30;  

  if (c > b > a)  

    printf("TRUE");  

  else 

    printf("FALSE");  

  return 0;  

} 

 

 Falseתשובה: 
 הסבר: 

מחזיר  c > b. משפט  ( a < (c > b) )אפשר לתרגם בצורה הבאה:  ”c > b > a“ניתן לראות שמשפט 
 .FALSE. עקב כך נקבל תשובה 10-לא גדול מ 1)אמת( ואז  1ערך 

 

   .10תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include<stdio.h>  

int main(void)  

{  

  int a = 1;  

  int b = 0;  

  b = a++ + a++;  

  printf("%d %d",a,b);  

  return 0;  

} 

 

 3  3   :תשובה
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   .11מס' תרגיל 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    printf("%d", 1 << 2 + 3 << 4); 

    return 0; 

} 

 

 512תשובה: 
 הסבר:
 פעמים שמאלה.  9 1וזה כמו הזזה של  4 >> (5 >> 1)זהה לפעולה   4 >> (3 + 2) >> 1פעולה 

 

 

 .12תרגיל מס' 

 ללא שימוש במשתני עזר.  SWAPממש פונקציה 

 :תשובה

X = X ^ Y; 
Y = X ^ Y; 
X = X ^ Y; 

 

 .13תרגיל מס' 

 ;x  = x | 1 << nפעולה הבאה? המה עושה 

 . 1-ל nתשובה: מאתחלת ביט מספר 

 

 .14תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int i = 0; 

    do 

    { 

        printf("MoreProgs"); 

        i = i++; 

    } 

    while (i < 5); 

    return 0; 

} 
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 מתורגמת ע"י קומפיילר בצורה לא ברורה.  ;++i = iתשובה: לולאה אין סופית פעולה  

 

 .15תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int i = 12; 

    int j = sizeof(i++); 

    printf("%d  %d", i, j); 

    return 0; 

} 

 

   12  4תשובה:  
 הסבר:
 עצמו לא מתקדם.  i +1  ,iמקבל ערך של  sizeofאופרטור הש משום

 

 

 .16תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int a = 2, b = 5; 

  a = a^b; 

  b = b^a; 

  printf("%d %d",a,b); 

  return 0; 

} 

 

   7   2תשובה:  
 

 הסבר:
a = 2 (10) b = 5 (101) 

a = a^b (10 ^ 101) = 7(111) 
b = a^b (111 ^ 101) = 2(10) 
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 .17תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

# include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int x = 10; 

    int y = 20; 

    x += y += 10; 

    printf (" %d %d", x, y); 

    return 0; 

} 

 

 40   30תשובה: 
 

 הסבר:
"x += y += 10"  :אפשר לתרגם בצורה הבאהx += (y += 10)   

 

   .18תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int x = 10; 

   int y = (x++, x++, x++); 

   printf("%d %dn", x, y); 

   return 0; 

} 

 

 13  12תשובה: 
 

 הסבר:
   xואז  y -מועתק ל x, אחר כך 12 -שווה ל x++  ,xשני ה, בשלב 11-שווה ל x++  ,xראשון הבשלב 

 .13-ושווה ל 1-בעצמו עולה ב

 

 .19תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include "stdio.h" 

  

void foo(void) 

{ 

 printf("Progs"); 

} 

void bar(void) 
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{ 

 printf("More"); 

} 

  

int main() 

{ 

 foo(), bar(); 

 return 0; 

} 

 

 תשובה:

ProgsMore   
 הסבר:

אופרטור "," נמצא כאן כדי לאפשר לכתוב מספר פעולות בשורה. פעולות האלו מתבצעות משמאל  ה
 לימין. 

 

  

 .20תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

   int main (void) 

  { 

  int shifty; 

  shifty = 0570; 

  shifty = shifty >>4; 

  shifty = shifty <<6; 

  printf("the value of shifty is %o",shifty); 

  } 

  תשובה:

the value of shifty is 2700   
 הסבר:

 נקבל:  אריתערך בבינאת ה. אם נרשום 570ושווה  8נתון בבסיס  shiftyבהתחלה ערך של משתנה 
(0570)8 = (000 101 111 000)2 

 shifty = (000 000 010 111)2פעמים נקבל  4לאחר הזזה ימינה 
 shifty = (010 111 000 000)2פעמים תיתן לנו :    6הזזה שמאלה 

 .2700 נקבל 8אם נהפוך את זה לבסיס 
 

 

 .21תרגיל מס' 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

 int main (void) 

  { 

      int x=1,y=2,z; 
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  z = x + y + 2; 

  printf("%d \n",z); 

  z = (x++) + (++y); 

  printf("%d \n",z); 

  z = (x++) + (y++); 

  printf("%d \n",z); 

  z = (x++) + (++y) + 1; 

  printf("%d \n",z); 

  } 

 

 תשובה:
5 
4 
5 
9 
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 . )טבלאות מעקב(  תרגילים בנושא פונקציות  2.19.4

 

 .1תרגיל מס' 

 ? הבאה תוכניתמהו פלט של 

#include <stdio.h>   

void printName();   

int main ()   

{   

    printf("Hello ");   

   printName();   

}   

void printName()   

{   

    printf("and Welcome");  

    return 0;  

}   

 

 .2תרגיל מס' 

 ?15, 13במקרה שקלט הוא  מהו פלט של תוכנית הבאה

#include <stdio.h>   

void func1();   

int main()   

{   

    printf("\n Hello ");   

    func1();   

return 0; 

}   

void func1()   

{   

    int a,b;    

    printf("\n Enter two numbers");   

    scanf("%d %d",&a,&b);    

    printf("The answ is %d",a+b);   

}   

 

 .3תרגיל מס' 

 ?5, 3במקרה שקלט הוא  מהו פלט של תוכנית הבאה

#include<stdio.h>   

int sum();   

int main()   

{   

    int result;    

    printf("\n Going to calculate the sum of two numbers:");   

    result = sum();   

    printf("%d",result); 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

  return 0; 

}   

int sum()   

{   

    int a,b;    

    printf("\nEnter two numbers");   

    scanf("%d %d",&a,&b);   

    return a+b;    

}   

 

 .4תרגיל מס' 

 ? 5במקרה שקלט הוא  מהו פלט של תוכנית הבאה

#include<stdio.h>   

int sum();   

int main()   

{   

    printf("Going to calculate the area of the square\n");   

    float area = square();   

    printf("The area of the square: %f\n",area);   

return 0; 

}   

int square()   

{   

    float side;   

    printf("Enter the length of the side in meters: ");   

    scanf("%f",&side);   

    return side * side;   

}   

 

 .5תרגיל מס' 

 ?5, 3במקרה שקלט הוא  מהו פלט של תוכנית הבאה

#include<stdio.h>   

void sum(int, int);   

int main()   

{   

    int a,b,result;    

    printf("\nGoing to calculate the sum of two numbers:");   

    printf("\nEnter two numbers:");   

    scanf("%d %d",&a,&b);   

    sum(a,b);   

return 0; 

}   

void sum(int a, int b)   

{   

    printf("\nThe sum is %d",a+b);       

}   
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 .6תרגיל מס' 

 ? 6, 12, 8, 5, 1במקרה שקלט הוא  מהו פלט של תוכנית הבאה

#include<stdio.h>   

void average(int, int, int, int, int);   

int main()   

{   

    int a,b,c,d,e;    

    printf("\nGoing to calculate the average of five numbers:");   

    printf("\nEnter five numbers:");   

    scanf("%d %d %d %d %d",&a,&b,&c,&d,&e);   

    average(a,b,c,d,e);   

   return 0; 

}   

void average(int a, int b, int c, int d, int e)   

{   

    float avg;    

    avg = (a+b+c+d+e)/5;    

    printf("The average of given five numbers : %f",avg);   

}   

 

 .7תרגיל מס' 

 ? במידה ויש טעות לוגית או קומפילציה יש לתקן אותה.6, 12במקרה שקלט הוא   מהו פלט של תוכנית הבאה

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int a,b,result;    

    printf("\nGoing to calculate the sum of two numbers:");   

    printf("\nEnter two numbers:");   

    scanf("%d %d",&a,&b);   

    result = sum();   

    printf("\nThe sum is : %d",result);   

return 0; 

}   

int sum()   

{   

    int a,b; 

    return a+b;   

}   

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 .8תרגיל מס' 

 ? מהו פלט של תוכנית הבאה

#include <stdio.h>   

void change(int num) {     

    printf("Before adding value inside function num=%d \n",num);     

    num=num+100;     

    printf("After adding value inside function num=%d \n", num);     

}     

int main() {     

    int x=100;     

    printf("Before function call x=%d \n", x);     

    change(x);//passing value in function     

    printf("After function call x=%d \n", x);     

return 0;   

}     

 

 .9תרגיל מס' 

אם לא כיצד  משתנים בתוך הפונקציה. האם היא מצליחה לעשות את זה? ערכים של   ףחליצריכה להתוכנית הבאה 

 ידע שיש לכם עד עכשיו?  הבסיס העל  הנדרשתאפשר לתקן את התוכנית, כדי לבצע את הפעולה 

#include <stdio.h>   

void swap(int , int);  

int main()   

{   

    int a = 10;   

    int b = 20;    

    printf("Before swapping the values in main a = %d, b = %d\n",a,b);  

    swap(a,b);   

    printf("After swapping values in main a = %d, b = %d\n",a,b);  

return 0; 

}   

void swap (int a, int b)   

{   

    int temp;    

    temp = a;   

    a=b;   

    b=temp;   

    printf("After swapping values in function a = %d, b = %d\n",a,b);  

}   

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 .10תרגיל מס' 

תוכנית לחישוב ריבוע של מספר הנקלט ממשתמש. האם יש שגיאות לוגיות או שגיאות קומפילציה, הסבר. אם כן  בדוק 

 ציין ותקן אותם.

#include <stdio.h> 

float square ( float x );                                

  

int main()                

{ 

    int m, n ; 

    printf ( "\nEnter some number for finding square \n"); 

    scanf ( "%d", &m ) ; 

    n = square ( m ) ;                       

    printf ( "\nSquare of the given number %f is %f",m,n ); 

} 

  

float square ( float x )   // function definition 

{ 

    float p ; 

    p = x * x ; 

    return ( p ) ; 

} 

 

 .11תרגיל מס' 

 ? 3.5 -ו 2.5הוא במקרה שקלט  מהו פלט של תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

float findArea(float l, float b);  

int main() 

{ 

  float length, width, result; 

  printf("Enter the length and width of the rectangle: "); 

  scanf("%f %f", &length, &width); 

  result = findArea(length, width);  

  printf("Area of rectangle = %.2f\n",result); 

  return 0; 

} 

float findArea(float l, float b) 

{ 

  float area; 

  area = l * b; 

  return area;  

} 
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 .12 תרגיל מס'

 . אם כן ציין ותקן אותם.או שגיאות קומפילציהשגיאות לוגיות האם יש   .לחישוב סכום של שני מספריםבדוק תוכנית 

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    printf("\n Hello ");   

    func1();   

    printf("The answ is %d",a+b);   

 return 0; 

}   

void sum()   

{   

    int a,b;    

    printf("\n Enter two numbers");   

    scanf("%d %d",&a,&b);    

     

}   

 

 . 13תרגיל מס' 

 . 153135מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Last_Digit(int num);  

int main() 

{ 

   int Number, LastDigit; 

    printf("\n Please Enter any Number that you wish  : "); 

   scanf("%d", & Number); 

    LastDigit = Last_Digit(Number); 

    printf(" \n The Last Digit of a Given Number %d =  %d", Number, 

LastDigit); 

    return 0; 

} 

  

int Last_Digit(int num) 

{ 

 return num % 10; 

} 

 

 . 14תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h>  

void Swap(int, int);  

int main() 

{ 

  int A, B; 

  printf("\nPlease Enter the value of A and B\n"); 
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  scanf("%d %d", &A, &B); 

  printf("\nBefore Swap: A = %d and A = %d\n", A, B); 

  Swap(A, B);  

  return 0; 

} 

void Swap(int A, int B) 

{ 

  int Temp; 

  Temp = A; 

  A = B; 

  B = Temp;    

  printf("\n After Swapping: A = %d and B = %d\n", A, B); 

} 

 

 .15תרגיל מס' 

 ? -3מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include<stdio.h> 

int getNumber(); 

int square(int n); 

void display(int n, int sqr); 

int main() 

{ 

   int num = getNumber(); 

   int result = square(num); 

   display(num, result); 

   return 0; 

} 

int getNumber() 

{ 

   int n; 

   printf("Enter an Integer number: "); 

   scanf("%d",&n); 

   return n; 

} 

int square(int n) 

{ 

   return n*n; 

} 

  

void display(int n, int sqr) 

{ 

   printf("Square of %d = %d\n", n, sqr); 

} 
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 .16תרגיל מס' 

 ? 123456מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include<stdio.h>  

int addTwoDigits(int n); 

int lastDigit(int n); 

int secondLastDigit(int n); 

int main() 

{ 

   int number; 

   printf("Enter an integer number: "); 

   scanf("%d",&number); 

   int sum = addTwoDigits(number); 

   printf("Sum of last two digits is = %d",sum); 

   return 0; 

} 

int addTwoDigits(int n) 

{ 

   int result = lastDigit(n) + secondLastDigit(n); 

   return result; 

} 

int lastDigit(int n) 

{ 

   return (n%10); 

} 

int secondLastDigit(int n) 

{ 

   return ((n/10)%10); 

} 

 

 . 17תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה ? 

#include <stdio.h> 

int sumofAP(int a, int n, int d) 

{ 

    int sum = (n * (2 * a + (n - 1) * d)) / 2; 

    return sum; } 

int main() { 

    int a, n, d; 

    int sum = 0; 

    printf(" Please Enter First Number of an A.P Series:  "); 

    scanf("%d", &a); 

    printf(" Please Enter the Total Numbers in this A.P Series:  "); 

    scanf("%d", &n); 

    printf(" Please Enter the Common Difference:  "); 

    scanf("%d", &d); 

    sum = sumofAP(a, n, d); 

    printf("\n The Sum of Arithmetic Progression Series is =  %d\n", sum); 

    return 0;  } 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 . 18תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int sumofGP(int a, int n, int r) 

{ 

    int sum = (a * (1 - pow(r, n))) / (1- r); 

    return sum; 

} 

int main() { 

    int a, n, r; 

    float sum = 0; 

    printf(" Please Enter First Number of an G.P Series:  "); 

    scanf("%d", &a); 

    printf(" Please Enter the Total Numbers in this G.P Series:  "); 

    scanf("%d", &n); 

    printf(" Please Enter the Common Ratio:  "); 

    scanf("%d", &r); 

    sum = sumofGP(a, n, r); 

    printf("\n The Sum of Geometric Progression Series =  %f\n", sum); 

    return 0; 

} 

 

 .19תרגיל מס' 

 האם יש טעות )לוגית או קומפילציה( בפונקציה הבאה?

fun(int a, int b) 

{ 

    int a = 20; 

    return a; 

} 
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 כתיבת תוכנות ופונקציות.   – בנושא פונקציות תרגילים  2.19.5

 

 .1תרגיל מס' 

תוכנה ראשית מקבלת ממשתמש את המספר  . 3חישוב של מספר בחזקה כתוב תוכנה שמשתמשת בפונקציה ל

לתוכנה  3מספר בחזקה את  החזיר מו  מספר האת מתוכנה רשאית  . כתוב פונקציה שמקבלתהתוצאהומדפיסה את 

 ראשית. 

 .2תרגיל מס' 

 רדיוסתוכנה ראשית מקבלת ממשתמש את ה. קף ושטח של מעגליהחישוב של ל ותכתוב תוכנה שמשתמשת בפונקצי

  ףההיק את  החזיר מ.  פונקציה ראשונה רדיוסהאת מתוכנה רשאית  תו שמקבל ותומדפיסה את התוצאה. כתוב פונקצי 

 שניה מחזירה את השטח. ופונקציה 

 .3תרגיל מס' 

תוכנה ראשית מקבלת ממשתמש . ספרתי דוחישוב של סכום הספרות של מספר שמשתמשת בפונקציה לכתוב תוכנה 

את  החזירמו מספר האת מתוכנה רשאית  פונקציה שמקבלת  הסכום הספרות שלו. כתובומדפיסה את  את המספר 

 . הסכום הספרות שלו לתוכנה ראשית

 .4תרגיל מס' 

תוכנה ראשית מקבלת . סכום הספרות של מספר תלת ספרתיחישוב של כתוב תוכנה שמשתמשת בפונקציה ל

 מספר האת מתוכנה רשאית  ממשתמש את המספר ומדפיסה את הסכום הספרות שלו. כתוב פונקציה שמקבלת

 הסכום הספרות שלו לתוכנה ראשית. את  החזיר מו

 .5תרגיל מס' 

זווית  תוכנה ראשית מקבלת ממשתמש את ה  נים.אלרדיהמרת זווית ממעלות כתוב תוכנה שמשתמשת בפונקציה ל

את  החזירמו זווית במעלותה את מתוכנה רשאית  כתוב פונקציה שמקבלת זווית ברדיאנים.ומדפיסה את ה במעלות

 לתוכנה ראשית. ברדיאנים לאחר המרה זוויתה

 

 .6תרגיל מס' 

תוכנה ראשית מקבלת ממשתמש את הזווית   המרת זווית מרדיאנים למעלות.כתוב תוכנה שמשתמשת בפונקציה ל

את   החזיר מוברדיאנים זווית ה את מתוכנה רשאית  . כתוב פונקציה שמקבלתבמעלות ומדפיסה את הזוויתברדיאנים  

 לאחר המרה לתוכנה ראשית. במעלות הזווית 

 

 .7תרגיל מס' 

 מספרים.  4שמחפשת ממוצע של כתוב תוכנה 

 מספרים ומדפיסה את הממוצע.  4תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש 

  אותו ומחזירה  , מחשבת את הממוצע מספרים שנקלטו מהמשתמש 4כתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את 

 . לתוכנה ראשית

 .8תרגיל מס' 

 .מסוים של סדרה חשבוניתשמחפשת איבר כתוב תוכנה 

ומדפיסה   סדרה ואת מספר של האיברהראשון של הסדרה, את הפרש של את איבר תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש 
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 . איבר שעומד במקום הנקלט את ה

איבר הראשון של הסדרה, את הפרש של סדרה ואת מספר של האיבר,   כתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את 

 הנוסחה היא:  לתוכנה ראשית.אותו ומחזירה מחשבת  את האיבר שעומד במקום הנקלט  

 

 

 .9תרגיל מס' 

 שמחפשת איבר מסוים של סדרה הנדסית.כתוב תוכנה 

תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש את איבר הראשון של הסדרה, את המנה של סדרה ואת מספר של האיבר ומדפיסה  

 את האיבר שעומד במקום הנקלט. 

ר,   כתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את איבר הראשון של הסדרה, את המנה של סדרה ואת מספר של האיב

 מחשבת  את האיבר שעומד במקום הנקלט ומחזירה אותו לתוכנה ראשית. הנוסחה היא: 

 

 .10תרגיל מס' 

 . עד האיבר המסוים שמחפשת סכום של סדרה חשבוניתכתוב תוכנה 

סדרה ואת מספר של האיבר האחרון  התוכנה ראשית קולטת מהמשתמש את איבר הראשון של הסדרה, את הפרש של 

 . הסכום האיברים של הסדרהומדפיסה את שרוצים לחשב של הסדרה 

  סדרה ואת מספר של האיבר הכתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את איבר הראשון של הסדרה, את הפרש של 

 לתוכנה ראשית. הנוסחה היא:  הומחזירה אות הסכום,  מחשבת  את האחרון של הסדרה שרוצים לחשב

 

 .11תרגיל מס' 

 שת סכום של סדרה הנדסית עד האיבר המסוים. שמחפכתוב תוכנה 

תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש את איבר הראשון של הסדרה, את המנה של הסדרה ואת מספר של האיבר האחרון  

 של הסדרה שרוצים לחשב ומדפיסה את הסכום האיברים של הסדרה. 

ל הסדרה ואת מספר של האיבר  כתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את איבר הראשון של הסדרה, את המנה ש

 האחרון של הסדרה שרוצים לחשב,  מחשבת  את הסכום ומחזירה אותה לתוכנה ראשית. הנוסחה היא: 

 

 .12תרגיל מס' 

 שמחפשת סכום של סדרה חשבונית עד האיבר המסוים. כתוב תוכנה 

תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש את איבר הראשון של הסדרה, את הפרש של הסדרה ואת האיבר האחרון של 
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 הסדרה שרוצים לחשב ומדפיסה את הסכום האיברים של הסדרה.

כתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את איבר הראשון של הסדרה, את הפרש של הסדרה ואת האיבר האחרון של  

יש לדאוג שאיבר האחרון יהיה שייך  מחשבת  את הסכום ומחזירה אותה לתוכנה ראשית.  הסדרה שרוצים לחשב,  

 הנוסחה היא: לסדרה. 

 

 .13תרגיל מס' 

 שמחפשת סכום של סדרה הנדסית עד האיבר המסוים. כתוב תוכנה 

האחרון של  האיבר תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש את איבר הראשון של הסדרה, את המנה של הסדרה ואת 

 רה שרוצים לחשב ומדפיסה את הסכום האיברים של הסדרה.הסד

כתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את איבר הראשון של הסדרה, את המנה של הסדרה ואת האיבר האחרון של  

יש לדאוג שאיבר האחרון יהיה שייך    הסדרה שרוצים לחשב,  מחשבת  את הסכום ומחזירה אותה לתוכנה ראשית.

 יא: הנוסחה ה לסדרה. 

 

 

 .14תרגיל מס' 

 .משולששל  שטחשמחפשת כתוב תוכנה 

 . שטח שלוומדפיסה את של המשולש  שלושת הצדדים תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש את 

לתוכנה   וומחזירה אות השטח, מחשבת  את שלושת הצדדים של המשולשכתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את 

 ראשית. הנוסחה היא: 

 

 .15תרגיל מס' 

 . שמבצעת חישוב של שני נגדים במקבילכתוב תוכנה 

 . התוצאה של נגד שקולומדפיסה את  נגדיםשני של הערכים תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש את 

  את התוצאהומחזירה  הנגד השקול, מחשבת  את ערכים של שני נגדיםכתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את 

 הנוסחה היא:. ים חייב להיות שלםשימו לב שערך של נגדלתוכנה ראשית. 

 

 .16תרגיל מס' 
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 .המרה ממשולש לכוכבשמבצעת חישוב של כתוב תוכנה 

 . יםשקול יםנגדים ומדפיסה את התוצאה של נגדה שלושתתוכנה ראשית קולטת מהמשתמש את הערכים של 

את   הומחזיר הערך של נגד שקול  נגדים, מחשבת  את  לושתשמקבלת מתוכנה ראשית את ערכים של ש פונקציהכתוב 

  3שימו לב שתוכנה ראשית קוראת את הפונקציה לתוכנה ראשית. שימו לב שערך של נגדים חייב להיות שלם.  ההתוצא

 הנוסחה היא: . חדפונקציה יכולה להחזיר לא יותר מערך א פעמים, כי

 

     

 .17תרגיל מס' 

 שמבצעת חישוב של המרה מכוכב למשולש.כתוב תוכנה 

 תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש את הערכים של שלושת הנגדים ומדפיסה את התוצאה של נגדים שקולים. 

כתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את ערכים של שלושת נגדים, מחשבת  את הערך של נגד שקול ומחזירה את  

  3ראשית. שימו לב שערך של נגדים חייב להיות שלם. שימו לב שתוכנה ראשית קוראת את הפונקציה  התוצאה לתוכנה

 פעמים, כי פונקציה יכולה להחזיר לא יותר מערך אחד. הנוסחה היא:
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 .18תרגיל מס' 

של  1X ,1Yנקודות:  2תוכנה ראשית קולטת  .קודקודים מנוגדים 2שטח והקף של המלבן לפי שמחשבת כתוב תוכנה 

, מעבירה אותם לפונקציה ראשונה שמחשבת שטח של נקודה השנייה של המלבן 2X,2Y -נקודה ראשונה של המלבן  ו

 ואז לפונקציה שנייה שמחשבת הקף של מלבן.  

ים האלה לתוכנה פרמטר 2שמחזירה " איך אפשר לעשות חישוב של שטח והקף בתוך פונקציה אחד טריק "תחשוב על 

 ראשית. 

 

 .19תרגיל מס' 

 . PQSחישוב של הספקים של המגל כתוב תוכנה שמשתמשת בפונקציה ל

 

 

 כתוב פונקציה שמקבלת ומעבירה אותם לפונקציה. םביניהתוכנה ראשית מקבלת ממשתמש את מתח, זרם וזווית 

 .  PQSים ומדפיסה את הספק  םמתח, זרם וזווית ביניהאת מתוכנה רשאית 
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 . ביצוע מותנה. 3

 אופרטורים של יחס:  3.1 

 
 משתמשים כדי להשוות משתנים: 

 

 הסבר  דוגמא  אופרטורים 

> x > y  Y גדול  מ-   X 

< x < y  Y קטן  מ-   X 

>= x >= y      או  שווה לו Y גדול  מ-   X 

<= x <= y       או שווה לו Y  קטן  מ-   X 

== x == y  Y שווה  ל-   X 

!= x != y  Y שונה  מ-   X 

 
 

 " )אמת( אם תנאי מתקיים.1" )שקר( אם תנאי לא מתקיים או "0אופרטורים האלה מחזירים "

    ifבעיקר נשתמש באופרטורים האלה, כאשר נלמד פעולות 
 

 במקום ערכים האלה.  1/0ניתן לקבל  True\Falseלא קיים סוג נתונים  Cלמרות שבשפת 

#include "stdio.h" 

void main() 

{ 

    int i; 

    i=10>5; 

    printf("%d \n",i); 

    i=10>50; 

    printf("%d \n",i); 

    i=10==5; 

    printf("%d \n",i); 

    i=10==10; 

    printf("%d \n",i); 

} 

 

1 
0 
0 
1 
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 הבאה: מה תחזיר תוכנה 

#include "stdio.h" 

void main() 

{ 

    printf("%d \n", printf("Hello ")==printf("Hello ")); 

    printf("%d \n", printf("Hello ")==printf("Hello!")); 

    printf("%d \n", printf("Angel ")!=printf("Daemon ")); 

    printf("%d \n", printf("Angel ")!=printf("Daemon")); 

} 

 

 

Hello Hello 1 
Hello Hello!1 
Angel Daemon 1 
Angel Daemon0 
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 . if, if else, nested if elseמשפטים  3.2
 

#include <stdio.h> 

 int main() 

{ 

   int m=40,n=20; 

   if (m == n) 

   { 

       printf("m and n are equal"); 

   } 

   else 

   { 

       printf("m and n are not equal"); 

   } 

} 

 

 מאפשרת לבדוק תנאים ואפשר להשתמש בה בצורות הבאות:   ifפעולת 
 

 

if ( תנאי מתקיים  ) 
 { ;פעולות }

במידה ויש רק פעולה אחד אין צורך  
 בסוגריים }{

If 

 

if ( תנאי מתקיים  ) 
 { ;פעולות }
else  //אחרת 
 { ;פעולות }

if…else 

 if (תנאי מתקיים){ פעולות; } 
else_if(תנאי הבא מתקיים) 
 { ;פעולות }
else { פעולות; } 

nested if 
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 מעלה. שרשומים מהמקרים אחד לכל דוגמאות מספר  תראו כאן

 if משפט 

int main() 

{ 

  int m=40,n=40; 

  if (m == n) 

  { 

  printf("m and n are equal"); 

  } 

} 

 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int x = 20; 

    int y = 22; 

    if (x<y) 

    { 

        printf("Variable x is less than y"); 

    } 

    return 0; 

} 

 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int x, y; 

    printf("enter the value of x:"); 

    scanf("%d", &x); 

    printf("enter the value of y:"); 

    scanf("%d", &y); 

    if (x>y) 

    { 

 printf("x is greater than y\n"); 

    } 

    if (x<y) 

    { 

 printf("x is less than y\n"); 

    } 

    if (x==y) 

    { 

 printf("x is equal to y\n"); 

    } 

    printf("End of Program"); 

    return 0; 

} 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 . 0דוגמא לבדיקה האם מספר חיובי, שלילי או 

#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

    int num; 

    printf("Enter a number: \n"); 

    scanf("%d", &num); 

    if (num > 0) 

        printf("%d is a positive number \n", num); 

    if (num < 0) 

        printf("%d is a negative number \n", num); 

    if (num == 0) 

        printf("0 is neither positive nor negative"); 

} 

 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int m=40,n=20; 

  if (m == n)  

  { 

  printf("m and n are equal"); 

  } 

  else  

  { 

  printf("m and n are not equal"); 

  } 

} 

 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int m=40,n=20; 

  if (m>n) { 

 printf("m is greater than n"); 

  } 

  else if(m<n) { 

  printf("m is less than n"); 

  } 

  else { 

  printf("m is equal to n"); 

  } 

} 
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 else if משפט 
 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int age; 

   printf("Enter your age:"); 

   scanf("%d",&age); 

   if(age >=18) 

   { 

 /* This statement will only execute if the 

  * above condition (age>=18) returns true  */ 

 printf("You are eligible for voting"); 

   } 

   else 

   { 

 /* This statement will only execute if the 

  * condition specified in the "if" returns false.  */ 

 printf("You are not eligible for voting"); 

   } 

   return 0; 

} 

 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int age; 

   printf("Enter your age:"); 

   scanf("%d",&age); 

   if(age >=18) 

 printf("You are eligible for voting"); 

   else 

 printf("You are not eligible for voting"); 

   return 0; 

} 

 

 if else if elseמשפט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int var1, var2; 

   printf("Input the value of var1:"); 

   scanf("%d", &var1); 

   printf("Input the value of var2:"); 

   scanf("%d",&var2); 

   if (var1 != var2) 

   { 

 printf("var1 is not equal to var2\n"); 

 //Nested if else 
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 if (var1 > var2) 

 { 

  printf("var1 is greater than var2\n"); 

 } 

 else 

 { 

  printf("var2 is greater than var1\n"); 

 } 

   } 

   else 

   { 

 printf("var1 is equal to var2\n"); 

   } 

   return 0; 

} 

 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int var1, var2; 

   printf("Input the value of var1:"); 

   scanf("%d", &var1); 

   printf("Input the value of var2:"); 

   scanf("%d",&var2); 

   if (var1 !=var2) 

   { 

 printf("var1 is not equal to var2\n"); 

   } 

   else if (var1 > var2) 

   { 

 printf("var1 is greater than var2\n"); 

   } 

   else if (var2 > var1) 

   { 

 printf("var2 is greater than var1\n"); 

   } 

   else 

   { 

 printf("var1 is equal to var2\n"); 

   } 

   return 0; 

} 
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 . 0דוגמא לבדיקה האם מספר חיובי, שלילי או 

#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

    int num; 

    printf("Enter a number: \n"); 

    scanf("%d", &num); 

    if (num > 0) 

        printf("%d is a positive number \n", num); 

    else if (num < 0) 

        printf("%d is a negative number \n", num); 

    else 

        printf("0 is neither positive nor negative"); 

} 

 

 דוגמא: מציאת מספר גדול ביותר בין שלושת המספרים:

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int num1,num2,num3; 

      //Ask user to input any three integer numbers 

   printf("\nEnter value of num1, num2 and num3:"); 

   //Store input values in variables for comparsion 

   scanf("%d %d %d",&num1,&num2,&num3); 

   if((num1>num2)&&(num1>num3)) 

      printf("\n Number1 is greatest"); 

   else if((num2>num3)&&(num2>num1)) 

      printf("\n Number2 is greatest"); 

   else 

      printf("\n Number3 is greatest"); 

   return 0; 

} 

 

 פלט: 

Enter value of num1, num2 and num3:23 12 55 
 Number3 is greatest 

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 זוגי:-בדיקה האם מספר זוגי או אי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   // This variable is to store the input number  

   int num; 

    printf("Enter an integer: "); 

   scanf("%d",&num); 

    // Modulus (%) returns remainder 

   if ( num%2 == 0 ) 

      printf("%d is an even number", num); 

   else 

      printf("%d is an odd number", num); 

    return 0; 

} 

 

 פלט: 

Enter an integer: 123 
123 is an odd number 

 

 : 2פלט 

Enter an integer: 120 
120 is an even number 

 

 

 באופרטור לוגי: אותה דוגמה רק עם שימוש 

#include <stdio.h> 

 int main() 

{ 

   int n; 

    printf("Enter an integer: "); 

   scanf("%d",&n); 

    if ( n & 1) 

      printf("%d is an odd number", n); 

   else 

      printf("%d is an even number", n); 

    return 0; 

} 
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 . עיצוריםאו   תנועות ןה ותהנקלט יותבדיקה האם אות

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char ch; 

    int isVowel = 0; 

    printf("Enter an alphabet: "); 

    scanf("%c",&ch); 

    if(ch=='a'||ch=='A'||ch=='e'||ch=='E'||ch=='i'||ch=='I' 

      ||ch=='o'||ch=='O'||ch=='u'||ch=='U') 

    { 

     isVowel = 1; 

    } 

    if (isVowel == 1) 

        printf("%c is a Vowel", ch); 

    else 

        printf("%c is a Consonant", ch); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

Enter an alphabet: q 
q is a Consonant 

 

 

 : 2פלט 

Enter an alphabet: A 
A is a Vowel 

 

 מעוברת. ה דוגמה: תוכנית לבדיקת שנ

 אנחנו יכולים לבדוק האם שנה מעוברת או לא באמצעות היגיון מתמטי זה: 

 שנה מעוברת: 

 אז היא לא שנת מעוברת.  4-אם שנה אינה ניתנת לחלוקה ב 

 יש מספר מקרים:  4-אם ניתן לחלק את השנה ב 

{ 

 אז זו שנה מעוברת. 100-אם שנה לא מתחלקת ב

 אז זו שנה מעוברת. 400-ומתחלקת ב 100-מתחלקת באם כן 

 אז זו שנה לא מעוברת.  400-ולא מתחלקת ב 100-אם כן מתחלקת ב

} 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int y; 

    printf("Enter year: "); 

    scanf("%d",&y); 

    if(y % 4 == 0) 

    {     //Nested if else 

        if( y % 100 == 0) 

        { 

            if ( y % 400 == 0) 

                printf("%d is a Leap Year", y); 

            else 

                printf("%d is not a Leap Year", y); 

        } 

        else 

            printf("%d is a Leap Year", y ); 

    } 

    else 

        printf("%d is not a Leap Year", y); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

Enter year: 2000 
2000 is a Leap Year 
Enter year: 2001 
2001 is not a Leap Year 
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 .goto אופרטור  3.3

 

  goto ת)קפיצה(. אנשי מקצוע אומרים ששימוש בפקוד  jmpנקראת שם היא  –זה הגיע משפת אסמבלי ה אופרטור ה
 ללה". באמת כמעט ולא משתמשים בו.ק "הינה  – Cבשפת 

לעתים רחוקות, מכיוון שהיא הופכת את התוכנית ל"מבולבלת", פחות קריאה ומורכבת. כמו כן,  goto -משתמשים ב
ניפוי  בגר אבימכאן שהיא מקשה על הדכאשר משתמשים בפקודה הזאת, השליטה בתוכנית לא תהיה קלה לבדיקה, ו

 שגיאות באגים. 

 

 : gotoדוגמא לשימוש במשפט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int sum=0; 

   for(int i = 0; i<=10; i++){ 

 sum = sum+i; 

 if(i==5){ 

    goto addition; 

 } 

   } 

   addition: 

   printf("%d", sum); 

   return 0; 

} 
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 switch caseמשפט  3.4

 
 משתמשים בשפט זה כאשר יש לנו מספר תנאים ואנו צריכים לשייך לכל תנאי פעולה )פעולות( שלו. 

 

 
 .Cהוא משפט לקבלת החלטות בשפת  switch caseמשפט 
 משמש בתוכנית בה מעורבים החלטות מרובות.  switch caseמשפט 
 חייב להכיל ערך לבדיקה.  switch caseמשפט 

 כל מקרה צריך לכלול מילת מפתח להפסקה. 
 תווית צריך להיות קבועה וייחודי. 
 ברירת המחדל היא אופציונלית. 

 )דוגמא מצורפת מטה(. switch caseניתן לשרשר משפט 

switch (variable or an integer expression) 
{ 
     case constant: 
     //C Statements 
     break; 
     case constant: 
     //C Statements 
     break; 
     default: 
     //C Statements 
     break; 
} 
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 switch caseדוגמא לשימוש במשפט 
 

#include <stdio.h> 

    int main() { 

        int num; 

scanf(“%d”,&num); 

        switch (num) { 

            case 7: 

                printf("Value is 7"); 

                break; 

            case 8: 

                printf("Value is 8"); 

                break; 

            case 9: 

                printf("Value is 9"); 

                break; 

            default: 

                printf("Out of range"); 

                break; 

        } 

        return 0; 

    } 

 
 במידה ולמספר תנאים יש אותה תשובה ניתן לבצע פעולה בצורה הבאה: 

 

1. #include <stdio.h> 
2. int main() { 
3. int number; 
4. scanf(“%d”,&number); 
5. switch (number) { 
6.   case 1: 
7.   case 2: 
8.   case 3: 
9.     printf("One, Two, or Three.\n"); 
10.     break; 
11.   case 4: 
12.   case 5: 
13.   case 6: 
14.     printf("Four, Five, or Six.\n"); 
15.     break; 
16.   default: 
17.     printf("Greater than Six.\n");}} 
18.   
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 בהתאם למספר של חודש:דוגמא למשפט זה, כמות ימים 
 

#include "stdio.h" 

int main() 

{ 

    int month; 

    scanf("%d",&month); 

    switch (month) 

{ 

     case 1: 

         case 3: 

             case 5: 

                 case 7: 

                     case 8: 

                         case 10: 

                             case 12: 

     //C Statements 

     printf("There are 31 days"); 

     break; 

     case 4: 

         case 6: 

             case 9: 

                 case 11: 

     //C Statements 

     printf("There are 31 days"); 

     break; 

     case 2: 

     //C Statements 

     printf("There are 28 or 29 days"); 

     break; 

  

     default: 

         printf("There are no such month"); 

     break; 

     //C Statements 

  } 

} 

 
 ניתן לשרשר משפט זה בצורה הבאה: 

 

#include <stdio.h> 

int main() { 

        int ID; 

        int password; 

        printf("Plese Enter Your ID:\n "); 

        scanf("%d", & ID); 

        switch (ID) { 

            case 500: 

                printf("Enter your password:\n "); 

                scanf("%d", & password); 

                switch (password) { 

                    case 000: 
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                        printf("Welcome Dear Programmer\n"); 

                        break; 

                    default: 

                        printf("incorrect password"); 

                        break; 

                } 

                break; 

            default: 

                printf("incorrect ID"); 

                break; 

        } 

} 

 

 כללי שימוש במשפט: 
 ביטוי תמיד צריך לתת תוצאה. 

 . תוייחודי  הלהיות קבוע  כה צרי תוויות תמיד 
 להסתיים בסימן ):(.   כהתוויות צרי 

 . caseלאחר כל   ”break“מילת מפתח להפסקה  צריכים שתהיהבכל מקרה  
 יכולה להיות רק תווית ברירת מחדל אחת. 

 מרובות.  switch caseאנו יכולים לקנן הצהרות  
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 switch caseדוגמאות לשימוש במשפט 
 

 בתור מספר. המתקבל יום בשבוע בהתאם לקלט  ה את שם המדפיסהתוכנית 

#include <stdio.h> 

  

int main() 

{ 

    int day; 

        /* Input day of the week number from user */ 

    printf("Enter day number(1-7): "); 

    scanf("%d", &day); 

     

    switch(day) 

    { 

        case 1:  

            printf("Monday"); 

            break; 

        case 2:  

            printf("Tuesday"); 

            break; 

        case 3:  

            printf("Wednesday"); 

            break; 

        case 4:  

            printf("Thursday"); 

            break; 

        case 5:  

            printf("Friday"); 

            break; 

        case 6:  

            printf("Saturday"); 

            break; 

        case 7:  

            printf("Sunday"); 

            break; 

        default:  

            printf("Invalid input! Please enter day number between 1-7."); 

    } 

  

    return 0; 

} 
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 קוד" או לא. י א "אות נימשתמש אות )קטנה או גדולה( ומחליטה האם אות ההרשום תוכנית שמקבלת מ

 

#include <stdio.h> 

  

int main() 

{ 

    char ch; 

  

    /* Input an alphabet from user */ 

    printf("Enter any alphabet: "); 

    scanf("%c", &ch); 

  

    /* Switch value of ch */ 

    switch(ch) 

    { 

        case 'a':  

        case 'e':  

        case 'i':  

        case 'o':  

        case 'u':  

        case 'A':  

        case 'E':  

        case 'I':  

        case 'O':  

        case 'U':  

            printf("Vowel"); 

            break; 

        default:  

            printf("Consonant"); 

    } 

  

    return 0; 

} 

 

 ?switch caseבין שני מספרים בעזרת משפט מכיצד אפשר לבדוק מהו מספר הגדול 

#include <stdio.h> 

  

int main() 

{ 

    int num1, num2; 

  

    /* Input two numbers from user */ 

    printf("Enter two numbers to find maximum: "); 

    scanf("%d%d", &num1, &num2); 

  

    /* Expression (num1 > num2) will return either 0 or 1 */ 

    switch(num1 > num2) 

    {    

        /* If condition (num1>num2) is false */ 
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        case 0:  

            printf("%d is maximum", num2); 

            break; 

  

        /* If condition (num1>num2) is true */ 

        case 1:  

            printf("%d is maximum", num1); 

            break; 

    } 

    return 0; 

} 

 

 מחשבון פשוט עם פעולות חיבור, חיסור, כפל וחילוק.  המדמהכתוב תוכנית 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char op; 

    float num1, num2, result=0.0f; 

    /* Print welcome message */ 

    printf("WELCOME TO SIMPLE CALCULATOR\n"); 

    printf("----------------------------\n"); 

    printf("Enter [number 1] [+ - * /] [number 2]\n"); 

    /* Input two number and operator from user */ 

    scanf("%f %c %f", &num1, &op, &num2); 

    /* Switch the value and perform action based on operator*/ 

    switch(op) 

    { 

        case '+':  

            result = num1 + num2; 

            break; 

        case '-':  

            result = num1 - num2; 

            break; 

        case '*':  

            result = num1 * num2; 

            break; 

        case '/':  

            result = num1 / num2; 

            break; 

        default:  

            printf("Invalid operator"); 

    } 

    /* Prints the result */ 

    printf("%.2f %c %.2f = %.2f", num1, op, num2, result); 

  

    return 0; 

} 
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 נעשה שדרוג לתוכנה בעזרת שימוש בפונקציות: 

#include <stdio.h> 

float add(float num1, float num2);  // Function declarations for calculator 

float sub(float num1, float num2); 

float mult(float num1, float num2); 

float div(float num1, float num2); 

int main() 

{ 

    char op; 

    float num1, num2, result=0.0f; 

    printf("WELCOME TO SIMPLE CALCULATOR\n"); 

    printf("Enter [number 1] [+ - * /] [number 2]\n"); 

    scanf("%f %c %f", &num1, &op, &num2); 

    switch(op) 

    { 

        case '+':  

            result = add(num1, num2); 

            break; 

        case '-':  

            result = sub(num1, num2); 

            break; 

        case '*':  

            result = mult(num1, num2); 

            break; 

        case '/':  

            result = div(num1, num2); 

            break; 

        default:  

            printf("Invalid operator"); 

    } 

        printf("%.2f %c %.2f = %.2f", num1, op, num2, result);  /* Print the 

result */ 

    return 0; 

} 

float add(float num1, float num2)  // Function to add two numbers 

{ 

    return num1 + num2; 

} 

float sub(float num1, float num2) // Function to subtract two numbers 

{ 

    return num1 - num2; 

} 

float mult(float num1, float num2)  // Function to multiply two numbers 

{ 

    return num1 * num2; 

} 

float div(float num1, float num2)  // Function to divide two numbers 

{ 

    return num1 / num2; 

} 
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 .0-בודקת האם מספר חיובי, שלילי או שווה ל switch caseכתוב תוכנית שבעזרת משפט 

#include <stdio.h> 

  

int main() 

{ 

    int num; 

    printf("Enter any number: "); 

    scanf("%d", &num); 

    switch (num > 0) 

    { 

        // Num is positive 

        case 1: 

            printf("%d is positive.", num); 

        break; 

  

        // Num is either negative or zero 

        case 0: 

            switch (num < 0) 

            { 

                case 1:  

                    printf("%d is negative.", num); 

                    break; 

                case 0: 

                    printf("%d is zero.", num); 

                    break; 

            } 

        break; 

    } 

    return 0; 

} 

 

 מוצאת פתרון של משוואה ריבועית. switch caseכתוב תוכנית שבעזרת משפט 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> /* Used for sqrt() */ 

  

int main() 

{ 

    float a, b, c; 

    float root1, root2, imaginary; 

    float discriminant; 

  

    printf("Enter values of a, b, c of quadratic equation (aX^2 + bX + c): 

"); 

    scanf("%f %f %f", &a, &b, &c); 

    /* Calculate discriminant */ 

    discriminant = (b * b) - (4 * a * c); 

    /* Compute roots of quadratic equation based on the nature of 

discriminant */ 

    switch(discriminant > 0) 

    { 
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        case 1: 

            /* If discriminant is positive */ 

            root1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a); 

            root2 = (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a); 

printf("Two distinct and real roots exists: %.2f and %.2f",root1, root2); 

            break; 

        case 0: 

            /* If discriminant is not positive */ 

            switch(discriminant < 0) 

            { 

                case 1: 

                    /* If discriminant is negative */ 

                    root1 = root2 = -b / (2 * a); 

                    imaginary = sqrt(-discriminant) / (2 * a); 

  

       printf("Two distinct complex roots exists: %.2f + i%.2f and %.2f - 

i%.2f",  

                            root1, imaginary, root2, imaginary); 

                    break; 

                case 0: 

                    /* If discriminant is zero */ 

                    root1 = root2 = -b / (2 * a); 

        printf("Two equal and real roots exists: %.2f and %.2f", root1, 

root2); 

                    break; 

            } 

    } 

  

    return 0; 

} 
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 אופרטורים של קישור תנאים.  3.5

 

Operators  הסבר  דוגמא 

&& (logical 
AND) (x>5)&&(y<5)  

פונקציה מחזירה "אמת" רק בתנאי  ה
 שכל תנאי מחזיר "אמת"

|| (logical 
OR) (x>=10)||(y>=10)  

פונקציה מחזירה "אמת" בתנאי  ה
 שלפחות תנאי אחד מחזיר "אמת"

! (logical 
NOT) !( x>5 (  

פונקציה מחזירה "אמת" אם תנאי  ה
 מחזיר "שקר" והפוך.   

 
 וצריכים לבנות אותה ידנית:   Cלא קיימת בשפת  XOR יתשימו לב שפונקצי

A XOR B = A’ B+ A B’ 
 . ORואז פעולת  ANDואז פעולות  NOTסדר פעולות: קודם כל סוגריים, פעולת 

 

#include <stdio.h> 

  

int main() 

{ 

   int m=40,n=20; 

   int o=20,p=30; 

   if (m>n && m !=0) 

   { 

      printf("&& Operator : Both conditions are true\n"); 

   } 

   if (o>p || p!=20) 

   { 

      printf("|| Operator : Only one condition is true\n"); 

   } 

   if (!(m>n && m !=0)) 

   { 

      printf("! Operator : Both conditions are true\n"); 

   } 

   else 

   { 

      printf("! Operator : Both conditions are true. " \ 

      "But, status is inverted as false\n"); 

   } 

} 

 פלט: 

&& Operator : Both conditions are true 

|| Operator : Only one condition is true 

! Operator : Both conditions are true. But, status is inverted as false 
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 (:   "?".  conditional operatorאופרטור של תנאי )  3.6

 

value=  (Condition? true_value: false_value); 
 

 אופרטור של השוואה. אופרטור נראה בצורה הבאה: 
 

y = ( x ==1 ? 2 : 0 ) ; 
 

 . 0מקבל ערך  y, אחרת 2מקבל ערך   y 1-שווה ל x-של אופרטור: במידה ופרוש 
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 נראה כמה דוגמאות שימוש באופרטור הזה: 
 

 מספרים. 2בין  גדול ביותר המצא מספר 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int num1, num2, max; 

    // Input two number from user 

    printf("Enter two numbers: "); 

    scanf("%d%d", &num1, &num2); 

  

    /* If num1 > num2 then 

     *     assign num1 to max 

     * else 

     *     assign num2 to max  */ 

    max = (num1 > num2) ? num1 : num2; 

    printf("Maximum between %d and %d is %d", num1, num2, max); 

    return 0; 

} 

 

 

#include "stdio.h" 

  

void main() 

{ 

    int a=5, b=4, m; 

    if(a>b) 

        m=a+b; 

    else 

        m=a-b; 

  

    printf("m= %d \n", m); 

  

    m=a>b ? a+b : a-b; 

    printf("m= %d \n", m); 

} 

 

m= 9 
m= 9 
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 מספרים. 3הגדול ביותר בין מצא מספר 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int num1, num2, num3, max; 

    //Input three numbers from user 

    printf("Enter three numbers: "); 

    scanf("%d%d%d", &num1, &num2, &num3); 

    /* If num1 > num2 and num1 > num3 then 

     *     assign num1 to max 

     * else if num2 > num3 then 

     *     assign num2 to max 

     * else 

     *     assign num3 to max   */ 

    max = (num1 > num2 && num1 > num3) ? num1 :(num2 > num3) ? num2 : num3; 

    printf("\nMaximum between %d, %d and %d = %d", num1, num2, num3, max); 

    return 0; 

} 

 

 זוגי. -בדוק האם מספר זוגי או אי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int num; 

    // Input a number from user 

    printf("Enter any number to check even or odd: "); 

    scanf("%d", &num); 

    /* If n%2==0 then  

     *     print it is even 

     * else 

     *     print it is odd   */ 

    (num%2 == 0)? printf("The number is EVEN"): printf("The number is ODD"); 

    return 0; 

} 

 

 בדוק האם שנה היא שנה מעוברת. 

 גרסה א'.

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int year; 

    //  Input year from user  

    printf("Enter any year: "); 

    scanf("%d", &year); 

    /* If year%4==0 and year%100!=0 then 

     *     print leap year 

     * else if year%400==0 then 
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     *     print leap year 

     * else 

     *     print common year  */ 

    (year%4==0 && year%100!=0) ? printf("LEAP YEAR") : 

        (year%400 ==0 ) ? printf("LEAP YEAR") : printf("COMMON YEAR"); 

    return 0; 

} 

 

 גרסה ב'.

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int year; 

    //  Input year from user  

    printf("Enter any year: "); 

    scanf("%d", &year); 

    printf("%s", ((year%4==0 && year%100!=0) ?  

                    "LEAP YEAR" : (year%400 ==0 ) ?  

                        "LEAP YEAR" : "COMMON YEAR")); 

    return 0; 

} 

 

 האם תו הוא אות או לא. בדוק 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char ch; 

     //Input character from user 

    printf("Enter any character: "); 

    scanf("%c", &ch); 

    /* If (ch>='a' and ch<='z') or (ch>='A' and ch<='Z') then 

     *     print alphabet 

     * else 

     *     print not alphabet   */ 

(ch>='a' && ch<='z') || (ch>='A' && ch<='Z') ? printf("It is ALPHABET") :  

printf("It is NOT ALPHABET"); 

    return 0; 

} 
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 תרגול בנושא ביצוע מותנה.  3.7

 טבלאות מעקב.   -ביצוע מותנה תרגול בנושא   3.7.1

 

 . 1תרגיל מס' 

 . 0 -ו 6, 3קלט ל ש ים הבאיםבמקר ומה יהיה פלט הסבר מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int number; 

  printf(" Enter an int value to check \n"); 

  scanf("%d", &number); 

  if ( number%2 == 0 )  

     printf("Given number %d is EVEN NUMBER \n", number); 

  else 

    printf("Given number %d is ODD NUMBER \n", number); 

  return 0; 

} 

 

 . 2תרגיל מס' 

 . 6,  2;  6,  6;   -3,  2יהיה הפלט במקרים הבאים של קלט:  ומה  הסבר מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h>   

int main() {   

    int a, b;   

    printf("Please Enter Two different values\n");   

    scanf("%d %d", &a, &b);   

    if(a > b)  

    { 

        printf("%d is Largest\n", a);           

    }  

    else if (b > a) 

    {  

        printf("%d is Largest\n", b);   

    }  

    else  

    { 

 printf("Both are Equal\n"); 

    } 

    return 0;   

} 
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 . 3תרגיל מס' 

 . 6,  2,  6;   -3,  2,  5הסבר מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט במקרים הבאים של קלט:  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int a, b, c; 

 printf("Please Enter three different values\n"); 

 scanf("%d %d %d", &a, &b, &c); 

 if (a > b && a > c)  

  { 

   printf("\n%d is Greater Than both %d and %d", a, b, c);  

  } 

 else if (b > a && b > c)  

  { 

   printf("\n%d is Greater Than both %d and %d", b, a, c); 

  } 

 else if (c > a && c > b)  

  { 

   printf("\n%d is Greater Than both %d and %d", c, a, b); 

  } 

 else  

  { 

   printf("\nEither any two values or all the three values are equal"); 

  }  

 return 0; 

} 

 

 . 4תרגיל מס' 

 . 55,  33, 25,  2הסבר מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט במקרים הבאים של קלט:  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int number; 

   printf("\n Please Enter any Number to Check: "); 

   scanf("%d", &number); 

    if (( number % 5 == 0 ) && ( number % 11 == 0 )) 

      printf("\n Given number %d is Divisible by 5 and 11", number); 

   else 

     printf("\n Given number %d is Not Divisible by 5 and 11", number); 

  return 0; 

} 

 

 , או בשניהם. 5-ב או  11-תשנה תוכנית כך שהיא תודיע האם מספר מתחלק ב
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 . 5תרגיל מס' 

 : של קלט ים הבאיםבמקר ומה יהיה פלט הסבר מה עושה תוכנית הבאה 

 232 .א

 120 .ב
 34 .ג

 180 .ד

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Units; 

 float Amount, Sur_Charge, Total_Amount; 

 printf("\n Please Enter the Units that you Consumed  :  "); 

   scanf("%d", &Units); 

   if (Units < 50) 

   { 

             Amount = Units * 2.60; 

    Sur_Charge = 25;    

   }  

   else if (Units <= 100) 

   { 

    Amount = 130 + ((Units - 50 ) * 3.25); 

    Sur_Charge = 35;   

   } 

   else if (Units <= 200) 

   { 

     Amount = 130 + 162.50 + ((Units - 100 ) * 5.26); 

    Sur_Charge = 45;   

   } 

   else 

   { 

     Amount = 130 + 162.50 + 526 + ((Units - 200 ) * 7.75);  

     Sur_Charge = 55;  

 } 

 Total_Amount = Amount + Sur_Charge; 

 printf("\n Electricity Bill  =  %.2f", Total_Amount);  

   return 0; 

} 

 

 . 6תרגיל מס' 

 . 34307של קלט ומה יהיה פלט במקרה  הסבר מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Amount; 

 int Note200, Note100, Note50, Note20, Coin10, Coin5, Coin2, Coin1; 

Note200 = Note100 = Note50 = Note20 = Coin10 = Coin5 = Coin2 = Coin1 = 0;  

 printf("\n Please Enter the Amount of Cash  = "); 

   scanf("%d", &Amount); 
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   if (Amount > 200) 

   { 

    Note200 = Amount / 200; 

    Amount = Amount - (Note200 * 200);  

   }  

   if (Amount >= 100) 

   { 

    Note100 = Amount / 100; 

    Amount = Amount - (Note100 * 100);  

   } 

   if (Amount >= 50) 

   { 

    Note50 = Amount / 50; 

    Amount = Amount - (Note50 * 50);  

   } 

   if (Amount >= 20) 

   { 

    Note20 = Amount / 20; 

    Amount = Amount - (Note20 * 20);   

   } 

 if (Amount >= 10) 

   { 

    Coin10 = Amount / 10; 

    Amount = Amount - (Coin10 * 10);   

   }  

   if (Amount >= 5) 

   { 

    Coin5 = Amount / 5; 

    Amount = Amount - (Coin5 * 5);   

   } 

    if (Amount >= 2) 

   { 

    Coin2 = Amount / 2; 

    Amount = Amount - (Coin2 * 2);   

   }            

   if (Amount >= 1) 

   { 

     Coin1 = Amount; 

 } 

 printf("\n Total Number of Notes are \n"); 

 printf("\n 200 Notes  =  %d", Note200);  

 printf("\n 100 Notes  =  %d", Note100);  

 printf("\n 50 Notes  =  %d", Note50);  

 printf("\n 20 Notes  =  %d", Note20);  

 printf("\n 10 Coins  =  %d", Coin10);  

 printf("\n 5 Coins  =  %d", Coin5);  

 printf("\n 2 Coins  =  %d", Coin2);  

 printf("\n 1 Coin  =  %d", Coin1);   

   return 0; 

} 

 . 1תן דוגמה של קלט, שבכל הודעה יופיע מספר 
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 . 7תרגיל מס' 

 הסבר מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט הבא: 

 232 .א

 120 .ב
 34 .ג

 180 .ד

#include <stdio.h>  

int main() 

{ 

 int Units; 

 float Amount, Sur_Charge, Total_Amount; 

    

 printf("\n Please Enter the Units that you Consumed  :  "); 

   scanf("%d", &Units); 

            if (Units > 500) 

   { 

    Amount = Units * 9.65; 

    Sur_Charge = 85;    

   }  

   else if (Units >= 300) 

   { 

    Amount = Units * 7.75; 

    Sur_Charge = 75;   

   }  

   else if (Units >= 200) 

   { 

    Amount = Units * 5.26; 

    Sur_Charge = 55;   

   }   

   else if (Units >= 100) 

   { 

    Amount = Units * 3.76; 

    Sur_Charge = 35;   

   }  

   else 

   { 

     Amount = Units * 2.25;  

     Sur_Charge = 25;  

 }  

 Total_Amount = Amount + Sur_Charge; 

 printf("\n Electricity Bill  =  %.2f", Total_Amount);   

   return 0; 

} 
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 . 8תרגיל מס' 

 . 25000,  15000,  5000במקרה של קלט  הסבר מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 float Basic, HRA, DA, Gross_Salary; 

 printf("\n Please Enter the Basic Salary of an Employee  :  "); 

   scanf("%f", &Basic); 

   if (Basic <= 10000) 

   { 

    HRA = (Basic * 8) / 100; // or HRA = Basic * (8 / 100) 

  DA = (Basic * 10) / 100; // Or Da= Basic * 0.1      

   }  

   else if (Basic <= 20000) 

   { 

    HRA = (Basic * 16) / 100; 

    DA = (Basic * 20) / 100;    

   } 

   else 

   { 

     HRA = (Basic * 24) / 100;  

     DA = (Basic * 30) / 100; 

 } 

 Gross_Salary = Basic + HRA + DA; 

 printf("\n Gross Salary of this Employee  =  %.2f", Gross_Salary); 

  

   return 0; 

} 

 

 . 9תרגיל מס' 

 הסבר מה עושה תוכנית הבאה: 

#include <stdio.h>   

int main() {   

    int a, b, largest; 

    printf("Please Enter Two Different Values\n");   

    scanf("%d %d", &a, &b);   

    if(a == b) 

    { 

        printf("Both are Equal\n"); 

    } 

    else {  

        largest = (a > b) ? a : b; 

        printf("%d is Largest\n", largest); 

    } 

    return 0;   

} 
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 . 10תרגיל מס' 

 . 2100, 2021,  2012תבדוק אותה בהתאם לקלט: . הסבר מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int year; 

   printf("\n Please Enter any year you wish \n"); 

  scanf("%d", &year); 

   if ( year%400 == 0) 

     printf("\n%d is a Leap Year. \n", year); 

  else if ( year%100 == 0) 

     printf("\n%d is not the Leap Year. \n", year); 

  else if ( year%4 == 0 ) 

     printf("\n%d is a Leap Year. \n", year); 

  else 

     printf("\n%d is not the Leap Year. \n", year);   

   return 0; 

} 

 

 . 11תרגיל מס' 

 ?   8, 0, -9הסבר מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה פלט במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int number; 

  printf("Enter any number:\n"); 

  scanf("%d",&number); 

  if (number >= 0) 

  { 

    if (number > 0) 

      printf("%d is Positive Number", number); 

    else 

      printf("You have entered Value zero."); 

  } 

  else 

    printf("%d is Negative Number", number); 

 return 0; 

} 

 

 . 12תרגיל מס' 

 , אם יש טעות. תבדוק תקינות התוכנה והסבר האם יש טעות וכיצד ניתן לתקן אותה

#include <stdio.h> 

int main() { 

    int a, b, largest; 

    printf("Please Enter Two Values\n"); 

    scanf("%d %d", &a, &b); 
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    switch(a > b) 

    { 

        case 1: printf("%d is Largest", a); 

                break; 

        case 2: printf("%d is Largest", b); 

                break; 

    } 

    return 0; 

} 

 

 . 13תרגיל מס' 

 הסבר מה עושה תוכנית הבאה: 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int a, b, c; 

 printf("Please Enter three different values\n"); 

 scanf("%d %d %d", &a, &b, &c); 

 if(a-b>0 && a-c>0) 

  { 

    printf("\n%d is Greater Than both %d and %d", a, b, c);  

  }  

 else 

  {  

   if(b-c>0) 

    { 

     printf("\n%d is Greater Than both %d and %d", b, a, c); 

    }  

   else 

    { 

     printf("\n%d is Greater than both %d and %d", c, a, b); 

    } 

  } 

 return 0; 

} 

 

 . 14תרגיל מס' 

 . 9,1,5; 1,8,2;   2,6,1בדוק אותה לפי קלט:  הסבר מה עושה תוכנית הבאה:

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int a, b, c, largest; 

 printf("Please Enter three different values\n"); 

 scanf("%d %d %d", &a, &b, &c); 

 largest =((a>b && a>c)?a: (b>c)?b:c); 

 printf("\nLargest number among three is: %d", largest); 

 return 0; 

} 
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 . 15תרגיל מס' 

 . 2021,  2012, 2100,  2000. בדוק אותה לפי קלט: הסבר מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int year; 

  printf("\n Please Enter any year you wish \n"); 

  scanf("%d",&year); 

  if(year%4 == 0) 

   { 

    if( year%100 == 0)  

     { 

      if ( year%400 == 0) 

         printf("\n %d is a Leap Year.", year); 

      else 

         printf("\n %d is not the Leap Year.", year); 

     } 

    else 

       printf("\n %d is a Leap Year.", year ); 

   } 

  else 

     printf("\n %d is not the Leap Year.", year); 

 return 0; 

} 

 

 . 16תרגיל מס' 

 ? 35,  55, 121במקרים הבאים:  הסבר מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int number; 

   printf("\n Please Enter any Number to Check"); 

   scanf("%d",&number); 

   ((number % 5 == 0 ) && ( number % 11 == 0 )) ?  

    printf("\n Given number %d is Divisible ", number) :  

   printf("\n Given number %d is Not Divisible ", number); 

  return 0; 

 } 
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 . 17תרגיל מס' 

 . 1001 -ו 1100ובמקרה של  1010 -ו 1001ומה יהיה פלט במקרה של קלט  תוכנית הבאה הסבר מה עושה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   float Unit_Price, Sales_Amount, Amount; 

   printf("\n Please Enter the Actrual Product Cost : "); 

   scanf("%f", &Unit_Price); 

   printf("\n Please Enter the Sale Price (or Selling Price) :  "); 

   scanf("%f", &Sales_Amount); 

   if (Sales_Amount > Unit_Price) 

   { 

    Amount = Sales_Amount - Unit_Price; 

    printf("\n Profit Amount  =  %.4f", Amount); 

   } 

   else if(Unit_Price > Sales_Amount) 

    { 

     Amount = Unit_Price - Sales_Amount; 

    printf("\n Loss Amount  =  %.4f", Amount); 

 } 

   else 

     printf("\n No Profit No Loss!"); 

  return 0; 

} 

 . 18תרגיל מס' 

 הסבר מה עושה תוכנית הבאה: 

#include <stdio.h> 

#include<math.h> 

int main() 

{ 

 float a, b, c; 

 float root1, root2, imaginary, discriminant;  

 printf("\n Please Enter values of a, b, c of Quadratic Equation :  "); 

   scanf("%f %f %f", &a, &b, &c); 

   discriminant = (b * b) - (4 * a *c); 

   if(discriminant > 0) 

   { 

   root1 = (-b + sqrt(discriminant) / (2 * a)); 

   root2 = (-b - sqrt(discriminant) / (2 * a)); 

 printf("\n Two Real Roots: x1 = %.2f and x2 = %.2f", root1, root2); 

   } 

   else if(discriminant == 0) 

   { 

    root1 = root2 = -b / (2 * a); 

    printf("\n One Root: root1 = %.2f ", root1); 

   } 

   else  

     printf("\n No Roots”);  

     

   return 0; 

} 

 טעות חישוב. " לא תהיה a,b,cתתקן תוכנית כך שבכל "
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 . 19תרגיל מס' 

 הסבר מה עושה תוכנית הבאה: 

#include <stdio.h> 

#include<math.h> 

int main() 

{ 

 float a, b, c; 

 float root1, root2, imaginary, discriminant;  

 printf("\n Please Enter values of a, b, c of Quadratic Equation :  "); 

   scanf("%f %f %f", &a, &b, &c); 

   discriminant = (b * b) - (4 * a *c); 

   if(discriminant > 0) 

   { 

   root1 = (-b + sqrt(discriminant) / (2 * a)); 

   root2 = (-b - sqrt(discriminant) / (2 * a)); 

 printf("\n Two Real Roots: x1 = %.2f and x2 = %.2f", root1, root2); 

   } 

   else if(discriminant == 0) 

   { 

   root1 =  -b / (2 * a); 

   printf("\n One Root: root1 = %.2f ", root1); 

   } 

   else if(discriminant < 0) 

   { 

    root1 = root2 = -b / (2 * a); 

    imaginary = sqrt(-discriminant) / (2 * a); 

  printf("\n Two Complex Roots x1 = %.2f+%.2f and x2 = %.2f-%.2f", root1, 

imaginary, root2, imaginary); 

   }  

   return 0; 

} 

 

 . 20תרגיל מס' 

 הסבר מה עושה תוכנית הבאה: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 char Operator; 

 float num1, num2, result = 0;  

 printf("\n Please Enter an Operator (+, -, *, /)  :  "); 

   scanf("%c", &Operator); 

 printf("\n Please Enter the Values for Operands: num1 and num2  :  "); 

   scanf("%f%f", &num1, &num2); 

   switch(Operator) 

   { 

    case '+': 

     result = num1 + num2; 

     break; 

    case '-': 
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     result = num1 - num2; 

     break;      

    case '*': 

     result = num1 * num2; 

     break; 

    case '/': 

     result = num1 / num2; 

     break; 

  default: 

   printf("\n You have enetered an Invalid Operator "); 

           

 } 

printf("\n The result of %.2f %c %.2f = %.2f", num1, Operator, num2, result); 

   return 0; 

} 

 

 . 21תרגיל מס' 

 עושה תוכנית הבאה: הסבר מה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int english, chemistry, computers, physics, maths;  

    float Total, Percentage; 

    printf(" Please Enter the Five Subjects Marks : \n"); 

    scanf("%d %d %d %d %d",&english,&chemistry,&computers,&physics,&maths); 

    Total = english + chemistry + computers + physics + maths; 

    Percentage = (Total / 500) * 100; 

    printf(" Total Marks = %.2f\n", Total); 

    printf(" Marks Percentage = %.2f", Percentage); 

    if(Percentage >= 90) 

    { 

     printf("\n Grade A"); 

 } 

 else if(Percentage >= 80) 

    { 

     printf("\n Grade B"); 

 } 

 else if(Percentage >= 70) 

    { 

     printf("\n Grade C"); 

 } 

 else if(Percentage >= 60) 

    { 

     printf("\n Grade D"); 

 } 

 else if(Percentage >= 40) 

    { 

     printf("\n Grade E"); 

 } 

 else  
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    { 

     printf("\n Fail"); 

 }  

    return 0; 

} 

 

 . 22תרגיל מס' 

 הסבר מה עושה תוכנית הבאה: 

#include <stdio.h> 

#include<math.h> 

int main() 

{ 

 float a, b, c; 

 float root1, root2, imaginary, discriminant; 

 printf("\n Please Enter values of a, b, c of Quadratic Equation :  "); 

   scanf("%f%f%f", &a, &b, &c); 

   discriminant = (b * b) - (4 * a *c); 

   switch(discriminant > 0) 

   { 

 case 1: 

   root1 = (-b + sqrt(discriminant) / (2 * a)); 

   root2 = (-b - sqrt(discriminant) / (2 * a)); 

printf("\n Two Real Roots: root1 = %.2f and root2 = %.2f", root1, root2); 

 break; 

  case 0: 

switch(discriminant < 0) 

{ 

 case 1: //True 

 root1 = root2 = -b / (2 * a); 

 imaginary = sqrt(-discriminant) / (2 * a); 

printf("\n No Roots"); 

     break; 

 case 0: // False (Discriminant = 0) 

 root1 = -b / (2 * a); 

printf("\n One Root Exist: root1 = %.2f ", root1); 

     break; 

   } 

   } 

   return 0; 

} 

 

 . 23תרגיל מס' 

 הסבר מה עושה תוכנית הבאה: 

#include <stdio.h> 

#include<math.h> 

int main() 

{ 

 float a, b, c; 
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 float root1, root2, imaginary, discriminant; 

 printf("\n Please Enter values of a, b, c of Quadratic Equation :  "); 

   scanf("%f%f%f", &a, &b, &c); 

   discriminant = (b * b) - (4 * a *c); 

   switch(discriminant > 0) 

   { 

 case 1: 

   root1 = (-b + sqrt(discriminant) / (2 * a)); 

   root2 = (-b - sqrt(discriminant) / (2 * a)); 

printf("\n Two Real Roots: root1 = %.2f and root2 = %.2f", root1, root2); 

 break; 

  case 0: 

switch(discriminant < 0) 

{ 

 case 1: //True 

 root1 = root2 = -b / (2 * a); 

 imaginary = sqrt(-discriminant) / (2 * a); 

printf("\n Two Complex Roots Exists: root1 = %.2f+%.2f and root2 = %.2f-

%.2f", root1, imaginary, root2, imaginary); 

     break; 

 case 0: // False (Discriminant = 0) 

 root1 = -b / (2 * a); 

printf("\n One Root Exist: root1 = %.2f ", root1); 

     break; 

   } 

   } 

   return 0; 

} 

 

 . 24תרגיל מס' 

 הסבר מה עושה תוכנית הבאה: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 char Operator; 

 float num1, num2, result = 0;  

 printf("\n Please Enter an Operator (+, -, *, /)  :  "); 

   scanf("%c", &Operator); 

printf("\n Please Enter the Values for two Operands: num1 and num2  :  "); 

   scanf("%f%f", &num1, &num2); 

   switch(Operator) 

   { 

    case '+': 

  printf("\n The result of %.2f + %.2f  = %.2f", num1, num2, num1 + num2); 

     break; 

    case '-': 

  printf("\n The result of %.2f - %.2f  = %.2f", num1, num2, num1 - num2); 

     break;      

    case '*': 

  printf("\n The result of %.2f * %.2f  = %.2f", num1, num2, num1 * num2); 
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     break; 

    case '/': 

  printf("\n The result of %.2f / %.2f  = %.2f", num1, num2, num1 / num2); 

     break; 

  default: 

  printf("\n You have entered an Invalid Operator ");        

    

 } 

   return 0; 

} 

 

 . 25תרגיל מס' 

 : 25,  0,  -8ומה הוא פלט, כאשר קלט הוא  הסבר מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int number; 

  printf(" Enter any number \n"); 

  scanf("%d",&number); 

 (number > 0)? printf(" Number is Positive \n"): 

 (number < 0)? printf(" Number is Negative \n"):printf(" Number is zero \n"); 

  return 0; 

} 

 

 . 26תרגיל מס' 

 הסבר מה עושה תוכנית הבאה: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 char Operator; 

 float num1, num2, result = 0; 

 printf("\n Please Enter an Operator (+, -, *, /)  :  "); 

   scanf("%c", &Operator); 

printf("\n Please Enter the Values for two Operands: num1 and num2  :  "); 

scanf("%f%f", &num1, &num2); 

   if(Operator == '+') 

   { 

  printf("\n The result of %.2f + %.2f  = %.2f", num1, num2, num1 + num2); 

   } 

   else if(Operator == '-') 

   { 

  printf("\n The result of %.2f - %.2f  = %.2f", num1, num2, num1 - num2); 

   } 

   else if(Operator == '*') 

   { 

  printf("\n The result of %.2f * %.2f  = %.2f", num1, num2, num1 * num2); 

   } 

   else if(Operator == '/') 
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   { 

  printf("\n The result of %.2f / %.2f  = %.2f", num1, num2, num1 / num2); 

   } 

   else 

   { 

    printf("\n You have enetered an Invalid Operator "); 

 } 

   return 0; 

} 

 

 . 27תרגיל מס' 

 מה תדפיס תוכנית הבאה?  

#include “stdio.h” 

int main() 

{ 

    int i=3; 

    switch(i) 

    { 

        default:printf("zero"); 

        case 1: printf("one"); 

        break; 

        case 2:printf("two"); 

        break; 

        case 3: printf("three"); 

        break; 

    } 

return 0; 

} 

 

 . 28תרגיל מס' 

 מה תדפיס תוכנית הבאה?  

#include “stdio.h” 

main() 

{ 

    int i = 1; 

    for(;;) 

    { 

        printf("%d",i++); 

        if(i > 5) 

            break; 

    } 

return 0; 

} 
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 . 29תרגיל מס' 

 מה תדפיס תוכנית הבאה?  

#include “stdio.h” 

main() 

{ 

    int i = 1; 

    int j = 2; 

    switch(i) 

    { 

        case 1: printf("one"); 

        break; 

        case j: printf("two"); 

        break; 

    } 

return 0; 

} 

 

 . 30תרגיל מס' 

 מה תדפיס תוכנית הבאה?  

#include “stdio.h” 

main() 

{ 

    int a =10; 

    if(a = 5) 

        printf("hello"); 

    else 

        printf("bye"); 

return 0; 

} 

 

 . 31תרגיל מס' 

 מה תדפיס תוכנית הבאה?  

#include “stdio.h” 

main() 

{ 

    switch (2) 

    { 

        case 1: printf("one"); 

        case 2: printf("two"); 

        case 3: printf("three"); 

        default: printf("four"); 

    } 

return 0; 

} 
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 . 32תרגיל מס' 

 מה תדפיס תוכנית הבאה?  

#include “stdio.h” 

main() 

{ 

    int a = 0; 

    if(a) 

        printf("Study"); 

    else 

        printf("tonight"); 

return 0; 

} 
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 טבלאות מעקב עם פונקציות.  -תרגול בנושא ביצוע מותנה   - 3.7.2

 

 . 1תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153במקרה של קלט  מה עושה תוכנית הבאה  

#include <stdio.h> 

float add(float a, float b); 

float sub(float a, float b); 

float multi(float a, float b); 

float divi(float a, float b); 

int main() 

{ 

char Operator; 

float num1, num2, result = 0; 

printf("\n Please Enter an Operator (+, -, *, /)  :  "); 

  scanf("%c", &Operator); 

printf("\n Please Enter the Values for two Operands: num1 and num2  :  "); 

 scanf("%f%f", &num1, &num2); 

   switch(Operator) 

   { 

    case '+': 

     result = add(num1, num2); 

     break; 

    case '-': 

     result = sub(num1, num2); 

     break;      

    case '*': 

     result = multi(num1, num2); 

     break; 

    case '/': 

     result = divi(num1, num2); 

     break; 

  default: 

   printf("\n You have enetered an Invalid Operator ");     

 } 

printf("\n The result of %.2f %c %.2f = %.2f", num1, Operator, num2, result); 

   return 0; 

} 

float add(float a, float b) 

{ 

 return a + b;} 

float sub(float a, float b) 

{ 

 return a - b;} 

float multi(float a, float b) 

{ 

 return a * b;} 

float divi(float a, float b) 

{ 

 return a / b; } 
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 .2תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Calculte_Square(int Number); 

int main() 

{ 

  int number, Square; 

  printf(" \n Please Enter any integer Value : "); 

  scanf("%d", &number); 

  Square = Calculte_Square(number); 

  printf("\n Square of a given number %d  =  %d", number, Square);  

  return 0; 

} 

int Calculte_Square(int Number) 

{ 

 return Number * Number; 

} 

 

 . 3תרגיל מס' 

 . 135מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include<stdio.h> 

int Sum_Of_Natural_Numbers(int Number); 

int main() 

{ 

  int Number, Sum = 0; 

  printf("\nPlease Enter any Integer Value\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Sum = Sum_Of_Natural_Numbers(Number); 

  printf("Sum of Natural Numbers = %d", Sum); 

  return 0; 

} 

  

int Sum_Of_Natural_Numbers(int Number) 

{ 

 int Sum = 0; 

 if (Number == 0) 

 { 

  return Number; 

 } 

 else 

 { 

  return (Number * (Number + 1) / 2); 

 } 

} 
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 . 4תרגיל מס' 

 . -135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

float absolute(int n); 

  

int main() 

{ 

   int num, result 

   printf("Enter a number: "); 

   scanf("%d", &num); 

   result = absolute(num);  

   printf("Absolute value of %d = %d\n", num, result); 

   return 0; 

} 

 

float absolute(int n) 

{ 

   if(n<0) return -n; 

   else return n; 

} 

 

 . 5תרגיל מס' 

 ? 9,  3,  -2במקרה של קלט    מה עושה תוכנית הבאה

#include<stdio.h> 

  

float minimum(float a, float b, float c); 

float maximum(float a, float b, float c); 

  

int main() 

{ 

  float n1, n2, n3; 

  

  printf("Enter three numbers: "); 

  scanf("%f %f %f", &n1, &n2,  &n3); 

  

  printf("Minimum number = %.2f\n",minimum(n1,n2,n3)); 

  printf("Maximum number = %.2f\n",maximum(n1,n2,n3)); 

  

  return 0; 

} 

  

float minimum(float a, float b, float c) 

{ 

  if(a<=b && a<=c) return a; 

  else if(b<=a && b<=c) return b; 

  else return c; 

} 

  

float maximum(float a, float b, float c) 
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{ 

  if(a>=b && a>=c) return a; 

  else if(b>=a && b>=c) return b; 

  else return c; 

} 
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 . (רמה בסיסית)כתיבת תוכנות   -מותנה ביצוע תרגול בנושא   3.7.3

 

 . 1תרגיל מס' 

 זוגי הקרוב ביותר. את המספר ה  החזיר תוכנה צריכה להמשתמש מספר שלם. המקבלת מהכתוב תוכנה 

 .2תרגיל מס' 

 הקרוב ביותר.  3-מספר שמתחלק בהחזיר את התוכנה צריכה להמשתמש מספר שלם. המקבלת מהכתוב תוכנה 

 .3תרגיל מס' 

 מספרים ומסדרת אותם בסדר עולה.  3משתמש המקבלת מהכתוב תוכנה 

 .4תרגיל מס' 

תוצאת  את חזיר תתוכנה ה( ומספר שני. /*-שתמש מספר ראשון, אופרטור מתמטי )+המקבלת מהכתוב תוכנה 

 .36, תוכנה צריכה להחזיר 9*  4החישוב. לדוגמא אם משתמש הכניס 

 .5תרגיל מס' 

 צוין.גרוע, חלש, מספיק, טוב, טוב מאוד, מ –ומחזירה תוצאה מילולית  100עד  1-כתוב תוכנה שמקבלת ציון מ

 .6תרגיל מס' 

 .בה נמצא החודשמקבלת מספר של חודש ומחזירה את שם העונה הכתוב תוכנה 

 .7תרגיל מס' 

 גיל האדם ומחזירה הודעה האם הוא תינוק, ילד, נוער, צעיר, מבוגר או זקן. את מקבלת הכתוב תוכנה 

 .8תרגיל מס' 

 משתמש )מצא טבלת המזלות באינטרנט(. הקולטת תאריך לידה )יום וחודש( ומחזירה שם של "מזל" הכתוב תוכנה 

 .9תרגיל מס' 

שנים. ) עכבר, פר, נמר, ארנבת, דרקון,   12חיות תפסו  12שנה ועובד לפי שנים.  60-ידוע שלוח מזלות סיני מתוכנן ל

  1984, 1924לכל חייה: )ירוק, אדום, צהוב, לבן, שחור(. שנת מחזורים  5קוף, תרנגול, כלב וחזיר( ישנם עז,  נחש, סוס,

זירה איזה חמשתמש ומהלידה של הנת את ש מקבלתהשנה של עכבר הירוק. כתוב תוכנה  –הן שנות תחילת החישוב 

 חייה ובאיזה צבע מזלו לפי לוח סיני.

 .10תרגיל מס' 

 . 0י, שלילי או משתמש מספר והיא בודקת האם מספר חיובהמקבלת מהכתוב תוכנה 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 .11תרגיל מס' 

 שתמש תו ובודקת האם זה ספרה, אות גדולה, אות קטנה או משהו אחר.המקבלת מהכתוב תוכנה 

 .12תרגיל מס' 

 שתמש מספר של יום בשבוע ומדפיסה ערך מילולי שלו. המקבלת מהכתוב תוכנה 

 .13תרגיל מס' 

ללא פעולת חילוק של מספר   2-הוא מתחלק ללא שארית במשתמש מספר שלם ובודקת האם הכתוב תוכנית שקולטת מ

 (.8או  6או  4או  2או  0-עצמו. )האם הוא מסתיים ב

 .14תרגיל מס' 

ללא פעולת חילוק של מספר   3-משתמש מספר שלם ובודקת האם הוא מתחלק ללא שארית בהכתוב תוכנית שקולטת מ

 ללא שארית(.  3-עצמו. )סכום ספרות צריך להתחלק ב

 .15מס'  תרגיל

אות ואם כן בודקת האם זאת אות קטנה או  אותו  זה תוכנית בודקת האםהמשתמש תו, הקולטת מה כתוב תוכנית 

 (.aאו  Aגדולה )

 .16 תרגיל מס'

כפל שלהם. לאחר קבלת מספר את המשתמש להכניס המספרים ומבקשת מ 2שמקבלת ממשתמש  יתכתוב תוכנ

 נכונה או לא. בודקת האם תוצאה תוכנית משתמש המ

 

 

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 פעולות עם סיביות:  -מותנה ביצע  תרגילים בנושא 3.7.4

 

 .1תרגיל מס' 

 .  סיביות 8בתוך משתנה  ( נדלקת או לאLSbסיבית הנמוכה ביותר ) הכתוב תוכנית שבודקת האם 

 .2תרגיל מס' 

 .סיביות 8בתוך משתנה  ( נדלקת או לאMSbסיבית הנמוכה ביותר ) הכתוב תוכנית שבודקת האם 

 .3תרגיל מס' 

 סיביות. 8משתנה  נדלקת או לא)לפי בקשת המשתמש( סיבית כלשהי הכתוב תוכנית שבודקת האם 

 .4תרגיל מס' 

 סיביות. 8בתוך משתנה )לפי בקשת המשתמש( כתוב תוכנית שמדליקה סיבית כלשהי 

 .5תרגיל מס' 

 סיביות. 8משתמש( בתוך משתנה כתוב תוכנית שמאפסת סיבית כלשהי )לפי בקשת ה

 .6תרגיל מס' 

 סיביות. 8כתוב תוכנית שהופכת סיבית כלשהי )לפי בקשת המשתמש( בתוך משתנה 

 .7תרגיל מס' 

  0010) 50סיביות. )לדוגמא במספר   8בתוך משתנה  1-סיבית הגבוהה ביותר ששווה להכתוב תוכנית שבודקת מה היא 

 (.  1היא הגבוהה ביותר עם ספרה   6( סיבית מספר  0011

 .8תרגיל מס' 

  0010) 50סיביות. )לדוגמא במספר   8בתוך משתנה  1-סיבית הנמוכה ביותר ששווה להכתוב תוכנית שבודקת מה היא 

 (.  1היא הגבוהה ביותר עם ספרה   2( סיבית מספר  0011

 .9תרגיל מס' 

 סיביות.  16כתוב תוכנית שבודקת כמה אפסים וכמה אחדים יש בתוך משתנה 

 .10תרגיל מס' 

 סיביות( עליון עם ניבל תחתון.  4סיביות מחליפה ניבל )  8כתוב תוכנית שבתוך משתנה 
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 .11תרגיל מס' 

 . 0נכנסת במקום סיבית  7אלה וסיבית ממשך פעולה סיבוב שמאלה כך שכל סיבית זזה שמ

 .12תרגיל מס' 

 .7נכנסת במקום סיבית  0ממשך פעולה סיבוב ימינה כך שכל סיבית זזה ימינה וסיבית 

 .13תרגיל מס' 

 כך שמשתמש נותן מספר הזזות.  12-ו 11תחזור על תרגילים 
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 פונקציות. כתיבת תוכנות בעזרת . תרגול בנושא ביצוע מותנה 3.7.5

 

 .1תרגיל מס' 

 שמחפשת המספר הקטן ביותר משני מספרים. כתוב תוכנה 

 תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש שני מספרים ומדפיסה את המספר הקטן משניהם.

כתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את שני המספרים שנקלטו מהמשתמש ומחזירה לתוכנה ראשית את המספר  

 הקטן ביותר מהמספרים האלה.  

 

 .2תרגיל מס' 

תוכנה ראשית מקבלת ממשתמש את מספרים.  ניביותר מש גדולכתוב תוכנה שמשתמשת בפונקציה לחיפוש מספר ה

  החזיר מים ומספר ה נישאת מתוכנה רשאית  גדול ביותר בעזרת פונקציה שמקבלתשני מספרים ומדפיסה את המספר ה

 לתוכנה ראשית.  ביותר  גדולהמספר האת 

 

 .3תרגיל מס' 

 שמחפשת המספר הקטן ביותר משלושת המספרים. כתוב תוכנה 

 תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש שלושה מספרים ומדפיסה את המספר הקטן ביותר. 

כתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את שלושת המספרים שנקלטו מהמשתמש ומחזירה לתוכנה ראשית את 

 המספר הקטן ביותר מהמספרים האלה.  

 

 .4תרגיל מס' 

 שמחפשת המספר הגדול ביותר משלושת המספרים. כתוב תוכנה 

 תוכנה ראשית קולטת מהמשתמש שלושה מספרים ומדפיסה את המספר הגדול ביותר.

כתוב פונקציה שמקבלת מתוכנה ראשית את שלושת המספרים שנקלטו מהמשתמש ומחזירה לתוכנה ראשית את 

 המספר הגדול ביותר מהמספרים האלה.  

 

 .5תרגיל מס' 

 שמבצעת המרה ממעלות לרדיאנים ומרדיאנים למעלות. כתוב תוכנה 

המתאימה ומדפיסה את  ומזמנת פונקציה  זווית, קולטת שואלת את המשתמש מה למה הוא רוצה להמיר תוכנה ראשית 

 ..התוצאה

ת מתוכנה ומקבל מרדיאנים למעלות. פונקציות : ראשונה להמרה ממעלות לרדיאנים ושנייה להמרה ותפונקצי  2כתוב 

 . התוצאה של המרהשנקלטו מהמשתמש ומחזירה לתוכנה ראשית את  הזוויתראשית את 

 

 .6תרגיל מס' 

 שמבצעת המרה ממעלות לרדיאנים ומרדיאנים למעלות. כתוב תוכנה 

 שמבצעת המרהתוכנה ראשית שואלת את המשתמש מה למה הוא רוצה להמיר, קולטת זווית ומזמנת פונקציה 

 ומדפיסה את התוצאה.. 
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 פונקציה מבצעת המרה המרהבהתאם לסוג השמקבלת מתוכנה ראשית את הזווית וסוג ההמרה.  פונקציהכתוב 

 ומחזירה את התוצאה לתוכנה ראשית.מרדיאנים למעלות.  אודיאנים ממעלות לר 

 

 .7תרגיל מס' 

 . קלוויןת טמפרטורה בין צלסיוס, פרנהייט ושמבצעת המרכתוב תוכנה 

ומזמנת פונקציה המתאימה ומדפיסה  טמפרטורה תוכנה ראשית שואלת את המשתמש מה הוא רוצה להמיר, קולטת  

 את התוצאה.. 

ממעלות לפרנהייט לצלסיוס שנייה להמרה  צלסיוס לפרנהייט וקלווין,פונקציות: ראשונה להמרה ממעלות ל 3כתוב 

. פונקציות מקבלות מתוכנה ראשית את  צלסיוסלפרנהייט ו  קלוויןממעלות ללהמרה וקלווין ופונקציה שלישית 

 ומחזירה לתוכנה ראשית את התוצאה של המרה. מהמשתמש הטמפרטורה שנקלט 

 

 .8גיל מס' תר 

 שמבצעת המרת טמפרטורה בין צלסיוס, פרנהייט וקלווין. כתוב תוכנה 

קולטת טמפרטורה ומזמנת פונקציה המתאימה ומדפיסה  רוצה להמיר, הוא  תוכנה ראשית שואלת את המשתמש מה 

 את התוצאה.. 

  וסוג ההמרה. בהתאם לסוג ההמרה פונקציה מבצעת המרה טמפרטורהשמקבלת מתוכנה ראשית את ה  פונקציהכתוב 

 ומחזירה את התוצאה לתוכנה ראשית. 

 

 .9תרגיל מס' 

 טרפז, וכו'(. )מלבן, ריבוע,  .היקף ושטח של מרובעים מכל הסוגיםחשבת שמכתוב תוכנה 

 .  על איזה גוף מדובר ובהתאם לזה מזמנת את הפונקציה המתאימהתוכנה ראשית שואלת את המשתמש 

 ומדפיסה את ההיקף שלו את השטח שלו. רובע  מהמשתמש בהתאם לסוג הקולטות נתונים מש כתוב פונקציות

 

 .10תרגיל מס' 

 שמחשבת היקף ושטח של מרובעים מכל הסוגים. )מלבן, ריבוע, טרפז, וכו'(. כתוב תוכנה 

 מזמנת את הפונקציה.  ו תוכנה ראשית שואלת את המשתמש על איזה גוף מדובר 

רובע  מקולטות נתונים מהמשתמש בהתאם לסוג השמקבלת מתוכנה ראשית את הסוג של מרובע,   הכתוב פונקצי 

 ומדפיסה את ההיקף שלו את השטח שלו. 
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 .(רמה מתקדמת). טבלאות מעקב – תרגול בנושא ביצוע מותנה 3.7.6

 
 . 1תרגיל 

 תוכנית? הפלט של המהו 
 

#include "stdio.h" 

int main()  

{  

  int x, y = 5, z = 5;  

  x = y == z;  

  printf("%d", x);  

  return 0;  

} 

 

  

 1תשובה: 
" מתבצע לפני "=", עקב כך שזה אופרטור של ==. אופרטור " x = y==zהסבר: טריק של השאלה במשפט 

שווה   yהשוואה )כמו אופרטורים <, >, ....(. יש לו רמת העדיפות גבוהה יותר מאופרטור "=". כאן ערך של 
  1וכאשר מדפיס אותו נקבל  x -" )אמת(. ערך זה נכנס ל1ואז תוצאה של השוואה מחזירה ערך " zלערך של 

 על המסך.  

 

 . 2תרגיל 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int a = 0; 

   int b; 

   a = (a == (a == 1)); 

   printf("%d", a); 

   return 0; 

} 

 1תשובה: 

 הסבר:

(a == 1)  מחזיר ערךFALSE (0( בפעם השנייה .)a == (0) נקבל )TRUE (1 ואז )a   .יקבל אותו 
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 . 3תרגיל 

 משפט הבא:התוצאה של י המה

- - x + j == x>n> = m  :כאשר נתון ,x = 7.5, j = -1.0, n = 1.0, m = 2.0  

 

  0תשובה:   

 הסבר:
- - x + j == x > n >= m 
 6.5 + (-1.0) == 6.5 > 1.0 >= 2.0  
5.5 == 1 > = 2.0  
5.5 == 0  
false(0). 

 

 . 4תרגיל 

 תוכנית? הפלט של המהו 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int y = 0; 

   int x = (~y == 1); 

   printf("%d", x); 

   return 0; 

} 

 

 0תשובה: 

 הסבר:

ולכן   1111  1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111מספר  0פעולת "~" היא פעולה שעושה ממספר 
 FALSE  (0 .)יקבל ערך  x, ואז 1מספר זה שונה ממספר 
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 .(רמה מתקדמת). כתיבת תוכנות – תרגול בנושא ביצוע מותנה

 

 .1תרגיל מס' 

: )נניח שקלט תקין   a,b,c מקדמי המשוואהאת משתמש התוכנית קולטת מהכתוב תוכנה שמממשת משוואה ריבועית. 

 ואין צורך לבדוק אותו. 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 , 𝐷 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 

תוכנה תדפיס  ה 0-תוכנה תדפיס שורש בודד ואם קטן מה 0-חיובי תוכנה תדפיס שני שורשים, עם שווה ל D-במידה ו

 גיאה.הודעת ש

 .2תרגיל מס' 

תקינות הקלט ולעשות תוכנה אוניברסלית שיודעת לטפל בכל מצב. לדוגמא אם  את כמו שאלה ראשונה, רק יש לבדוק 

 וכו'. יש לבדוק את כל המצבים האפשריים.  x=-c/bתוכנה תחזיר  שורש בודד  0-שווה ל aמקדם 

 .3תרגיל מס' 

 תוכנה תחזיר שני שורשים מדומים. היוצא שלילי  D, רק במקרה ש2מס' תרגיל כמו 

 

 4תרגיל מס' 

משולש מתקיים, אם  התוכנה צריכה לבדוק האם ה צלעות של משולש.שלוש משתמש אורכי הכתוב תוכנה שמקבלת מ

 אחרון(. הצלע ארוך ביותר יהיה השוקיים, ישר זווית, קהה זווית. )יש לקלוט צלעות כך ש הצלעות, שוו הכן האם הוא שוו

 

 .5תרגיל מס' 

 צלע הארוך ביותר. את התוכנה צריכה למצוא המשתמש מקליט אורכי צלעות בסדר כלשהו וה, רק ש4 תרגיל מס' כמו

 

 .6תרגיל מס' 

האם מרובה יכול  חזיר תוכנה צריכה להה. צלעות מרובהזוויות של  4צלעות ו 4כתוב תוכנה שמקבלת ממשתמש 

 להתקיים, אם כן היא צריכה להגיד האם מרובה הוא אחד מהסוגים הבאים: מלבן, ריבוע, מעוין, טרפז, מקבילית.  

 

 .7תרגיל מס' 

רגילה או מעוברת? )שנה מעוברת   זאת שנהומחזירה האם  9999עד  0-משתמש שנה מהכתוב תוכנה שמקבלת מ

ללא  1000-ללא שארית, אבל כן שמתחלקת ב 100-ללא שארית, אבל לא שנה שמתחלקת ב 4-שנה שמתחלקת ב

 שארית(.

 .8תרגיל מס' 

 נעלמים ומחשב פתרון שלהם לפי משפט קרמר.  2משוואות עם  2משתמש מקדמים של הכתוב תוכנה שמקבלת מ

{
𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 = 𝑐1
𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 = 𝑐2

 )דרך דטרמיננטות(.    

 .9תרגיל מס' 

 נעלמים.  3משוואות עם  3רק  8 תרגיל מס' כמו
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 .10תרגיל מס' 

 נעלמים.  4משוואות עם  4רק  8תרגיל מס' כמו 

 .11תרגיל מס' 
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 . ביצוע חוזר. 4

 .forלולאות  4.1 

             

זאת לולאה שמשתמשים בה בד"כ כאשר מראש ידוע לנו מספר חזרות שלולאה צריכה לעשות. )למרות   forלולאת 

שדות: ערך התחלתי של המונה, תנאי עצירה, התקדמות של   3שניתן לעצור אותה גם באמצע.( לפונקציה הזאת יש 

 המונה.

for(  המונההתקדמות של   ;    תנאי עצירה  ;    ערך התחלתי של המונה    ) 
{ 
 
} 

  

 :forמשפט תהליך עבודת 

 מונה מקבל ערך התחלתי.הבצעת תהליך אתחול ומ תוכנהקודם כל  .1

  –לולאה, אם לא ה פונקציה מבצעת מה שיש בתוך גוף התנאי מתקיים, אם כן הבשלב שני היא בודקת האם  .2

 היא יוצאת מהלולאה וקופצת לשורה הבאה לאחר סיום הלולאה. 

או כל  --ביצוע של גוף הלולאה היא משנה את המונה בהתאם למה שכתוב בשדה השלישי. )++ לאחר סיום  .3

 שינוי אחר(.

 : forדוגמה של שימוש בלולאת 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int i; 
   for (i=1; i<=3; i++) 
   { 
       printf("%d\n", i); 
   } 
   return 0; 
} 

 פלט:  
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1 
2 
3 

 

 :forצורות שונות של לולאת 

 : –++ או   -שימוש בקידום לולאה אחרת מ

for (num=10; num<20; num=num+1) 

 

 ערך התחלתי מוגדר מחוץ ללולאה: 

int num=10; 
for (;num<20;num++) 

 

 :forקידום של מונה לא בתוך משפט 

for (num=10; num<20; ) 
{ 
          num++; 
} 

 

 :forערך התחלתי מוגדר מחוץ ללולאה וגם קידום של מונה לא בתוך משפט 

int num=10; 
for (;num<20;) 
{ 
      num++; 
} 

 כמו שאנו יכולים לקדם מונה ניתן גם להקטין אותו:

for(num=20; num>10; num--) 

 לולאה בתוך לולאה. 

 מבצעות. ניתן לשרשר לולאות ובכך להכפיל כמות ההחזרת שהן 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   for (int i=0; i<2; i++) 
   { 
 for (int j=0; j<4; j++) 
 { 
    printf("%d, %d\n",i ,j); 
 } 
   } 
   return 0; 
} 

 פלט: 
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0, 0 
0, 1 
0, 2 
0, 3 
1, 0 
1, 1 
1, 2 
1, 3 

 ולקדם מספר מונים יחד: ניתן להגדיר בתוך הגדרה מספר משתנים, לבדוק מספר תנאים 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int i,j; 
   for (i=1,j=1 ; i<3 || j<5; i++,j++) 
   { 
 printf("%d, %d\n",i ,j); 
   } 
   return 0; 
} 

 פלט:  

i=1, j=1 
i=2, j=2 
i=3, j=3 
i=4, j=4 

 דוגמה מציאת מספר פיבונצ'י:

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
    int count, first_term = 0, second_term = 1, next_term, i; 
    printf("Enter the number of terms:\n"); //Ask user to input number of terms 
    scanf("%d",&count); 
    printf("First %d terms of Fibonacci series:\n",count); 
    for ( i = 0 ; i < count ; i++ ) 
    { 
       if ( i <= 1 ) 
          next_term = i; 
       else 
       { 
          next_term = first_term + second_term; 
          first_term = second_term; 
          second_term = next_term; 
       } 
       printf(" %d,",next_term); 
    } 
    return 0; 
} 
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 פלט: 

Enter the number of terms: 
12 
First 12 terms of Fibonacci series: 
 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

 

 מציאת מספרים ראשונים בין המספרים הנתונים: 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int num1, num2, flag_var, i, j; 
    /* Ask user to input the from/to range 
    * like 1 to 100, 10 to 1000 etc.   */ 
   printf("Enter two numbers (input integer numbers only):"); 
   //Store the range in variables using scanf 
   scanf("%d %d", &num1, &num2); 
    //Display prime numbers for input range 
   printf("Prime numbers from %d and %d are:\n", num1, num2); 
   for(i=num1+1; i<num2; ++i) 
   { 
      flag_var=0; 
      for(j=2; j<=i/2; ++j) 
      { 
         if(i%j==0) 
         { 
            flag_var=1; 
            break; 
         } 
      } 
      if(flag_var==0) 
         printf("%d, ",i); 
  } 
  return 0; 
} 

 : 1פלט 

Enter two numbers (input integer numbers only):12 
89 
Prime numbers from 12 and 89 are: 
13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83,  

 

 : 2פלט 

Enter two numbers (input integer numbers only):100 
10 
Prime numbers from 100 and 10 are: 
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 פלט יהיה תקין:הננסה לתקן את התוכנית כך שלא משנה האם מספר ראשון גדול משני או ששני גדול מראשון 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int num1, num2, flag_var, i, j; 
    /* Ask user to input the from/to range 
    * like 1 to 100, 10 to 1000 etc.   */ 
   printf("Enter two numbers(input integer numbers only):"); 
   //Store the range in variables using scanf 
   scanf("%d %d", &i, &j); 
if(i<j) 
{ num1=i; 
num2 =j; } 
else 
{ num1=j; 
num2 =i; } 
    //Display prime numbers for input range 
   printf("Prime numbers from %d and %d are:\n", num1, num2); 
   for(i=num1+1; i<num2; ++i) 
   { 
      flag_var=0; 
      for(j=2; j<=i/2; ++j) 
      { 
         if(i%j==0) 
         { 
            flag_var=1; 
            break; 
         } 
      } 
      if(flag_var==0) 
         printf("%d, ",i); 
  } 
  return 0; 
} 

 

 

 פלט: 

Enter two numbers (input integer numbers only):75 
25 
Prime numbers from 25 and 75 are: 
29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 
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 של אותיות וספרות:  ASCIIהצגת כל הקודים 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    char ch; 
    printf("ASCII value of numbers: \n"); 
    for(ch='0';ch<='9';ch++) 
    printf(" %c is: %d;", ch, ch); 
    printf("\n ASCII value of capital letters: \n"); 
    for(ch='A';ch<='Z';ch++) 
    printf(" %c is: %d", ch, ch); 
    printf("\n ASCII value of  letters: \n"); 
    for(ch='a';ch<='z';ch++) 
    printf(" %c is: %d", ch, ch); 
    return 0; 
} 

 

 פלט: 

ASCII value of numbers: 
 0 is: 48; 1 is: 49; 2 is: 50; 3 is: 51; 4 is: 52; 5 is: 53; 6 is: 54; 7 is: 55; 8 is: 56; 9 is: 57; 
 ASCII value of capital letters: 
 A is: 65 B is: 66 C is: 67 D is: 68 E is: 69 F is: 70 G is: 71 H is: 72 I is: 73 J is: 74 K is: 75 L is: 76 M 
is: 77 N is: 78 O is: 79 P is: 80 Q is: 81 R is: 82 S is: 83 T is: 84 U is: 85 V is: 86 W is: 87 X is: 88 Y is: 
89 Z is: 90 
 ASCII value of  letters: 
 a is: 97 b is: 98 c is: 99 d is: 100 e is: 101 f is: 102 g is: 103 h is: 104 i is: 105 j is: 106 k is: 107 l is: 
108 m is: 109 n is: 110 o is: 111 p is: 112 q is: 113 r is: 114 s is: 115 t is: 116 u is: 117 v is: 118 w is: 
119 x is: 120 y is: 121 z is: 122 

 

 .nעד  1-מספרים מ nסכום של 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int n, count, sum = 0; 
    printf("Enter the value of n(positive integer): "); 
    scanf("%d",&n); 
    for(count=1; count <= n; count++) 
    { 
        sum = sum + count;  // sum+=count; 
    } 
    printf("Sum of first %d natural numbers is: %d",n, sum); 
    return 0; 
} 

 פלט: 

Enter the value of n(positive integer): 12 
Sum of first 12 natural numbers is: 78 
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 .whileלולאת  4.2

לולאה  האנו בודקים תנאי ולא ידוע לנו כמה פעמים  whileהקודמת בכך שבלולאת ללולאה לולאה הזאת בין ה הבדל 

 כך:  הנרא לאהוהל מבנה כללי שלמתבצעת. 

while (condition test) 
{ 
      //Statements to be executed repeatedly  
} 

 

 

 : whileתהליך עבודת משפט 

 בדיקת תנאי. .1

 לולאה. הכל עוד תנאי מתקיים מבצעים מה שכתוב בתוך גוף  .2

 לולאה מסתיימת. האם תנאי לא מתקיים  .3

 : whileדוגמא לשימוש בלולאת 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int count=1; 
   while (count <= 4) 
   { 
 printf("%d ", count); 
 count++; 
   } 
   return 0; 
} 

 פלט: 

1 2 3 4  
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 דוגמא ללולאה אינסופית:

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
     int var=1; 
     while (var <=2) 
     { 
        printf("%d ", var); 
     } 
} 

 

 ניתן לשלב מספר תנאים בתוך הלולאה:

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int i=1, j=1; 
   while (i <= 4 || j <= 3) 
   { 
 printf("%d %d\n",i, j); 
 i++; 
 j++; 
   } 
   return 0; 
} 

 פלט: 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

 

 (. 654321< - 123456דוגמה: הפיכת מספר )

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
   int num,rem,reverse_num=0; 
   //Input number 
   printf("\nEnter any number:"); 
   scanf("%d",&num); 
 
   while(num>=1) 
   { 
      rem = num % 10; 
      reverse_num = reverse_num * 10 + rem; 
      num = num / 10; 
   } 
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   printf("\nReverse of input number is: %d", reverse_num); 
   return 0; 
} 
 

 

 פלט: 

Enter any number:123456 
Reverse of input number is: 654321 

 

הבאה, אנו  Cמספר נקרא כמספר ארמסטרונג אם סכום קוביות הספרות של המספר שווה למספר עצמו. בתוכנית 

 בודקים אם מספר הקלט הוא ארמסטרונג או לא. 

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
   int num,copy_of_num,sum=0,rem; 
   //Store input number in variable num 
   printf("\nEnter a number:"); 
   scanf("%d",&num); 
     copy_of_num = num; 
   while (num != 0) 
   { 
      rem = num % 10; 
      sum = sum + (rem*rem*rem); 
      num = num / 10; 
      printf(" %d,",rem*rem*rem); 
   } 
   if(copy_of_num == sum) 
      printf("\n%d is an Armstrong Number",copy_of_num); 
   else 
      printf("\n%d is not an Armstrong Number",copy_of_num); 
   return(0); 
} 

 

 פלט: 

Enter a number:370 
 0, 343, 27, 
370 is an Armstrong Number 

 

 : 2פלט 

Enter a number:135 
 125, 27, 1, 
135 is not an Armstrong Number 
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 לבין פרפיקס:  סהבדל בין פוסט פיק 

#include "stdio.h" 
 
void main() 
{ 
    int x=5; 
 
    while(x>=3) 
    { 
       --x; 
       printf("x = %d \n", x); 
    } 
    printf("x = %d \n", x); 
} 

 

x = 4 
x = 3 
x = 2 
x = 2 

 

#include "stdio.h" 
 
void main() 
{ 
    int x=5; 
 
    while(x>=3) 
    { 
       x--; 
       printf("x = %d \n", x); 
    } 
    printf("x = %d \n", x); 
} 

 

x = 4 
x = 3 
x = 2 
x = 2 

 

 . palindromeמציאת מספר 

הוא  12321. לדוגמא palindromeמספר נשאר זהה, אפילו אם נהפוך את הספרות שלו, המספר ידוע כמספר האם 

 מכיוון שהוא נשאר זהה אם אנו הופכים את הספרות שלו.   palindromeמספר 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int num, reverse_num=0, remainder,temp; 
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   printf("Enter an integer: "); 
   scanf("%d", &num); 
   temp=num; 
   while(temp!=0) 
   { 
      remainder=temp%10; 
      reverse_num=reverse_num*10+remainder; 
      temp/=10; 
   }  
   if(reverse_num==num)  
      printf("%d is a palindrome number",num); 
   else 
      printf("%d is not a palindrome number",num); 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

Enter an integer: 1234321 
1234321 is a palindrome number 

 

 : 2פלט 

Enter an integer: 121212 
121212 is not a palindrome number 

 

 בתחום הנתון: palindromeחיפוש מספרי 

#include<stdio.h> 
int main(){ 
   int num, rem, reverse_num, temp, start, end; 
   printf("Enter the lower limit: "); 
   scanf("%d",&start); 
   printf("Enter the upper limit: "); 
   scanf("%d",&end); 
   printf("Palindrome numbers between %d and %d are: \n",start,end); 
   for(num=start;num<=end;num++){ 
      temp=num; 
      reverse_num=0; 
      while(temp){ 
         rem=temp%10; 
         temp=temp/10; 
         reverse_num=reverse_num*10+rem; 
      } 
      if(num==reverse_num) 
         printf("%d ",num); 
   } 
   return 0; 
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} 

 

 פלט: 

Enter the lower limit: 0 
Enter the upper limit: 100 
Palindrome numbers between 0 and 100 are:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22 33 44 55 66 77 88 99 

 

 .nעד  1-מספרים מ nסכום של 

 פלט: 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int n, count, sum = 0; 
    printf("Enter the value of n(positive integer): "); 
    scanf("%d",&n); 
    count=1; 
    while(count <= n){ 
     sum = sum + count; //sum+=count; 
     count++; 
    } 
    printf("Sum of first %d natural numbers is: %d",n, sum); 
    return 0; 
} 

 פלט: 

Enter the value of n(positive integer): 12 
Sum of first 12 natural numbers is: 78 
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 . do whileלולאת  4.3

שהיא מבצעת את הפקודות בתוך גוף המשימה לפני בדיקת המצב. מצד  כך חוץ מ whileזהה ללולאת  do whileלולאת 

 , תחילה בודקים את המצב ואז מבצעים את הפקודות בזמן הלולאה.  whileשני בלולאת 

לא תפעל   while -היה פועל פעם אחת, עם זאת לולאת ה do whileניתן לומר שאם התנאי הוא שקר מלכתחילה אז 

 בכלל.

 לולאה: צורה כללית של 

do 
{ 
    //Statements  
 
} 
while(condition test); 

 

 

 . do whileדוגמא של לולאת 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
 int j=0; 
 do 
 { 
  printf("Value of variable j is: %d\n", j); 
  j++; 
 } 
                while (j<=3); 
 return 0; 
} 

 

 פלט: 
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Value of variable j is: 0 
Value of variable j is: 1 
Value of variable j is: 2 
Value of variable j is: 3 

 

 .do whileלבין לולאה  whileהשוואה בין לולאות 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int i=0; 
    while(i==1) 
    { 
 printf("while vs do-while"); 
    } 
    printf("Out of loop"); 
} 

 

 פלט: 

Out of loop 

 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int i=0; 
   do 
   { 
 printf("while vs do-while\n"); 
   } 
      while(i==1); 
   printf("Out of loop"); 
} 

 

 פלט: 

while vs do-while 
Out of loop 
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 .continueאופרטור  4.4

בתוך לולאות. כאשר נתקלת באופרטור זה בתוך לולאה, השליטה קופצת לתחילת הלולאה   םתמשישמאופרטור זה ב

 לסיבוב הבא, מדלגת על ביצוע פקודות בתוך גוף הלולאה עבור האיטרציה הנוכחית.

 

 : continueדוגמא לשימוש באופרטור 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   for (int j=0; j<=8; j++) 
   { 
      if (j==4) 
      { 
     /* The continue statement is encountered when 
      * the value of j is equal to 4.   */ 
     continue; 
       } 
 
       /* This print statement would not execute for the 
 * loop iteration where j ==4  because in that case 
 * this statement would be skipped. */ 
       printf("%d ", j); 
   } 
   return 0; 
} 

 

 . 4פרט לערך  8עד  0-פלט: לולאה הזאת תדפיס את כל הערכים מ

0 1 2 3 5 6 7 8 
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, התוכנית נתקלה בהצהרת המשך, מה שגורם לפקודה  4הוא   jחסר בפלט, מדוע? כאשר הערך של משתנה  4ערך 

  printf -נוכחית )זאת הסיבה שהאיטרציה העבור איטרציה הבאה, ודילג על הפקודות עבור  forלקפוץ לתחילת הלולאה 

 (. 4-שווה ל  jלא בוצע כאשר 

 דוגמה נוספת: 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int counter=10; 
    while (counter >=0) 
    { 
  if (counter==7) 
  { 
       counter--; 
       continue; 
  } 
  printf("%d  ", counter); 
  counter--; 
    } 
    return 0; 
} 

 

 פלט: 

10 9 8 6 5 4 3 2 1 0 

 

 עוד דוגמה: 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int j=0; 
   do 
   { 
      if (j==7) 
      { 
         j++; 
         continue; 
      } 
      printf("%d ", j); 
      j++; 
   } 
       while(j<10); 
   return 0; 
} 
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 פלט: 

0 1 2 3 4 5 6 8 9 

 

 

 דוגמה: 

# include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int i; 
    double number, sum = 0.0; 
    for(i=1; i <= 10; ++i) 
    { 
        printf("Enter a n%d: ",i); 
        scanf("%lf",&number); 
 
        if(number < 0.0) 
        { 
            continue; 
        } 
        sum += number; // sum = sum + number; 
    } 
    printf("Sum = %.2lf",sum); 
     return 0; 
} 

 

 פלט: 

Enter a n1: 1.1 
Enter a n2: 2.2 
Enter a n3: 5.5 
Enter a n4: 4.4 
Enter a n5: -3.4 
Enter a n6: -45.5 
Enter a n7: 34.5 
Enter a n8: -4.2 
Enter a n9: -1000 
Enter a n10: 12 
Sum = 59.70 
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 .breakאופרטור  4.5

 , אלא גם בלולאות. switch caseבאופרטור זה משתמשים לא רק במשפט 

ישירות   תיוצא  פקודההפסקה בתוך לולאה, ה אופרטור . כאשר נתקלת במידיבאופן  לולאותהוא משמש ליציאה מ

 , בכל פעם שמשתמשים בלולאה פנימית. if פקודהמסתיימת. הוא משמש עם היא וה  ולאהמהל

 

 : breakדוגמא לשימוש באופרטור 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
     int num =0; 
     while(num<=100) 
     { 
        printf("value of variable num is: %d\n", num); 
        if (num==2) 
        { 
            break; 
        } 
        num++; 
     } 
     printf("Out of while-loop"); 
     return 0; 
} 

 

 פלט: 

value of variable num is: 0 
value of variable num is: 1 
value of variable num is: 2 
Out of while-loop 

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 דוגמא נוספת: 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
      int var; 
      for (var =100; var>=10; var --) 
      { 
           printf("var: %d\n", var); 
           if (var==99) 
           { 
               break; 
           } 
      } 
     printf("Out of for-loop"); 
     return 0; 
} 

 פלט: 

var: 100 
var: 99 
Out of for-loop 

 עוד דוגמא: 

# include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int i; 
    double number, sum = 0.0; 
    for(i=1; i <= 10; ++i) 
    { 
        printf("Enter a n%d: ",i); 
        scanf("%lf",&number); 
 
        // If the user enters a negative number, the loop ends 
        if(number < 0.0) 
        { 
            break; 
        } 
        sum += number; // sum = sum + number; 
    } 
    printf("Sum = %.2lf",sum); 
     return 0; 
} 

 פלט: 

Enter a n1: 2.4 
Enter a n2: 4.5 
Enter a n3: 3.4 
Enter a n4: -3 
Sum = 10.30 
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 פונקציה ליצרית מספר אקראי.  4.6

משתמש להכניס כל פעם מספרים )בעיקר ומדובר על  הכדי לא לבקש מ –מספר אקראי זה "מוצר" חשוב לצורך תכנות 
 באופן אוטומטי.   אותםסידרה של הרבה מספרים(, אלא שנקבל 

, הוא יוצר ()randלייצור מספרים אקראיים. אם ניצור רצף של מספר אקראי עם פונקציית  C -משמש ב   ()randפונקציה 
  ()randבעזרת  C -מספרים אקראיים ב 5את אותו רצף שוב ושוב בכל פעם שהתוכנית פועלת. נניח שאנו מייצרים 

 רצף של מספרים.  בלולאה, אז בכל פעם שאנחנו מורכבים ומריצים את התוכנית הפלט שלנו חייב להיות אותו

#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
   
  
int main(void)  
{  
    // This program will create same sequence of   
    // random numbers on every program run   
   
    for(int i = 0; i<5; i++)  
        printf(" %d ", rand());  
    return 0;  
}  

 
 

 אם נריץ תוכנית הזאת מספר פעמים נקבל אותו רצף נתונים:

453 1276 3425 89 
453 1276 3425 89 
453 1276 3425 89 
453 1276 3425 89 

 
  לא אם אקראיים. "פסאודו"  שלמים מספרים  של סדרה להפקת  ההתחלה נקודת את קובעת ()srandפונקציה 

  מכוון  לפונקציה  אחר ערך כל התוכנית.  בתחילת   srand (1)  נקרא כאילו  מוגדר rand (  ) -ה  אז ,()srand נקרא
 התחלה.  לנקודת הגנרטור את

#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include<time.h>  
int main(void)  
{  
    // This program will create different sequence of   
    // random numbers on every program run   
    // Use current time as seed for random generator  
    srand(time(0));  
      for(int i = 0; i<5; i++)  
        printf(" %d ", rand());  
   
    return 0;  
}  

 
 פלט: 

453 1432 325 89 
563 9873 12321 24132 
8976 21234 45 8975 
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 .6עד  1-כדי לקבוע גבולות למספר נשתמש באופרטור "%". לדוגמא אנו רוצים לעשות קובייה עם מספרים מ
 נכתוב קוד הבא: 

printf(" %d ", rand()%6+1); 

 
 מספרים בתחום הזה.  5. נעשה 100וגבול עליון שווה  50נניח שגבול תחתון שווה 

// C program for generating a  
// random number in a given range.  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <time.h>  
   
// Generates and prints 'count' random  
// numbers in range [lower, upper].  
void printRandoms(int lower, int upper, int count)  
{  
    int i;  
    for (i = 0; i < count; i++) {  
        int num = (rand() % (upper - lower + 1)) + lower;  
        printf("%d ", num);  
    }  
}  
   
int main()  
{  
    int lower = 5, upper = 7, count = 5;  
   
    // Use current time as   
    // seed for random generator  
    srand(time(0));  
    printRandoms(lower, upper, count);  
    return 0;  
}  
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 נתכנת משחק "מצא חולדה".

 משחק מוגדר באופן הבא: ה
 חולדה מוסתרת באחד משלושת החורים האלה. השלושה חורים.  נםיש

 את מיקומה בכל פעם מחדש. שנההחולדה מ
 בין שלושת החורים. מעליכם לנחש את החור בו מסתתר החולדה 

 '. N' והשאר נקראים בשם 'Rעכברוש נקרא בשם 'ההחור בו נמצא 
 ( איתך.inhand_cashיש לך קצת מזומנים )

 ( על כך שאתה משחק את המשחק הזה בכל פעם שאתה מנחש.amount_betאתה מבצע הימור )
 . inhand_cash -מ  amount_betאם הניחוש שלך שגוי, אתה מאבד את 

 .  inhand_cash -ל amount_betאם אתה מניח שהוא צודק, זכית פעמיים 
 

#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <time.h>  
   
void GuessGame(int amount_bet, int* inhand_cash)  
{  
    char Hole[3] = { 'N', 'R', 'N' };  
    printf("\nWait !! Rat is shuffling its position...\n");  
    srand((time(NULL)));  
    int i, x, y, temp;  
   
 //Swapping the Rat's (R's) position  five times using the random number for random 
index 
    for (i = 0; i < 5; i++) {  
        x = rand() % 3;  
        y = rand() % 3;  
        temp = Hole[x];  
        Hole[x] = Hole[y];  
        Hole[y] = temp;  
    }  
   
    int PlayerGuess;  
    printf("\nYou may now guess the hole in which Rat is present: ");  
    scanf("%d", &PlayerGuess);  
    if (Hole[PlayerGuess - 1] == 'R') {  
        (*inhand_cash) += 2 * amount_bet;  
        printf("You win ! The holes are as follows: ");  
        printf("\"%c %c %c\" ", Hole[0], Hole[1], Hole[2]);  
        printf("\nYour inhand_cash is now = %d \n", *inhand_cash);  
    }  
   
    else {  
        (*inhand_cash) -= amount_bet;  
        printf("You Loose ! The holes are as follows: ");  
        printf("\"%c %c %c\" ", Hole[0], Hole[1], Hole[2]);  
        printf("\nYour inhand_cash is now = %d \n", *inhand_cash);  
    }  
}  
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int main()  
{  
    int amount_bet, inhand_cash;  
    /* You have to guess the hole in which the Rat is hidden among three holes. The 
hole in which Rat is present is named as 'R' and rest two are named as 'N'. If your 
guess is wrong, you loose the amount_bet from your inhand_cash. If you guess it 
right, you win twice the amount_bet in your inhand_cash. Keep playing and keep 
winning, until you go out of cash. */ 
   
    printf("----Enter the inhand_cash you have right now---- : ");  
    scanf("%d", &inhand_cash);  
    while (inhand_cash > 0) {  
        printf("\nEnter the amount_bet you want to play for : ");  
        scanf("%d", &amount_bet);  
        if (inhand_cash == 0 || amount_bet > inhand_cash)  
            break;  
        GuessGame(amount_bet, &inhand_cash);  
    }  
   
    if (inhand_cash == 0 || amount_bet > inhand_cash) {  
        printf("\n\"" 
               " Sorry you don't have enough cash to play more, ");  
        printf("Do come next time\""  "\n");  
        printf("Thank You for playing \n");  
    }  
    return 0;  
} 
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 משחק "מי ייקח מטבע אחרון". 4.7

 כללי משחק: 
 תמיד ינצח. -את הטריק מי שקולט 

 
 כללים.  3במשחק יש רק 

 
 אסימונים 12התחל עם 

 .אסימונים 3או  2, 1 בתורו כל שחקן לוקח
 השחקן שלוקח את האסימון האחרון מנצח. 

 
מינוס המספר אותו לקח השחקן הראשון. אז אם   4אסטרטגיה לניצחון: כדי לנצח בכל פעם, השחקן השני פשוט לוקח ה

ואם השחקן הראשון לוקח   - 2ך לקחת , השני צרי2אם השחקן הראשון לוקח  - 3, השני לוקח 1השחקן הראשון לוקח 
 . 1, השחקן השני ייקח 3
 

 גרסאות.  2נכתוב 
מחשב תמיד ינצח לפי  השני )מחשב( זורק מספר אקראי ובגרסה השנייה השחקן הגרסה ראשונה תהיה כאשר 

 אלגוריתם שבנוי מראש. ה

#include  <stdio.h> 
#include <stdlib.h>  
#include <time.h> 
  
int playerTurn(int numTokens, int take); 
int computerTurn(int numTokens); 
  
int main(void) 
{ 
 printf("Nim Game\n\n"); 
  int Tokens = 12; 
               int uin; 
               int nextTokens 
 while(Tokens > 0) 
 { 
  printf("How many tokens would you like to take?: "); 
   scanf("%i", &uin); 
   nextTokens = playerTurn(Tokens, uin); 
   if (nextTokens == Tokens) 
  { 
   continue; 
  } 
   Tokens = nextTokens; 
                               if(Tokens==0)  
                               printf("Player wins."); 
   Tokens = computerTurn(Tokens); 
                               if(Tokens==0)  
                               printf("Computer wins."); 
 } 
 return 0; 
} 
  
int playerTurn(int numTokens, int take) 
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{ 
 if (take < 1 || take > 3) 
 { 
  printf("\nTake must be between 1 and 3.\n\n"); 
  return numTokens; 
 } 
 int remainingTokens = numTokens - take; 
  
 printf("\nPlayer takes %i tokens.\n", take); 
 printf("%i tokens remaining.\n\n", remainingTokens); 
  
 return remainingTokens; 
} 
  
int computerTurn(int numTokens) 
{ 
 srand((time(NULL))); 
 
        int take = rand() % 3+1; 
 int remainingTokens = numTokens - take; 
  
 printf("Computer takes %u tokens.\n", take); 
 printf("%i tokens remaining.\n\n", remainingTokens); 
  
 return remainingTokens; 
} 

 
 

#include  <stdio.h> 
  
int playerTurn(int numTokens, int take); 
int computerTurn(int numTokens); 
  
int main(void) 
{ 
 printf("Nim Game\n\n"); 
  
 int Tokens = 12; 
  
 while(Tokens > 0) 
 { 
  printf("How many tokens would you like to take?: "); 
  
  int uin; 
  scanf("%i", &uin); 
   int nextTokens = playerTurn(Tokens, uin); 
   if (nextTokens == Tokens) 
  { 
   continue; 
  } 
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   Tokens = nextTokens; 
   Tokens = computerTurn(Tokens); 
 } 
 printf("Computer wins."); 
  return 0; 
} 
  
int playerTurn(int numTokens, int take) 
{ 
 if (take < 1 || take > 3) 
 { 
  printf("\nTake must be between 1 and 3.\n\n"); 
  return numTokens; 
 } 
 int remainingTokens = numTokens - take; 
  printf("\nPlayer takes %i tokens.\n", take); 
 printf("%i tokens remaining.\n\n", remainingTokens); 
  return remainingTokens; 
} 
  
int computerTurn(int numTokens) 
{ 
 int take = numTokens % 4; 
 int remainingTokens = numTokens - take; 
  printf("Computer takes %u tokens.\n", take); 
 printf("%i tokens remaining.\n\n", remainingTokens); 
  return remainingTokens; 
} 
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 רגול בנושא לולאות. ת 4.8

 טבלאות מעקב.  –תרגילים בנושא לולאות  4.8.1

 

 . 1תרגיל מס' 

 .   9מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, i, Answ = 0; 

  printf("\nPlease Enter any Integer Value\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  for(i = 1; i <= Number; i++) 

  { 

     Answ += i; 

  } 

  printf("Result is = %d", Answ); 

  return 0; 

} 

 

 .2תרגיל מס' 

 . 13  מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int i, number; 

   printf("\n Please Enter the Maximum Limit Value :  "); 

   scanf("%d", &number); 

   printf("\n Numbers between 1 and %d are : \n", number); 

   for(i = 1; i <= number; i++) 

   { 

     if ( i % 2 != 0 )  

     { 

     printf(" %d\t", i); 

     } 

   } 

   return 0; 

} 

 

 .3תרגיל מס' 

 .-1תשנה אותה כך שהיא תעבוד עד שמשתמש יכניס מספר  מה עושה תוכנית הבאה?

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i,n,Sum=0,numbers; 

  float Average; 
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  printf("\nPlease Enter How many Number you want?\n"); 

  scanf("%d",&n); 

  printf("\nPlease Enter the elements one by one\n"); 

  for(i=0;i<n;++i) 

   { 

     scanf("%d",&numbers); 

     Sum = Sum +numbers; 

   } 

  Average = Sum/n; 

  printf("\nSum of the %d Numbers = %d",n, Sum); 

  printf("\nAverage of the %d Numbers = %.2f",n, Average); 

  return 0; 

} 

 

 .4תרגיל מס' 

 . 5מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, Number;  

  long Factorial = 1; 

  printf("\n Please Enter any number to Find Factorial\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  for (i = 1; i <= Number; i++) 

   { 

     Factorial = Factorial * i; 

   } 

  printf("\nFactorial of %d = %d\n", Number, Factorial); 

  return 0; 

} 

 

 .5תרגיל מס' 

 . 10305ובמקרה של  1534343מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Reminder, Count=0; 

  printf("\n Please Enter any number\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  while(Number > 0) 

  { 

     Number = Number / 10; 

     Count = Count + 1;   

  } 

  printf("\n Number of Digits in a Given Number = %d", Count); 

  return 0; 

} 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 .6תרגיל מס' 

 .  20הבאה במקרה של קלט  מה עושה תוכנית 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, i = 1, Sum = 0; 

  printf("\nPlease Enter any Integer Value\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  while(i <= Number) 

  { 

     Sum = Sum + i; 

     i++; 

  } 

  printf("Sum of Natural Numbers = %d", Sum); 

  return 0; 

} 

 

 .7תרגיל מס' 

 ? 8מה עושה תוכנית הבאה  ומה יהיה פלט של התוכנית במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int Number, i = 1; 

   printf("\n Please Enter any Integer Value  : "); 

   scanf("%d", &Number); 

   printf("\n List of Natural Numbers from 1 to %d are \n", Number);  

  

 while(i <= Number) 

   { 

     printf(" %d \t", i); 

     i++; 

   } 

   return 0; 

} 

 

 . 8תרגיל מס' 

 .  20מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, i = 1, Sum = 0; 

  printf("\nPlease Enter any Integer Value\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  do 

  { 

     Sum = Sum + i; 
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     i++; 

  } while(i <= Number); 

  printf("Sum of Natural Numbers = %d", Sum); 

  return 0; 

} 

 

 . 9תרגיל מס' 

 . -1תשנה אותה כך שהיא תעבוד עד שמשתמש יכניס מספר   מה עושה תוכנית הבאה ?

#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

  int n, numbers, i=0,Sum=0; 

  float Average; 

  printf("\nPlease Enter How many Number you want?\n"); 

  scanf("%d",&n); 

  printf("\nPlease Enter the elements one by one\n"); 

  while(i<n) 

   { 

     scanf("%d",&numbers); 

     Sum = Sum +numbers; 

     i++; 

   } 

  Average = Sum/n; 

  printf("\nSum of the %d Numbers = %d",n, Sum); 

  printf("\nAverage of the %d Numbers = %.2f",n, Average); 

  return 0; 

} 

 

 . 10תרגיל מס' 

 ? 8מה עושה תוכנית הבאה  ומה יהיה פלט של התוכנית במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int Number, i; 

   printf("\n Please Enter any Integer Value  : "); 

   scanf("%d", &Number); 

   printf("\n List of Natural Numbers from 1 to %d are \n", Number); 

 for(i = 1; i <= Number; i++) 

   { 

     printf(" %d \t", i); 

   } 

    return 0; 

} 
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 . 11תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Temp, Reminder, Times =0, Sum = 0; 

  printf("\nPlease Enter number to Check for Armstrong \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Temp = Number; 

  while (Temp != 0)  

   { 

      Times = Times + 1; 

      Temp = Temp / 10; 

   } 

  Temp = Number; 

  while( Temp > 0) 

   { 

     Reminder = Temp %10; 

     Sum = Sum + pow(Reminder, Times); 

     Temp = Temp /10; 

   } 

  printf("\n Sum of entered number is = %d\n", Sum); 

  if ( Number == Sum ) 

      printf("\n %d is Armstrong Number.\n", Number); 

  else 

      printf("\n %d is not a Armstrong Number.\n", Number); 

   return 0; 

} 

 

 . 12תרגיל מס' 

 ? 9מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int Number, i;   

   printf("\n Please Enter the Maximum Integer Value (Upper Limit)  : "); 

   scanf("%d", &Number); 

   i = Number; 

   printf("\n List of Natural Numbers from %d to 1 are \n", Number);  

   

 while(i >= 1) 

   { 

     printf(" %d \t", i); 

     i--; 

   } 

   return 0; 

} 
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 . 13תרגיל מס' 

 . 9עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  מה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int Number, i; 

   printf("\n Please Enter the Maximum Integer Value (Upper Limit)  : "); 

   scanf("%d", &Number); 

   printf("\n List of Natural Numbers from %d to 1 are \n", Number);   

 for(i = Number; i >= 1; i--) 

   { 

     printf(" %d \t", i); 

   } 

   return 0; 

} 

 

 . 14תרגיל מס' 

 . -1שמשתמש יכניס מספר  עדתשנה אותה כך שהיא תעבוד   מה עושה תוכנית הבאה ?

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int n, numbers, i=0,Sum=0; 

  float Average; 

  printf("\nPlease Enter How many Number you want?\n"); 

  scanf("%d",&n); 

  printf("\nPlease Enter the elements one by one\n"); 

  do 

   { 

     scanf("%d",&numbers); 

     Sum = Sum +numbers; 

     i++; 

   }while(i<n); 

  Average = Sum/n; 

  printf("\nSum of the %d Numbers = %d",n, Sum); 

  printf("\nAverage of the %d Numbers = %.2f",n, Average); 

  return 0; 

} 

 

 . 15תרגיל מס' 

 . 12345535מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Reminder, Count; 

  printf("\n Please Enter any number\n"); 

  scanf("%d", &Number); 
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  for (Count=0; Number > 0;Number=Number/10) 

  { 

     Count++;   

  } 

  printf("\n Number of Digits in a Given Number = %d", Count); 

  return 0; 

} 

 

 . 16תרגיל מס' 

 . 1395ובמקרה של  1530מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h>  

int main() 

{ 

  int Number, i = 1;  

  printf("\n Please Enter number to Find Factors\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  printf("\n The Factors of a Number are:\n"); 

  while (i <= Number) 

   { 

     if(Number%i == 0) 

      { 

        printf("%d  ", i);   

      } 

    i++; 

   } 

  return 0; 

} 

 

 . 17תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int Num1, Num2, LCM, Temp, GCD; 

    printf("Please Enter two integer Values \n"); 

    scanf("%d %d", &Num1, &Num2); 

    int a = Num1; 

    int b = Num2; 

    while (Num2 != 0)  

    {  Temp = Num2; 

  Num2 = Num1 % Num2; 

  Num1 = Temp;  } 

    GCD = Num1; 

    printf("GCD of %d and %d = %d \n", a, b, GCD); 

    LCM = (a * b) / GCD; 

    printf("LCM of %d and %d = %d", a, b, LCM); 

    return 0; 

} 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 . 18תרגיל מס' 

 ומה הוא פלט של התוכנית.  מה עושה תוכנית הבאה הסבר 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i, j; 

 printf("\n Table is: \n"); 

 for (i = 8; i < 10; i++) 

  { 

   for (j = 1; j <= 10; j++) 

    { 

      printf("%d * %d = %d\n",i ,j, i*j); 

    } 

    printf("\n ==========\n"); 

  } 

 return 0; 

} 

 

 . 19תרגיל מס' 

 . 10351ובמקרה של  35053מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int Number, Temp, Reminder, Reverse = 0; 

   printf("\nPlease Enter any number to Check for Palindrome\n"); 

   scanf("%d", &Number); 

   Temp = Number; 

   while ( Temp > 0) 

   { 

      Reminder = Temp %10; 

      Reverse = Reverse *10+ Reminder; 

       Temp = Temp /10; 

   } 

   printf("Reverse of entered number is = %d\n", Reverse); 

   if ( Number == Reverse ) 

      printf("\n%d is Palindrome Number.\n", Number); 

   else 

      printf("%d is not the Palindrome Number.\n", Number); 

    return 0; 

} 
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 . 20תרגיל מס' 

 . 1305 -ו 1503תוכנית הבאה במקרה של קלט  מה עושה  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number,Reminder,Reverse,Temp; 

  int Minimum,Maximum; 

  printf("\nPlease Enter the Minimum & Maximum Values\n"); 

  scanf("%d %d",&Minimum, &Maximum); 

  printf("Numbers Between %d and %d are:\n",Minimum, Maximum); 

  for(Number=Minimum;Number<=Maximum;Number++) 

   { 

     Temp=Number; 

     Reverse =0; 

     while (Temp > 0) 

      { 

        Reminder =  Temp %10; 

        Reverse = Reverse *10+ Reminder; 

        Temp =  Temp /10; 

      } 

   if(Number==Reverse) 

      printf("%d ",Number); 

   } 

 return 0; 

} 

 

 . 21תרגיל מס' 

 . 15ובמקרה של   28מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h>    

int main()    

{    

 int i, Number, Sum = 0 ;    

 printf("\n Please Enter any number \n") ;    

 scanf("%d", &Number) ;    

 for(i = 1 ; i < Number ; i++)    

  {    

   if(Number % i == 0)    

     Sum = Sum + i ;    

  }     

 if (Sum == Number)    

    printf("\n %d is a Perfect Number", Number) ;    

 else    

    printf("\n%d is not the Perfect Number", Number) ;    

return 0 ;    

} 
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 . 22תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  113מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h>  

int main() 

{ 

  int i, Number, count = 0;  

   printf("\n Please Enter any number to Check for Prime \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  for (i = 2; i <= Number/2; i++) 

   { 

     if(Number%i == 0) 

     { 

        count++; 

 break; 

     }  

   } 

   if(count == 0 && Number != 1 ) 

    printf("\n %d is a Prime Number", Number); 

   else 

    printf("\n %d is Not a Prime Number", Number); 

  return 0; 

} 

 

 . 23תרגיל מס' 

 : מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h>  

int main() 

{ 

  int i, Number, count;    

  printf(" Prime Number from 1 to 100 are: \n");  

  for(Number = 1; Number <= 100; Number++) 

  { 

    count = 0; 

    for (i = 2; i <= Number/2; i++) 

    { 

   if(Number%i == 0) 

   { 

        count++; 

     break; 

 } 

    } 

    if(count == 0 && Number != 1 ) 

    { 

 printf(" %d ", Number); 

    }   

  } 

  return 0; 

} 
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 . 24תרגיל מס' 

 . 13531ובמקרה של  17853מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Temp, Reminder, Reverse = 0; 

  printf("\nPlease Enter any number to Check for Palindrome\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  for(Temp = Number; Temp > 0; Temp =  Temp /10 ) 

  { 

     Reminder = Temp %10; 

     Reverse = Reverse *10+ Reminder; 

  }  

  printf("Reverse of entered number is = %d\n", Reverse); 

  if ( Number == Reverse ) 

     printf("\n%d is Palindrome Number.\n", Number); 

  else 

     printf("%d is not the Palindrome Number.\n", Number); 

  return 0; 

} 

 

 . 25תרגיל מס' 

 ? 8במקרה של קלט ומה יהיה פלט של התוכנית  מה עושה תוכנית הבאה  

#include "stdio.h" 

int main() 

{ 

 int i, j =1; 

 printf("\n Please enter any Positive Integer Less than 10 \n"); 

 scanf("%d", &i);  

 printf("\n Table : \n"); 

 while (i <= 10) 

  { 

   for (j = 1; j <= 10; j++) 

    { 

      printf(" %d * %d = %d\n",i ,j, i * j); 

    } 

    printf("\n ==========\n"); 

    i++; 

  } 

 return 0; 

} 
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 . 26תרגיל מס' 

 . 140ובמקרה של  210מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int Num1, Num2, i, GCD; 

    printf("Please Enter two integer Values \n"); 

    scanf("%d %d", &Num1, &Num2); 

    for(i = 1; i <= Num1 && i <= Num2; i++) 

    { 

        if(Num1 % i == 0 && Num2 % i == 0) 

            GCD = i; 

    } 

    printf("GCD of %d and %d is = %d", Num1, Num2, GCD); 

    return 0; 

} 

 

 . 27תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Temp, Reminder, Times =0, Sum = 0; 

  printf("\nPlease Enter any number to Check for Armstrong \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Temp = Number; 

  while (Temp != 0)  

   { 

     Times = Times + 1; 

     Temp = Temp / 10; 

   } 

   for(Temp = Number; Temp > 0; Temp =  Temp /10 ) 

   { 

     Reminder = Temp % 10; 

     Sum = Sum + pow(Reminder, Times); 

   } 

  printf("\nSum of entered number is = %d\n", Sum); 

  if ( Number == Sum ) 

      printf("\n%d is Armstrong Number.\n", Number); 

  else 

      printf("%d is not the Armstrong Number.\n", Number); 

  return 0; 

} 
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 . 28תרגיל מס' 

 . 15ובמקרה של   28מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h>    

int main()    

{    

 int i, Number, Sum = 0 ;      

 printf("\n Please Enter any number \n") ;    

 scanf("%d", &Number) ;     

 for(i = 1 ; i < Number ; i++)    

  {    

   if(Number % i == 0)    

     Sum = Sum + i ;    

  }     

 if (Sum == Number)    

    printf("\n %d is a Perfect Number", Number) ;    

 else    

    printf("\n%d is not the Perfect Number", Number) ;    

return 0 ;    

} 

 

 . 29תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  113במקרה של קלט  מה עושה תוכנית הבאה  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i = 2, Number, count = 0;  

  printf("\n Please Enter any number to Check for Prime \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  while(i <= Number/2) 

   { 

     if(Number%i == 0) 

     { 

        count++; 

 break; 

      } 

      i++;  

   } 

   if(count == 0 && Number != 1 ) 

   { 

    printf("\n %d is a Prime Number", Number); 

   } 

   else 

   { 

  printf("\n %d is Not a Prime Number", Number); 

   } 

  return 0; 

} 
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 . 30תרגיל מס' 

 . 15ובמקרה של   28מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h>    

int main()    

{    

  int i = 1, Number, Sum = 0 ;    

  printf("\n Please Enter any number \n") ;    

  scanf("%d", &Number) ;    

  while( i < Number )    

   {    

     if(Number % i == 0)    

        Sum = Sum + i ;    

     i++; 

   }    

  if (Sum == Number)    

    printf("\n %d is a Perfect Number", Number) ;    

  else    

    printf("\n%d is not the Perfect Number", Number) ;    

 return 0 ;    

} 

 

 . 31תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  216במקרה של קלט  מה עושה תוכנית הבאה  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, Number;  

  printf("\n Please Enter any number to Find Factors \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  printf("\n Factors of the Given Number are:\n"); 

  for (i = 1; i <= Number; i++) 

   { 

     if(Number%i == 0) 

        { 

   printf(" %d  ", i); 

  } 

   }  

  return 0; 

} 
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 . 32תרגיל מס' 

 . 73523556ובמקרה של  9345653מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Sum, Reminder; 

  printf("\n Please Enter any number\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

   while(Number >= 10) 

  { 

    for (Sum=0; Number > 0; Number= Number/10) 

    { 

      Reminder = Number % 10; 

      Sum += Reminder;   

    } 

    if(Sum >= 10) 

    { 

      Number = Sum; 

    } 

    else 

    { 

      printf("\n The Generic Root of a Given Number = %d", Sum); 

      return 0; 

    } 

  }  

} 

 

 . 33תרגיל מס' 

 . 1000 -ו 1מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Sum, i, Minimum, Maximum 

  printf("\n Please Enter the Minimum & Maximum Values\n"); 

  scanf("%d %d", &Minimum, &Maximum); 

  printf("Perfect Numbers Between %d and %d are:\n", Minimum, Maximum); 

  for(Number=Minimum; Number<=Maximum; Number++) 

   { 

     for(i = 1, Sum =0 ; i < Number ; i++)    

      {    

        if(Number % i == 0)    

          Sum = Sum + i ;    

      }    

     if (Sum == Number)    

       printf(" %d  ", Number) ;    

   } 

 return 0; 

} 
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 . 34תרגיל מס' 

 ? מה הוא פלט של התוכנית? מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, Number = 1, count;  

  printf(" Prime Number from 1 to 100 are: \n");  

  while(Number <= 100) 

  { 

    count = 0; 

    i = 2; 

    while(i <= Number/2) 

    { 

      if(Number%i == 0) 

      { 

        count++; 

 break; 

      } 

      i++;  

    }  

    if(count == 0 && Number != 1 ) 

    { 

 printf(" %d ", Number); 

    } 

    Number++;  

  } 

  return 0; 

} 

 

 . 35תרגיל מס' 

? תתקן אותה כך שתוכנה תעבוד בכל 20 -ו 20, 13  -ו 20,  20 -ו 13במקרה של קלט ומה יהיה פלט מה עושה תוכנית הבאה 

 המקרים האלה.  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int i, Starting_Value, End_Value; 

   printf("\n Please Enter the Starting Value  : "); 

   scanf("%d", &Starting_Value); 

   printf("\n Please Enter the End Value  : "); 

   scanf("%d", &End_Value);    

   printf("\n List of Natural Numbers from %d to %d are \n", 

Starting_Value, End_Value);    

 for(i = Starting_Value; i <= End_Value; i++) 

   { 

     printf(" %d \t", i); 

   } 

   return 0; 

} 
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 . 36תרגיל מס' 

 תתקן אותה כך שהיא תעבוד בשני מקרים.  .153   -ו 159קלט  ובמקרה של ,159 -ו 153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int i, Starting_Value, End_Value;   

   printf("\n Please Enter the Starting Value: "); 

   scanf("%d", &Starting_Value); 

   printf("\n Please Enter the End Value: "); 

   scanf("%d", &End_Value);    

   printf("\n List of Natural Numbers from %d to %d are \n", 

Starting_Value, End_Value);    

 for(i = Starting_Value; i >= End_Value; i--) 

     printf(" %d \t", i); 

   return 0; 

} 

 

 . 37תרגיל מס' 

 . 13ובמקרה של   60מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int Number, i = 1, j, Count;  

   printf("\n Please Enter number to Find Factors  :  "); 

   scanf("%d", &Number); 

  while (i <= Number) 

    { 

     Count = 0; 

     if(Number % i == 0) 

       { 

        j = 1; 

        while(j <= i) 

        { 

         if(i % j == 0) 

         { 

          Count++; 

    } 

    j++; 

   } 

   if(Count == 2) 

   { 

    printf("\n %d is a Prime Factor ", i); 

   }  

       } 

     i++; 

    } 

   return 0; 

} 
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 . 38תרגיל מס' 

 . 4-ו 3מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, Number, Exponent;  

  long Power = 1; 

  printf("\n Please Enter any Number : "); 

  scanf(" %d", &Number); 

  printf("\n Please Enter the Exponent Vlaue: "); 

  scanf(" %d", &Exponent); 

  for(i = 1; i <= Exponent; i++) 

  { 

   Power = Power * Number; 

  } 

  printf("\n The Final result of %d Power %d = %ld", Number, Exponent, 

Power); 

  return 0; 

} 

 

 . 39תרגיל מס' 

 . 35 -ו 13מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

   int i, Minimum, Maximum; 

   printf("\n Please Enter the Minimum Limit Value :  "); 

   scanf("%d", &Minimum); 

   printf("\n Please Enter the Maximum Limit Values :  "); 

   scanf("%d", &Maximum);   

   if ( Minimum % 2 == 0 )  

    { 

     Minimum++; 

    } 

   printf("\n Odd Numbers between %d and %d are : \n", Minimum, Maximum); 

   for(i = Minimum; i <= Maximum; i= i+2) 

   { 

     printf(" %d\t", i); 

   } 

   return 0; 

} 
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 . 40תרגיל מס' 

 . 234ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int Number, Reminder, Product; 

   printf("\n Please Enter any Number that you wish  : "); 

   scanf("%d", & Number); 

   for(Product = 1; Number > 0; Number = Number / 10) 

   { 

    Reminder = Number % 10; 

  Product = Product * Reminder; 

 } 

 printf(" \n The Product of Digits of a Given Number =  %d", Product); 

   return 0; 

} 

 

 . 41תרגיל מס' 

 . 1538135מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Reminder, Reverse = 0; 

  printf("\nPlease Enter any number to Reverse\n"); 

  scanf("%d", & Number); 

  while (Number > 0) 

   { 

     Reminder = Number %10; 

     Reverse = Reverse *10+ Reminder; 

     Number = Number /10; 

   } 

  printf("Reverse of entered number is = %d\n", Reverse); 

  return 0; 

} 

 

 . 42תרגיל מס' 

 ? מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

void main() 

{ 

  float Price[50]; 

  int  i, Number; 

  float Mean, Variance, SD, Sum=0, Differ, Varsum=0; 

  printf("\nPlease Enter the N Value\n"); 

  scanf("%d", &Number); 
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  printf("\nPlease Enter %d real numbers\n",Number); 

  for(i=0; i<Number; i++) 

   { 

     scanf("%f", &Price[i]); 

   } 

  for(i=0; i<Number; i++) 

   { 

     Sum = Sum + Price[i]; 

   } 

  Mean = Sum /(float)Number; 

  for(i=0; i<Number; i++) 

   { 

     Differ = Price[i] - Mean; 

     Varsum = Varsum + pow(Differ,2); 

   } 

  Variance = Varsum / (float)Number; 

  SD = sqrt(Variance); 

  printf("Mean               = %.2f\n", Mean); 

  printf("Varience           = %.2f\n", Variance); 

  printf("Standard deviation = %.2f\n", SD); 

} 

 

 . 43תרגיל מס' 

 . 53מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int i, number; 

   printf("\n Please Enter the Maximum Limit Value : "); 

   scanf("%d", &number); 

   printf("\n Odd Numbers between 1 and %d are : \n", number); 

   for(i = 1; i <= number; i= i+2) 

   { 

  printf(" %d\t", i); 

   } 

   return 0; 

} 

 

 . 44תרגיל מס' 

 .  4 -ו 3  מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i = 1, Number, Exponent; 

  long Power = 1; 

  printf("\n Please Enter any Number : "); 

  scanf(" %d", &Number); 

  printf("\n Please Enter the Exponent Vlaue: "); 
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  scanf(" %d", &Exponent); 

  while(i <= Exponent) 

  { 

   Power = Power * Number; 

   i++; 

  } 

  printf("\n The Final result of %d Power %d = %ld", Number, Exponent, 

Power); 

  return 0; 

} 

 

 . 45תרגיל מס' 

 . 231ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int Number, Reminder, Product = 1; 

   printf("\n Please Enter any Number that you wish  : "); 

   scanf("%d", & Number); 

   while(Number != 0) 

   { 

    Reminder = Number % 10; 

  Product = Product * Reminder; 

    Number = Number / 10; 

 } 

 printf(" \n The Product of Digit of a Given Number =  %d", Product); 

   return 0; 

} 

 

 . 46תרגיל מס' 

 . 1350ובמקרה של  1530מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int Num1, Num2, Temp, GCD; 

    printf("Please Enter two integer Values \n"); 

    scanf("%d %d", &Num1, &Num2); 

    while (Num2 != 0) { 

  Temp = Num2; 

  Num2 = Num1 % Num2; 

  Num1 = Temp; 

    } 

    GCD = Num1; 

    printf("GCD = %d", GCD); 

    return 0; 

} 
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 . 47תרגיל מס' 

 . 145ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Temp, Reminder, Sum = 0, i;  

  long Factorial; 

  printf("\nPlease Enter a Number to Check for Strong Number \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Temp = Number; 

  while( Temp > 0) 

   { 

     Factorial = 1, i = 1;  

     Reminder = Temp % 10; 

     while (i <= Reminder) 

     { 

      Factorial = Factorial * i; 

      i++; 

     } 

     printf("\n Factorial of %d = %d\n", Reminder, Factorial); 

     Sum = Sum + Factorial; 

     Temp = Temp /10; 

   } 

  printf("\n Sum of the Factorials %d is = %d\n", Number, Sum); 

  if ( Number == Sum ) 

      printf("\n %d is a Strong Number.\n", Number); 

  else 

      printf("\n %d is not a Strong Number.\n", Number); 

  return 0; 

} 

 

 . 48תרגיל מס' 

 ? מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, number, Even_Sum = 0, Odd_Sum = 0; 

  printf("\n Please Enter the Maximum Limit Value : "); 

  scanf("%d", &number); 

  for(i = 1; i <= number; i++) 

  { 

   if ( i%2 == 0 )  

        Even_Sum = Even_Sum + i; 

   else 

    Odd_Sum = Odd_Sum + i; 

  } 

  printf("\n The Sum of Even Numbers upto %d  = %d", number, Even_Sum); 

  printf("\n The Sum of Odd Numbers upto %d  = %d", number, Odd_Sum); 

  return 0; } 
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 . 49תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  100מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, Number, count, Minimum, Maximum;  

  printf("\n Please Enter the Minimum & Maximum Values\n"); 

  scanf("%d %d", &Minimum, &Maximum); 

  printf("Prime Numbers Between %d and %d are:\n", Minimum, Maximum);   

  for(Number = Minimum; Number <= Maximum; Number++) 

  { 

    count = 0; 

    for (i = 2; i <= Number/2; i++) 

    { 

      if(Number%i == 0) 

      { 

   count++; 

   break; 

      } 

    } 

    if(count == 0 && Number != 1 ) 

    { 

       printf(" %d ", Number); 

    }   

  } 

  return 0; 

} 

 

 . 50תרגיל מס' 

 . 145ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Temp, Reminder, Sum = 0, i;  

  long Factorial; 

  printf("\nPlease Enter a Number to Check for Strong Number \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Temp = Number; 

  for(Temp = Number; Temp > 0; Temp =  Temp / 10 ) 

   { 

     Factorial = 1;   

     Reminder = Temp % 10; 

     for (i = 1; i <= Reminder; i++) 

     { 

      Factorial = Factorial * i; 

     } 

     printf(" Factorial of %d = %d\n", Reminder, Factorial); 

     Sum = Sum + Factorial; 

    } 
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  printf("\n Sum of the Factorials of a Given Number %d is = %d\n", Number, 

Sum); 

  if ( Number == Sum ) 

      printf("\n %d is a Strong Number.\n", Number); 

  else 

      printf("\n %d is not a Strong Number.\n", Number); 

  return 0; 

} 

 

 . 51תרגיל מס' 

 ? 36745634מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int Number, FirstDigit, LastDigit, Sum = 0; 

   printf("\n Please Enter any Number that you wish  : "); 

   scanf("%d", & Number); 

   FirstDigit = Number; 

   while(FirstDigit >= 10) 

   { 

    FirstDigit = FirstDigit / 10; 

 } 

   LastDigit = Number % 10; 

   Sum = FirstDigit + LastDigit; 

 printf(" \n The Sum of First Digit (%d) and Last Digit (%d) of %d =  

%d", FirstDigit, LastDigit, Number, Sum); 

   return 0; 

} 

 

 . 52תרגיל מס' 

 . 134535מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Reminder, Sum=0; 

  printf("\n Please Enter any number\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  while(Number > 0) 

  { 

     Reminder = Number % 10; 

     Sum = Sum+ Reminder; 

     Number = Number / 10; 

  } 

  printf("\n Sum of the digits of Given Number = %d", Sum); 

  return 0; 

} 
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 . 53תרגיל מס' 

 ? תוכנית הבאה מה עושה  

#include <stdio.h> 

int main() { 

    int a, n, d, tn, i; 

    int sum = 0; 

    printf(" Please Enter First Number of an A.P Series:  "); 

    scanf("%d", &a); 

    printf(" Please Enter the Total Numbers in this A.P Series:  "); 

    scanf("%d", &n); 

    printf(" Please Enter the Common Difference:  "); 

    scanf("%d", &d); 

    sum = (n * (2 * a + (n - 1) * d)) / 2; 

    tn = a + (n - 1) * d; 

    printf("\n The Sum of Series A.P. : "); 

    for(i = a; i <= tn; i = i + d) 

    {    if(i != tn) 

            printf("%d + ", i); 

        else 

            printf("%d = %d", i, sum); } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

 . 54תרגיל מס' 

 ? מה עושה תוכנית הבאה  

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main()  

{ 

    int a, n, r, value, i; 

    float sum = 0; 

    printf(" Please Enter First Number of an G.P Series:  "); 

    scanf("%d", &a); 

    printf(" Please Enter the Total Numbers in this G.P Series:  "); 

    scanf("%d", &n); 

    printf(" Please Enter the Common Ratio:  "); 

    scanf("%d", &r); 

    value = a; 

    printf("G.P Series  :  "); 

    for(i = 0; i < n; i++) 

    {   printf("%d  ", value); 

        sum = sum + value; 

        value = value * r;  } 

    printf("\n The Sum of Geometric Progression Series =  %f\n", sum); 

    return 0; 

} 
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 . 55תרגיל מס' 

 . 7ובמקרה של  5מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main() 

{ 

  int Number, i, Sum = 0; 

  printf("\nPlease Enter any positive integer \n"); 

  scanf("%d",&Number); 

  Sum = pow(((Number * (Number + 1))/ 2), 2); 

  for(i =1; i<=Number;i++) 

  { 

    if (i != Number) 

       printf("%d^3 + ",i); 

    else 

       printf("%d^3 = %d ",i, Sum); 

  } 

} 

 

 . 56תרגיל מס' 

 ? מה עושה תוכנית הבאה  

#include <stdio.h> 

int main() { 

    int a, n, d, tn, i; 

    int sum = 0; 

    printf(" Please Enter First Number of an A.P Series:  "); 

    scanf("%d", &a); 

    printf(" Please Enter the Total Numbers in this A.P Series:  "); 

    scanf("%d", &n); 

    printf(" Please Enter the Common Difference:  "); 

    scanf("%d", &d); 

    sum = (n * (2 * a + (n - 1) * d)) / 2; 

    tn = a + (n - 1) * d; 

    i = a; 

    printf("\n The Sum of Series A.P. : "); 

    while(i <= tn) 

    { 

        if(i != tn) 

            printf("%d + ", i); 

        else 

            printf("%d = %d", i, sum); 

        i = i + d; 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 
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 . 57תרגיל מס' 

 ? מה עושה תוכנית הבאה  

#include <stdio.h> 

int main() { 

    int a, n, d, value, i; 

    int sum = 0; 

    printf(" Please Enter First Number of an A.P Series:  "); 

    scanf("%d", &a); 

    printf(" Please Enter the Total Numbers in this A.P Series:  "); 

    scanf("%d", &n); 

    printf(" Please Enter the Common Difference:  "); 

    scanf("%d", &d); 

    value = a; 

    printf("\n A.P. Series : "); 

    for(i = 0; i < n; i++) 

    { 

        printf("%d  + ", value); 

        sum = sum + value; 

        value = value + d; 

    } 

    printf("\n The Sum of A.P Series until %d = %d\n", n, sum); 

    return 0; 

} 

 

 . 58תרגיל מס' 

 . 153567567מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, Reminder, Sum; 

  printf("\nPlease Enter any number\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  for (Sum=0; Number > 0;Number=Number/10) 

  { 

     Reminder = Number % 10; 

     Sum=Sum+ Reminder;   

  } 

  printf("\n Sum of the digits of Given Number = %d", Sum); 

  return 0; 

} 
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 . 59תרגיל מס' 

 . 10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Number, i = 0, Next, First_Value = 0, Second_Value = 1; 

  printf("\n Please Enter the Range Number: "); 

  scanf("%d",&Number); 

  while(i < Number)  

  { 

   if(i <= 1) 

    Next = i; 

 else 

 { 

  Next = First_Value + Second_Value; 

  First_Value = Second_Value; 

  Second_Value = Next; 

 } 

    printf("%d \t", Next); 

    i++;   

  } 

  return 0; 

} 

 

 . 60תרגיל מס' 

 . 1035ובמקרה של  1953מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int Num1, Num2, GCD; 

    printf("Please Enter two integer Values \n"); 

    scanf("%d %d", &Num1, &Num2); 

 if (Num1 == 0) { 

    printf("GCD = %d", Num2); 

   } 

  while (Num2 != 0) { 

     if (Num1 > Num2) { 

        Num1 = Num1 - Num2; 

    } 

     else { 

        Num2 = Num2 - Num1; 

     } 

   } 

   GCD = Num1; 

    printf("GCD = %d", GCD); 

    return 0; 

} 
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 . 61תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  103מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, Number, count, Minimum, Maximum;  

  printf("\n Please Enter the Minimum & Maximum Values\n"); 

  scanf("%d %d", &Minimum, &Maximum); 

  Number = Minimum;  

  printf("Prime Numbers Between %d and %d are:\n", Minimum, Maximum);     

  while(Number <= Maximum) 

  { 

    count = 0; 

    i = 2; 

    while(i <= Number/2) 

    { 

      if(Number%i == 0) 

      { 

        count++; 

 break; 

      } 

      i++;  

    }  

    if(count == 0 && Number != 1 ) 

    { 

       printf(" %d ", Number); 

    } 

    Number++;  

  } 

  return 0; 

} 

 

 . 62תרגיל מס' 

 . 13ובמקרה של   60מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int i, j, Number, isPrime;  

   printf("\n Please Enter any number to Find Factors :  "); 

   scanf("%d", &Number); 

   for (i = 2; i <= Number; i++) 

    { 

      if(Number % i == 0) 

        { 

      isPrime = 1; 

   for (j = 2; j <= i/2; j++) 

   { 

    if(i % j == 0) 

    { 
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     isPrime = 0; 

     break; 

    } 

   }  

   if(isPrime == 1) 

   { 

    printf("\n %d is a Prime Factor ", i); 

   }             

  } 

   } 

   return 0; 

} 

 

 . 63תרגיל מס' 

 . 10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Number, Next, i, First_Value = 0, Second_Value = 1;  

 printf("\n Please Enter the Range Number: "); 

 scanf("%d",&Number); 

 for(i = 0; i <= Number; i++)  

 { 

  if(i <= 1) 

  { 

   Next = i; 

     } 

  else 

  { 

   Next = First_Value + Second_Value; 

   First_Value = Second_Value; 

   Second_Value = Next; 

  } 

  printf("%d \t", Next); 

 } 

 return 0; 

} 

 

 . 64תרגיל מס' 

 ? הבאה תוכניתהמהו פלט של 

#include  main( )  

{  

unsigned int num;  

int i; scanf (“%u”, &num);  

for ( i = 0; i<16; i++)  

{  

printf (“%d”, (num << i & 1 << 15 ) ? 1:0); }  

} 
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 . וכנות עם פונקציות(טבלאות מעקב )ת –תרגילים בנושא לולאות  4.8.2

 

 . 1תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153קלט  מה עושה תוכנית הבאה במקרה של 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int Check_Armstrong (int); 

int main() 

{ 

  int Number, Sum = 0; 

  

  printf("\nPlease Enter any number to Check for Armstrong \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  

  Sum = Check_Armstrong (Number); 

  printf("Sum of entered number is = %d\n", Sum); 

  

  if ( Number == Sum ) 

      printf("\n%d is Armstrong Number.\n", Number); 

  else 

      printf("%d is not Armstrong Number.\n", Number); 

  

  return 0; 

} 

int Check_Armstrong (int Number) 

{ 

  int Temp, Reminder, Times =0, Sum = 0; 

   

  Temp = Number; 

   

  while (Temp != 0)  

   { 

     Times = Times + 1; 

     Temp = Temp / 10; 

   } 

  for(Temp = Number; Temp > 0; Temp =  Temp /10 ) 

   { 

     Reminder = Temp %10; 

     Sum = Sum + pow(Reminder, Times); 

   } 

  return Sum; 

} 
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 . 2תרגיל מס' 

 . 835ובמקרה של  1853מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

void DtB (int number) 

{ 

    int j; 

    for(int i = 31; i >= 0; i--) 

    { 

        j = number >> i; 

         

        if(j & 1) 

            printf("1"); 

        else 

            printf("0"); 

    } 

} 

int main()  

{ 

    int number; 

    printf("\n Please Enter the Number:  "); 

    scanf("%d", &number); 

    DtB(number);  

    return 0; 

} 

 

 . 3תרגיל מס' 

 . 145535ובמקרה של  1354653מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int COD(int);  

int main() 

{ 

  int Number, Count = 0; 

  printf("\n Please Enter any number\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Count = COD(Number); 

  printf("\n Answer is = %d", Count); 

  return 0; 

} 

int COD(int Number) 

{ 

  int Count; 

  while(Number > 0) 

  { 

     Number = Number / 10; 

     Count = Count + 1;   

  } 

 return Count; 

} 
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 .4תרגיל מס' 

 . 1035ובמקרה של  1503מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

void Find_Factors(int);   

int main() 

{ 

  int Number;  

  printf("\nPlease Enter number to Find Factors\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  printf("\nFactors of a Number are:\n"); 

  Find_Factors(Number);  

  return 0; 

} 

void Find_Factors(int Number) 

{  

  int i;  

  for (i = 1; i <= Number; i++) 

   { 

    if(Number%i == 0) 

     { 

       printf("%d ", i); 

     }  

   } 

} 

 

 .5תרגיל מס' 

 . 5מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

long Calculate_Factorial(int *);   

int main() 

{ 

  int Number;  

  long Factorial = 1; 

  printf("\n Please Enter any number to Find Factorial\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Factorial = Calculate_Factorial(&Number); 

  printf("Factorial of %d = %d\n", Number, Factorial); 

   return 0; 

} 

long Calculate_Factorial(int *Number) 

{  

  int i;  

  long Factorial = 1; 

  for (i = 1; i <= *Number; i++) 

     Factorial * =i; 

      return Factorial; 

} 
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 .6תרגיל מס' 

 . 9135ובמקרה של  4563מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

long gcd(long x, long y); 

int main() 

{ 

    int Num1, Num2; 

    printf("Please Enter two integer Values \n"); 

    scanf("%d %d", &Num1, &Num2); 

    printf("GCD of %d and %d is = %d", Num1, Num2,  gcd(Num1, Num2)); 

    return 0; 

} 

long gcd(long x, long y)  

{ 

 if (x == 0) { 

    return y; 

   } 

  while (y != 0) { 

     if (x > y) { 

        x = x - y; 

    } 

     else { 

        y = y - x; 

     } 

   } 

   return x; 

} 

 

 .7תרגיל מס' 

 . 1530583מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Sum_Of_Digits (int);  

int main() 

{ 

  int Number, Sum, Root;  

  printf("\n Please Enter any number\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  while(Number >= 10) 

  { 

    Sum = Sum_Of_Digits (Number); 

    if(Sum >= 10) 

    { 

      Number = Sum; 

    } 

    else 

    { 

      printf("\n Generic Root of a Given Number = %d", Sum); 

      return 0; 

    } 
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  }  

}  

int Sum_Of_Digits (int Number) 

{ 

  int Reminder, Sum; 

  for (Sum=0; Number > 0; Number = Number/10) 

  { 

     Reminder = Number % 10; 

     Sum = Sum + Reminder;   

  }      

 return Sum; 

} 

 

 .8תרגיל מס' 

 . 6ובמקרה של  2מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Cal_Fact(int);    

int main() 

{ 

  int n, r, ncr;  

  printf("\n Please Enter the Values for N and R: \n"); 

  scanf("%d %d", &n, &r); 

  ncr = Cal_Fact(n) / (Cal_Fact(r) * Cal_Fact(n-r)); 

  printf("\n NCR Factorial of %d and %d = %d", n, r, ncr); 

  return 0; 

} 

  

int Cal_Fact(int Number) 

{  

  int i;  

  int Factorial = 1; 

  for (i = 1; i <= Number; i++) 

   { 

     Factorial = Factorial * i; 

   } 

  return Factorial; 

} 

 

 .9תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  113מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Find_Factors(int Number) 

{  

  int i, Count = 0;  

  for (i = 2; i <= Number/2; i++) 

   { 

    if(Number%i == 0) 

     { 
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       Count++; 

     }  

   } 

   return Count; 

} 

  

int main() 

{ 

  int Number, count = 0;  

  printf("\n Please Enter any number to Check for Prime \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  count = Find_Factors(Number); 

   if(count == 0 && Number != 1 ) 

   { 

    printf("\n %d is a Prime Number", Number); 

   } 

   else 

   { 

    printf("\n %d is Not a Prime Number", Number); 

   } 

  return 0; 

} 

 

 . 10תרגיל מס' 

 . 10ובמקרה של  5מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

long Calculate_Factorial(int);   

int main() 

{ 

  int Number;  

  long Factorial = 1; 

  printf("\n Please Enter any number to Find Factorial\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Factorial = Calculate_Factorial(Number); 

  printf("Factorial of %d = %d\n", Number, Factorial); 

  return 0; 

} 

long Calculate_Factorial(int Number) 

{  

  int i;  

  long Factorial = 1; 

  for (i = 1; i <= Number; i++) 

   { 

     Factorial = Factorial * i; 

   } 

  return Factorial; 

} 
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 . 11תרגיל מס' 

 . 13845ובמקרה של  15053מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Reverse_Integer (int) 

int main() 

{ 

  int Number, Reverse = 0; 

  printf("\nPlease Enter any number to Check \n"); 

  scanf("%d", & Number); 

  Reverse = Reverse_Integer (Number) 

  printf("Reverse of entered number is = %d\n", Reverse); 

  if ( Number == Reverse ) 

     printf("\n%d is P Number.\n", Number); 

  else 

     printf("%d is not the P Number.\n", Number); 

  return 0; 

} 

int Reverse_Integer (int Number) 

{ 

  int Reminder, Reverse = 0; 

  for(; Number > 0; Number =  Number /10 ) 

   { 

     Reminder = Number %10; 

     Reverse = Reverse * 10 + Reminder; 

   } 

  return Reverse; 

} 

 

 . 12תרגיל מס' 

 . 13ובמקרה של   60מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

void Find_Prime(int Number) 

{  

   int i, Count = 0;  

   for (i = 2; i <= Number/2; i++) 

    { 

     if(Number%i == 0) 

      { 

         Count++; 

      }  

    } 

    if(Count == 0 && Number != 1 ) 

    { 

     printf("\n %d is a Prime Number", Number); 

    } 

} 

void Find_Factors(int Number) 

{  

   int i;  
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   for (i = 1; i <= Number; i++) 

    { 

     if(Number % i == 0) 

      { 

         Find_Prime(i); 

      }  

    } 

} 

int main() 

{ 

   int i, j, Number, count;  

   printf("\n Please Enter any number to Find it's Prime Factors :  "); 

   scanf("%d", &Number); 

   printf("\n Prime Factors of a Given Number are : \n"); 

 Find_Factors(Number); 

   return 0; 

} 

 

 . 13תרגיל מס' 

 . 24, 13,  6עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  מה 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int Check_Armstrong (int Number); 

int Perfect_Number(int Number);  

int Prime_Number(int Number);  

int main() 

{ 

 int Number; 

   printf("\nPlease Enter Number to Check :  "); 

   scanf("%d", &Number); 

  if (Check_Armstrong(Number)) 

     printf("\n %d is an Armstrong Number.", Number); 

   else 

     printf("\n %d is not an Armstrong Number.", Number); 

 if(Prime_Number(Number) ) 

     printf("\n %d is a Prime Number", Number); 

    else 

     printf("\n %d is Not a Prime Number", Number); 

 if (Perfect_Number(Number) )  

     printf("\n %d is a Perfect Number", Number) ;    

  else    

     printf("\n %d is not a Perfect Number", Number) ;    

  return 0; 

} 

int Check_Armstrong (int Number) 

{ 

 int Temp, Reminder, Times = 0, Sum = 0; 

 Temp = Number;  

 while (Temp != 0)  
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 { 

  Times = Times + 1; 

      Temp = Temp / 10; 

  } 

   for(Temp = Number; Temp > 0; Temp =  Temp /10 ) 

    { 

     Reminder = Temp % 10; 

     Sum = Sum + pow(Reminder, Times); 

    } 

   if ( Number == Sum ) 

    return 1; 

   else 

   return 0;   

} 

int Perfect_Number(int Number)    

{ 

 int i, Sum = 0 ;    

  

  for(i = 1 ; i < Number ; i++)    

   { 

    if(Number % i == 0) 

      Sum = Sum + i ;    

   }     

  

  if (Sum == Number)  

     return 1;    

  else    

     return 0;    

} 

int Prime_Number(int Number) 

{ 

 int i, Count = 0; 

  

 for (i = 2; i <= Number/2; i++) 

    { 

     if(Number%i == 0) 

      { 

         Count++; 

      }  

    } 

    if(Count == 0 && Number != 1 ) 

     return 1; 

    else 

     return 0; 

} 
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 . 14תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Product_Of_Digits (int);  

int main() 

{ 

   int Number, Product = 1; 

   printf("\n Please Enter any number  :  "); 

   scanf("%d", &Number); 

   Product = Product_Of_Digits (Number); 

   printf("\n The Product = %d", Product); 

   return 0; 

} 

  

int Product_Of_Digits (int Number) 

{ 

   int Reminder, Product; 

   for (Product = 1; Number > 0; Number = Number / 10) 

   { 

     Reminder = Number % 10; 

     Product = Product * Reminder;   

   }      

  return Product; 

} 

 

 . 15תרגיל מס' 

 1534613מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Reverse_Integer (int); 

int main() 

{ 

  int Number, Reverse = 0; 

  printf("\nPlease Enter any number to Reverse\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Reverse = Reverse_Integer (Number); 

  printf("Reverse of entered number is = %d\n", Reverse); 

  return 0; 

} 

int Reverse_Integer (int Number) 

{ 

  int Reminder, Reverse = 0; 

  while (Number > 0) 

   { 

     Reminder = Number %10; 

     Reverse = Reverse *10+ Reminder; 

     Number = Number /10; 

   } 

 return Reverse; 

} 
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 . 16תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int First_Digit(int num); 

int Last_Digit(int num);  

int main() 

{ 

   int Number, FirstDigit, LastDigit, Sum = 0; 

   printf("\n Please Enter any Number that you wish  : "); 

   scanf("%d", & Number); 

   FirstDigit = First_Digit(Number); 

   LastDigit = Last_Digit(Number); 

   Sum = FirstDigit + LastDigit; 

 printf(" \n The Sum of First Digit (%d) and Last Digit (%d) of %d =  

%d", FirstDigit, LastDigit, Number, Sum); 

   return 0; 

} 

int First_Digit(int num) 

{ 

 while(num >= 10) 

 { 

  num = num / 10; 

 } 

 return num; 

} 

int Last_Digit(int num) 

{ 

 return num % 10; 

} 

 

 . 17תרגיל מס' 

 . 1556756מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Sum_Of_Digits (int);  

int main() 

{ 

  int Number, Sum = 0; 

  printf("\n Please Enter any number\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Sum = Sum_Of_Digits (Number); 

  printf("\n Sum of the digits of Given Number = %d", Sum); 

  return 0; 

} 

  

int Sum_Of_Digits (int Number) 

{ 

  int Reminder, Sum; 

  for (Sum=0; Number > 0;Number=Number/10) 

  { 
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     Reminder = Number % 10; 

     Sum=Sum+ Reminder;   

  }      

 return Sum; 

} 

 

 . 18תרגיל מס' 

 . 10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include<stdio.h> 

void Fibonacci_series(int Number) ; 

int main() 

{ 

   int Number; 

   printf("Enter the number of terms\n"); 

   scanf("%d", &Number); 

   printf("Fibonacci series First %d Numbers:\n", Number); 

   Fibonacci_series(Number) ; 

   return 0; 

} 

void Fibonacci_series(int Number)  

{ 

   int i, First_Value = 0, Second_Value = 1, Next; 

   for(i = 0; i <= Number; i++)  

   { 

 if(i <= 1) 

 { 

    Next = i; 

        } 

 else 

 { 

    Next = First_Value + Second_Value; 

    First_Value = Second_Value; 

    Second_Value = Next; 

 } 

 printf("%d\t", Next); 

   } 

} 

 

 . 19תרגיל מס' 

 . 3ובמקרה של  5מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

void Sum_Of_Series(int); 

int main() 

{ 

  int Number; 

  printf("\n Please Enter any positive integer \n"); 

  scanf("%d",&Number); 
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  Sum_Of_Series(Number); 

} 

void Sum_Of_Series(int Number) 

{ 

  int i, Sum = 0; 

  Sum = pow (((Number * (Number + 1))/ 2), 2);; 

  for(i =1;i<=Number;i++) 

  { 

   if (i != Number) 

     printf("%d^3  + ",i); 

   else 

     printf(" %d^3 = %d ", i, Sum);  

  }  

} 

 

 . 20תרגיל מס' 

 . 5מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include "stdio.h" 

void Sum_Of_Series(int); 

int main() 

{ 

  int Number; 

  printf("\n Please Enter any positive integer \n"); 

  scanf("%d",&Number); 

  Sum_Of_Series(Number); 

} 

void Sum_Of_Series(int Number) 

{ 

  int i, Sum; 

  Sum = (Number * (Number + 1) * (2 * Number + 1 )) / 6; 

  for(i =1;i<=Number;i++) 

  { 

   if (i != Number) 

     printf("%d^2 + ",i); 

   else 

     printf(" %d^2 = %d ", i, Sum);  

  }  

} 

 

 . 21תרגיל מס' 

 צורות שונות של פלט. 2-מה עושה תוכנית הבאה? תן דוגמאות ל

#include<stdio.h> 

int check(int a); 

int main() 

{ 

   int n, j, flag; 

  

   printf("Enter a number: "); 
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   scanf("%d",&n); 

  

      for(j=2;j<=n/2;j++) 

   { 

         if(check(j)==0) 

       { 

          if(check(n-j)==0) 

          { 

             printf(" %d + %d = %d\n", j, n-j, n); 

             flag=0; 

          } 

       } 

   } 

    if(flag==1) 

       printf("Can't be expressed as sum of two prime Numbers.\n"); 

    return 0; 

} 

 int check(int a) 

{ 

   int i, flag=0; 

  

   for(i=2;i<=a/2;i++) 

   { 

       if(a%i==0) 

          flag++; 

   } 

  

   if(flag==0) 

       return 0; 

   else 

       return 1; 

} 

 

 . 22תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

float StandardDeviation (float Price[],int Number); 

int main() 

{ 

  float Price[50], SD; 

  int  i, Number; 

  printf("\nPlease Enter the N Value\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  printf("\nPlease Enter %d real numbers\n",Number); 

  for(i=0; i<Number; i++) 

   { 

     scanf("%f", &Price[i]); 

   } 

  SD = StandardDeviation (Price, Number); 
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  printf("Standard deviation = %.2f\n", SD); 

    return 0; 

} 

float StandardDeviation (float Price[],int Number) 

{ 

  float Mean, Variance, SD, Sum=0, Varsum=0; 

  int i; 

  for(i=0; i<Number; i++) 

   { 

     Sum = Sum + Price[i]; 

   } 

  Mean = Sum /(float)Number; 

  for(i=0; i<Number; i++) 

   { 

     Varsum = Varsum + pow((Price[i] - Mean),2); 

   } 

  Variance = Varsum / (float)Number; 

  SD = sqrt(Variance); 

  printf("Mean               = %.2f\n", Mean); 

  printf("Varience           = %.2f\n", Variance); 

  return SD; 

} 

 

 . 23תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Strong_Number(int);  

int main() 

{ 

  int Number, Temp, Sum = 0, Minimum, Maximum;  

  printf("\nPlease Enter the Minimum & Maximum Values\n"); 

  scanf("%d %d",&Minimum, &Maximum); 

  for(Number = Minimum; Number <= Maximum; Number++) 

  { 

   Temp = Number; 

 Sum = Strong_Number(Temp); 

    if ( Number == Sum ) 

        printf("\n%d is a Strong Number.\n", Number); 

  } 

  return 0; 

} 

long Calculate_Factorial(int Number) 

{  

  if (Number == 0 || Number == 1)   

    return 1; 

  else 

    return Number * Calculate_Factorial (Number -1); 

} 

int Strong_Number(int Number) 

{ 
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 int Temp, Reminder, Sum = 0;  

 long Factorial; 

 Temp = Number; 

 for(Temp = Number; Temp > 0; Temp =  Temp / 10 ) 

 { 

     Factorial = 1;   

     Reminder = Temp % 10; 

     Factorial = Calculate_Factorial(Reminder); 

     Sum = Sum + Factorial; 

 } 

 return Sum; 

} 
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 . ( רמה בסיסית)  כתיבת תוכנות – תרגילים בנושא לולאות  4.8.3

 

 .1תרגיל מס' 

ללא  3-מתחלקים בומספרים שלמים ומחזירה את כל המספרים שנמצאים ביניהם  2משתמש הכתוב תוכנה שמקבלת מ

 שארית. 

 .2תרגיל מס' 

 הכפלה שלהם ללא שימוש בפעולת כפל. את המספרים ומחזירה  2כתוב תוכנה שמקבלת 

 .3תרגיל מס' 

בשני ללא שימוש בפעולת  ראשון ה מספר של החילוק השארית ת מספרים ומחזירה תוצא 2כתוב תוכנה שמקבלת 

 חילוק. 

 .4תרגיל מס' 

שני ללא  המספר האשון בחזקה של הר מספר חזקה של המספרים ומחזירה תוצאה שהיא  2כתוב תוכנה שמקבלת 

 .POWשימוש בפונקציה 

 .5תרגיל מס' 

 משתמש הקליד. הכתוב תוכנה שמקבלת מספר שלם חיובי ומחזירה סידרת פיבונצ'י עד המספר ש

 .6תרגיל מס' 

משתמש השווה למספר שהכתוב תוכנה שמקבלת מספר שלם חיובי ומחזירה סידרת פיבונצ'י עם כמות האיברים 

 הקליד. 

 .7תרגיל מס' 

 איברי הסדרה על המסך.  10 את  מקבלת מספר ראשון של סדרה חשבונית והפרש ומחזירההכתוב תוכנה 

 .8תרגיל מס' 

 איברי הסדרה על המסך.  10את כתוב תוכנה שמקבלת מספר ראשון של סדרה הנדסית ומנה ומחזירה 

 .9תרגיל מס' 

תוכנה ה כתוב תוכנה שמקבלת מספר ראשון של סדרה חשבונית, הפרש ומספר איברים שרוצים לראות על המסך. 

 איברי הסדרה על המסך.  את תדפיס
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 . 10 תרגיל מס' 

  תדפיסתוכנה הכתוב תוכנה שמקבלת מספר ראשון של סדרה הנדסית, מנה ומספר איברים שרוצים לראות על המסך. 

 איברי הסדרה על המסך.  את

 .11תרגיל מס' 

תוכנה הכתוב תוכנה שמקבלת מספר ראשון של סדרה חשבונית, הפרש ומספר הגדול ביותר שרוצים לראות על המסך. 

 איברי הסדרה על המסך.  את תדפיס

 .12תרגיל מס' 

תוכנה . הכתוב תוכנה שמקבלת מספר ראשון של סדרה הנדסית, מנה ומספר הגדול ביותר שרוצים לראות על המסך 

 איברי הסדרה על המסך.  את תדפיס

 .13תרגיל מס' 

 . Xשלם חיובי ומחזירה ! Xמשתמש מספר  הכתוב תוכנה שמקבלת מ

 .14תרגיל מס' 

את  חזירה ת תוכנה השמקבלת מספר ראשון של סדרה חשבונית, הפרש ומספר הגדול ביותר של הסדרה. כתוב תוכנה 

 חשבונית. הסדרה הסכום 

 .15תרגיל מס' 

סדרה  הסכום של ה אתחזיר תתוכנה הכתוב תוכנה שמקבלת מספר ראשון של סדרה הנדסית, מנה ומספר איברים. 

 הנדסית.ה

 .16תרגיל מס' 

 סדרה מתכנסת, אם כן מהו המספר. הכתוב תוכנה שמקבלת מספר ראשון של סדרה הנדסית ומנה ובודקת האם 

 .17תרגיל מס' 

המספרים שנמצאים ביניהם כלל סכום את משתמש שני מספרים שלמים וחיוביים ומחזירה הכתוב תוכנה שמקבלת מ

 המספרים שהוזנו ע"י המשתמש.כולל שני 

 .18תרגיל מס' 

  N/1+...+3/1+2/1+1סכום הסדרה: את חיובי ושלם ומחזירה  Nמשתמש מספר הכתוב תוכנה שמקבלת מ

 .19תרגיל מס' 

  2N)∗+...+(22+(N+2)2+(N+1)2N סכום הסדרה:את חיובי ושלם ומחזירה  Nמשתמש מספר הכתוב תוכנה שמקבלת מ
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 .20תרגיל מס' 

 N.1+…+1+1.1+1.2+1.3סכום הסדרה: את חיובי ושלם ומחזירה  Nמשתמש מספר הכתוב תוכנה שמקבלת מ

 .21תרגיל מס' 

  נוסחה:הלפי  Nחיובי ושלם ומחזירה ריבוע של  Nמשתמש מספר התוכנה שמקבלת מכתוב 

)1−N∗2+...+(5+3+1=2N+++ 

 .22תרגיל מס' 

 שלם.  ריבועי שורש להם שיש המספרים כל את ומחזירה B -ו  A מספרים שני משתמשהמ שמקבלת תוכנה כתוב

 . 25 ,16 ,9 ,4 תחזיר  29 3 לדוגמא

 .23תרגיל מס' 

קונה נתן ומחזירה כמה כסף ובאיזה  הסכום העסקה, סכום שאת משתמש מכניס הכתוב תוכנה של קופה חכמה ש

  דפיסתתוכנה  ה₪.  100קונה שילם ה₪ ו 71סכום היה אם הקופאי צריך לתת עודף. לדוגמא  השטרות או מטבעות 

 ₪. 2מטבעות של שני ₪ ו ₪5 , מטבע של  20של אחד ₪ , שטר  29עודף   שמגיע ללקוח 
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 . (מתקדמתרמה ) כתיבת תוכנות   – תרגילים בנושא לולאות  4.8.4

 

 .1תרגיל מס' 

שלם, דיוק של החישוב ומחזירה שורש ריבועי לפי נתונים אלה. )יש להשתמש באלגוריתם כתוב תוכנה שמקבלת מספר 

 חצאי הקטע(.

 .2תרגיל מס' 

משתמש זווית במעלות ומחזירה סינוס וקוסינוס של המספר בעזרת טור טיילור: לסינוס טור  הכתוב תוכנה שמקבלת מ

sinהוא  𝑥 = 𝑥 −
𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
−

𝑥7

7!
+

𝑥9

9!
cos, לקוסינוס     𝑥 = 1 −

𝑥2

2!
+

𝑥4

4!
−

𝑥6

6!
+

𝑥8

8!
 צריך להיות ברדיאן.  X, שים לב ש 

 .3תרגיל מס' 

צריכה לחשב כמה  תוכנה ה. רצוי ש והחזר חודשילקוח מבק הסכום שאת המקבלת ה אכתוב תוכנה לחישוב משכנת

תוכנה צריכה ה% בחודש. בנוסף  0.5קבוע ושווה  המשכנתאבתנאי שאחוז  אמשכנתאת הלקוח אמור לשלם החודשים 

 לקוח שילם בפועל בכל התהליך. הסכום שהלחשב מהו 

 .4תרגיל מס' 

חודשי אם ההחזר התוכנה מחזירה מהו המספר שנים של החזר ו ,תוכנה מקבלת סכום שלקוח מבקשהרק ש 3כמו 

 % בחודש. 0.5קבוע ושווה  תאמשכנה אחוז

 .5תרגיל מס' 

( מציגה את כל הספרות שלו ומחשבת את סכום 1 000 000 000גדול )עד ומגרילה מספר חיובי הכתוב תוכנה 

 הספרות. 

 .6תרגיל מס' 

הוא חלק מסדרת פיבונצ'י. אם כן באיזה מקום הוא   מספר הודקת האם חיובי ושלם וב Nכתוב תוכנה שמקבלת מספר 

 עומד? 

 .7 תרגיל מס'

 ומדפיסה מספר בינרי.  10משתמש מספר שלם בבסיס השמקבלת מ הכתוב תוכנ

 .8תרגיל מס' 

 .16ומדפיסה מספר בבסיס  10משתמש מספר שלם בבסיס השמקבלת מ הכתוב תוכנ

 .9תרגיל מס' 

 .16ומדפיסה מספר בבסיס  2משתמש מספר שלם בבסיס השמקבלת מ הכתוב תוכנ
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 .10תרגיל מס' 

 .10ומדפיסה מספר בבסיס  2משתמש מספר שלם בבסיס השמקבלת מ הכתוב תוכנ

 .11תרגיל מס' 

 .10ומדפיסה מספר בבסיס  16משתמש מספר שלם בבסיס השמקבלת מ הכתוב תוכנ

 .12 תרגיל מס'

 .2ומדפיסה מספר בבסיס  16משתמש מספר שלם בבסיס השמקבלת מ הכתוב תוכנ

 .13תרגיל מס' 

 . 2-ומדפיסה מספר שלילי בשיטה משלים ל 2משתמש מספר שלם בבסיס השמקבלת מ הכתוב תוכנ
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 על המסך. " צורותתוכנות ליצירת "טבלאות מעקב בנושא  4.8.5

 

 .1תרגיל מס' 

 מהרצת תוכנית הבאה:צורה על המסך כתוצאה  תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5;   

    printf("\n");   

    for (i = 1; i <= rows; ++i)  

    {   

        for (j = 1; j <= i; ++j)  

        {   

            printf ("* ");  

        }   

        printf ("\n");    

    }   

    return 0;       

}   

 

 .2תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j,k, rows=5;   

    printf("\n");   

    for (i = rows; i > 0; i--)    

    {   

        for (j = i; j > 0; j--)    

        {   

            printf ("* ");  

        }   

        printf ("\n");    

    }   

    return 0;     

}   
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 .3תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j,k, rows=5;   

    printf("\n");   

    for (i = 1; i <= rows; i++)    

    {   

        for (j = 1; j <= i; j++)    

        {   

            printf(" ");    

        }   

        for (k = i; k <= rows; k++)   

        {   

            printf("*"); // print the Star   

        }   

        printf ("\n");    

    }   

    return 0;     

}   

 

 .4תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j,m, num=5;   

    printf("\n");   

    for (i = 1; i <= rows; i++)    

    {   

        for (j = i; j < rows; j++)   

        {   

            printf(" ");    

        }   

        for (k = 1; k <= i; k++)   

        {   

            printf("*");    

        }   

        printf ("\n");    

    }   

    return 0;     

}   
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 .5תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, k, rows=5;   

    printf("\n");   

    for (i = 1; i <= num; i++)   

    {   

        for (j = 1; j <= i; j++)   

        {   

            printf( "* ");   

        }   

        printf("\n");   

    }   

    for (i = num-1; i >= 1; i--)   

    {   

        for (j = 1; j <= i; j++)   

        {   

            printf ("* ");   

        }   

        printf("\n");   

    }   

    return 0;     

}   

 

 .6תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5, k = 0;   

    for ( i =1; i <= rows; i++)   

    {   

        for ( j = 1; j <= rows - i; j++)   

        {   

            printf ("  ");    

        }   

        for ( k = 1; k <= ( 2 * i - 1); k++)   

        {   

            printf ("* ");    

        }   

        printf ("\n");   

    }   

return 0;     

}  
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 .7תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5, k, m = 1;   

    printf("\n");   

    for ( i = rows; i >= 1; i--)   

    {   

        for ( j = 1; j <= m; j++)   

        {   

            printf ("  "); // print the space   

        }   

       

        for ( k = 1; k <= ( 2 * i - 1); k++)   

        {   

            printf ("* "); // print the Star   

        }   

        m++;   

        printf ("\n");   

    }   

return 0; 

}   

 

 .8תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5, k;   

    int space = rows-1, num=1;   

    printf("\n");   

    for (i = 1; i <= rows; i++)    

    {   

        for (j = 1; j <= space; j++)    

        {   

            printf("  "); / print the number   

        }   

        for ( k= 1; k <= num; k++)   

        {   

            printf(" *");   

        }   

        if(space > i)   

        {   

            space = space -1;   

            num = num+2;   
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        }   

        if(space <i)   

        {   

            space = space + 1;   

            num = num -2;   

        }   

        printf("\n");   

    }  

return 0;  

}   

 

 .9תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5;   

    printf("\n");   

    for (i = 1; i <= rows; ++i)    

    {   

        for (j = 1; j <= i; ++j)    

        {   

            printf ("%d ", i);    

        }   

        printf ("\n");    

    }   

    return 0; 

} 

 .10תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5;   

    printf("\n");   

    for (i = rows; i > 0; i--)    

    {   

        for (j = i; j > 0; j--)    

        {   

            printf ("%d ", j);   

        }   

        printf ("\n");   

    }   

    return 0;}   
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 .11תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5, k;   

    printf("\n");   

    for (i = 1; i <= rows; i++)    

    {   

        for (j = i; j < rows; j++)    

        {   

            printf("  ");    

        }   

        for (k = 1; k <= i; k++)   

        {   

            printf(" %d", k);    

        }   

        printf ("\n");    

    }   

    return 0; 

} 

 

 .12תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5, k;   

printf("\n");   

for (i = 1; i <= rows; i++)    

{   

        for (j = 1; j <= i; j++)    

             {   

                 printf("  ");    

           }   

        for (k = i; k <= rows; k++)   

            {   

               printf(" %d", k);    

           }   

          printf ("\n");    

 }   

    return 0; 

}   
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 .13תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5, k = 1;   

    for (i = 1; i <= rows; i++)    

    {   

        for (j = 1; j <= i; j++)    

        {   

            printf("%d ", k);    

            k += 1;   

        }   

        printf("\n");   

    }   

    return 0; } 

 

 .14תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5, k, space = rows-1, num=1;   

    for (i = 1; i <= rows; i++)   

    {   

        for (j = 1; j <= space; j++)    

        {   

            printf(" ");    

        }   

        for ( k= 1; k <= num; k++)   

        {   

            printf("%d", k);   

        }   

        if(space > i)   

        {   

            space = space -1;   

            num = num+2;   

        }   

        if(space <i)   

        {   

            space = space + 1;   

            num = num -2;   

        }   

        printf("\n");   

    }      

    return 0;}   
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 .15תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תנראיכיצד 

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows=5, k = 0;         

    for ( i =1; i <= rows; i++)   

    {   

        for ( j = 1; j <= rows - i; j++)   

        {   

            printf ("  ");    

        }   

        for ( k = 1; k <= ( 2 * i - 1); k++)   

        {   

            printf ("%d ",i);    

        }   

        printf ("\n");   

    }   

    return 0; 

}   

 

 .16תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

    int i, j, rows, k, m = 1;   

    for ( i = rows; i >= 1; i--)   

    {   

        for ( j = 1; j <= m; j++)   

        {   

            printf ("  ");    

        }   

        for ( k = 1; k <= ( 2 * i - 1); k++)   

        {   

            printf ("%d ", i);    

        }   

        m++;   

        printf ("\n");   

    }   

    return 0; 

} 
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 .17תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

      int i, j, rows=5, k, m;   

    for ( i = 1; i <= rows; i++)   

    {   

        for ( j = 1; j <= rows-i; j++)   

        {      

            printf (" ");    

        }   

        for ( k = 1; k <= i; k++)   

        {   

            printf ("%d", k); // print the number   

        }   

        for (m = i-1; m >=1; m--)   

        {   

            printf("%d", m); // print the number   

        }   

        printf ("\n");   

    }   

    return 0; 

}  

  

 .18תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

      int i, j, rows=5, k;   

    for ( i = 1; i <= rows; i++)   

    {   

        for ( j = 1; j <= rows; j++)   

        {   

            if( j <= i)   

            printf ("%d", j);    

            else   

            printf(" ");   

        }   

        for (j = rows; j >= 1; j--)   

        {   

            if(j <= i)   

            printf ("%d", j);   

            else   

            printf(" ");   
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        }   

        printf ("\n");   

    }   

    return 0; 

}   

 

 .91תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

      int i, j, rows=5;   

     for (i = 1; i <= rows; ++i)  

    {   

        for (j = 1; j <= i; ++j)  

        {   

            printf ("%c ", 'A' + j - 1);    

        }   

        printf ("\n");  

    }   

    return 0; 

} 

 

 .20תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

      int i, j, rows=5, ch = 'A';   

    for (i = rows; i > 1; i--)    

    {   

        for (j = 1; j < i; j++)    

        {   

            printf ("%c ", ch);    

        }   

        ch++;   

        printf ("\n");   

    }   

    return 0; 

} 
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 .21תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

      int i, j, rows=5, k, ch='A';   

    for (i = 1; i <= rows; i++)    

    {   

        for (j = i; j < rows; j++)    

        {   

            printf("  ");    

        }   

        for (k = 1; k <= i; k++)   

        {   

            printf(" %c", ch);   

        }   

        ch++;   

        printf ("\n");    

    }   

    return 0; 

}   

 

 .22תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

      int i, j, rows=5, k;   

for (i = 1; i <= rows; i++)    

{   

        for (j = 1; j <= i; j++)    

             {   

                 printf("  ");    

           }   

        for (k = i; k <= rows; k++)   

            {   

               printf(" %c", 'A' + k);   

           }   

          printf ("\n");    

 }   

    return 0; 

}   
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 .23תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

      int i, j, rows=5, k, ch = 'A';   

     for ( i =1; i <= rows; i++)   

    {   

           

        for ( j = 1; j <= rows - i; j++)   

        {   

            printf ("  ");    

        }   

        for ( k = 1; k <= ( 2 * i - 1); k++)   

        {   

            printf ("%c ", ch);    

        }   

        ch++;   

        printf ("\n");   

    }   

    return 0; 

}   

 

 .24תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

       int i, j, rows=5, k, m = 1;   

    for ( i = rows; i >= 1; i--)   

    {   

        for ( j = 1; j <= m; j++)   

        {   

            printf ("  ");    

        }   

        for ( k = 1; k <= ( 2 * i - 1); k++)   

        {   

            printf ("%c ", 'A' + k - 1);    

        }   

        m++;   

        printf ("\n");   

    }   

    return 0; 

} 
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 .25תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

       int i, j, rows=5, k;   

    int space = rows-1, num=1;   

       

    for (i = 1; i <= rows; i++)    

    {   

        for (j = 1; j <= space; j++)    

        {   

            printf(" ");           

                        }   

        for ( k= 1; k <= num; k++)   

        {   

            printf("%c", 'A' + k - 1);   

        }   

        if(space > i)   

        {   

            space = space -1;   

            num = num+2;   

        }   

        if(space <i)   

        {   

            space = space + 1;   

            num = num -2;   

        }   

        printf("\n");   

    }      

    return 0; 

}   

 

 .26תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h>   

int main()   

{   

       int num=5, i, j, m = 1;    

    for (i = 1; i <= num; i++)   

    {   

        for (j = 1; j <= i; j++)   

        {   

            printf( "%c", 'A' + j -1);   

        }   

        printf("\n");   
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    }   

    for (i = num-1; i >= 1; i--)   

    {   

        for (j = 1; j <= i; j++)   

        {   

            printf ("%c", 'A' + j -1);   

        }   

        printf("\n");   

    }   

    return 0; 

}   

 

 .27תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int width=3, height=5, space, i, j, k, n = 1; 

 space = width * height; 

 for (int x = 1; x <= height; x++) 

 { 

  for (i = n; i <= width; i++) 

  { 

   for (j = space; j >= i; j--) 

   { 

    printf(" "); 

   } 

   for (k = 1; k <= i; k++) 

   { 

    printf("* "); 

   } 

   printf("\n"); 

  } 

  n = n + 2; 

  width = width + 2; 

 } 

 for (i = 1; i <= height - 1; i++) 

 { 

  for (j = space - 3; j >= 0; j--) 

  { 

   printf(" "); 

  } 

  for (k = 1; k <= height - 1; k++) 

  { 

   printf("* "); 

  } 

  printf("\n"); 

 }} 
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 .28תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main()  

{ 

  int Rows=5, i, j; 

   for ( i = 0 ; i <= Rows; i++ )  

  { 

      for ( j = 1 ; j <= pow(2, i); j++ )  

      { 

          printf("* "); 

      } 

      printf("\n"); 

  } 

  return 0; 

} 

 

 .29תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main()  

{ 

  int Rows=5, i,  j, Number = 1; 

  for ( i = 1 ; i <= Rows; i++ )  

    { 

 for ( j = 1 ; j <= i; j++ )  

         { 

    printf("%d ", Number); 

    Number++; 

  } 

 printf("\n"); 

     } 

  return 0; 

} 
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 .30תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows=5;  

 char ch=’*’; 

     i = 1; 

 while( i <= rows) 

 { 

  j = 1; 

  while(j <= rows - i) 

  { 

   printf(" "); 

   j++; 

  } 

  j = i; 

        while(j <= rows) 

        { 

            printf("%c", ch); 

   j++; 

        } 

  printf("\n"); 

  i++; 

 } 

  i = 1; 

    while(i <= rows) 

 { 

  j = 1; 

  while(j < i) 

  { 

   printf(" "); 

   j++; 

  } 

  j = 1; 

        while(j <= i) 

        { 

            printf("%c", ch); 

   j++; 

        } 

  printf("\n"); 

  i++; 

 } 

  

  return 0; 

} 
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 .31תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

long Factorial(int); 

int main() 

{ 

   int i, Number=7, j; 

   for (i = 0; i < Number; i++) 

   { 

      for (j = 0; j <= (Number - i - 2); j++) 

      { 

       printf(" "); 

   } 

      for (j = 0; j <= i; j++) 

      { 

       printf("%ld ", Factorial(i) / (Factorial(j) * Factorial(i-j))); 

   }  

       printf("\n"); 

   } 

    return 0; 

} 

long Factorial(int Number) 

{ 

   int i; 

   long Fact = 1; 

  

   for (i = 1; i <= Number; i++) 

         Fact = Fact * i; 

    return Fact; 

} 
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 .32תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

     int i, j, rows=7; 

    char ch=’o’; 

    i = 1; 

    while( i <= rows) 

    { 

        j = 1; 

        while( j <= rows - i) 

        { 

            printf(" "); 

            j++; 

        } 

        if(i == 1 || i == rows) 

        { 

            j = 1; 

            while( j <= i * 2 - 1) 

            { 

                printf("%c", ch); 

                j++; 

            } 

        } 

        else 

        { 

            j = 1; 

            while(j <= i * 2 - 1) 

            { 

                if(j == 1 || j == i * 2 - 1) 

                { 

                    printf("%c", ch); 

                } 

                else 

                { 

                    printf(" "); 

                } 

                j++; 

            } 

        } 

        printf("\n"); 

        i++; 

    } 

      return 0; 

} 
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 .33תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows=5; 

    char ch=’#’; 

    for(i = 1; i <= rows; i++) 

 { 

        if(i == ((rows / 2) + 1)) 

        { 

            for(j = 1; j <= rows; j++) 

             printf("%c", ch); 

        } 

        else 

        { 

            for(j = 1; j <= rows/2; j++) 

              printf(" "); 

            printf("%c", ch); 

        }    

  printf("\n"); 

 } 

  return 0; 

} 

 .34תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int rows=7, i, j, k; 

 i = 1; 

 while (i <= rows) 

 { 

  j = 1; 

  while (j < i) 

  { 

   printf(" "); 

   j++; 

  } 

  k = i; 

  while (k <= rows) 

  { 

   if (i == 1 || k == i || k == rows) 

   { 

    printf("* "); 

   } 

   else 
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   { 

    printf("  "); 

   } 

   k++; 

  } 

  printf("\n"); 

  i++; 

 } 

 i = rows - 1; 

 while (i >= 1) 

 { 

  j = 1; 

  while (j < i) 

  { 

   printf(" "); 

   j++; 

  } 

  k = i; 

  while (k <= rows) 

  { 

   if (i == 1 || k == i || k == rows) 

   { 

    printf("* "); 

   } 

   else 

   { 

    printf("  "); 

   } 

   k++; 

  } 

  printf("\n"); 

  i--; 

 } 

return 0; 

} 

 

 .35תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

void printingStars(int rows) 

{ 

 int i = 0; 

 while (i < rows) 

 { 

  printf("*"); 

  ++i; 

 } 

} 

void printingSpaces(int rows) 
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{ 

 int i = 0; 

 while (i < rows) 

 { 

  printf(" "); 

  ++i; 

 } 

} 

  

int main() 

{ 

 int rows=7; 

 int i = 0; 

 while (i < rows) 

 { 

  printingStars(i + 1); 

  printingSpaces(rows - i - 1); 

  printingStars(rows - i + 1); 

  printingSpaces(2 * i); 

  printingStars(rows - i); 

  printingSpaces(rows - i - 1); 

  printingStars(i + 1); 

  printf("\n"); 

  i++; 

 } 

return 0; 

} 

 

 .36תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int rows=7, i, j, k, l; 

 for (i = 1; i <= rows; i++) 

 { 

  for (j = 1; j <= i; j++) 

  { 

   printf("*"); 

  } 

  for (k = i * 2; k <= rows * 2 - 1; k++) 

  { 

   printf(" "); 

  } 

  for (l = 1; l <= i; l++) 

  { 

   printf("*"); 

  } 

  printf("\n"); 
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 } 

 for (i = 1; i <= rows - 1; i++) 

 { 

  for (j = rows - 1; j >= i; j--) 

  { 

   printf("*"); 

  } 

  for (k = 1; k <= i * 2; k++) 

  { 

   printf(" "); 

  } 

  for (l = rows - 1; l >= i; l--) 

  { 

   printf("*"); 

  } 

  printf("\n"); 

 } 

return 0; 

} 

 

 .37תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  

 int rows=7;  

 for (int i = 1; i <= rows; i++) 

 { 

  for (int j = 1; j <= i; j++) 

  { 

   printf("*"); 

  } 

  for (int k = 1; k <= 2 * (rows - i); k++) 

  { 

   printf(" "); 

  } 

  for (int l = 1; l <= i; l++) 

  { 

   printf("*"); 

  } 

  printf("\n"); 

 } 

return 0; 

} 
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 .38תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int rows=5; 

 for (int i = 1; i <= rows * 2 - 1; i++) 

 { 

  if (i == 1 || i == rows || i == rows * 2 - 1) 

  { 

   for (int j = 1; j <= rows; j++) 

   { 

    if (j == 1 || j == rows) 

    { 

     printf(" "); 

    } 

    else 

    { 

     printf("*"); 

    } 

   } 

  } 

  else 

  { 

   for (int k = 1; k <= rows; k++) 

   { 

    if (k == 1 || k == rows) 

    { 

     printf("*"); 

    } 

    else 

    { 

     printf(" "); 

    } 

   } 

  } 

  printf("\n"); 

 } 

return 0; 

} 
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 .39תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i, j, k, alphabet=65, rows=9; 

 i = 0; 

  

 while (i <= rows - 1) 

 { 

  j = rows - 1; 

  while (j > i) 

  { 

   printf("A "); 

   j--; 

  } 

  

  k = 0; 

  while (k <= i) 

  { 

   printf("%c ", alphabet + i); 

   k++; 

  } 

  printf("\n"); 

  i++; 

 } 

return 0; 

} 

 

 .40תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

void printingWStars(int rows, char ch) 

{ 

 for (int i = 0; i < rows; ++i) 

 { 

  printf("%c", ch); 

 } 

} 

void printingWSpaces(int rows) 

{ 

 for (int i = 0; i < rows; ++i) 

 { 

  printf(" "); 

 } 

} 
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int main() 

{ 

 int rows=7; 

 char ch=’o’; 

  for (int i = 0; i < rows; i++) 

 { 

  printingWStars(i + 1, ch); 

  printingWSpaces(rows - i - 1); 

  printingWStars(rows - i + 1, ch); 

  printingWSpaces(2 * i); 

  printingWStars(rows - i, ch); 

  printingWSpaces(rows - i - 1); 

  printingWStars(i + 1, ch); 

  printf("\n"); 

 } 

return 0; 

} 

 .41תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

  

int main() 

{ 

 int rows=7, i, j, k, l; 

  i = 1; 

 do 

 { 

  j = 1; 

  do 

  { 

   printf("*"); 

  } while (++j <= i); 

  k = i * 2; 

  while (k <= rows * 2 - 1) 

  { 

   printf(" "); 

   k++; 

  } 

  l = 1; 

  do 

  { 

   printf("*"); 

  } while (++l <= i); 

  printf("\n"); 

 } while (++i <= rows); 

  i = 1; 

 do 

 { 

  j = rows - 1; 

  do 
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  { 

   printf("*"); 

  } while (--j >= i); 

  k = 1; 

  do 

  { 

   printf(" "); 

  } while (++k <= i * 2); 

  l = rows - 1; 

  do 

  { 

   printf("*"); 

  } while (--l >= i); 

  printf("\n"); 

 } while (++i <= rows - 1); 

return 0; 

} 

 .42תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i, j, k, l, rows=7; 

 i = 1; 

 while (i <= rows) 

 { 

  j = 1; 

  while (j <= i) 

  { 

   printf("*"); 

   j++; 

  } 

  k = 1; 

  while (k <= 2 * (rows - i)) 

  { 

   printf(" "); 

   k++; 

  } 

  l = 1; 

  while (l <= i) 

  { 

   printf("*"); 

   l++; 

  } 

  printf("\n"); 

  i++; 

 } 

return 0; 

} 
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 .43תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i, j, k, rows=7; 

 i = 1; 

 while (i <= rows * 2 - 1) 

 { 

  if (i == 1 || i == rows || i == rows * 2 - 1) 

  { 

   j = 1; 

   while (j <= rows) 

   { 

    if (j == 1 || j == rows) 

    { 

     printf(" "); 

    } 

    else 

    { 

     printf("*"); 

    } 

    j++; 

   } 

  } 

  else 

  { 

   k = 1; 

   while (k <= rows) 

   { 

    if (k == 1 || k == rows) 

    { 

     printf("*"); 

    } 

    else 

    { 

     printf(" "); 

    } 

    k++; 

   } 

  } 

  printf("\n"); 

  i++; 

 } 

return 0; 

} 
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 .44תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int rows=7, i, j, k, l, alphabet=65;  

 i = 0; 

 while (i <= rows - 1) 

 { 

  j = rows - 1; 

  while (j >= i) 

  { 

   printf(" "); 

   j--; 

  } 

  

  k = 0; 

  while (k <= i) 

  { 

   printf("%c", alphabet + k); 

   k++; 

  } 

  

  l = i - 1; 

  while (l >= 0) 

  { 

   printf("%c", alphabet + l); 

   l--; 

  } 

  printf("\n"); 

  i++; 

 } 

return 0; 

} 

 

 .45תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

  

void HPattern(int rows, char ch); 

  

int main() 

{ 

 int rows=7; 

 char ch=’$’; 

  HPattern(rows, ch); 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

} 

  

void HPattern(int rows, char ch) 

{ 

 int i, j, k, l; 

 for (i = 1; i <= rows; i++) 

 { 

  for (j = 1; j <= i; j++) 

  { 

   printf("%c", ch); 

  } 

  for (k = i * 2; k <= rows * 2 - 1; k++) 

  { 

   printf(" "); 

  } 

  for (l = 1; l <= i; l++) 

  { 

   printf("%c", ch); 

  } 

  printf("\n"); 

 } 

  for (i = 1; i <= rows - 1; i++) 

 { 

  for (j = rows - 1; j >= i; j--) 

  { 

   printf("%c", ch); 

  } 

  for (k = 1; k <= i * 2; k++) 

  { 

   printf(" "); 

  } 

  for (l = rows - 1; l >= i; l--) 

  { 

   printf("%c", ch); 

  } 

  printf("\n"); 

 } 

return 0; 

} 
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 .46תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i, j, k, l, rows=7; 

 i = 1; 

 do 

 { 

  j = 1; 

  do 

  { 

   printf("*"); 

  

  } while (++j <= i); 

  k = 1; 

  while (k <= 2 * (rows - i)) 

  { 

   printf(" "); 

   k++; 

  } 

  l = 1; 

  do 

  { 

   printf("*"); 

  } while (++l <= i); 

  printf("\n"); 

  

 } while (++i <= rows); 

return 0; 

} 

 

 .47תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

void ShapeVPattern(int rows, char ch) 

{ 

 for (int i = 1; i <= rows; i++) 

 { 

  for (int j = 1; j <= i; j++) 

  { 

   printf("%c", ch); 

   ch++; 

  } 

  for (int k = 1; k <= 2 * (rows - i); k++) 

  { 
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   printf(" "); 

  } 

  for (int l = 1; l <= i; l++) 

  { 

   printf("%c", ch);  

   ch++; 

  } 

  printf("\n"); 

   

 } 

} 

int main() 

{ 

 int rows=7; 

 char ch=’A’; 

  

  

 ShapeVPattern(rows, ch); 

return 0; 

 

} 

 

 .48תרגיל מס' 

 צורה על המסך כתוצאה מהרצת תוכנית הבאה: תכיצד נראי

#include <stdio.h> 

void printingPattern8(int rows, char ch); 

int main() 

{ 

 int rows=7; 

 char ch=’A’; 

 printingPattern8(rows, ch); 

 return 0; 

} 

void printingPattern8(int rows, char ch) 

{ 

 for (int i = 1; i <= rows * 2 - 1; i++) 

 { 

  if (i == 1 || i == rows || i == rows * 2 - 1) 

  { 

   for (int j = 1; j <= rows; j++) 

   { 

    if (j == 1 || j == rows) 

    { 

     printf(" "); 

    } 

    else 

    { 

     printf("%c", ch); 

     ch++; 
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    } 

   } 

  } 

  else 

  { 

   for (int k = 1; k <= rows; k++) 

   { 

    if (k == 1 || k == rows) 

    { 

     printf("%c", ch); 

     ch++; 

    } 

    else 

    { 

     printf(" "); 

    } 

   } 

  } 

  printf("\n"); 

 } 

} 
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 " על המסך. צורותתוכנות ליצירת " כתיבת 4.8.6

 

 חלק א.

 ציורים הבאים:  את הכתוב תוכנית שמדפיסה בעזרת לולאה בתוך לולאה על המסך 
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 חלק ב.

 בתוך לולאה על המסך צירופים הבאים: כתוב תוכנית שמדפיסה בעזרת לולאה 
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 . מבני נתונים סדרתיים. )מערכים ומחרוזות(.5

 מערך חד ממדי.  5.1

 

 ., ניגשים אליהם בשם משותףכולם מאותו סוגמערך הוא אוסף של פריטי נתונים,  

 מציבה מגבלות על מספר הממדים במערך.  C מערך חד ממדי דומה לרשימה; מערך דו ממדי דומה לטבלה; שפת

ללים לפעמים מתייחסים למערכים חד ממדיים כאל וקטורים, למערכים דו ממדיים כמטריצות ומשתמשים במונחים הכ

 ם אינו מוגדר או שאינו חשוב.0מערכים כאשר מספר הממדי

 הגדרת מערכים. 

המשתנה זוג אחד של צריך להציב אחרי ש העובדהמשתני מערך מוגדרים זהה למשתנים מסוג הנתונים שלהם, למעט 

 סוגריים מרובעים ][ עבור כל ממד במערך. 

 השורות, העמודות וכדומה בתוך הסוגריים המרובעים. ים חייבים לכלול את המידות של  תחלמערכים לא מאו

שמכילים ערכים   קבועים חיוביים או ביטויים קבועיםמספרים חייבות להיות  C -רת מערכים בגדמידות המשמשות בה

 . שלמים וחיוביים

יש ערך  , הממדים עדיין חייבים להיות מספרים חיוביים, אך ניתן להשתמש במשתנים, כל עוד למשתנה C99 סטנדרט ב

. המערך לא שאנו מגדירים אותורק פעם אחת, בזמן  הגדרת מידות של מערך מגדיריםחיובי בזמן שהמערך מוכרז. )

 .(בעצמו משנה גדלים אחר כך אם המשתנה המשמש להצהרה משתנה

 .99Cדוגמאות להגדרת מערכים בסטנדרט רגיל ובסטנדרט  

int i, j, intArray[ 10 ], number; 
float floatArray[ 1000 ]; 
int tableArray[ 3 ][ 5 ];      /* 3 rows by 5 columns */ 
const int NROWS = 100;      // ( Old code would use #define NROWS 100 ) 
const int NCOLS = 200;      // ( Old code would use #define NCOLS 200 ) 
 float matrix[ NROWS ][ NCOLS ]; 

C99: 

int numElements; 
printf( "How big an array do you want? " ); 
scanf( "%d", &numElements; ) 
if( numElements <= 0 ) { 
printf( "Error - Quitting\n" ); 
 exit( 0 ); 
  } 
double data[ numElements ];    // This only works in C99, not in plain C 
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 אתחול מערכים:  5.2

 אחר. הכל משתנבדומה ל, ניתן לאתחל מערכים בזמן הגדרתם

 שווה. שימו לב לשימוש בפסיקים בדוגמאות שלהלן. המקם את נתוני האתחול בסוגריים " }{ לאחר סימן 

רכיבי המערך יאותחלו  מערך עשוי להיות מאותחל באופן חלקי, על ידי מתן פחות פריטי נתונים מגודל המערך. שאר ה

 אוטומטית לאפס.

ל באופן אוטומטי את המערך כך שיתאים ייגד  קומפיילר ההמערך אינו נדרש.  גודלמלא, באופן אתחל מערך נאם 

 לנתונים המאתחלים. 

int i =  5, intArray[ 6 ] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }, k; 
float sum  = 0.0f, floatArray[ 100 ] = { 1.0f, 5.0f, 20.0f }; 
double  piFractions[ ] = { 3.141592654, 1.570796327, 0.785398163 }; 

 

 ישנה אופציה להגדיר מקומות מסוימים של המערך: //  99Cבסטנדרט  //

int numbers[ 100 ] = { 1, 2, 3, [10] = 10, 11, 12, [60] = 50, [42] = 420 }; 

 

יהיו  12  -ו 11, אחריו במקומות 10נקבל מספר  10. במקום  3, 2, 1מקבלים ערכים  2, 1, 0מה זה אומר?  מקומות 

רת מחדל . במידה  כברי  0. כל השאר יקבלו ערך 420יכיל ערך  42ואיבר  50יכיל ערך  60. איבר מספר 12 -ו 11ערכים 

 .42, קומפיילר הייה מסיים אותו באיבר מספר 100ולא היינו כותבים גודל של מערך 

 שימוש של מערכים: 5.3

מערך על ידי ציון האינדקס )יחסי או מוחלט( של האלמנט הרצוי בסוגריים מרובעים ][ אחרי הניתן לגשת לאלמנטים של 

 .שם המערך 

 (.  char, int, long intג שלם ) אינדקס של מערך חייב להיות מסו

ועוברים לאחד פחות מגודל המערך. לדוגמה, במערך של חמישה  מדדי מערך מתחילים באפס   Cחשוב מאוד: בשפת 

 אפס עד ארבע. מאלמנטים יהיו מדדים 

ועוצרים אחד פחות  מדדים מתחילים באפס של העובדה כי היא שכחה  C -הטעות הנפוצה ביותר בעבודה עם מערכים ב

 .מגודל המערך 

מערכים משמשים לרוב בשילוב לולאות, על מנת לבצע את אותם חישובים על כל )או חלק כלשהו( של פריטי הנתונים 

  במערך.

 צורך במערך:

כדאי ליצור מערך במקום שנגדיר כמות גדולה של משתנים לאותה מטרה באופן ידני. לדוגמא אנו רוצים לחשב ממוצע  

 ציונים של תלמיד ולמצוא ציון מינימלי ומקסימלי:  5של 
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 ללא מערך: 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 

   int grade0,grade1,grade2,grade3,grade4; 

   int min=100, max=0,sum=0,average; 

   printf("\n Please enter 1 grade."); 

   scanf("%d",&grade0); 

   if(grade0>max) 

    max=grade0; 

    if(grade0<min) 

        min=grade0; 

   sum+=grade0; 

   printf("\n Please enter 2 grade."); 

   scanf("%d",&grade1); 

   if(grade1>max) 

    max=grade1; 

     if(grade1<min) 

        min=grade1; 

   sum+=grade1; 

   printf("\n Please enter 3 grade."); 

   scanf("%d",&grade2); 

   if(grade2>max) 

    max=grade2; 

    if(grade2<min) 

        min=grade2; 

   sum+=grade2; 

   printf("\n Please enter 4 grade."); 

   scanf("%d",&grade3); 

   if(grade3>max) 

    max=grade3; 

    if(grade3<min) 

        min=grade3; 

   sum+=grade3; 

   printf("\n Please enter 5 grade."); 

   scanf("%d",&grade4); 

   if(grade4>max) 

    max=grade4; 

   sum+=grade4; 

   if(grade4<min) 

        min=grade4; 

   average=sum/5; 

   printf("\n Average is %d, min grade %d, max grade %d", average, min, max); 

 

   return 0; 

} 
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 עם מערך: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   int grade[5]; 

   int min=100, max=0,sum=0,average,i; 

   for(i=0;i<5;i++) 

   { 

   printf("\n Please enter %d grade.",i+1); 

   scanf("%d",&grade[i]); 

   if(grade[i]>max) 

    max=grade[i]; 

    if(grade[i]<min) 

        min=grade[i]; 

   sum+=grade[i]; 

   } 

  average=sum/5; 

   printf("\n Average is %d, min grade %d, max grade %d", average, min, max); 

   return 0; 

} 

 

 ערכים ראשונים של סדרת פיבונצ'י: 20עוד דוגמא: 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

int main( void ) { 

int i, fibonacci[ 20 ]; 

fibonacci[0] = 0; 

fibonacci[1] = 1; 

for( i = 2; i < 20; i++ ) 

fibonacci[i] = fibonacci[i-2] + fibonacci[i-1]; 

for( i = 0; i < 20; i++ ) 

printf( "Fibonacci[ %d ] = %d\n", i, fibonacci[i] ); 

        } 

 פלט: 

Fibonacci[ 0 ] = 0 
Fibonacci[ 1 ] = 1 
Fibonacci[ 2 ] = 1 
Fibonacci[ 3 ] = 2 
Fibonacci[ 4 ] = 3 
Fibonacci[ 5 ] = 5 
Fibonacci[ 6 ] = 8 
Fibonacci[ 7 ] = 13 
Fibonacci[ 8 ] = 21 
Fibonacci[ 9 ] = 34 
Fibonacci[ 10 ] = 55 
Fibonacci[ 11 ] = 89 
Fibonacci[ 12 ] = 144 
Fibonacci[ 13 ] = 233 
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Fibonacci[ 14 ] = 377 
Fibonacci[ 15 ] = 610 
Fibonacci[ 16 ] = 987 
Fibonacci[ 17 ] = 1597 
Fibonacci[ 18 ] = 2584 
Fibonacci[ 19 ] = 4181 

 

 עוד דוגמא:  

 ?הבאה תוכניתהמה עושה 

#include <stdlib.h> 

        #include <stdio.h> 

        int main() 

                 { 

            int numbers[10]; 

            int i, index = 2; 

            for( i = 0; i < 10; i++ ) 

                numbers[ i ] = i * 10; 

            numbers[ 8 ] = 25; 

            numbers[ 5 ] = numbers[ 9 ] / 3; 

            numbers[ 4 ] += numbers[ 2 ] / numbers[ 1 ]; 

            numbers[ index ] = 5; 

            ++numbers[ index ]; 

            numbers[ numbers[ index++ ] ] = 100; 

            numbers[ index ] = numbers[ numbers[ index + 1 ] / 7 ]--; 

            for( index = 0; index < 10; index++ ) 

                printf( "numbers[ %d ] = %d \n", index, numbers[ index ] ); 

                return 0; 

        } 

 פלט: 

numbers[ 0 ] = 0 
vnumbers[ 1 ] = 10 
numbers[ 2 ] = 6 
numbers[ 3 ] = 100 
numbers[ 4 ] = 42 
numbers[ 5 ] = 30 
numbers[ 6 ] = 99 
numbers[ 7 ] = 70 
numbers[ 8 ] = 25 
numbers[ 9 ] = 90 
 
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.104 s 
Press any key to continue. 
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 שיטות מיון:  5.4

   Bubble sort מיון בועות. 5.4.1

. אלגוריתם זה משווה כל זוג פריטים סמוכים ומחליף אותם אם הם בסדר לא  sinking sortמיון בועות ידוע גם בשם 

 3. ישנם Cנכון, ואותו תהליך נמשך עד שלא נדרשים החלפות. בתוכנית הבאה אנו מיישמים מיון בועות בשפת 

אלגוריתם  יתרון של  אלגוריתמים למיון הזה. נראה מספר שיטות ובכל השיטות נשתמש במילוי מערך בערכים אקראיים.

 זאת אומרת אנו חוסכים בזיכרון.  –הזה הוא בכך שאין לנו צורך במערך עזר 

 

 סיבוכיות של  פעם. n-1השוואות  n-1איברים ומבצעים   nשיטה פשוטה ביותר: אנו מקבלים  –שיטה ראשונה 

 .n)-(21המערכת 

#include <time.h>  

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main(){ 

   int  temp, i, j,k, number[10]; 

   printf("Filling array with random values \n"); 

   srand(time(0)); 

  for(i=0;i<10;i++) 

  { 

      number[i]=rand()%100; 

   printf("%d  ", number[i]); 

  }    // This is the main logic of bubble sort algorithm 

   for(i=0;i<9;i++){ 

      for(j=0;j<=9;j++){ 

        if(number[j]>number[j+1]){ 

           temp=number[j]; 

           number[j]=number[j+1]; 

           number[j+1]=temp; 

        } 

      } 

      printf("\n Sorted elements: \n"); 

   for(k=0;k<10;k++) 

      printf(" %d",number[k]); 

   } 

   return 0; 

} 
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 פלט: 

Filling array with random values 
51  31  63  52  3  10  5  56  81  73 
 Sorted elements: 
 31 51 52 3 10 5 56 63 73 81 
 Sorted elements: 
 31 51 3 10 5 52 56 63 73 81 
 Sorted elements: 
 31 3 10 5 51 52 56 63 73 81 
 Sorted elements: 
 3 10 5 31 51 52 56 63 73 81 
 Sorted elements: 
 3 5 10 31 51 52 56 63 73 81 
 Sorted elements: 
 3 5 10 31 51 52 56 63 73 81 
 Sorted elements: 
 3 5 10 31 51 52 56 63 73 81 
 Sorted elements: 
 3 5 10 31 51 52 56 63 73 81 
 Sorted elements: 
 3 5 10 31 51 52 56 63 73 81 

 

 שיטה שנייה:

זאת אומרת אין צורך להמשיך כל פעם עד סוף המערך   –שימו לב שמהתחלה מספר הגדול ביותר נמצא בסוף המערך 

השוואות, בפעם   9. בפעם הראשונה תוכנה מבצעת for(j=0;j<=9-i;j++)לרשום   for(j=0;j<=9;j++)וניתן במקום  

שיטה מה, זאת אומרת חצי n)-(2/21רכת וכך עד השוואה אחת. סיבוכיות של המע  7, בפעם השלישית 8השנייה 

 הקודמת. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

int main(){ 

   int  temp, i, j,k, number[10]; 

   printf("Filling array with random values \n"); 

   srand(time(0)); 

  for(i=0;i<10;i++) 

  {      number[i]=rand()%100; 

   printf("%d  ", number[i]); 

  } // This is the main logic of bubble sort algorithm 

     for(i=0;i<9;i++){ 

      for(j=0;j<=9-i;j++){ 

        if(number[j]>number[j+1]){ 

           temp=number[j]; 

           number[j]=number[j+1]; 

           number[j+1]=temp; 

        }  } 

         printf("\n Sorted elements: \n"); 
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   for(k=0;k<10;k++) 

      printf(" %d",number[k]); 

   } 

   return 0; 

} 

 פלט: 

Filling array with random values 
9  32  71  25  89  61  71  83  97  16 
 Sorted elements: 
 9 32 25 71 61 71 83 89 16 97 
 Sorted elements: 
 9 25 32 61 71 71 83 16 89 97 
 Sorted elements: 
 9 25 32 61 71 71 16 83 89 97 
 Sorted elements: 
 9 25 32 61 71 16 71 83 89 97 
 Sorted elements: 
 9 25 32 61 16 71 71 83 89 97 
 Sorted elements: 
 9 25 32 16 61 71 71 83 89 97 
 Sorted elements: 
 9 25 16 32 61 71 71 83 89 97 
 Sorted elements: 
 9 16 25 32 61 71 71 83 89 97 
 Sorted elements: 
 9 16 25 32 61 71 71 83 89 97 

 

 שיטה השלישית: 

 ?  מערך מסודר המערך שלנו מסודר. מדוע אנו צריכים להמשיך אם גם כך השימו לב שכבר בפעם השמינית 

ביותר היא כמו   האפשר לחשב כאן סיבוכיות כי היא תלויה במספרים שיש בתוך המערך. הסיבוכיות הגרוע -איש משום

 .  n)-(1 היא , סיבוכיות הטובה ביותר n)-(2/21 -בשיטה הקודמת 

שכל פעם שנכנסים ללולאה אנו מאפסים אותו. במידה ולפחות פעם אחד עשינו  flagבדגל שמשתמשים שימו לב 

דגל לא השתנה אנו עוצרים את התוכנה. במקרה שתראו בהמשך תוכנה ה . במידה ו1-החלפה דגל הזה משתנה ל

 המקסימלי. מהזמן  33%זה אומר שתוכנה הזאת יעילה יותר ב -  9לולאות במקום  6עשתה 

#include<stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include<time.h> 

int main(){ 

   int  temp, i, j,k, number[10]; 

   int flag=1; 

   printf("Filling array with random values \n"); 

   srand(time(0)); 

  for(i=0;i<10;i++) 

  { 

      number[i]=rand()%100; 

   printf("%d  ", number[i]); 
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  } 

  i=0; 

   while(flag==1) 

   { 

flag=0; 

       for(j=0;j<=9-i;j++){ 

        if(number[j]>number[j+1]){ 

           temp=number[j]; 

           number[j]=number[j+1]; 

           number[j+1]=temp; 

           flag=1; 

        } 

      } 

      if(flag==1) 

      { 

         printf("\n Sorted elements: \n"); 

   for(k=0;k<10;k++) 

      printf(" %d",number[k]); 

      i++; 

      } 

   } 

    return 0; 

} 

 פלט: 

Filling array with random values 
9  94  57  84  95  9  67  84  39  73 
 Sorted elements: 
 9 57 84 94 9 67 84 39 73 95 
 Sorted elements: 
 9 57 84 9 67 84 39 73 94 95 
 Sorted elements: 
 9 57 9 67 84 39 73 84 94 95 
 Sorted elements: 
 9 9 57 67 39 73 84 84 94 95 
 Sorted elements: 
 9 9 57 39 67 73 84 84 94 95 
 Sorted elements: 
 9 9 39 57 67 73 84 84 94 95   
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 Insertion Sort  שיטת הכנסה 5.4.2

 

אלגוריתם "מיון הכנסה" בוחר אלמנטים זה אחר זה ומציב אותו למיקום הנכון בו הוא שייך ברשימת האלמנטים 

 הבאה יישמנו את אותו היגיון.  Cהממוינים. בתוכנית 

 

 

 

 נניח שמערך הנתון הוא:  

61  65  81  81  23  52  55  33  20  82 

 נראה את ההקדמות של התוכנה: 

Sorted elements: 
 61 65 81 81 23 52 55 33 20 82 
 Sorted elements: 
 61 65 81 81 23 52 55 33 20 82 
 Sorted elements: 
 61 65 81 81 23 52 55 33 20 82 
 Sorted elements: 
 61 65 81 81 23 52 55 33 20 82 
 Sorted elements: 
 23 61 65 81 81 52 55 33 20 82 
 Sorted elements: 
 23 52 61 65 81 81 55 33 20 82 
 Sorted elements: 
 23 52 55 61 65 81 81 33 20 82 
 Sorted elements: 
 23 33 52 55 61 65 81 81 20 82 
 Sorted elements: 
 20 23 33 52 55 61 65 81 81 82 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 התוכנה היא: 

#include<stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include<time.h> 

int main(){ 

   int  temp, i, j,k, number[10]; 

   printf("Filling array with random values \n"); 

   srand(time(0)); 

  for(i=0;i<10;i++) 

  { 

      number[i]=rand()%100; 

   printf("%d  ", number[i]); 

  } 

     for(i=0;i<9;i++) 

   { 

       temp=number[i]; 

      j=i-1; 

      while((temp<number[j])&&(j>=0)){ 

         number[j+1]=number[j]; 

         j=j-1; 

      } 

      number[j+1]=temp; 

         printf("\n Sorted elements: \n"); 

   for(k=0;k<10;k++) 

      printf(" %d",number[k]); 

   } 

    return 0; 

} 
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 Selection Sortמיון בחירה:  5.4.3

 

במיון בחירה, האלמנט הקטן ביותר מוחלף עם האלמנט הראשון ברשימת האלמנטים הלא ממוינת )האלמנט שהוחלף 

תופס את המקום בו מוצב תחילה האלמנט הקטן ביותר(. ואז האלמנט השני הקטן ביותר מוחלף עם האלמנט השני 

 הבאה יישמנו את אותו היגיון.  Cכנית ברשימת האלמנטים הלא ממוינת וכן הלאה עד למיון של כל האלמנטים. בתו

 

#include<stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include<time.h> 

int main(){ 

   int  temp, i, j,k, number[10]; 

   printf("Filling array with random values \n"); 

   srand(time(0)); 

  for(i=0;i<10;i++) 

  { 

      number[i]=rand()%100; 

   printf("%d  ", number[i]); 

  } 

     for(i=0;i<9;i++) 

   { 

      for(j=i+1;j<10;j++){ 

         if(number[i]>number[j]){ 

            temp=number[i]; 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

            number[i]=number[j]; 

            number[j]=temp; 

         } 

      } 

         printf("\n Sorted elements: \n"); 

   for(k=0;k<10;k++) 

      printf(" %d",number[k]); 

   } 

    return 0; 

} 

 

 פלט: 

Filling array with random values 
94  9  20  8  70  16  87  92  41  21 
 Sorted elements: 
 8 94 20 9 70 16 87 92 41 21 
 Sorted elements: 
 8 9 94 20 70 16 87 92 41 21 
 Sorted elements: 
 8 9 16 94 70 20 87 92 41 21 
 Sorted elements: 
 8 9 16 20 94 70 87 92 41 21 
 Sorted elements: 
 8 9 16 20 21 94 87 92 70 41 
 Sorted elements: 
 8 9 16 20 21 41 94 92 87 70 
 Sorted elements: 
 8 9 16 20 21 41 70 94 92 87 
 Sorted elements: 
 8 9 16 20 21 41 70 87 94 92 
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 Quick sortמיון מהיר.  5.4.4

 (.  divide and conquer algorithmמיון מהיר הוא אלגוריתם הפרד ומשול ) חלוקה וכיבוש( ) 

 

 השלבים הם:

 ( בחר אלמנט מהמערך, אלמנט זה נקרא כרכיב ציר. 1

חלק את מערך האלמנטים הלא ממוינים בשני מערכים עם ערכים פחותים מהציר מגיעים במערך המשנה הראשון,  ( 2

ואילו כל האלמנטים עם ערכים הגדולים יותר מהציר מגיעים במערך המשנה השני )ערכים שווים יכולים ללכת לכל כיוון  

 שהוא(. שלב זה נקרא פעולת המחיצה. 

)עד למיון מערכי המשנה( לערך המשנה של אלמנטים עם ערכים קטנים יותר ובנפרד   2 ( חזרו רקורסיבית על שלב3

 הבאה.  Cלמערך המשנה של אלמנטים עם ערכים גדולים יותר. אותו היגיון שהטמענו בתוכנית 

 הקוד: 

#include<stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include<time.h> 

void quicksort(int number[10],int first,int last){ 

   int i, j, pivot, temp,k; 

   if(first<last){ 

      pivot=first; 

      i=first; 

      j=last; 

      while(i<j){ 

         while(number[i]<=number[pivot]&&i<last) 

            i++; 

         while(number[j]>number[pivot]) 

            j--; 

         if(i<j){ 

            temp=number[i]; 

            number[i]=number[j]; 

            number[j]=temp; 

         } 

      } 
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      temp=number[pivot]; 

      number[pivot]=number[j]; 

      number[j]=temp; 

      quicksort(number,first,j-1); 

      quicksort(number,j+1,last); 

     printf("\n Sorted elements: \n"); 

   for(k=0;k<10;k++) 

      printf(" %d",number[k]); 

   } 

} 

int main(){ 

   int  temp, i, j,number[10]; 

   printf("Filling array with random values \n"); 

   srand(time(0)); 

  for(i=0;i<10;i++) 

  { 

      number[i]=rand()%100; 

   printf("%d  ", number[i]); 

  } 

     quicksort(number,0,9); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

Filling array with random values 
81  79  80  45  93  25  23  20  54  34 
 Sorted elements: 
 20 23 25 45 34 54 80 79 81 93 
 Sorted elements: 
 20 23 25 34 45 54 80 79 81 93 
 Sorted elements: 
 20 23 25 34 45 54 80 79 81 93 
 Sorted elements: 
 20 23 25 34 45 54 79 80 81 93 
 Sorted elements: 
 20 23 25 34 45 54 79 80 81 93 
 Sorted elements: 
 20 23 25 34 45 54 79 80 81 93 
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 Minimum (maximum) sort מיון מינימום )מקסימום(. 5.4.5

מערכים: מערך מקור ומערך יעד. מערך יעד בהתחלה מאופס ואז   2מיון הזה שונה מהקודמים בכך שאנו עובדים עם 

 רי שני ליעד. אנו מחפשים מספרים הקטנים ביותר ומעבירים אותם אחד אח

 קוד: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

int main(){ 

   int  i, j,k,temp,index, number[10],yaad[10]={0}; 

   printf("Filling array with random values \n"); 

   srand(time(0)); 

  for(i=0;i<10;i++) 

  { 

      number[i]=rand()%100; 

   printf("%d  ", number[i]); 

  } 

     for(i=0;i<10;i++) 

   { 

       temp=100; 

      for(j=0;j<10;j++){ 

         if(number[j]<temp){ 

            temp=number[j]; 

            index=j; 

         } 

      } 

      yaad[i]=temp; 

      number[index]=100; 

         printf("\n Source array  \t \t  -> \t Destination Array \n"); 

   for(k=0;k<10;k++) 

   { 

       printf(" %d ",number[k]); 

   } 

   printf("        \t"); 

   for(k=0;k<10;k++) 

   { 

       printf(" %d  ",yaad[k]); 

   } 

   } 

    return 0; 

} 

 

 פלט: 

Filling array with random values 
10  69  76  85  96  74  76  62  57  98 
 Source array                       ->                 Destination Array 
 100  69  76  85  96  74  76  62  57  98                 10   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Source array                       ->                 Destination Array 
 100  69  76  85  96  74  76  62  100  98                10   57   0   0   0   0   0   0   0   0 
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 Source array                       ->                 Destination Array 
 100  69  76  85  96  74  76  100  100  98               10   57   62   0   0   0   0   0   0   0 
 Source array                       ->                 Destination Array 
 100  100  76  85  96  74  76  100  100  98              10   57   62   69   0   0   0   0   0   0 
 Source array                       ->                 Destination Array 
 100  100  76  85  96  100  76  100  100  98             10   57   62   69   74   0   0   0   0   0 
 Source array                       ->                 Destination Array 
 100  100  100  85  96  100  76  100  100  98            10   57   62   69   74   76   0   0   0   0 
 Source array                       ->                 Destination Array 
 100  100  100  85  96  100  100  100  100  98           10   57   62   69   74   76   76   0   0   0 
 Source array                       ->                 Destination Array 
 100  100  100  100  96  100  100  100  100  98                  10   57   62   69   74   76   76   85   
0   0 
 Source array                       ->                 Destination Array 
 100  100  100  100  100  100  100  100  100  98                 10   57   62   69   74   76   76   85   
96   0 
 Source array                       ->                 Destination Array 
 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100                10   57   62   69   74   76   76   85   
96   98 
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  Address sort מיון כתובות. 5.4.7

מקומות   100)כולל(( ומערך יעד באורך  99עד  0-)מספרים רנדומליים מ : מערך מקור מיון זה גם דורש שני מערכים

  31 ערכים הבאים: את ה(. מערך היעד בהתחלה מאופס. נניח שמערך המקור מכיל 99עד  0-רצים מ)בגלל שמספרים 

, אחר כך תא  1-במערך היעד עולה ב 31( ותא מספר 31. לוקחים איבר ראשון )39  76  16   41  1   70  93  69  95

 וכך עד מספר האחרון.   1-עולה ב 69, אחר כך תא 1-במערך היעד עולה ב 95

ערך שונה  ה, אם לא עושים כלום 0-בשלב הבא אנו מתחילים לבדוק כל תא ותא של מערך היעד. אם ערך התא שווה ל

, עד שערך בתוך התא יהיה שווה  1-אנו נכנסים ללולאה שמדפיסה את מספר התא ומורידה את הערך בתוך התא ב 0-מ

 . 0-ל

 הקוד: 

#include<stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include<time.h> 

int main(){ 

   int  i,temp,index, number[10],yaad[100]={0}; 

   printf("Filling array with random values \n"); 

   srand(time(0)); 

  for(i=0;i<10;i++) 

  { 

      number[i]=rand()%100; 

   printf("%d  ", number[i]); 

  } 

  printf("\n Sorted array is \n"); 

     for(i=0;i<10;i++) 

   { 

       temp=number[i]; 

       yaad[temp]++; 

         } 

      for(i=0;i<100;i++) 

   { 

       while(yaad[i]!=0) 

       { 

           printf("%d, ",i); 

           yaad[i]--; 

       } 

   } 

    return 0; 

} 

 

 פלט: 

Filling array with random values 
31  95  69  93  70  1  41  16  76  39 
 Sorted array is 
1, 16, 31, 39, 41, 69, 70, 76, 93, 95, 
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 -ל 0מספרים בתחום בין  20בשביל זה נבחר  אותו אלגוריתם עם מספרים במערך המקור שחוזרים על עצמם. את ננסה

 ונריץ את התוכנית:  9

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

int main(){ 

   int  i,temp, number[20],yaad[10]={0}; 

   printf("Filling array with random values \n"); 

   srand(time(0)); 

  for(i=0;i<20;i++) 

  { 

      number[i]=rand()%10; 

   printf("%d  ", number[i]); 

  } 

  printf("\n Sorted array is \n"); 

     for(i=0;i<20;i++) 

   { 

       temp=number[i]; 

       yaad[temp]++; 

         } 

  

      for(i=0;i<10;i++) 

   { 

       while(yaad[i]!=0) 

       { 

           printf("%d, ",i); 

           yaad[i]--; 

       } 

   } 

    return 0; 

} 

 

 נקבל:לאחר שלב ראשון 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 כתובת 

 2 1 2 1 3 2 4 2 2 1 תוכן 

 

 פלט: 

Filling array with random values 
0  1  8  9  3  1  2  7  6  5  5  9  4  3  5  2  4  3  3  7 
 Sorted array is 
0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 
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 מערך בסדר עולה בשימוש בפונקציה לסידור. סידור  5.4.8
 

התוכנית הבאה קולטת  מהמשתמש מספר איברים  ואז מבקשת להזין אותם אחד אחרי שני. ברגע שהמשתמש מסיים 

תוכנית ממוינת ומציגה אותם בסדר עולה. כאן יצרנו פונקציה מוגדרת על ידי המשתמש  הלהזין את המספרים האלה, 

sort_numbers_ascending  .למטרת המיון שמקבלת כתובת של המערך ומספר איברים למיון 

#include <stdio.h> 

void sort_numbers_ascending(int number[], int count) 

{ 

   int temp, i, j, k; 

   for (j = 0; j < count; ++j) 

   { 

      for (k = j + 1; k < count; ++k) 

      { 

         if (number[j] > number[k]) 

         { 

            temp = number[j]; 

            number[j] = number[k]; 

            number[k] = temp; 

         } 

      } 

   } 

   printf("Numbers in ascending order:\n"); 

   for (i = 0; i < count; ++i) 

      printf("%d, ", number[i]); 

} 

int main() 

{ 

   int i, count, number[20]; 

   printf("How many numbers you are going to enter:"); 

   scanf("%d", &count); 

   printf("\nEnter the numbers one by one:"); 

   for (i = 0; i < count; ++i) 

      scanf("%d", &number[i]); 

   sort_numbers_ascending(number, count); 

   return 0; 

} 

 פלט: 

How many numbers you are going to enter:10 
Enter the numbers one by one:5 12 7 34 43 12 6 2 3 4  
Numbers in ascending order: 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 12, 34, 43 
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 העברת מערכים לפונקציות:  5.4.9
 call by valueהעברה בעזרת גישה: 

#include <stdio.h> 
void disp( char ch) 
{ 
   printf("%c ", ch); 
} 
int main() 
{ 
   char arr[] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j'}; 
   for (int x=0; x<10; x++) 
   { 
       /* I’m passing each element one by one using subscript*/ 
       disp (arr[x]); 
   } 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

a b c d e f g h i j 

 

 call by referenceלעבוד עם מצביעים ונלמד כיצד עובדים עם העברה בעזרת גישה:  כיצד בפרק הבא נלמד 

#include <stdio.h> 
void disp( int *num) 
{ 
    printf("%d ", *num); 
} 
int main() 
{ 
     int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}; 
     for (int i=0; i<10; i++) 
     { 
         /* Passing addresses of array elements*/ 
         disp (&arr[i]); 
     } 
     return 0; 
} 

 

 פלט: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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 תרגילים בנושא מערך חד ממדי.  5.5

 תרגילים בנושא מערך חד ממדי, טבלאות מעקב.  5.5.1

 . 1  תרגיל מס'

 ? הבאה תוכניתהמהו פלט של 

#include <stdio.h> 

int top=0; 

int fun1() 

{ 

    char a[]= {'a','b','c','(','d'}; 

    return a[top++]; 

} 

int main() 

{ 

    char b[10]; 

    char ch2; 

    int i = 0; 

    while ((ch2 = fun1()) != '(') 

    { 

        b[i++] = ch2; 

    } 

    printf("%s",b); 

    return 0; 

} 

 . 2תרגיל מס' 

 . 6, 16,-5, 23,  5,  12,  6מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a[100], number, i, j, temp; 

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

        scanf("%d", &a[i]); 

     for(i = 0; i < number; i++) { 

        for(j = i + 1; j < number; j++) { 

            if(a[i] > a[j]) { 

                temp = a[i]; 

                a[i] = a[j]; 

                a[j] = temp; 

            } 

        } 

    } 

     for(i = 0; i < number; i++)  { 

        printf(" %d \t", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0;} 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 . 3תרגיל מס' 

 . 6, 16,-5, 23,  5,  12,  6מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a[100], number, i, j, temp; 

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

        scanf("%d", &a[i]); 

    for(i = 1; i <= number - 1; i++) 

    { 

        for(j = i; j > 0 && a[j - 1] > a[j]; j--) 

        { 

                temp = a[j]; 

                a[j] = a[j - 1]; 

                a[j - 1] = temp; 

        } 

    } 

     for(i = 0; i < number; i++) 

    { 

        printf(" %d \t", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

 . 4תרגיל מס' 

 . 6, 16,-5, 23,  5,  12,  6מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a[100], number, i, j, temp; 

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

        scanf("%d", &a[i]); 

    for(i = 0; i < number - 1; i++) 

    { 

        for(j = 0; j < number - i - 1; j++) 

        { 

            if(a[j] > a[j + 1]) 

            { 

                temp = a[j]; 

                a[j] = a[j + 1]; 

                a[j + 1] = temp; 

            } 
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        } 

    } 

    for(i = 0; i < number; i++) 

    { 

        printf(" %d \t", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

 .5תרגיל מס' 

 תקן אותה, אם תמצא.  שיש בתוכנית הזאת? ומה טעות לוגית מה עושה תוכנית הבאה 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10], b[10]; 

 int Addition[10], Subtraction[10], Multiplication[10], Module[10]; 

 float Division[10]; 

 printf("\n Please Enter the Size of the Array\n"); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the First Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

      scanf("%d", &a[i]); 

  } 

 printf("\n Please Enter the Second Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

      scanf("%d", &b[i]); 

  } 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

      Addition [i]= a[i] + b[i]; 

      Subtraction [i]= a[i] - b[i]; 

      Multiplication [i]= a[i] * b[i]; 

      Division [i] = a[i] / b[i]; 

      Module [i] = a[i] % b[i];  

  } 

 printf("\n Add\t Sub\t Multi\t Div\t Mod"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

      printf("\n%d \t ", Addition[i]); 

      printf("%d \t ", Subtraction[i]); 

      printf("%d \t ", Multiplication[i]); 

      printf("%.2f \t ", Division[i]); 

      printf("%d \t ", Module[i]); 

  } 

  return 0; 

} 
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 .6תרגיל מס' 

 ?    10,10,6, 5,16,  23, 5, 10,12,10,  10 ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא:מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int arr[10], FreqArr[10], i, j, Count, Size; 

 printf("\n Please Enter Number of elements in an array  :   "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter %d elements of an Array  :  ", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

     scanf("%d", &arr[i]); 

     FreqArr[i] = -1; 

    }      

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  Count = 1; 

  for(j = i + 1; j < Size; j++) 

  { 

      if(arr[i] == arr[j]) 

      { 

       Count++; 

       FreqArr[j] = 0; 

      } 

     } 

     if(FreqArr[i] != 0) 

     { 

      FreqArr[i] = Count; 

  } 

 } 

   

  for (i = 0; i < Size; i++) 

   { 

    if(FreqArr[i] != 0) 

    { 

     printf("%d Occurs %d Times \n", arr[i], FreqArr[i]); 

  }   

   }       

  return 0; 

} 

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 .7תרגיל מס' 

 ?   10,10,6,  5,16, 23,  5,  10,12,10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא:   

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int arr[10], i, j, Size, Count = 0; 

 printf("\n Please Enter Number of elements in an array  :   "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter %d elements of an Array  :  ", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

     scanf("%d", &arr[i]); 

    }      

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  for(j = i + 1; j < Size; j++) 

  { 

      if(arr[i] == arr[j]) 

      { 

       Count++; 

    break; 

   } 

  } 

 } 

  printf("\n Elements in this Array  =  %d ", Count);  

  return 0; 

} 

 

 . 8תרגיל מס' 

 ?     -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10]; 

 int P_Count = 0, N_Count = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

   if(a[i] >= 0) 

   { 

  P_Count++; 

   } 

   else 
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   { 

  N_Count++; 

   } 

 } 

 printf("\n Type 1 Numbers in this Array = %d ", P_Count); 

 printf("\n Type 2 Numbers in this Array = %d ", N_Count); 

 return 0; 

} 

 

 . 9תרגיל מס' 

 ?     -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10]; 

 int Even_Count = 0, Odd_Count = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter the Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

   scanf("%d", &a[i]); 

 } 

  for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

   if(a[i] % 2 == 0) 

   { 

     Even_Count++; 

   } 

   else 

   { 

     Odd_Count++; 

   } 

 } 

 printf("\n Total Number of first type in this Array = %d ", Even_Count); 

 printf("\n Total Number of second type in this Array = %d ", Odd_Count); 

 return 0; 

} 

 

 . 10תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i, Size, a[20], b[20]; 

 printf("\n Please Enter the Array Size \n"); 

 scanf("%d", &Size);  

 printf("\n Please Enter the Array Elements \n"); 
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 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

     scanf("%d", &a[i]); 

  }   

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

    b[i] = a[i];    

  } 

 printf("\n Elements of Second Array are: \n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

    printf("\n Value Inside Array b[%d] = %d", i, b[i]); 

  } 

return 0; 

} 

 

 . 11תרגיל מס' 

 ?      -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int arr[10], i, j, k, Size; 

 printf("\n Please Enter Number of elements in an array  :   "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter %d elements of an Array \n", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

     scanf("%d", &arr[i]); 

    }      

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  for(j = i + 1; j < Size; j++) 

  { 

      if(arr[i] == arr[j]) 

      { 

       for(k = j; k < Size; k++) 

       { 

        arr[k] = arr[k + 1]; 

    } 

    Size--; 

    j--; 

   } 

  } 

 } 

  printf("\n Final Array is:\n"); 

  for (i = 0; i < Size; i++) 

   { 

   printf("%d\t", arr[i]); 

   }       

  return 0;} 
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 . 12תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה ? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Array[10], Position, i, Size;  

 printf("\n Please Enter Number of elements in an array  :   "); 

 scanf("%d", &Size);  

 printf("\n Please Enter %d elements of an Array \n", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

     scanf("%d", &Array[i]); 

    }      

   printf("\n Please Enter a Valid Index Position of a Element :  "); 

   scanf("%d", &Position);   

 if(Position < 0 || Position >= Size) 

   { 

    printf("\n Please Enter a Valid Index Position between 0 and 

%d", Size-1); 

   } 

   else 

   { 

    for (i = Position; i < Size; i++) 

     { 

      Array[i] = Array[i + 1]; 

     } 

     Size--; 

 } 

  printf("\n Final Array is:\n"); 

  for (i = 0; i < Size; i++) 

   { 

   printf("%d\t", Array[i]); 

   }       

  return 0; 

} 

 

 . 13תרגיל מס' 

 הבאה? מה עושה תוכנית 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Array[10], Position, i, Number, Value; 

  printf("\nPlease Enter Number of elements in an array\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  printf("\nPlease Enter %d elements of an Array \n", Number); 

  for (i = 0; i < Number; i++) 

   { 

     scanf("%d", &Array[i]); 

   }      
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  printf("\nPlease Enter the location \n"); 

  scanf("%d", &Position); 

  printf("\nPlease Enter the value \n"); 

  scanf("%d", &Value); 

  for (i = Number - 1; i >= Position - 1; i--) 

   { 

      Array[i+1] = Array[i]; 

   } 

  Array[Position-1] = Value;   

 printf("\n Final Array is:\n"); 

 for (i = 0; i <= Number; i++) 

  { 

  printf("%d\t", Array[i]); 

  }      

 return 0; 

} 

 

 . 14תרגיל מס' 

 ?    -10,10,6,  5,0,  -23,  5,  12,10, -10,   10  מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int arr[10], i, j, k, Size;  

 printf("\n Please Enter Number of elements in an array  :   "); 

 scanf("%d", &Size);  

 printf("\n Please Enter %d elements of an Array \n", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

     scanf("%d", &arr[i]); 

    }       

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  for(j = i + 1; j < Size;) 

  { 

      if(arr[i] == arr[j]) 

      { 

       for(k = j; k < Size; k++) 

       { 

        arr[k] = arr[k + 1]; 

    } 

    Size--; 

   } 

   else 

   { 

    j++; 

   } 

  } 

 } 

  printf("\n Final Array is:\n"); 

  for (i = 0; i < Size; i++) 
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   { 

   printf("%d\t", arr[i]); 

   }       

  return 0; 

} 

 

 . 15תרגיל מס' 

 ?     -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10 מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא:

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, j = 0, a[10]; 

 int P_Count = 0, N_Count = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 while(j < Size) 

 { 

   if(a[j] >= 0) 

   { 

  P_Count++; 

   } 

   else 

   { 

  N_Count++; 

   } 

   j++; 

 } 

 printf("\n Total Number of First type in Array = %d ", P_Count); 

 printf("\n Total Number of Second type in Array = %d ", N_Count); 

 return 0; 

} 

 

 .16תרגיל מס' 

 ?      -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, j = 0, a[10]; 

 int Even_Count = 0, Odd_Count = 0; 

  

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the Array Elements\n"); 
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 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

   scanf("%d", &a[i]); 

 }   

 while(j < Size) 

 { 

    if(a[j] % 2 == 0) 

    { 

  Even_Count++; 

    } 

    else 

    { 

  Odd_Count++; 

    } 

    j++; 

 } 

 printf("\n Total Number of First type in this Array = %d ", Even_Count); 

 printf("\n Total Number of Second type in this Array = %d ", Odd_Count); 

 return 0; 

} 

 

 .17תרגיל מס' 

 ?        -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int arr[10], i, j, k, Size;  

 printf("\n Please Enter Number of elements in an array  :   "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter %d elements of an Array \n", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

     scanf("%d", &arr[i]); 

    }      

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  for(j = i + 1; j < Size;) 

  { 

      if(arr[i] == arr[j]) 

      { 

       for(k = j; k < Size; k++) 

       { 

        arr[k] = arr[k + 1]; 

    } 

    Size--; 

   } 

   else 

   { 

    j++; 

   } 
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  } 

 } 

  printf("\n Final Array is:\n"); 

  for (i = 0; i < Size; i++) 

   { 

   printf("%d\t", arr[i]); 

   }       

  return 0; 

} 

 

 .18תרגיל מס' 

 ?   4,   -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Array[10], Position, i, Size; 

 printf("\n Please Enter Number of elements in an array  :   "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter %d elements of an Array \n", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

     scanf("%d", &Array[i]); 

    }      

   printf("\n Please Enter the location of a Element :  "); 

   scanf("%d", &Position); 

 if(Position <= 0 || Position > Size) 

   { 

    printf("\n Enter a Valid Position between 1 and %d", Size); 

   } 

   else 

   { 

    for (i = Position-1; i < Size; i++) 

     { 

      Array[i] = Array[i + 1]; 

     } 

     Size--; 

 } 

  printf("\n Final Array is:\n"); 

  for (i = 0; i < Size; i++) 

   { 

   printf("%d\t", Array[i]); 

   }       

  return 0; 

} 
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 . 19תרגיל מס' 

 ?   מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int Array[10], Position, i, Number, Value; 

  printf("\nPlease Enter Number of elements in an array\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  printf("\nPlease Enter %d elements of an Array \n", Number); 

  for (i = 0; i < Number; i++) 

   { 

     scanf("%d", &Array[i]); 

   }      

  printf("\nPlease Enter the location of a Element \n"); 

  scanf("%d", &Position); 

  printf("\nPlease Enter the value of an Array \n"); 

  scanf("%d", &Value); 

  i = Number - 1; 

  while(i >= Position - 1) 

   { 

  Array[i+1] = Array[i]; 

  i--; 

   } 

 Array[Position-1] = Value; 

 printf("\n Final Array is:\n"); 

 for (i = 0; i <= Number; i++) 

  { 

  printf("%d\t", Array[i]); 

  }      

 return 0; 

} 

 

 . 20תרגיל מס' 

 ?    -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10 מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא:

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int arr[10], b[10], Count = 0, i, j, k, Size; 

 printf("\n Please Enter Number of elements in an array  :   "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter %d elements of an Array  :  ", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

     scanf("%d", &arr[i]); 

    }      

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  for(j = 0; j < Count; j++) 

  { 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

      if(arr[i] == b[j]) 

      { 

       break; 

   } 

  } 

  if(j == Count) 

  { 

   b[Count] = arr[i]; 

   Count++; 

  } 

 } 

  printf("\n Final Array is:\n"); 

  for (i = 0; i < Count; i++) 

   { 

   printf("%d\t", b[i]); 

   }       

  return 0; 

} 

 

 . 21תרגיל מס' 

 ?     -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include<stdio.h> 

void PrintArray(int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10], Even[10], Odd[10]; 

 int Even_Count = 0, Odd_Count = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter the Array Elements  :   "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

  if(a[i] % 2 == 0) 

  { 

   Even[Even_Count] = a[i]; 

   Even_Count++; 

 } 

 else 

 { 

  Odd[Odd_Count] = a[i]; 

   Odd_Count++; 

 } 

 } 

 printf("\n Total Number of Numbers in first Array = %d ", Even_Count); 

 printf("\n Array Elements in Array  :  "); 

 PrintArray(Even, Even_Count); 
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 printf("\n Total Number of Numbers in second Array = %d ", Odd_Count); 

 printf("\n Array Elements in Array  : "); 

 PrintArray(Odd, Odd_Count); 

 return 0; 

} 

void PrintArray(int a[], int Size) 

{ 

    int i;   

    for(i = 0; i < Size; i++) 

    { 

      printf("%d \t ", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

} 

 

 .22תרגיל מס' 

 ?     -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10 מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא:

 

#include<stdio.h> 

void PrintArray(int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Size, i, j = 0, a[10], Even[10], Odd[10]; 

 int Even_Count = 0, Odd_Count = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter the Array Elements  :   "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 while(j < Size) 

 { 

  if(a[j] % 2 == 0) 

  { 

   Even[Even_Count] = a[j]; 

   Even_Count++; 

 } 

 else 

 { 

  Odd[Odd_Count] = a[j]; 

   Odd_Count++; 

 } 

 j++; 

 } 

 printf("\n Total Number of Even Numbers in this Array = %d ", Even_Count); 

 printf("\n Array Elements in Even Array  :  "); 

 PrintArray(Even, Even_Count); 

 printf("\n Total Number of Odd Numbers in this Array = %d ", Odd_Count); 

 printf("\n Array Elements in Odd Array   : "); 
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 PrintArray(Odd, Odd_Count); 

 return 0; 

} 

void PrintArray(int a[], int Size) 

{ 

   int i = 0;   

   while(i < Size) 

   { 

      printf("%d \t ", a[i]); 

      i++; 

   } 

   printf("\n"); 

} 

 

 . 23תרגיל מס' 

 ?      -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10: מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא

 

#include<stdio.h> 

int main()  

{ 

   int a[100], i, j, Size, Temp;  

   printf("\n  Please Enter the size of an array: "); 

   scanf("%d",&Size); 

   for (i = 0; i < Size; i++)  

   { 

      scanf("%d", &a[i]); 

   }  

   j = i - 1;    

   i = 0;         

   while (i < j)  

   { 

      Temp = a[i]; 

      a[i] = a[j]; 

      a[j] = Temp; 

      i++;              

      j--;          

   } 

   printf("\n  Result array is: "); 

   for (i = 0; i < Size; i++)  

   { 

      printf("%d \t", a[i]); 

   } 

   return 0; 

} 
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 . 24תרגיל מס' 

 ?       -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10: מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא

#include<stdio.h> 

int main()  

{ 

   int a[100], b[100], i, j, Size;  

   printf("\n Please Enter the size of an array: "); 

   scanf("%d",&Size); 

   for (i = 0; i < Size; i++)  

   { 

      scanf("%d", &a[i]); 

   } 

   for(i = Size-1, j = 0; i >= 0; i--, j++)  

   { 

      b[j] = a[i];      

   }  

   printf("\n Result of array is: "); 

   for (i = 0; i < Size; i++)  

   { 

      printf("%d \t", b[i]); 

   } 

   return 0; 

} 

 

 . 25תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

   int arr[10], Size, i, Search, Flag; 

   printf("\n Please Enter the size of an array :  "); 

   scanf("%d",&Size); 

   printf("\n Please Enter %d elements of an array: \n", Size); 

   for(i = 0; i < Size; i++) 

    { 

      scanf("%d",&arr[i]); 

    }  

 printf("\n Please Enter the Element  :  "); 

   scanf("%d",&Search);       

   Flag = 0; 

   for(i = 0; i < Size; i++) 

    { 

     if(arr[i] == Search) 

      { 

         Flag = 1; 

         break; 

   }    

    } 

   if(Flag == 1) 
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   { 

    printf("\n Element %d at %d ", Search, i + 1); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n Sorry!! %d ", Search); 

 }  

   return 0; 

} 

 

 . 26תרגיל מס' 

 ?    -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10]; 

 int E_Sum = 0, O_Sum = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array : "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

   if(a[i] % 2 == 0) 

   { 

  E_Sum += a[i]; 

   } 

   else 

   { 

  O_Sum += a[i]; 

   } 

 } 

 printf("\n The Sum1 = %d ", E_Sum); 

 printf("\n The Sum2 = %d ", O_Sum); 

 return 0; 

} 
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 . 27תרגיל מס' 

 ?    -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10 מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא:

 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, j = 0, a[10]; 

 int E_Sum = 0, O_Sum = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array : "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 }  

 while(j < Size) 

 { 

   if(a[j] % 2 == 0) 

   { 

  E_Sum += a[j]; 

   } 

   else 

   { 

  O_Sum += a[j]; 

   } 

   j++; 

 }  

 printf("\n The Sum1 = %d ", E_Sum); 

 printf("\n The Sum2 = %d ", O_Sum); 

 return 0; 

} 

 

 . 28תרגיל מס' 

 ?     -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Array[50], i, j, temp, Size;  

 printf("\nPlease Enter the Number of elements in an array  :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter %d elements of an Array \n", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  scanf("%d", &Array[i]); 

    }      

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  for (j = i + 1; j < Size; j++) 
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  { 

   if(Array[i] > Array[j]) 

   { 

    temp = Array[i]; 

    Array[i] = Array[j]; 

    Array[j] = temp; 

   } 

    

  } 

 } 

 printf("\n **** Array of Elemenst in Ascending Order are : ****\n"); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  printf("%d\t", Array[i]); 

 } 

 return 0; 

} 

 

 . 29תרגיל מס' 

 ?     -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Array[50], i, j, temp, Size;  

 printf("\nPlease Enter the Number of elements in an array  :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter %d elements of an Array \n", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  scanf("%d", &Array[i]); 

    }      

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  for (j = i + 1; j < Size; j++) 

  { 

   if(Array[i] < Array[j]) 

   { 

    temp = Array[i]; 

    Array[i] = Array[j]; 

    Array[j] = temp; 

   } 

  } 

 } 

 printf("\n **** Array of Elemenst : ****\n"); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  printf("%d\t", Array[i]); 

 }  

 return 0; 

} 
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 . 30תרגיל מס' 

 ?    -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10], b[10], Temp[10]; 

 printf("\nPlease Enter the Size of the Array\n"); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the First Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

      scanf("%d", &a[i]); 

  } 

 printf("\nPlease Enter the Second Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

      scanf("%d", &b[i]); 

  }  

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

    a[i] = a[i] + b[i]; 

    b[i] = a[i] - b[i];  

    a[i] = a[i] - b[i]; 

  } 

 printf("\n a[%d] Array Elements After Swapping \n", Size);  

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

      printf(" %d \t ",a[i]); 

  } 

printf("\n\n b[%d] Array Elements After Swapping \n", Size);  

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

      printf(" %d \t ",b[i]); 

  } 

  return 0; 

} 

 .31תרגיל מס' 

 ?     -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i, Size, a[10]; 

 int j = 0, Result = 0; 

 printf("Please Enter the Size of an Array: "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

      scanf("%d", &a[i]); 
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  } 

 while(j < Size ) 

  { 

      Result += a[j];  

      j++;  

  } 

 printf("Result is = %d ", Result); 

 return 0; 

} 

 

 .32תרגיל מס' 

 ?  -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10]; 

 int Result = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of the Array\n"); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter the Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

      scanf("%d", &a[i]); 

  } 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

      Result += a[i];  

 } 

 printf("Result is = %d ", Result); 

 return 0; 

} 

 

 .33תרגיל מס' 

 ?  -10,10,6, 5,0, -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10], b[10], Temp[10]; 

 printf("\nPlease Enter the Size of the Array\n"); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the First Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

      scanf("%d", &a[i]); 

  } 

 printf("\nPlease Enter the Second Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 
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      scanf("%d", &b[i]); 

  } 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

    a[i] = a[i] ^ b[i]; 

    b[i] = a[i] ^ b[i];  

    a[i] = a[i] ^ b[i]; 

  } 

 printf("\n a[%d] Array Elements \n", Size);  

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

      printf(" %d \t ",a[i]); 

  } 

printf("\n\n b[%d] Array Elements \n", Size);  

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

      printf(" %d \t ",b[i]); 

  } 

  return 0; 

} 

 .34תרגיל מס' 

 ?   -10,10,6,  5,0, -23,  5, 12,10, -10,   10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a[100], number, i, j, temp;     

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

        scanf("%d", &a[i]); 

    i = 0; 

    while(i < number - 1) { 

        j = 0; 

        while(j < number - i - 1) { 

            if(a[j] > a[j + 1]) { 

                temp = a[j]; 

                a[j] = a[j + 1]; 

                a[j + 1] = temp; 

            } 

            j++; 

        } 

        i++; 

    } 

    printf("\n List is : "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

        printf(" %d \t", a[i]); 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 
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 . 35תרגיל מס' 

 ?   -10,10,6,  5,0, -23,  5, 12,10, -10,   10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a[100], number, i, j, temp; 

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

        scanf("%d", &a[i]); 

    i = 1; 

    while( i <= number - 1) 

    { 

        j = i; 

        while( j > 0 && a[j - 1] > a[j]) 

        { 

            temp = a[j]; 

            a[j] = a[j - 1]; 

            a[j - 1] = temp; 

            j--; 

        } 

        i++; 

    } 

    printf("\n Result : "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

    { 

        printf(" %d \t", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

 . 36תרגיל מס' 

    ?-10,10,6,  5,0, -23,  5, 12,10, -10,   10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a[100], number, min, i, j, temp; 

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

        scanf("%d", &a[i]); 

    for(i = 0; i < number - 1; i++) { 

        min = i; 

        for(j = i + 1; j < number; j++) { 

            if(a[min] > a[j]) { 

                min = j; 
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            } 

        } 

        if(min != i) 

        { 

            temp = a[i]; 

            a[i] = a[min]; 

            a[min] = temp; 

        } 

    } 

    printf("\n Result : "); 

    for(i = 0; i < number; i++)  { 

        printf(" %d \t", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

 . 37תרגיל מס' 

 ?   -10,10,6,  5,0, -23,  5, 12,10, -10,   10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a[100], number, i, j, temp; 

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

        scanf("%d", &a[i]); 

    i = 0; 

    while( i < number) { 

        j = i + 1; 

        while( j < number) { 

            if(a[i] > a[j]) { 

                temp = a[i]; 

                a[i] = a[j]; 

                a[j] = temp; 

            } 

            j++; 

        } 

        i++; 

    } 

    printf("\n Result : "); 

    for(i = 0; i < number; i++)  { 

        printf(" %d \t", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 
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 . 38תרגיל מס' 

 ?  -10,10,6,  5,0, -23,  5, 12,10, -10,   10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

void Func1(int a[], int number) { 

    int i, j, temp; 

    for(i = 1; i <= number - 1; i++) 

    { 

        for(j = i; j > 0 && a[j - 1] > a[j]; j--) 

        { 

            temp = a[j]; 

            a[j] = a[j - 1]; 

            a[j - 1] = temp; 

        } 

    } 

} 

int main() 

{ 

    int a[100], number, i;  

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

    scanf("%d", &a[i]); 

    Func1(a, number); 

    printf("\n Result : "); 

    for(i = 0; i < number; i++)  { 

        printf(" %d \t", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

 . 39תרגיל מס' 

 ? -10,10,6,  5,0, -23,  5, 12,10, -10,   10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

 

#include <stdio.h> 

void Func1 (int a[], int number) { 

    int i, j, temp; 

    for(i = 0; i < number - 1; i++) { 

        for(j = 0; j < number - i - 1; j++) { 

            if(a[j] > a[j + 1]) { 

                temp = a[j]; 

                a[j] = a[j + 1]; 

                a[j + 1] = temp; 

            } 

        } 

    } 

} 
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int main() 

{ 

    int arr[100], size, i; 

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &size); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < size; i++) 

        scanf("%d", &arr[i]); 

    Func1 (arr, size); 

    printf("\n List: "); 

    for(i = 0; i < size; i++) 

    { 

        printf(" %d \t", arr[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

 . 40תרגיל מס' 

 ? -10,10,6, 5,0,  -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:    

 

#include <stdio.h> 

 

int Func1(int a[], int Size); 

int Func2 (int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10]; 

 int E_Count = 0, O_Count = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array\n"); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the Array Elements :  "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 E_Count = Func1 (a, Size); 

 O_Count = Func2 (a, Size); 

 printf("\n Total Number of Array1 = %d ", E_Count); 

 printf("\n Total Number of Array2 = %d ", O_Count); 

 return 0; 

} 

int Func1(int a[], int Size) 

{ 

  int i, E_Count = 0; 

  printf("\n List of Array1: "); 

  for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 
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     if(a[i] % 2 == 0) 

     { 

  printf("%d  ", a[i]); 

  E_Count++; 

     } 

   } 

   return E_Count; 

} 

int Func2 (int a[], int Size) 

{ 

  int i, O_Count = 0; 

  printf("\n List of Array2: "); 

  

  for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

     if(a[i] % 2 != 0) 

     { 

  printf("%d  ", a[i]); 

  O_Count++; 

     } 

   } 

   return O_Count; 

} 

 

 .41תרגיל מס' 

 ? -10,10,6, 5,0,  -23, 5, 12,10,-10,  10:    מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא

#include <stdio.h> 

int Func1(int a[], int Size); 

int Func2(int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10]; 

 int P_Count = 0, N_Count = 0;  

 printf("\n Please Enter the Size of an Array  :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the Array Elements :  "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 P_Count = Func1(a, Size); 

 N_Count = Func2(a, Size); 

 printf("\n Total Number Type A = %d ", P_Count); 

 printf("\n Total Number Type B = %d ", N_Count); 

 return 0; 

} 

int Func1(int a[], int Size) 

{ 

  int i, P_Count = 0; 

  printf("\n List of Numbers in this Array: "); 
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  for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

     if(a[i] >= 0) 

     { 

  printf("%d  ", a[i]); 

  P_Count++; 

     } 

   } 

   return P_Count; 

} 

int Func2(int a[], int Size) 

{ 

  int i, N_Count = 0; 

  printf("\n List of Numbers in this Array: "); 

  

  for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

     if(a[i] < 0) 

     { 

  printf("%d  ", a[i]); 

  N_Count++; 

     } 

   } 

   return N_Count; 

} 

 

 .42תרגיל מס' 

 ? -10,10,6, 5,0,  -23, 5, 12,10,-10,  10:    מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא

#include <stdio.h> 

int Total(int arr[], int Size); 

int main() 

{ 

 int arr[10], i, Size, Count = 0; 

 printf("\n Please Enter Number of elements in an array  :   "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter %d elements of an Array  :  ", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

     scanf("%d", &arr[i]); 

    }      

 Count = Total_Duplicates(arr, Size); 

  printf("\n You found in this Array  =  %d ", Count); 

  return 0; 

} 

int Total(int arr[], int Size) 

{ 

 int i, j, Count = 0; 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 
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  for(j = i + 1; j < Size; j++) 

  { 

      if(arr[i] == arr[j]) 

      { 

       Count++; 

    break; 

   } 

  } 

 } 

 return Count;  

} 

 

 .43תרגיל מס' 

 ? - 10,10,6,  5,0, -23,  5,  12,10, -10,   10  מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא

#include<stdio.h> 

void PrintArray(int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10], First[10], Second[10]; 

 int F_Count = 0, S_Count = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the Array Elements  :   "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

  if(a[i] >= 0) 

  { 

   First [F_Count] = a[i]; 

   F_Count++; 

 } 

 else 

 { 

  Second [S_Count]  = a[i]; 

   S_Count++; 

 } 

 } 

 printf("\n Total Number of First Type in this Array = %d ", F_Count); 

 printf("\n Array Elements in First Array  :  "); 

 PrintArray(First, F_Count); 

 printf("\n Total Number of Second Type in this Array = %d ", N_Count); 

 printf("\n Array Elements in Second Array  : "); 

 PrintArray(Second, S_Count); 

 return 0; 

} 
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void PrintArray(int a[], int Size) 

{ 

 int i;   

  for(i = 0; i < Size; i++) 

   { 

      printf("%d \t ", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

} 

 

 .44תרגיל מס' 

 ? - 10,10,6,  5,0, -23,  5,  12,10, -10,   10: מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא

#include <stdio.h> 

void PrintArray(int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Size, i, j = 0, a[10], P[10], N [10]; 

 int P_Count = 0, N_Count = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 while(j < Size) 

 { 

  if(a[j] >= 0) 

  { 

   P[P_Count] = a[j]; 

   P_Count++; 

 } 

 else 

 { 

  N[N_Count]  = a[j]; 

   N_Count++; 

 } 

 j++; 

 } 

 printf("\n Total Number of First Type in this Array = %d ", P_Count); 

 printf("\n Array Elements in First Type Array  :  "); 

 PrintArray(P, P_Count); 

 printf("\n Total Number of Second Type in this Array = %d ", N_Count); 

 printf("\n Array Elements in Second Type Array  : "); 

 PrintArray(N, N_Count); 

 return 0; 

} 
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void PrintArray(int a[], int Size) 

{ 

 int i = 0;   

  while(i < Size) 

   { 

      printf("%d \t ", a[i]); 

      i++; 

    } 

    printf("\n"); 

} 

 

 .45תרגיל מס' 

 ? -10,10,6, 5,0,  -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:     

#include <stdio.h> 

void CountPPNumbers(int a[], int Size); 

void CountNNumbers(int a[], int Size); 

void PrintArray(int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10]; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array  :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the Array Elements :  "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 CountPNumbers(a, Size); 

 CountNNumbers(a, Size); 

 return 0; 

} 

void CountPNumbers(int a[], int Size) 

{ 

 int i, P[10], P_Count = 0; 

 printf("\n List of Array Elements in First Array:  "); 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

   if(a[i] >= 0) 

   { 

    P[P_Count] = a[i]; 

    P_Count++; 

  } 

 } 

 PrintArray(P, P_Count); 

 printf(" Total Number of Numbers in First Array = %d ", P_Count); 

} 

void CountNNumbers(int a[], int Size) 

{ 

 int i, N [10], N_Count = 0; 

 printf("\n List of Array Elements in Second Array: "); 
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 for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

   if(a[i] < 0) 

   { 

    N[N_Count]  = a[i]; 

    N_Count++; 

  } 

 } 

 PrintArray(N, N_Count);  

 printf(" Total Number of Numbers in Second Array = %d ", N_Count); 

} 

void PrintArray(int a[], int Size) 

{ 

 int i;   

  for(i = 0; i < Size; i++) 

   { 

      printf("%d \t ", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

} 

 

 .46תרגיל מס' 

 ? -10,10,6, 5,0,  -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:     

#include<stdio.h> 

int Func1(int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int i, Size, a[10]; 

 int Answ; 

 printf("Please Enter the Size of an Array: "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter Array Elements\n"); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

      scanf("%d", &a[i]); 

  } 

  Answ = Func1(a, Size); 

 printf("Answer is = %d ", Answ); 

 return 0; 

}  

int Func1(int a[], int Size) 

{ 

 int Answ = 0; 

 int i; 

  for(i = 0; i < Size; i++) 

  { 

      Answ+ = a[i];  

  } 

  return Answ;  

} 
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 .47תרגיל מס' 

 ? -10,10,6, 5,0,  -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:     

#include<stdio.h> 

int CountFNumbers(int a[], int Size); 

int CountSNumbers(int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10]; 

 int F_Count = 0, S_Count = 0; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array\n"); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter the Array Elements :  "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 F_Count = CountFNumbers(a, Size); 

 S_Count = CountSNumbers(a, Size); 

 printf("\n Total Number of First Array = %d ", F_Count); 

 printf("\n Total Number of Second Array = %d ", S_Count); 

 return 0; 

} 

int CountFNumbers(int a[], int Size) 

{ 

  int i, F_Count = 0; 

  printf("\n List of First Array: "); 

  for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

     if(a[i] % 2 == 0) 

     { 

  printf("%d  ", a[i]); 

  F_Count++; 

     } 

   } 

   return F_Count; 

} 

int CountSNumbers(int a[], int Size) 

{ 

  int i, S_Count = 0; 

  printf("\n List of Second Array: "); 

  

  for(i = 0; i < Size; i ++) 

  { 

     if(a[i] % 2 != 0) 

     { 

  printf("%d  ", a[i]); 

  S_Count++; 

     } 

   } 

   return S_Count; 

} 
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 . 48תרגיל מס' 

 . 9738ובמקרה של  4563מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

void Total_Notes(int Amount); 

int main() 

{ 

  int Amount; 

   printf("\n Please Enter the Amount of Cash  =  "); 

  scanf("%d", &Amount); 

  Total_Notes(Amount); 

  return 0; 

} 

  

void Total_Notes(int Amount) 

{ 

 int a[8] = {500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1}; 

 int i, temp; 

 temp = Amount; 

   for(i = 0; i < 8; i ++) 

  { 

   printf("\n %d Notes is = %d", a[i], temp / a[i]); 

   temp = temp % a[i]; 

  } 

} 

 

 . 49תרגיל מס' 

 ? -10,10,6, 5,0,  -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:     

#include <stdio.h> 

void CountFNumbers(int a[], int Size); 

void CountSNumbers(int a[], int Size); 

void PrintArray(int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10]; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter the Array Elements :  "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 CountFNumbers(a, Size); 

 CountSNumbers(a, Size);  

 return 0; 

} 

void CountFNumbers(int a[], int Size) 

{ 

 int i, F[10], F_Count = 0; 

 printf("\n Array Elements in First Array: "); 
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 for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

   if(a[i] % 2 == 0) 

   { 

    F[F_Count] = a[i]; 

    F_Count++; 

  } 

 } 

 PrintArray(F, F_Count);  

 printf(" Total Number of First Array = %d ", F_Count); 

} 

void CountSNumbers(int a[], int Size) 

{ 

 int i, S[10], S_Count = 0; 

 printf("\n\n Array Elements in Second Array : "); 

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

   if(a[i] % 2 != 0) 

   { 

    S[S_Count] = a[i]; 

    S_Count++; 

  } 

 } 

 PrintArray(S, S_Count);  

 printf(" Total Number Second Array = %d ", S_Count); 

} 

void PrintArray(int a[], int Size) 

{ 

 int i;   

  for(i = 0; i < Size; i++) 

   { 

      printf("%d \t ", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

} 

 

 . 50תרגיל מס' 

 . 12503עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  מה 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int a[8] = {200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1}; 

 int Amount, i, temp; 

 printf("\n Please Enter the Amount of Cash  =  "); 

 scanf("%d", &Amount); 

 temp = Amount; 

 for(i = 0; i < 8; i++) 

 { 

  printf("\n %d Notes is = %d", a[i], temp / a[i]); 

  temp = temp % a[i]; 
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 } 

 return 0; 

} 

 

 . 51תרגיל מס' 

 . 835ובמקרה של  1503מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main()  

{ 

    int a[10], number, i = 1, j; 

    printf("\n Please Enter the Number You want to Convert  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    while(number  != 0) 

    { 

        a[i++] = number % 2; 

        number = number / 2; 

    } 

    printf("\n Binary Number of a Given Number =  "); 

    for(j = i - 1; j > 0; j--)  { 

        printf(" %d ", a[j]); 

    } 

    return 0; 

} 

 

 . 52תרגיל מס' 

 . 164ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int main()  

{ 

    int a[10], number, i, j; 

    printf("\n Please Enter the Number You want to Convert  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    for(i = 0; number > 0; i++) 

    { 

        a[i] = number % 2; 

        number = number / 2; 

    } 

    printf("\n Binary Number of a Given Number =  "); 

    for(j = i - 1; j >= 0; j--)  { 

        printf(" %d ", a[j]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 
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 . 53 תרגיל מס'

 ? -10,10,6, 5,0,  -23, 5, 12,10,-10,  10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:     

#include<stdio.h> 

void ArrayR(int a[], int Start, int End); 

void printArray(int a[], int Size); 

int main()  

{ 

   int a[100], i, Size; 

   printf("\nPlease Enter the size of an array: "); 

   scanf("%d",&Size); 

   for (i = 0; i < Size; i++)  

   { 

      scanf("%d", &a[i]); 

   } 

    ArrayR(a, 0, Size-1); 

    printf("\nResult of an R array is: \n"); 

    printArray(a, Size); //Printing Array     

    return 0; 

} 

void ArrayR(int a[], int Start, int End) 

{ 

   int Temp; 

   while (Start < End)  

   { 

      Temp = a[Start]; 

      a[Start] = a[End]; 

      a[End] = Temp; 

      Start++;              

      End--;          

   }   

}      

void printArray(int a[], int Size) 

{ 

  int i; 

  for (i = 0; i < Size; i++)  

   { 

      printf("%d ", a[i]); 

   } 

  printf("\n"); 

} 
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 . 54תרגיל מס' 

 ?   10  11 0 -6  -5 3  1  8 12  -3 10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:   

#include<stdio.h> 

void PrintNegativeNumbers(int a[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Size, i, a[10]; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 PrintNegativeNumbers(a, Size); 

 return 0; 

} 

void PrintNegativeNumbers(int a[], int Size) 

{ 

 int i; 

 printf("\n List of Negative Numbers in this Array  :  ");    

  for(i = 0; i < Size; i++) 

   { 

    if(a[i] < 0) 

    { 

     printf("%d \t ", a[i]); 

  } 

    } 

} 
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 . כתיבת קוד .  תרגילים בנושא מערך חד ממדי 5.5.2 

 

 . 1תרגיל מס' 

 איברים, קולטת אותם מהמשתמש ומדפיסה אותם על המסך.  10כתוב תוכנה שמגדירה מערך בן 

 . 2תרגיל מס' 

 ומדפיסה אותם על המסך בסדר הפוך.איברים , קולטת אותם מהמשתמש  10כתוב תוכנה שמגדירה מערך בן 

 . 3תרגיל מס' 

איברים מהמשתמש, מחשבת את סכומם ומכניסה את הסכום   9איברים, קולטת  10כתוב תוכנה שמגדירה מערך בן 

 למקום אחרון במערך.  לאחר סיום תוכנה מדפיסה את כל האיברים והסכום על המסך. 

 . 4תרגיל מס' 

ומדפיסה אותם על  -1איברים, קולטת אותם מהמשתמש עד שמופיע מספר  100כתוב תוכנה שמגדירה מערך בן 

 המסך לא כולל מספר האחרון. 

 . 5תרגיל מס' 

ומדפיסה אותם על   -1איברים , קולטת אותם מהמשתמש עד שמופיע מספר  100כתוב תוכנה שמגדירה מערך בן 

 המסך בסדר הפוך לא כולל מספר האחרון. 

 . 6תרגיל מס' 

, מחשבת את סכומם   -1איברים, קולטת  איברים מהמשתמש עד שמופיע מספר  100תוכנה שמגדירה מערך בן כתוב 

 .  לאחר סיום תוכנה מדפיסה את כל האיברים והסכום על המסך.-1ומכניסה את הסכום למקום אחרון במערך במקום 

 . 7תרגיל מס' 

 ומדפיסה אותו.  10עד  1-בגבולות מאיברים בערכים אקראיים  100כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 . 8תרגיל מס' 

ומדפיסה אותו. תוכנה מקבלת   10עד  1-איברים בערכים אקראיים בגבולות מ 100כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

תוכנה מדפיסה תוצאת החישוב הומחשבת כמה פעמים מספר הזה מופיע במערך .  10לבין  1משתמש מספר בין המ

 על המסך. 

 . 9תרגיל מס' 

תוכנה עוברת על  הומדפיסה אותו.  10עד  1-איברים בערכים אקראיים בגבולות מ 100כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 המערך ומחשבת כמה פעמים מופיע כל מספר בתוך המערך ומדפיסה תוצאות החישוב על המסך. 

 . 10תרגיל מס' 

ומדפיסה אותו. תוכנה מקבלת   10עד  1-איברים בערכים אקראיים בגבולות מ 100כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

צרת  ע מספר הזה בתוך המערך. ברגע שהיא מוצאת את המספר היא נאת הומחפשת  10לבין  1ממשתמש מספר בין 

 ומדפיסה את מיקומו על המסך.

 . 11תרגיל מס' 

נה מקבלת  תוכהומדפיסה אותו.  10עד  1-איברים בערכים אקראיים בגבולות מ 100כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

מספר הזה בתוך המערך. ברגע שהיא מוצאת את המספר היא שומרת  את הומחפשת  10לבין  1ממשתמש מספר בין 

 מערך הזה על המסך.האת מיקומו במערך עזר ומדפיסה את 
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 . 12תרגיל מס' 

 בתוך המערך. 2,3. כתוב תוכנה שמחפשת כמה פעמים מופיע ברצף   1,2,3,2,3,4,3,4,5,2איברים  10נתון מערך בן 

 . 13תרגיל מס' 

  2,3 -. כתוב תוכנה שמחפשת כמה פעמים מופיעים מספרים עוקבים   1,2,3,2,3,4,3,4,5,2איברים  10נתון מערך בן 

 בתוך המערך ומדפיסה אותם על המסך.  4,5  1,2

 . 14תרגיל מס' 

ואז מדפיסה את כל  , מדפיסה אותם,100ל  -100בין  איברים בערכים אקראיים 10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 הערכים השליליים שיש במערך.  

 . 15תרגיל מס' 

איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם, מבצעת מיון מינימום בסדר עולה  10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 ומדפיסה מערך ממוין על המסך. 

 . 16תרגיל מס' 

 ומדפיסה את הסכום שלהם.  ברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם,אי 10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 . 17תרגיל מס' 

מבקשת ממשתמש להזין את המספר   איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם, 10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

היא  ואת המיקום במערך להכנסת מספר. תוכנה מכניסה את המספר ומזיזה יתר מספרים של המערך. בסוף התהליך 

 ערכים.  11מדפיסה מערך עם 

 . 18תרגיל מס' 

מבקשת ממשתמש להזין את המיקום   איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם, 10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

במערך שמשתמש רוצה להשמיד. תוכנה מוחקת את המספר ומזיזה יתר מספרים של המערך. בסוף התהליך היא  

 ערכים.  9מדפיסה מערך עם 

 . 19ל מס' תרגי

. תוכנה מחשבת כמה , מדפיסה אותם10 -ל 0בתחום בין  איברים בערכים אקראיים 50כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 פעמים כל ערך מופיע.  

 . 20תרגיל מס' 

מסדרת מערך בסדר הפוך ממה שהוא ו איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם 10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 בהתחלה. היה 

 . 21תרגיל מס' 

. תוכנה מחשבת , מדפיסה אותם10 -ל 0בתחום בין  איברים בערכים אקראיים 10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 איזה ערכים מופיעים יותר מפעם אחד ומדפיסה אותם. 

 . 22תרגיל מס' 

. תוכנה משמידה את  , מדפיסה אותם10 -ל 0בתחום בין  איברים בערכים אקראיים 10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 כל הערכים שמופיעים יותר מפעם ומדפיסה את המערך שנשאר.
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 . 23תרגיל מס' 

, מדפיסה 10 -ל 0בתחום בין  בערכים אקראייםאותם ממלאת כל אחד; איברים  10בן  כיםמער  2שמגדירה כתוב תוכנה 

 1, איבר 1ממערך   1מקומות בצורה הבאה: איבר  20למערך השלישי בן  . תוכנה מעתיקה את שני מערכים האלהאותם

מערך  ה..... ומדפיסה את 2ממערך  3, איבר 1ממערך  3, איבר 2ממערך  2, איבר 1ממערך  2, איבר 2ממערך 

 המתקבל. 

 . 24תרגיל מס' 

מערכים כל אחד  2. תוכנה מגדירה 100-ל 0בתחום בין  איברים בערכים אקראיים 20כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

זוגיים למערך  -תוכנה מעתיקה את כל הערכים הזוגיים למערך ראשון ואת כל הערכים האיהמקומות ומאפסת אותם.  20

 השני.

 . 25תרגיל מס' 

מינימום בסדר יורד  איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם, מבצעת מיון  10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 ומדפיסה מערך ממוין על המסך. 

 . 26תרגיל מס' 

איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם, מבצעת מיון מקסימום בסדר עולה   10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 ומדפיסה מערך ממוין על המסך. 

 . 27תרגיל מס' 

ותם, מבצעת מיון מקסימום בסדר יורד  איברים בערכים אקראיים, מדפיסה א 10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 ומדפיסה מערך ממוין על המסך. 

 . 28תרגיל מס' 

איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם, מבצעת מיון בועות בסדר עולה ומדפיסה   10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 מערך ממוין על המסך. 

 . 29תרגיל מס' 

איים, מדפיסה אותם, מבצעת מיון בועות בסדר יורד ומדפיסה  איברים בערכים אקר  10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 מערך ממוין על המסך. 

 . 30תרגיל מס' 

איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם, מבצעת מיון "כתובות" בסדר עולה   10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 ומדפיסה מערך ממוין על המסך. 

 . 31תרגיל מס' 

איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם, מבצעת מיון "כתובות" בסדר יורד   10כתוב תוכנה שממלאת מערך בן 

 ומדפיסה מערך ממוין על המסך. 

 . 32תרגיל מס' 

איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם, מבצעת   5איברים ומערך שני בן  5כתוב תוכנה שממלאת מערך ראשון בן 

 דש ממוין על המסך. מיון בסדר עולה בשיטת "מיזוג מערכים" ומדפיסה מערך ח

 . 33תרגיל מס' 

איברים בערכים אקראיים, מדפיסה אותם, מבצעת   5איברים ומערך שני בן  5כתוב תוכנה שממלאת מערך ראשון בן 

 מיון בסדר יורד בשיטת "מיזוג מערכים" ומדפיסה מערך חדש ממוין על המסך. 
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 מערך דו ממדי.  5.6

 ממדי בזיכרון: -כך נראה מערך דו

 

 משתמש.במבט לוגי של ה טבלהה  יתנראכך 

 

ממדיים מוכרזים על ידי מתן יותר ממערכת אחת של סוגריים מרובעים ][ לאחר שם המשתנה בהצהרת  -מערכים רב

 המערך.

ממדיים אינם מחייבים לתת את הממד אם יש לאתחל את המערך לחלוטין. באנלוגיה, מערכים רב ממדיים  חד מערכים 

הראשון אם יש לאתחל את המערך לחלוטין. יש לתת את כל הממדים אחרי הראשון בכל  הממדאינם דורשים את 

 .מקרה

והממד השני מספר העמודות. אנו נשתמש מד הראשון נחשב לרוב כמספר השורות,  מעבור מערכים דו ממדיים, ה

 .במוסכמה זו כשמדברים על מערכים דו ממדיים

 למערך של )מערכים חד ממדיים(.   C מערכים דו ממדיים נחשבים על ידי

ממדי של חמישה אלמנטים, כאשר כל אלמנט הוא מערך ממדי יחיד חד יתייחס למערך  int numbers[ 5 ][ 6 ] לדוגמה,

, שכל אחד מהם איבריםיתייחס למערך של שנים עשר    int numbers[ 12 ][ 5 ][ 6 ]מים. בהרחבה, מספרים של 6בן 

 .הוא מערך דו ממדי, וכן הלאה

ממדיים לפי שורות, כאשר כל האלמנטים בשורה מאוחסנים -מאחסנת מערכים דו C דרך נוספת להסתכל על זה היא ש

 .לתוכניות יעילות יותר  יחד כיחידה אחת. הידיעה יכולה לפעמים להוביל

מערכים רב ממדיים עשויים להיות מאותחלים לחלוטין על ידי רישום של כל רכיבי הנתונים בתוך זוג יחיד של סד 

 .מתולתל }{, כמו במערכים חד ממדיים

לסגור כל שורה בתוך תת קבוצה נפרדת של סד מתולתל }{ כדי להפוך את התוכנית לקריאה יותר. זה   התרגלעדיף ל

אתחל חלקית כל שורה מלבד האחרונה. כשמשתמשים בתתי משנה של סד, הפריט האחרון בתוך הפלטה  ננדרש אם 

 .לא עוקב אחר פסיק, אלא הקבוצות המשנות מופרדות בעצמן באמצעות פסיקים

אתחל מערכים רב ממדיים עשויים להיות מאותחלים באופן חלקי על ידי כך שלא מספקים נתוני אתחול מלאים. ניתן ל

 .קבוצה-חלקית שורות אינדיבידואליות של מערך רב ממדי, בתנאי שמשתמשים בסוגריים של תת
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 ממדי:-אתחול של מערך דו 5.6.1

 

int disp[2][4] = { 
    {10, 11, 12, 13}, 
    {14, 15, 16, 17} 
}; 

 או בצורה אחרת: 

int disp[2][4] = { 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17}; 

אנו כבר יודעים שכאשר אנו מאתחלים מערך רגיל )או שאפשר לומר מערך חד ממדי( במהלך ההכרזה, איננו צריכים  

לציין את גודלו. עם זאת זה לא המקרה במערך דו ממדי, עליך לציין תמיד את הממד השני גם אם אתה מציין אלמנטים 

 במהלך ההכרזה. בואו נבין זאת בעזרת כמה דוגמאות: 

/* Valid declaration*/ 
int abc[2][2] = {1, 2, 3 ,4 }   
/* Valid declaration*/  
int abc[][2] = {1, 2, 3 ,4 }   
/* Invalid declaration – you must specify second dimension*/ 
int abc[][] = {1, 2, 3 ,4 }    
/* Invalid because of the same reason  mentioned above*/ 
int abc[2][] = {1, 2, 3 ,4 } 

 

 דוגמאות של שימוש במערכים דו ממדיים 5.6.2

 קליטה והדפסה של מערך דו ממדי. 

#include<stdio.h> 

int main(){ 

   /* 2D array declaration*/ 

   int disp[2][3]; 

   /*Counter variables for the loop*/ 

   int i, j; 

   for(i=0; i<2; i++) { 

      for(j=0;j<3;j++) { 

         printf("Enter value for disp[%d][%d]:", i, j); 

         scanf("%d", &disp[i][j]); 

      } 

   } 

   //Displaying array elements 

   printf("Two Dimensional array elements:\n"); 

   for(i=0; i<2; i++) { 

      for(j=0;j<3;j++) { 

         printf("%d ", disp[i][j]); 

         if(j==2){ 

            printf("\n"); 

         } 

      } 

   } 

   return 0; 

} 
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 פלט: 

Enter value for disp[0][0]:1 
Enter value for disp[0][1]:2 
Enter value for disp[0][2]:3 
Enter value for disp[1][0]:4 
Enter value for disp[1][1]:5 
Enter value for disp[1][2]:6 
Two Dimensional array elements: 
1 2 3 
4 5 6 

 

 ממדי: -דוגמא שנייה למילוי מערך דו

#include<stdio.h> 

int main(){ 

   /* 2D array declaration*/ 

   int abc[5][4]; 

   /*Counter variables for the loop*/ 

   int i, j; 

   for(i=0; i<5; i++) { 

      for(j=0;j<4;j++) { 

         printf("Enter value for abc[%d][%d]:", i, j); 

         scanf("%d", &abc[i][j]); 

      } 

   } 

   return 0; 

} 

 פלט: 

Enter value for abc[0][0]:1 
Enter value for abc[0][1]:2 
Enter value for abc[0][2]:3 
Enter value for abc[0][3]:4 
Enter value for abc[1][0]:5 
Enter value for abc[1][1]:6 
Enter value for abc[1][2]:7 
Enter value for abc[1][3]:8 
Enter value for abc[2][0]:9 
Enter value for abc[2][1]:10 
Enter value for abc[2][2]:11 
Enter value for abc[2][3]:12 
Enter value for abc[3][0]:13 
Enter value for abc[3][1]:14 
Enter value for abc[3][2]:15 
Enter value for abc[3][3]:16 
Enter value for abc[4][0]:17 
Enter value for abc[4][1]:18 
Enter value for abc[4][2]:19 
Enter value for abc[4][3]:20 
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 תוכנה להפיכת מטריצה. 

#include <stdio.h> 

int main() { 

    int a[10][10], transpose[10][10], r, c, i, j; 

    printf("Enter rows and columns: "); 

    scanf("%d %d", &r, &c); 

    // Assigning elements to the matrix 

    printf("\nEnter matrix elements:\n"); 

    for (i = 0; i < r; ++i) 

        for (j = 0; j < c; ++j) { 

            printf("Enter element a%d%d: ", i + 1, j + 1); 

            scanf("%d", &a[i][j]); 

        } 

    // Displaying the matrix a[][] 

    printf("\nEntered matrix: \n"); 

    for (i = 0; i < r; ++i) 

        for (j = 0; j < c; ++j) { 

            printf("%d  ", a[i][j]); 

            if (j == c - 1) 

                printf("\n"); 

        } 

    // Finding the transpose of matrix a 

    for (i = 0; i < r; ++i) 

        for (j = 0; j < c; ++j) { 

            transpose[j][i] = a[i][j]; 

        } 

    // Displaying the transpose of matrix a 

    printf("\nTranspose of the matrix:\n"); 

    for (i = 0; i < c; ++i) 

        for (j = 0; j < r; ++j) { 

            printf("%d  ", transpose[i][j]); 

            if (j == r - 1) 

                printf("\n"); 

        } 

    return 0; 

} 

 

 פלט: 

Enter rows and columns: 3 
2 
 
Enter matrix elements: 
Enter element a11: 12 
Enter element a12: 23 
Enter element a21: 34 
Enter element a22: 45 
Enter element a31: 56 
Enter element a32: 67 
 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

Entered matrix: 
12  23 
34  45 
56  67 
 
Transpose of the matrix: 
12  34  56 
23  45  67 

 

 תוכנה להוספת שני מטריצות: 

#include <stdio.h> 

int main() { 

    int r, c, a[100][100], b[100][100], sum[100][100], i, j; 

    printf("Enter the number of rows (between 1 and 100): "); 

    scanf("%d", &r); 

    printf("Enter the number of columns (between 1 and 100): "); 

    scanf("%d", &c); 

  

    printf("\nEnter elements of 1st matrix:\n"); 

    for (i = 0; i < r; ++i) 

        for (j = 0; j < c; ++j) { 

            printf("Enter element a%d%d: ", i + 1, j + 1); 

            scanf("%d", &a[i][j]); 

        } 

  

    printf("Enter elements of 2nd matrix:\n"); 

    for (i = 0; i < r; ++i) 

        for (j = 0; j < c; ++j) { 

            printf("Enter element a%d%d: ", i + 1, j + 1); 

            scanf("%d", &b[i][j]); 

        } 

  

    // adding two matrices 

    for (i = 0; i < r; ++i) 

        for (j = 0; j < c; ++j) { 

            sum[i][j] = a[i][j] + b[i][j]; 

        } 

  

    // printing the result 

    printf("\nSum of two matrices: \n"); 

    for (i = 0; i < r; ++i) 

        for (j = 0; j < c; ++j) { 

            printf("%d   ", sum[i][j]); 

            if (j == c - 1) { 

                printf("\n\n"); 

            } 

        } 

  

    return 0; 

} 
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 פלט: 

Enter the number of rows (between 1 and 100): 3 
Enter the number of columns (between 1 and 100): 4 
 
Enter elements of 1st matrix: 
Enter element a11: 1 
Enter element a12: 2 
Enter element a13: 3 
Enter element a14: 4 
Enter element a21: 5 
Enter element a22: 6 
Enter element a23: 7 
Enter element a24: 8 
Enter element a31: 9 
Enter element a32: 10 
Enter element a33: 11 
Enter element a34: 12 
Enter elements of 2nd matrix: 
Enter element a11: 13 
Enter element a12: 14 
Enter element a13: 15 
Enter element a14: 16 
Enter element a21: 17 
Enter element a22: 18 
Enter element a23: 19 
Enter element a24: 20 
Enter element a31: 21 
Enter element a32: 22 
Enter element a33: 23 
Enter element a34: 24 
 
Sum of two matrices: 
14   16   18   20 
 
22   24   26   28 
 
30   32   34   36 

 

 

 העברה לפונקציה: הכפלת מטריצות בעזרת 

#include <stdio.h> 

void enterData(int firstMatrix[][10], int secondMatrix[][10], int rowFirst, 

int columnFirst, int rowSecond, int columnSecond); 

void multiplyMatrices(int firstMatrix[][10], int secondMatrix[][10], int 

multResult[][10], int rowFirst, int columnFirst, int rowSecond, int 

columnSecond); 

void display(int mult[][10], int rowFirst, int columnSecond); 
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int main() 

{ 

 int firstMatrix[10][10], secondMatrix[10][10], mult[10][10], rowFirst, 

columnFirst, rowSecond, columnSecond, i, j, k; 

 printf("Enter rows and column for first matrix: "); 

 scanf("%d %d", &rowFirst, &columnFirst); 

 printf("Enter rows and column for second matrix: "); 

 scanf("%d %d", &rowSecond, &columnSecond); 

 // If colum of first matrix in not equal to row of second matrix, 

asking user to enter the size of matrix again. 

 while (columnFirst != rowSecond) 

 { 

  printf("Error! column of first matrix not equal to row of 

second.\n"); 

  printf("Enter rows and column for first matrix: "); 

  scanf("%d%d", &rowFirst, &columnFirst); 

  printf("Enter rows and column for second matrix: "); 

  scanf("%d%d", &rowSecond, &columnSecond); 

 } 

 // Function to take matrices data 

        enterData(firstMatrix, secondMatrix, rowFirst, columnFirst, 

rowSecond, columnSecond); 

        // Function to multiply two matrices. 

        multiplyMatrices(firstMatrix, secondMatrix, mult, rowFirst, 

columnFirst, rowSecond, columnSecond); 

        // Function to display resultant matrix after multiplication. 

        display(mult, rowFirst, columnSecond); 

 return 0; 

} 

void enterData(int firstMatrix[][10], int secondMatrix[][10], int rowFirst, 

int columnFirst, int rowSecond, int columnSecond) 

{ 

 int i, j; 

 printf("\nEnter elements of matrix 1:\n"); 

 for(i = 0; i < rowFirst; ++i) 

 { 

  for(j = 0; j < columnFirst; ++j) 

  { 

   printf("Enter elements a%d%d: ", i + 1, j + 1); 

   scanf("%d", &firstMatrix[i][j]); 

  } 

 } 

 printf("\nEnter elements of matrix 2:\n"); 

 for(i = 0; i < rowSecond; ++i) 

 { 

  for(j = 0; j < columnSecond; ++j) 

  { 

   printf("Enter elements b%d%d: ", i + 1, j + 1); 

   scanf("%d", &secondMatrix[i][j]); 

  } 

 } 

} 
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void multiplyMatrices(int firstMatrix[][10], int secondMatrix[][10], int 

mult[][10], int rowFirst, int columnFirst, int rowSecond, int columnSecond) 

{ 

 int i, j, k; 

 // Initializing elements of matrix mult to 0. 

 for(i = 0; i < rowFirst; ++i) 

 { 

  for(j = 0; j < columnSecond; ++j) 

  { 

   mult[i][j] = 0; 

  } 

 } 

 // Multiplying matrix firstMatrix and secondMatrix and storing in 

array mult. 

 for(i = 0; i < rowFirst; ++i) 

 { 

  for(j = 0; j < columnSecond; ++j) 

  { 

   for(k=0; k<columnFirst; ++k) 

   { 

    mult[i][j] += firstMatrix[i][k] * 

secondMatrix[k][j]; 

   } 

  } 

 } 

} 

void display(int mult[][10], int rowFirst, int columnSecond) 

{ 

 int i, j; 

 printf("\nOutput Matrix:\n"); 

 for(i = 0; i < rowFirst; ++i) 

 { 

  for(j = 0; j < columnSecond; ++j) 

  { 

   printf("%d  ", mult[i][j]); 

   if(j == columnSecond - 1) 

    printf("\n\n"); 

  } 

 } 

} 

 פלט: 

Enter rows and column for first matrix: 
2 
3 
Enter rows and column for second matrix: 3 
1 
 
Enter elements of matrix 1: 
Enter elements a11: 1 
Enter elements a12: 2 
Enter elements a13: 3 
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Enter elements a21: 4 
Enter elements a22: 5 
Enter elements a23: 6 
 
Enter elements of matrix 2: 
Enter elements b11: 7 
Enter elements b21: 8 
Enter elements b31: 9 
 
Output Matrix: 
50 
 
122 
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 .ממדי-תרגול בנושא מערך דו 5.7

 טבלאות מעקב. ממדיים. -תרגול בנושא מערכים דו  5.7.1

 . 1תרגיל מס' 

 ? מה עושה תוכנית הבאה  

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i, j, rows, columns, a[10][10], b[10][10]; 

 int Addition[10][10], Subtraction[10][10], Multiplication[10][10], 

Module[10][10]; 

 float Division[10][10]; 

 printf("\nPlease Enter Number of rows and columns\n"); 

 scanf("%d %d", &i, &j); 

 printf("\nPlease Enter the First Array Elements\n"); 

 for(rows = 0; rows < i; rows++) 

  { 

   for(columns = 0;columns < j;columns++) 

    { 

      scanf("%d", &a[rows][columns]); 

    } 

  } 

 printf("\nPlease Enter the Second Array Elements\n"); 

 for(rows = 0; rows < i; rows++) 

  { 

   for(columns = 0;columns < j;columns++) 

    { 

      scanf("%d", &b[rows][columns]); 

    } 

  } 

 for(rows = 0; rows < i; rows++) 

  { 

   for(columns = 0;columns < j;columns++) 

    { 

      Addition[rows][columns] = a[rows][columns] + b[rows][columns];   

      Subtraction[rows][columns] = a[rows][columns] - b[rows][columns];   

      Multiplication[rows][columns] = a[rows][columns] * b[rows][columns];   

      Division[rows][columns] = a[rows][columns] / b[rows][columns];   

      Module[rows][columns] = a[rows][columns] % b[rows][columns];    

    } 

  } 

 printf("\nAdd\t Sub\t Multi\t Div\t Mod"); 

 for(rows = 0; rows < i; rows++) 

  { 

   for(columns = 0; columns < j; columns++) 

    { 

      printf("\n%d \t ", Addition[rows][columns]); 

      printf("%d \t ", Subtraction[rows][columns]); 

      printf("%d \t ", Multiplication[rows][columns]); 

      printf("%.2f \t ", Division[rows][columns]); 

      printf("%d \t ", Module[rows][columns]); 

    } 

  } 

 return 0;} 
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 . 2תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h>  

int main() 

{ 

    int i, j, rows, columns, a[10][10], Sum; 

    printf("Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

    scanf("%d %d", &i, &j); 

    printf("Please Enter the Matrix Row and Column Elements \n"); 

    for(rows = 0; rows < i; rows++) 

    { 

        for(columns = 0; columns < j; columns++) 

        { 

            scanf("%d", &a[rows][columns]); 

        } 

    } 

    for(rows = 0; rows < i; rows++) 

    { 

        Sum = 0; 

        for(columns = 0; columns < j; columns++) 

        { 

            Sum = Sum + a[columns][rows]; 

        } 

        printf("The answer is =  %d \n", Sum ); 

    } 

    return 0; 

} 

 

 . 3תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

    int i, j, rows, columns, a[10][10], Sum; 

    printf("Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

    scanf("%d %d", &i, &j); 

    printf("Please Enter the Matrix Row and Column Elements \n"); 

    for(rows = 0; rows < i; rows++) 

    { 

        for(columns = 0; columns < j; columns++) 

        { 

            scanf("%d", &a[rows][columns]); 

        } 

    } 

    for(rows = 0; rows < i; rows++) 

    { 

        Sum = 0; 

        for(columns = 0; columns < j; columns++) 

        { 
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            Sum = Sum + a[rows][columns]; 

        } 

        printf("The answer is =  %d \n", Sum ); 

    } 

    return 0; 

} 

 

 . 4תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], Sum; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

    Sum = 0; 

    for(columns = 0;columns < j; columns++) 

    { 

     Sum = Sum + a[rows][columns]; 

  } 

     printf("\n The answer is =  %d", Sum ); 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

    Sum = 0; 

    for(columns = 0;columns < j; columns++) 

    { 

     Sum = Sum + a[columns][rows]; 

  } 

     printf("\n The answer is =  %d", Sum ); 

   }    

  return 0; 

} 
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 . 5תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], b[10][10]; 

  int Addition[10][10]; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the First Matrix Elements\n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   } 

  printf("\n Please Enter the Second Matrix Elements\n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

        scanf("%d", &b[rows][columns]); 

     } 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

        Addition[rows][columns] = a[rows][columns] + b[rows][columns];     

      } 

   } 

  printf("\n The Sum of Two Matrix a and b = a + b \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

        printf("%d \t ", Addition[rows][columns]); 

     } 

     printf("\n"); 

   } 

  return 0; 

} 
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 . 6תרגיל מס' 

 דוגמה לכל סוג של פלט.תן  מה עושה תוכנית הבאה?

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], Total = 0; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

      if(a[rows][columns] == 0) 

      { 

       Total++;       

   } 

      } 

   } 

   if(Total > (rows * columns)/2) 

   { 

    printf("\n The Matrix is a Sparse Matrix "); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n The Matrix is Not a Sparse Matrix "); 

 } 

    

  return 0; 

} 

 

 . 7תרגיל מס' 

 תן דוגמה לכל סוג של פלט. מה עושה תוכנית הבאה?

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], b[10][10], Count = 1; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 
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     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j; columns++) 

     { 

        b[columns][rows] = a[rows][columns]; 

     } 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

      if(a[rows][columns] != b[rows][columns]) 

      { 

       Count++;   

    break;     

   } 

      } 

   } 

   if(Count == 1) 

   { 

    printf("\n The Matrix is a Symmetric Matrix "); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n The Matrix is Not a Symmetric Matrix "); 

 } 

  return 0; 

} 

 

 . 8תרגיל מס' 

 ? flagמהו תפקיד של משתנה  תן דוגמה לכל סוג של פלט. תוכנית הבאה?מה עושה  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], Flag = 1; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 
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   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

      if(a[rows][columns] != 1 && a[columns][rows] != 0) 

      { 

       Flag = 0; 

       break; 

   } 

      } 

   } 

   if(Flag == 1) 

   { 

    printf("\n The Matrix is an Identity Matrix "); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n The Matrix is Not an Identity Matrix "); 

 } 

   return 0; 

} 

 

 . 9תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include<stdio.h> 

void Func1(int arr[10][10], int i, int j) 

{ 

    int rows, columns, Sum = 0; 

    for(columns = 0; columns < j; columns++) 

    { 

        for(rows = 0; rows < i; rows++) 

        { 

            Sum = Sum + arr[rows][columns]; 

        } 

        printf("The answer is =  %d \n", Sum ); 

    } 

} 

int main() 

{ 

    int i, j, rows, columns, a[10][10]; 

    printf("Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

    scanf("%d %d", &i, &j); 

    printf("Please Enter the Matrix Row and Column Elements \n"); 

    for(rows = 0; rows < i; rows++) 

    { 

        for(columns = 0; columns < j; columns++) 

        { 

            scanf("%d", &a[rows][columns]); 

        } 

    } 

    Func1(a, i, j); 

    return 0; 

} 
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 . 10תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

void Func1(int arr[10][10], int i, int j) 

{ 

    int rows, columns; 

    for(rows = 0; rows < i; rows++) 

    { 

        int Sum = 0; 

        for(columns = 0; columns < j; columns++) 

        { 

            Sum = Sum + arr[rows][columns]; 

        } 

        printf("The answer is =  %d \n", Sum ); 

    } 

} 

int main() 

{ 

    int i, j, rows, columns, a[10][10]; 

    printf("Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

    scanf("%d %d", &i, &j); 

    printf("Please Enter the Matrix Row and Column Elements \n"); 

    for(rows = 0; rows < i; rows++) 

    { 

        for(columns = 0; columns < j; columns++) 

        { 

            scanf("%d", &a[rows][columns]); 

        } 

    } 

    Func1(a, i, j); 

    return 0; 

} 

 

 . 11תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

void Func1(int arr[10][10], int i, int j); 

void Func2(int arr[10][10], int i, int j); 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], RowSum, ColumnSum; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 
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     } 

   } 

    Func1(a, i, j);  

 Func2(a, i, j);   

  return 0; 

}  

void Func1 (int arr[10][10], int i, int j) 

{ 

 int rows, columns, Sum = 0;   

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

    for(columns = 0;columns < j; columns++) 

    { 

     Sum = Sum + arr[rows][columns];      

  } 

  printf("\n The answer is =  %d", Sum ); 

    } 

} 

void Func2 (int arr[10][10], int i, int j) 

{ 

 int rows, columns, Sum = 0;   

  for(columns = 0; columns < j; columns++) 

   { 

    for(rows = 0; rows < i; rows++) 

    { 

     Sum = Sum + arr[rows][columns];      

  } 

  printf("\n The answer is =  %d", Sum ); 

    } 

} 

 

 . 12תרגיל מס' 

 ? flagתן דוגמה לכל סוג של פלט. מהו תפקיד של משתנה  מה עושה תוכנית הבאה?

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], Flag = 1; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 
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     { 

      if(rows == columns && a[rows][columns] != 1) 

      { 

       Flag = 0; 

   } 

   else if(rows != columns && a[rows][columns] != 0) 

   { 

    Flag = 0; 

   } 

      } 

   } 

   if(Flag == 1) 

   { 

    printf("\n The Matrix is an Identity Matrix "); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n The Matrix is Not an Identity Matrix "); 

 } 

  return 0; 

} 

 

 . 13תרגיל מס' 

 תן דוגמה לכל סוג של פלט.  מה עושה תוכנית הבאה?

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, arr[10][10], temp; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &arr[rows][columns]); 

     } 

   } 

   if(rows == columns) 

   { 

    for(rows = 0; rows < i; rows++) 

    { 

     temp = arr[rows][rows]; 

     arr[rows][rows] = arr[rows][i - rows - 1]; 

     arr[rows][i - rows - 1] = temp; 

     }   

   printf("\n Matrix Elemnts after Interchanging Diagonals are: 

\n"); 

   for(rows = 0; rows < j; rows++) 

    { 
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      for(columns = 0; columns < i; columns++) 

      { 

         printf("%d \t ", arr[rows][columns]); 

      } 

      printf("\n"); 

    } 

   } 

   else 

   { 

    printf("\n The Matrix that you entered is Not a Square matrix" 

); 

 } 

  return 0; 

} 

 

 . 14תרגיל מס' 

 ?  isEqualתן דוגמה לכל סוג של פלט. מהו תפקיד של משתנה  הבאה?מה עושה תוכנית 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], b[10][10], isEqual; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the First Matrix Elements\n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   } 

  printf("\n Please Enter the Second Matrix Elements\n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &b[rows][columns]); 

     } 

   } 

   isEqual = 1; 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        if(a[rows][columns] != b[rows][columns]) 

   { 

      isEqual = 0; 

      break; 

   }     

      } 
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   } 

  if(isEqual == 1) 

  { 

   printf("\n Matrix a is Equal to Matrix b");   

 } 

 else 

 { 

  printf("\n Matrix a is Not Equal to Matrix b"); 

 }  

  return 0; 

} 

 

 . 15תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10]; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

    printf("\n"); 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

      if(rows >= columns) 

      { 

       printf("%d ", a[rows][columns]); 

   } 

   else 

   { 

    printf("0  "); 

   } 

      } 

   } 

  return 0; 

} 
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 . 16תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10]; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

    printf("\n"); 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

      if(columns >= rows) 

      { 

       printf("%d ", a[rows][columns]); 

   } 

   else 

   { 

    printf("0  "); 

   } 

      } 

   } 

  return 0; 

} 

 

 . 17תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], Sum = 0; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 
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   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

      if(rows > columns) 

      { 

       Sum = Sum + a[rows][columns]; 

   } 

      } 

   } 

   printf("\n The answer is = %d", Sum); 

  return 0; 

} 

 

 . 18תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], Sum = 0; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   }  

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

      if(columns > rows) 

      { 

       Sum = Sum + a[rows][columns]; 

   } 

      } 

   } 

   printf("\n The answer is = %d", Sum); 

  return 0; 

} 
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 . 19תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, a[10][10], b[10][10]; 

  int Sub [10][10]; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the First Matrix Elements\n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &a[rows][columns]); 

     } 

   } 

 

  printf("\n Please Enter the Second Matrix Elements\n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

        scanf("%d", &b[rows][columns]); 

     } 

   } 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

     { 

      Sub [rows][columns] = a[rows][columns] - b[rows][columns];     

     } 

   } 

 

  printf("\n Answer is \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < j; columns++) 

     { 

        printf("%d \t ", Sub [rows][columns]); 

     } 

     printf("\n"); 

   } 

  return 0; 

} 
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 . 20תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i, j, rows, columns, a[10][10], b[10][10]; 

 printf("\n Please Enter Number of rows and columns\n"); 

 scanf("%d %d", &i, &j); 

 printf("\n Please Enter the Array Elements \n"); 

 for(rows = 0; rows < i; rows++) 

  { 

   for(columns = 0;columns < j; columns++) 

    { 

      scanf("%d", &a[rows][columns]); 

    } 

  } 

  

 for(rows = 0; rows < i; rows++) 

  { 

   for(columns = 0;columns < j; columns++) 

    { 

      b[columns][rows] = a[rows][columns]; 

    } 

  } 

 printf("\n Elements are: \n"); 

 for(rows = 0; rows < j; rows++) 

  { 

   for(columns = 0; columns < i; columns++) 

    { 

      printf("%d \t ", b[rows][columns]); 

    } 

    printf("\n"); 

  } 

return 0; 

} 

 

 . 21תרגיל מס' 

 . תן דוגמה לכל סוג של פלט מה עושה תוכנית הבאה?

#include <stdio.h> 

void Func1(int arr[10][10], int i, int j); 

int main() 

{ 

  int i, j, rows, columns, arr[10][10], temp; 

  printf("\n Please Enter Number of rows and columns  :  "); 

  scanf("%d %d", &i, &j); 

  printf("\n Please Enter the Matrix Elements \n"); 

  for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

     for(columns = 0;columns < j;columns++) 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

     { 

        scanf("%d", &arr[rows][columns]); 

     } 

   } 

   if(rows == columns) 

   { 

    Func1(arr, i, j); 

   } 

   else 

   { 

   printf("\n Impossible to check" ); 

 } 

  

  return 0; 

} 

void Func1(int arr[10][10], int i, int j) 

{ 

 int rows, columns, temp; 

 for(rows = 0; rows < i; rows++) 

   { 

    temp = arr[rows][rows]; 

    arr[rows][rows] = arr[rows][i - rows - 1]; 

    arr[rows][i - rows - 1] = temp; 

 }   

  printf("\n Matrix Elemnts are: \n"); 

  for(rows = 0; rows < j; rows++) 

   { 

     for(columns = 0; columns < i; columns++) 

     { 

      printf("%d \t ", arr[rows][columns]); 

     } 

     printf("\n"); 

   } 

} 

 

 . 22תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית? 

#include <stdio.h> 

#include <math.h>   

int main() 

{ 

    int i, j, n, aj[10][10], sum = 0, sum1 = 0, a = 0, normal; 

    printf("\n Enter the number of rows (columns) of the matrix: "); 

    scanf("%d", &n); 

    printf("\n Enter the %d elements of the first matrix: ", n*n); 

    for(i = 0; i < n; i++)    

    { 

        for(j = 0; j < n; j++)    

        { 

            scanf("%d", &aj[i][j]); 
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            a = aj[i][j]*aj[i][j];   

            sum1 += a;   

        } 

    } 

    normal = sqrt((double)sum1);     

    printf("\n The normal of the given matrix is: %d", normal); 

    for(i = 0; i < n; i++) 

    { 

        sum = sum + aj[i][i];    

    } 

    printf("\n The Trace of the given matrix is: %d", sum); 

    return 0; 

} 

 

 . 23תרגיל מס' 

 ?  7,-3,2,5מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a[2][2], i, j; 

    long det; 

    printf("\nEnter the 4 elements of the array\n"); 

    for(i = 0; i < 2; i++) 

    for(j = 0; j < 2; j++) 

    scanf("%d", &a[i][j]); 

    printf("\nThe entered matrix is: \n "); 

    for(i = 0; i < 2; i++) 

    { 

        for(j = 0; j < 2; j++) 

        { 

            printf("%d\t", a[i][j]);    

        } 

        printf("\n");  

    } 

  

    det = a[0][0]*a[1][1] - a[1][0]*a[0][1]; 

    printf("\n%d - %d =  %d", a[0][0]*a[1][1], a[1][0]*a[0][1], det); 

    return 0; 

} 

 

 . 24תרגיל מס' 

   מה עושה תוכנית הבאה?

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int n, m, c, d, p, q, k, first[10][10], second[10][10], pro[10][10],sum = 0; 

    printf("\nEnter the number of rows and columns of the first matrix:\n "); 

    scanf("%d%d", &m, &n); 
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    printf("\nEnter the %d elements of the first matrix: \n ", m*n); 

    for(c = 0; c < m; c++)    

        for(d = 0; d < n; d++)    

            scanf("%d", &first[c][d]); 

  

    printf("\nEnter the number of rows and columns of the sec matrix: \n"); 

    scanf("%d%d", &p, &q); 

  

    if(n != p) 

        printf("Illegal Dimensions \n"); 

  

    else     

    { 

        printf("\nEnter the %d elements of the second matrix: \n ",m*n); 

  

        for(c = 0; c < p; c++)    

            for(d = 0; d < q; d++)    

                scanf("%d", &second[c][d]); 

  

        printf("\n\nThe first matrix is: \n\n"); 

        for(c = 0; c < m; c++)    

        { 

            for(d = 0; d < n; d++)    

            { 

                printf("%d\t", first[c][d]); 

            } 

            printf("\n"); 

        } 

        printf("\n\nThe second matrix is: \n\n"); 

        for(c = 0; c < p; c++)    

        { 

            for(d = 0; d < q; d++)    

            { 

                printf("%d\t", second[c][d]); 

            } 

            printf("\n"); 

        } 

  

        for(c = 0; c < m; c++)    

        { 

            for(d = 0; d < q; d++)    

            { 

                for(k = 0; k < p; k++) 

                { 

                    sum = sum + first[c][k]*second[k][d]; 

                } 

            pro[c][d] = sum;     

            sum = 0;     

            } 

        } 

  

        printf("\n The answer is: \n"); 
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        for(c = 0; c < m; c++)    

        { 

            for(d = 0; d < q; d++)    

            { 

                printf("%d\t", pro[c][d]); 

            } 

            printf("\n");  

        } 

    } 

      return 0; 

} 

 

 . 25תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט, במקרה שהקלט הוא:  ? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int m, n, lar, sma; 

  int growloc, gcolumnloc, llrowloc, llcolumnloc; 

  printf("Enter number of row and column: "); 

  scanf("%d %d",&m,&n); 

  int arr[m][n], i, j; 

  for(i=0;i<m;i++) 

  { 

    for(j=0;j<n;j++) 

    { 

      printf("Enter arr[%d][%d]: ",i,j); 

      scanf("%d", &arr[i][j]); 

    } 

    printf("\n"); 

  } 

  printf("Entered 2D Array:\n"); 

  for(i=0;i<m;i++) 

  { 

    for(j=0;j<n;j++) 

    { 

      printf("%d\t",arr[i][j]); 

    } 

    printf("\n"); 

  } 

  lar=arr[0][0]; 

  sma=arr[0][0]; 

  for(i=0;i<m;i++) 

  { 

    for(j=0;j<n;j++) 

    { 

      if(lar<arr[i][j]) 

      { 

        lar=arr[i][j]; 

        growloc=i;   
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        gcolumnloc=j;    

      } 

      if(sma>arr[i][j]) 

      { 

        sma=arr[i][j]; 

        llrowloc=i;   

        llcolumnloc=j;   

      } 

    } 

  } 

  printf("\n"); // new line 

  printf("element is %d in arr[%d][%d]\n",lar, growloc, gcolumnloc); 

  printf("element is %d in arr[%d][%d]\n",sma, llrowloc, llcolumnloc); 

  return 0; 

} 
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 כתיבת תוכנות.  ממדיים.-תרגול בנושא מערכים דו  5.7.2

 

 .1תרגיל מס' 

, ומדפיסה  100-ל 0מלאת אותם בערכים אקראיים בתחום בין ממטריצה, ה ממדיאת משתמש הקולטת מה כתוב תוכנית 

 אותם. 

 .2תרגיל מס' 

 מטריצה, קולטת ערכים לתוך המטריצה ומדפיסה אותם על המסך.מדי המאת משתמש הקולטת מה כתוב תוכנית 

 .3תרגיל מס' 

תוכנית צריכה  ה. 100 -ל 0, ממלאת אותם בערכים אקראיים בין 3על  3בגודל  מטריצותי תה שמגדיר הכתוב תוכנית 

 מטריצה ופונקציה להדפסת מטריצה.  מילוייש להגדיר פונקציה ל  מטריצות ולהדפיס את התוצאה.הי תשאת לחבר 

 .4תרגיל מס' 

תוכנית צריכה  ה. 100 -ל 0בין  , ממלאת אותם בערכים אקראיים3על  3בגודל מטריצות  יתשמגדירה הכתוב תוכנית 

 מטריצה ופונקציה להדפסת מטריצה. מילוייש להגדיר פונקציה ל י מטריצות ולהדפיס את התוצאה.תלהחסיר ש

 .5תרגיל מס' 

תוכנית צריכה  ה. 100 -ל 0ממלאת אותם בערכים אקראיים בין ו 3על  3 בגודל מטריצות שתימגדירה הכתוב תוכנית 

 יש להגדיר פונקציה למילוי מטריצה ופונקציה להדפסת מטריצה. י מטריצות ולהדפיס את התוצאה.תלהכפיל ש

 .6תרגיל מס' 

תוכנית צריכה לעשות  ה. 100 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 מרה. המטריצה לאחר הואת המקור המטריצת את דוגמא הבאה ולהדפיס הלפי  transposeמטריצה 

    -נהפך ל 

 .7תרגיל מס' 

תוכנית צריכה לבדוק  ה. 100 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 .  מטריצה סימטריתמטריצה היא ההאם 

את  דוגמא הבאה ולהדפיסהלפי  transposeמטריצה ששווה למטריצה לאחר פעולת  הינהמטריצה סימטרית 

 מרה. המטריצה לאחר האת המקור והמטריצת 

 

 .8תרגיל מס' 

תוכנית צריכה לחשב ה. 100 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 מטריצה הפוכה ולהדפיס את התוצאה. 
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 .9תרגיל מס' 

תוכנית צריכה לחשב ה. 100 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3בגודל מגדירה מטריצה הכתוב תוכנית 

 הכפלה.  תהפוכה ומדפיסים את תוצא המקורית במטריצה המטריצה המטריצה הפוכה. מבצעים הכפלה של 

 .10תרגיל מס' 

ית צריכה  תוכנה. 100 -ל 0, ממלאת אותם בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מטריצות 2מגדירה הכתוב תוכנית 

דפיס את המטריצות  ת תוכנית השנייה בעזרת מטריצה הפוכה. אחרי זה הראשונה במטריצה ה מטריצה את הלחלק 

 יש להגדיר פונקציה למילוי מטריצה ופונקציה להדפסת מטריצה.  המקור ואת המטריצה של התוצאה.

 .11תרגיל מס' 

תוכנית צריכה לחשב ה. 100 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3בגודל מגדירה מטריצה הכתוב תוכנית 

 איברים ומחזירה את הסכום שלהם. 3כתוב פונקציה שמקבלת  .במטריצה ולהדפיס את הסכום של כל שורה

 .12תרגיל מס' 

ית צריכה לחשב תוכנה. 100 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 איברים ומחזירה את הסכום שלהם.  3כתוב פונקציה שמקבלת  .במטריצה ולהדפיס את הסכום של כל עמודה

 .13תרגיל מס' 

תוכנית צריכה לחשב ה. 100 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 איברים ומחזירה את הסכום שלהם. 3פונקציה שמקבלת כתוב  ולהדפיס את הסכום של אלכסון ראשי.

 .14תרגיל מס' 

תוכנית צריכה לחשב ה. 100 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 איברים ומחזירה את הסכום שלהם. 3כתוב פונקציה שמקבלת  ולהדפיס את הסכום של אלכסון משני.

 .15תרגיל מס' 

תוכנית צריכה לחשב ה. 100 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 האיברים של המטריצה.  לולהדפיס את סכום כל

 .16תרגיל מס' 

. תוכנית צריכה 100 -ל 0, ממלאת אותם בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מטריצות 2מגדירה הכתוב תוכנית 

 להשוות שני מטריצות ולהדפיס את תוצאת ההשוואה. 

 .17תרגיל מס' 

פעולה  את ה ומבצעת  10 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 הבאה:

 מטריצה מקורית                     מטריצה לאחר פעולה 
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 .18תרגיל מס' 

היא מטריצה  ובודקת האם  10 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3דל ובגמגדירה מטריצה הכתוב תוכנית 

 משולשת.

 מטריצה משולשת היא מטריצה בצורה הבא:  

 

  או  

 

   .19תרגיל מס' 

תוכנית צריכה לחשב ה. 10 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 2על  2 בגודל  מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 ולהדפיס את הדטרמיננטה של המטריצה. 

 .20תרגיל מס' 

תוכנית צריכה לחשב ה. 10 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 ולהדפיס את הדטרמיננטה של המטריצה. 

 .21תרגיל מס' 

.  10 -ל  0ממלאת אותה בערכים אקראיים בין  ,נעלמים( 2משוואות עם  2) 2על  3מגדירה מטריצה הכתוב תוכנית 

 בעזרת שיטת קרמר.  אלותוכנית צריכה לחשב ולהדפיס את הפתרון של מערכת משוואות ה

 .22תרגיל מס' 

 -ל 0ממלאת אותה בערכים אקראיים בין  ,נעלמים( 3משוואות עם  3) 3על  4 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 בעזרת שיטת קרמר. אלותוכנית צריכה לחשב ולהדפיס את הפתרון של מערכת משוואות ה. 10

 .23תרגיל מס' 

 -ל 0ממלאת אותה בערכים אקראיים בין  ,נעלמים( 4משוואות עם  4) 4על  5 בגודל מגדירה מטריצההכתוב תוכנית 

 בעזרת שיטת קרמר. אלותוכנית צריכה לחשב ולהדפיס את הפתרון של מערכת משוואות ה. 10

 .24תרגיל מס' 

להוריד   . התוכנית צריכה10 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3כתוב תוכנית המגדירה מטריצה בגודל 

במקרה ולא הייה אף מקרה של איברים   .0אים יותר מפעם אחד ולהכניס במקומם שנמצ יבריםממטריצה את כל הא

 כפולים יש להדפיס הודעה מתאימה. 

 .25תרגיל מס' 

לבדוק   התוכנית צריכה .10 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3כתוב תוכנית המגדירה מטריצה בגודל 

באלכסון ראשי שווה לסכום  איברים באלכסון ראשי שווים לאיברים של אלכסון משני. אם לא האם סכום של איברים האם 

 איברים של אלכסון משני.ה
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 .26תרגיל מס' 

לבדוק   התוכנית צריכה .10 -ל 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3כתוב תוכנית המגדירה מטריצה בגודל 

של משולש . אם לא האם סכום של איברים משולש התחתון בהתאמהשל  ערכיםשווים ל  משולש עליוןהאם איברים ב

 .משולש תחתוןשווה לסכום האיברים של עליון 

 

 

 .27תרגיל מס' 

וק האם לבד  התוכנית צריכה .1 -ו 0, ממלאת אותה בערכים אקראיים בין 3על  3כתוב תוכנית המגדירה מטריצה בגודל 

 . 0-גדול יותר מכמות האיברים ששונים מהאפסים מטריצת דלילה היא מטריצה שכמות מטריצה היא מטריצת דלילה. 

 (.5-חישוב סכום האיברים האם סכום קטן מודרך  0-דרכים לפתרון: דרך בדיקה כמה תאים שווים ל 2ישנם )
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 מחרוזות:  5.8

 . נמצאת בתחילת הספר  ASCII. טבלת סימני 255לבין  0( בין ASCIIמערך של תווים ) הינהמחרוזת 

 וסימנים ".,!@#$%^&*()......  9..0, ספרות A..Z, a..zבדרך כלל אנו עובדים עם אותיות לטיניות 

 ת, הצגת מחרוזת, השוואת מחרוזות וכו'.הן: קליטת מחרוזבדרך כלל פעולות שאנו רוצים לעשות עם מחרוזות 

 כל הפעולות אפשר לבצע בצורה ידנית וגם בעזרת פונקציות מיוחדות.  את כ

 נתחיל בהגדרת המחרוזת. 

 הגדרת המחרוזת:  5.9

. אנו מגדירים את string –מחרוזת  אוכו'( אין טיפוס נתונים שנקר  C# ,Cשפות אחרות )כמו ++ מבהבדל  Cבשפת 

 מערך תווים.   על ידיהמחרוזת 

 צורה ראשונה של הגדרת מחרוזת: 

char str[]={‘A’,’B’,’C’,’D’,’\0’}; 

 

 והוא מסמן את סוף המחרוזת.  NULLנקרה  ’0\‘סימן 

 צורה שנייה של הגדרת מחרוזת: 

char str[]=”ABCD”;   

 

  מערכת מכניסה אותו באופן אוטומטי לאחר סיוםה – NULLשנייה אין צורך בהגדרת ההגדרה השימו לב שבמקרה של 

 מחרוזת. ה

 פלט של מחרוזות. \פונקציות קלט  5.10

 . printf, scanfפונקציות 

 גם בקליטה וגם בהדפסה:  s%כדי לקלוט את המחרוזת אנו משתמשים באופרטור מיוחד 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    char nickname[20]; 
    printf("Enter your Nick name:"); 
    scanf("%s", nickname); 
    printf("%s",nickname); 
    return 0; 
} 

 פלט: 

Enter your Nick name:123 456 789 
123 

 שימו לב:

 מחרוזת עצמה.המצביע על המחרוזת משום ששם מחרוזת, האין צורך לשים סימן & לפני שם  .א

,  enterזאת אומרת שאם ניתן מספר מילים ואז נלחץ על כפתור  –קולטת מחרוזת רק עד הרווח  scanfפקודה  .ב

  ראשונה.המילה הלמחרוזת תכנס רק 
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 : puts, getsשימוש בפונקציות 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
int main() 
{ 
    char nickname[20]; 
    puts("Enter your Nick name:"); 
    gets(nickname); 
    puts(nickname); 
    return 0; 
} 

 

 פלט: 

Enter your Nick name: 
123 456 789 
123 456 789 

 

 שימו לב:

 string.hמחייבות אותנו להכריז על ספריה  puts, getsפונקציות  .1

 .enterקולטת את כל המחרוזת עד  getsפונקציה  .2
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 משמעות שלהם ללא דוגמאות : הפונקציות עם  טבלת 5.11
 

 פונקציה המשמעות  שם הפונקציה 

strlen פונקציה מחזירה אורך של המחרוזת. ה 

strlwr המחרוזת לאותיות קטנות פכת את כל הו פונקציהה 

strupr פונקציה הופכת את כל המחרוזת לאותיות גדולות ה 

strcat פונקציה מוסיפה מחרוזת שנייה לאחר סיום של מחרוזת ראשונהה 

strncat פונקציה מוסיפה הn  תווים של מחרוזת שנייה לאחר סיום של מחרוזת ראשונה 

strcpy פונקציה מעתיקה מחרוזת שנייה לתוך מחרוזת ראשונהה 

strncpy פונקציה מעתיקה הn  תווים של מחרוזת שנייה לתוך מחרוזת ראשונה 

strcmp שתי מחרוזות בין  פונקציה משווהה 

strncmp בין פונקציה משווהה n  לתווים של  מחרוזת ראשונה  n   תווים של מחרוזת
 שניה

strcmpi האם יש בפנים אותיות גדולות   אבחנהשתי מחרוזות ללא בין פונקציה משווה ה
 וקטנות 

stricmp  פונקציה הקודמת בדיוקהכמו 

strnicmp פונקציה משווה הn  האם יש בפנים  אבחנהתווים של שתי מחרוזות ללא
 אותיות גדולות וקטנות 

strdup פונקציה משכפלת את המחרוזת ה 

strchr זירה מתי בפעם הראשונה מופיע תו בתוך מחרוזת חפונקציה שמה 

strrchr זירה מתי בפעם האחרונה מופיע תו בתוך מחרוזת חפונקציה שמה 

strstr פונקציה שמזירה מתי בפעם הראשונה מחרוזת ראשונה מופיעה בתוך  ה
 מחרוזת השנייה 

strset את המחרוזת בתו הנתון פונקציה ממלאת ה 

strnset פונקציה ממלאת את הn מקומות של המחרוזת בתו הנתון 

strrev להתחלה פונקציה הופכת את המחרוזת מהסוף ה 

strcspn פונקציה מחשבת כמות תווים של מחרוזת הstr1   עד שפעם ראשונה מופיע
 .str2סימן שנמצא במחרוזת  

strpbrk פונקציה מוצאת תו ראשון במחרוזת הstr1   שמתאים לכל תו שנמצא בתוך
 .str2מחרוזת 

strspn פונקציה מחשבת ערך של סגמנט מקורי הstr1   שמורכב בדיוק מהתווים
 .str2שנמצאים בתוך 

strtok פונקציה מפרקת מחרוזת הstr  .לרצף תת מחרוזות בעזרת אסימון 
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 אוסף פונקציות של מחרוזות עם דוגמאות שימוש: 5.12

 

 :strcat פונקציה

char *strcat(char *dest, const char *src)    

 הסבר:

 פונקציה לשרשור מחרוזות האחת אחרי השנייה. 

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   char src[50], dest[50]; 
   strcpy(src,  "This is source"); 
   strcpy(dest, "This is destination"); 
   strcat(dest, src); 
   printf("Final destination string : |%s|", dest); 
   return(0); 
} 

 פלט: 

Final destination string : |This is destinationThis is source| 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 : strncat פונקציה

char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n) 

 הסבר:

 .  nפונקציה לשרשור מחרוזות האחת אחרי השנייה ומספר תווים להעתקה שווה 

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   char src[50], dest[50]; 
   strcpy(src,  "This is source"); 
   strcpy(dest, "This is destination"); 
   strncat(dest, src, 15); 
   printf("Final destination string : |%s|", dest); 
      return(0); 
} 

 פלט: 

Final destination string : |This is destinationThis is source| 

 חזרה לטבלת הפונקציות 
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 :strchr פונקציה

char *strchr(const char *str, char c) 

 הסבר:

, ומחזירה את מיקומו. במקרה ותו לא  strבתוך מחרוזת  cפונקציה מחפשת מיקום ראשון של תו ה
 . NULLפונקציה מחזירה ערך הקיים 

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   const char str[] = "http://www.elecstudy.org"; 
   const char ch = '.'; 
   char *ret; 
   ret = strchr(str, ch); 
   printf("String after |%c| is - |%s|\n", ch, ret); 
  return(0); 
} 

 פלט: 

String after |.| is - |.elecstudy.org| 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strrchrפונקציה 

char *strrchr(const char *str, char c) 

 הסבר:

, ומחזירה את מיקומו. במקרה ותו לא  strבתוך מחרוזת  cון של תו אחר פונקציה מחפשת מיקום ה
 . NULLפונקציה מחזירה ערך הקיים 

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   const char str[] = "http://www.elecstudy.org"; 
   const char ch = '.'; 
   char *ret; 
   ret = strrchr(str, ch); 
   printf("String after |%c| is - |%s|\n", ch, ret); 
  return(0); 
} 

 פלט: 

String after |.| is - |.org| 

 חזרה לטבלת הפונקציות 
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 :strcmp פונקציה

int strcmp(const char *str1, const char *str2) 

 הסבר:

במידה ומחרוזות זהות.  0פונקציה מחזירה ערך ה, str2עם מחרוזת  str1פונקציה משווה מחרוזת ה
חזיר ערך  תפונקציה הבמידה ומחרוזת ראשונה קטנה ממחרוזת שנייה )לפי תווים לא לפי אורך( 

חזיר  תפונקציה השלילי. במידה ומחרוזת ראשונה גדולה ממחרוזת שנייה )לפי תווים לא לפי אורך( 
 ערך חיוביי.

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   char str1[15]; 
   char str2[15]; 
   int ret; 
   strcpy(str1, "abcdef"); 
   strcpy(str2, "ABCDEF"); 
   ret = strcmp(str1, str2); 
   if(ret < 0) { 
      printf("str1 is less than str2"); 
   } else if(ret > 0) { 
      printf("str2 is less than str1"); 
   } else { 
      printf("str1 is equal to str2"); 
   } 
    return(0); 
} 

 פלט: 

str2 is less than str1 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strncmp פונקציה

int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t n) 

 הסבר:

 תווים ראשונים.  n, רק שהשוואה תתקיים ב strcmp תפונקציה דומה לפקוד 

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   char str1[15]; 
   char str2[15]; 
   int ret; 
   strcpy(str1, "abcdef"); 
   strcpy(str2, "ABCDEF"); 
   ret = strncmp(str1, str2, 4); 
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   if(ret < 0) { 
      printf("str1 is less than str2"); 
   } else if(ret > 0) { 
      printf("str2 is less than str1"); 
   } else { 
      printf("str1 is equal to str2"); 
   } 
   return(0); 
} 

 ט: פל

str2 is less than str1 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strcpy פונקציה

char *strcpy(char *dest, const char *src) 

 הסבר:

 יעד נמחק. ה, התוכן של מחרוזת destלתוך מחרוזת  srcפונקציה מעתיקה מחרוזת ה

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   char src[40]; 
   char dest[12]; 
   memset(dest, '\0', sizeof(dest)); 
   strcpy(src, "This is tutorialspoint.com"); 
   strcpy(dest, src); 
   printf("Final copied string : %s\n", dest); 
   return(0); 
} 

 פלט: 

Final copied string : This is tutorialspoint.com 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strncpy פונקציה

char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n) 

 הסבר:

 יעד נמחק. ה, התוכן של מחרוזת destלתוך מחרוזת  srcאיברים של מחרוזת  nפונקציה מעתיקה ה

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   char src[40]; 
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   char dest[12]; 
   memset(dest, '\0', sizeof(dest)); 
   strcpy(src, "This is tutorialspoint.com"); 
   strncpy(dest, src, 10); 
   printf("Final copied string : %s\n", dest); 
   return(0); 
} 

 פלט: 

Final copied string : This is tu 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strcspn פונקציה

size_t strcspn(const char *str1, const char *str2) 

 הסבר:

 .str2סימן שנמצא במחרוזת   מוצאתעד ש str1תווים של מחרוזת הכמות את פונקציה מחשבת ה

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   int len; 
   const char str1[] = "ABCDEF4960910"; 
   const char str2[] = "013"; 
   len = strcspn(str1, str2); 
   printf("First matched character is at %d\n", len + 1); 
    return(0); 
} 

 פלט: 

First matched character is at 10 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strlen פונקציה

size_t strlen(const char *str) 

 הסבר:

   null characterמחרוזת לא כולל האורך את פונקציה מחשבת ה
 . sizeofלבין פונקציה  strlenהבדל בין פונקציה ה
ומת זאת  עמחרוזת, להכמה באמת תווים מכילה  –אורך המחרוזת את מחזירה  strlenפונקציה ה

 כמות הזיכרון שהקצבנו למחרוזת.     את הערך שלמחזירה  sizeofפונקציה 

 דוגמא: 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
int main() 
{ 
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     char str1[20] = "Elecstudy.org"; 
     printf("\n Length of string str1: %d", strlen(str1)); 
     printf("\n Size of string str1: %d", sizeof(str1)); 
     return 0; 
} 

 פלט: 

Length of string str1: 13 
 Size of string str1: 20 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strpbrk פונקציה

char *strpbrk(const char *str1, const char *str2) 

 הסבר:

 .str2שמתאים לכל תו שנמצא בתוך מחרוזת  str1פונקציה מוצאת תו ראשון במחרוזת ה

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   const char str1[] = "abcde2fghi3jk4l"; 
   const char str2[] = "34"; 
   char *ret; 
   ret = strpbrk(str1, str2); 
   if(ret) { 
      printf("First matching character: %c\n", *ret); 
   } else 
      printf("Character not found"); 
        return(0); 
} 

 פלט: 

First matching character: 3 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strspn פונקציה

size_t strspn(const char *str1, const char *str2) 

 הסבר:

 .str2שמורכב בדיוק מהתווים שנמצאים בתוך  str1פונקציה מחשבת ערך של סגמנט מקורי ה

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   int len; 
   const char str1[] = "ABCDEFG019874"; 
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   const char str2[] = "ABCD"; 
   len = strspn(str1, str2); 
   printf("Length of initial segment match %d\n", len ); 
     return(0); 
} 

 פלט: 

Length of initial segment match 4 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strstr פונקציה

char *strstr(const char *haystack, const char *needle) 

 הסבר:

( בתוך מחרוזת  NULLשמופיעה פעם ראשונה )ללא תו  needleפונקציה מחפשת מחרוזת ה
haystack . 

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   const char haystack[20] = "TutorialsPoint"; 
   const char needle[10] = "Point"; 
   char *ret; 
   ret = strstr(haystack, needle); 
   printf("The substring is: %s\n", ret); 
   return(0); 
} 

 פלט: 

The substring is: Point 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strtok פונקציה

char *strtok(char *str, const char *delim) 

 הסבר:

 . delim  בעזרת אסימוןלרצף תת מחרוזות  strפונקציה מפרקת מחרוזת ה

 דוגמא: 

#include "stdio.h" 
#include "string.h" 
int main () { 
   char str[80] = "This is - www.elecstudy.org - website"; 
   const char s[2] = "-"; 
   char *token; 
   /* get the first token */    token = strtok(str, s); 
   /* walk through other tokens */ 
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   while( token != NULL ) { 
      printf( " %s\n", token ); 
      token = strtok(NULL, s); 
   } 
   return(0); 
} 

 פלט: 

This is 
  www.elecstudy.org 
  website 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strlwrפונקציה 

char *strlwr(char *str); 

 הסבר:

 המחרוזת לאותיות קטנות.פונקציה הופכת את כל ה

 דוגמא: 

#include<stdio.h>  
#include<string.h>  
   
int main()  
{  
    char str[ ] = "WWW.ELECstudy.ORG";  
   
    // converting the given string into lowercase.  
    printf("%s\n",strlwr (str));  
   
    return  0;  
} 

 פלט: 

www.elecstudy.org 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :   strupr פונקציה

char *strupr(char *str); 

 הסבר:

 פונקציה הופכת את כל המחרוזת לאותיות גדולות. ה

 דוגמא: 

#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
 
int main() 
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{ 
    char str[ ] = "WWW.ELECstudy.ORG"; 
 
    // converting the given string into uppercase. 
    printf("%s\n",strupr(str)); 
 
    return  0; 
} 

 

 פלט: 

WWW.ELECSTUDY.ORG 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strcmpiפונקציה 

int strcmpi (const char * str1, const char * str2 ); 

 הסבר:

 האם יש בפנים אותיות גדולות וקטנות.  אבחנהפונקציה משווה שתי מחרוזות ללא ה

 דוגמא: 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
int main( ) 
{ 
   char str1[] = "ElEcStUdY.OrG" ; 
   char str2[] = "ElEcStUdY.CoM" ; 
   char str3[] = "elecstudy.org" ; 
   int j = strcmpi ( str1, str2 ) ; 
 
   printf ( "The function returns = %d",j ) ; 
   j = strcmpi ( str1, str3 ) ; 
 
   printf ( "The function returns = %d",j ) ; 
   return 0; 
} 

 פלט: 

The function returns = 1The function returns = 0 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strnicmpפונקציה 

int strnicmp (const char * str1, const char * str2 , size_t len); 

 

 הסבר:
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 האם יש בפנים אותיות גדולות וקטנות.  אבחנהתווים של שתי מחרוזות  nפונקציה משווה ה

 

 דוגמא: 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
int main( ) 
{ 
   char str1[] = "ElEcStUdY.OrG" ; 
   char str2[] = "ElEcStUdY.CoM" ; 
   char str3[] = "elecstudy.org" ; 
   int j = strcmpi ( str1, str2,5 ) ; 
 
   printf ( "The function returns = %d",j ) ; 
   j = strcmpi ( str1, str3,5 ) ; 
 
   printf ( "The function returns = %d",j ) ; 
   return 0; 
} 

 פלט: 

The function returns = 0The function returns = 0 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strdupפונקציה 

char *strdup(const char *s); 

 הסבר:

 פונקציה משכפלת את המחרוזת. ה

 דוגמא: 

#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
 
int main() 
{ 
    char source[] = "Elecstudy.org"; 
 
    // A copy of source is created dynamically 
    // and pointer to copy is returned. 
    char* target = strdup(source); 
    printf("%s \n", source); 
    printf("%s \n", target); 
    return 0; 
} 

 פלט: 

Elecstudy.org 
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Elecstudy.org 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 :strsetפונקציה 

char *strset(char *string, char ch); 

 הסבר:

 פונקציה ממלאת את המחרוזת בתו הנתון.ה

 דוגמא: 

#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
int main() 
{ 
   char str[20] = "Test String"; 
   printf("Original string is : %s", str); 
   printf("Test string after strset() : %s",strset(str,'#')); 
   printf("After string set: %s",str); 
   return 0; 
} 

 פלט: 

Original string is : Test StringTest string after strset() : ###########After string set: 
########### 

 חזרה לטבלת הפונקציות 

 :strnsetפונקציה 

char *strnset(const char *str, char ch, int n); 

 

 הסבר:

 מקומות של המחרוזת בתו הנתון. ה nפונקציה ממלאת את ה

 

 דוגמא: 

#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
int main() 
{ 
   char str[20] = "Test String"; 
   printf("Original string is : %s", str); 
   printf("Test string after strnset() : %s",strnset(str,'#',5)); 
   printf("After string set: %s",str); 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

Original string is : Test StringTest string after strnset() : #####StringAfter string set: 
#####String 
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 חזרה לטבלת הפונקציות 

 

 :strrevפונקציה 

char *strrev(char *str); 

 

 הסבר:

 פונקציה הופכת את המחרוזת מהסוף להתחלה. ה

 

 דוגמא: 

#include<stdio.h>  
#include<string.h>  
   
int main()  
{  
   char str[50] = "123456789";  
   printf("The given string is =%s\n",str);  
   printf("After reversing string is =%s",strrev(str));  
   return 0;  
} 

 

 פלט: 

The given string is =123456789 
After reversing string is =987654321 

 חזרה לטבלת הפונקציות 
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 דוגמאות נוספות עם פונקציות מחרוזת:  5.13

 הפיכת אותיות מגדולות לקטנות: 

#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
int main(){ 
     char str[25]; 
   int i,j; 
   printf("Enter the string: "); 
   scanf("%s",str); 
j= strlen(str); 
    for(i=0;i<=j; i++){ 
      if(str[i]>=65&&str[i]<=90)  // if(str[i]>=’A’ && str[i]<=’Z’) 
         str[i]=str[i]+32;                // str[i]=str[i]+’a’-‘A’; 
   } 
   printf("\nLower Case String is: %s",str); 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

Enter the string: WwW.ElEcStudy.orG 
Lower Case String is: www.elecstudy.org 

 

 הפיכת אותיות מקטנות לגדולות: 

#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
int main(){ 
   char str[25]; 
   int i; 
   printf("Enter the string:"); 
   scanf("%s",str); 
 
   for(i=0;i<=strlen(str);i++){ 
      if(str[i]>=97&&str[i]<=122)  // if(str[i]>=’a’ && str[i]<=’z’) 
         str[i]=str[i]-32;                   // str[i]=str[i]-(’a’-‘A’); 
   } 
   printf("\nUpper Case String is: %s",str); 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

Enter the string:www.EleCstUDY.Org 
Upper Case String is: WWW.ELECSTUDY.ORG 
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 ב. -סידור מחרוזות בסדר א

#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
int main(){ 
   int i,j,count; 
   char str[25][25],temp[25]; 
   puts("How many strings u are going to enter?: "); 
   scanf("%d",&count); 
   puts("Enter Strings one by one: "); 
   for(i=0;i<=count;i++) 
      gets(str[i]); 
   for(i=0;i<=count;i++) 
      for(j=i+1;j<=count;j++){ 
         if(strcmp(str[i],str[j])>0){ 
            strcpy(temp,str[i]); 
            strcpy(str[i],str[j]); 
            strcpy(str[j],temp); 
         } 
      } 
   printf("Order of Sorted Strings:"); 
   for(i=0;i<=count;i++) 
      puts(str[i]); 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

How many strings u are going to enter?: 
5 
Enter Strings one by one: 
Mia 
Liel 
Ido 
Mark 
Elya 
Order of Sorted Strings: 
Elya 
Ido 
Liel 
Mark 
Mia 
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 .strlenמציאת אורך המחרוזת ללא שימוש בפקודה 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
        char str[100],i; 
    printf("Enter a string: \n"); 
    scanf("%s",str); 
      for(i=0; str[i]!='\0'; ++i); 
       printf("\nLength of input string: %d",i); 
        return 0; 
} 
 

 

 פלט: 

Enter a string: 
This is a good day! 
Length of input string: 4 
 

 

  – gets ית בפונקציאם נשתמש אך מחרוזת עד הרווח. תתקבל ה scanf יתמשתמשים בפונקצי יש לזכור שאם הערה: 

 . הכוללת את המחרוזת גם לאחרהרווח נקבל תוצאה אחרת

#include <stdio.h> 
#include "string.h" 
int main() 
{ 
        char str[100],i; 
    printf("Enter a string: \n"); 
    gets(str); 
      for(i=0; str[i]!='\0'; ++i); 
       printf("\nLength of input string: %d",i); 
    return 0; 
} 

 

 פלט: 

Enter a string: 
This is a good Day! 
Length of input string: 19 
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 .strcatאיחוד מחרוזות ללא שימוש בפונקציה 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   char str1[50], str2[50], i, j; 
   printf("\nEnter first string: "); 
   scanf("%s",str1); 
   printf("\nEnter second string: "); 
   scanf("%s",str2); 
   for(i=0; str1[i]!='\0'; ++i); 
   for(j=0; str2[j]!='\0'; ++j, ++i) 
   { 
      str1[i]=str2[j]; 
   } 
     str1[i]='\0'; 
   printf("\nOutput: %s",str1); 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

Enter first string: qwerty 
Enter second string: asdfgh 
Output: qwertyasdfgh 
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 תרגילים בנושא מחרוזות.  5.14

 טבלאות מעקב.  – תרגילים בנושא מחרוזות  5.14.1

 

 . 1תרגיל מס' 

דוגמה לקלט אחר כדי לקבל מקרה שני של  תן   ?”divider“ובמקרה של  “redivider”מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

 פלט.

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, len, flag; 

   flag = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   len = strlen(str); 

   for(i = 0; i < len; i++) 

 { 

  if(str[i] != str[len - i - 1]) 

  { 

   flag = 1; 

   break;  

  }  

 } 

 if(flag == 0) 

 { 

  printf("\n %s YES", str); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n %s Not", str); 

 }  

  

   return 0; 

} 

 

 . 2תרגיל מס' 

 . ”!!!Queen“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char str[100]; 

    printf("\n Please Enter any String  :  "); 

    scanf("%s", str); 

    for( int i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

    { 

        printf("%c  = %d \n", str[i], str[i]); 

    } 

    return 0;} 
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 . 3תרגיל מס' 

 . ”Deep Purple“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char str[100]; 

    int i = 0; 

    printf("\n Please Enter any String  :  "); 

    scanf("%s", str); 

    while (str[i] != '\0') 

    { 

        printf("[%d] = %c \n", i, str[i]); 

        i++; 

    } 

    return 0; 

} 

 

 . 4תרגיל מס' 

   .”divider“ובמקרה של  “redivider”מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{   char str[100], revstr[100]; 

   int i, j, len, flag; 

   flag = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   len = strlen(str); 

   j = 0; 

   for(i = len - 1; i >= 0; i--) 

 { 

  revstr[j++] = str[i]; 

 } 

 revstr[i] = '\0'; 

 for(i = 0; i < len; i++) 

 { 

  if(str[i] != revstr[i]) 

  { 

   flag = 1; 

   break;  

  }  

 } 

 if(flag == 0) 

   printf("\n %s Yes", str); 

  

 else 

  

  printf("\n %s No", str); 

    return 0; 

} 
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 .5תרגיל מס' 

 . ”Scorpions“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char str[100]; 

    int i = 0; 

    printf("\n Please Enter any String  :  "); 

    scanf("%s", str); 

    while( str[i] != '\0') 

    { 

        printf(" The Value of %c  = is %d \n", str[i], str[i]); 

        i++; 

    } 

    return 0; 

} 

 

 .6תרגיל מס' 

 . ”Eagles“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char str[100]; 

    printf("\n Please Enter any String  :  "); 

    scanf("%s", str); 

    for(int i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

    { 

        printf("The %d Position = %c \n", i, str[i]); 

    } 

    return 0; 

} 

 

 .7תרגיל מס' 

   .”divider“ובמקרה של  “redivider”מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, len, stratIndex, endIndex; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   len = strlen(str); 

   endIndex = len - 1; 

   for(i = 0; i <= endIndex; i++) 

 { 
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  if(str[i] != str[endIndex]) 

  { 

   break;  

  }  

  endIndex--;   

 } 

 if(i >= endIndex) 

 { 

  printf("\n %s Yes", str); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n %s No", str); 

 }   

   return 0; 

} 

 

 . 8תרגיל מס' 

 .? תן דוגמה של קלט לכל מקרה של פלטמה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str1[100], Str2[100]; 

   int result, i; 

   printf("\n Please Enter the First String :  "); 

   gets(Str1); 

   printf("\n Please Enter the Second String :  "); 

   gets(Str2); 

   for(i = 0; Str1[i] == Str2[i] && Str1[i] == '\0'; i++); 

   if(Str1[i] < Str2[i]) 

    { 

     printf("\n First Type"); 

 } 

 else if(Str1[i] > Str2[i]) 

    { 

     printf("\n Second Type"); 

 } 

 else 

    { 

     printf("\n Third Type"); 

 } 

   return 0; 

} 

 .11תרגיל מס' 

 ? ”e“של  קלטו ”?Where are You live“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 
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int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int i, Flag; 

   Flag = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   for(i = 0; i <= strlen(str); i++) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     Flag++; 

   break;      

   } 

 } 

    if(Flag == 0) 

   { 

    printf("\n No '%c' ", ch); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n Yes '%c' is at %d ", ch, i + 1); 

 }  

   return 0; 

} 

 

 . 12תרגיל מס' 

 .”Queen“ -ו ”The famous Queen is Queen with Mercury“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], word[100]; 

   int i, j, Flag; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

 printf("\n Please Enter the Word:  "); 

   gets(word); 

   for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

 { 

  if(str[i] == word[0]) 

  { 

   Flag = 1; 

   for(j = 0; word[j] != '\0'; j++) 

   { 

    if(str[i + j] != word[j]) 

    { 

     Flag = 0; 

     break; 
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    } 

   } 

  } 

  if(Flag == 1) 

  { 

   break; 

  } 

 } 

 if(Flag == 0) 

   { 

    printf("\n Sorry!! '%s' ", word); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n '%s' at %d ", word, i + 1); 

 } 

   return 0; 

} 

 

 . 13תרגיל מס' 

 ?  ”.I came, I saw, I conquered“מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה פלט במקרה של קלט: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, vowels, consonants; 

   vowels = consonants = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

   { 

 if(str[i] == 97 || str[i] == 101 || str[i] == 105 || str[i] == 111 || str[i] 

== 117 ||str[i] == 65 || str[i] == 69 || str[i] == 73 || str[i] == 79 || 

str[i] == 85)   

  { 

     vowels++;    

   } 

    else 

      consonants++; 

 } 

    printf("\n Number of Vowels in this String = %d", vowels);   

 printf("\n Number of Consonants in this String = %d", consonants);   

  

   return 0; 

} 

 . 14תרגיל מס' 

 ? ”e“של  קלטו ”?Where are You live“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 
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#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int i, Flag; 

   i = Flag = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character :  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   while(str[i] != '\0') 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     Flag++; 

   break;      

   } 

   i++; 

 } 

    if(Flag == 0) 

   { 

    printf("\n Sorry!! '%c' ", ch); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n '%c' is at %d ", ch, i + 1); 

 }  

   return 0; 

} 

 

 . 15תרגיל מס' 

 ?   ”.Time is money“קלט: במקרה של ומה יהיה פלט מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, vowels, consonants; 

   vowels = consonants = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

   { 

  if( (str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z') || (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z') )   

  { 

   switch(str[i]) 

   { 

    case 'a': 

    case 'e': 

    case 'i': 

    case 'o': 
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    case 'u': 

    case 'A': 

    case 'E': 

    case 'I':  

    case 'O': 

    case 'U': 

     vowels++; 

     break; 

    default: 

     consonants++; 

      } 

     } 

 } 

    printf("\n Number of Vowels in this String = %d", vowels);   

 printf("\n Number of Consonants in this String = %d", consonants);   

  

   return 0; 

} 

 

 . 16תרגיל מס' 

 . ”Queen“ובמקרה של  ”The famous Queen is Queen with Mercury“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], word[100]; 

   int i, j, Flag; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

 printf("\n Please Enter the Word:  "); 

   gets(word); 

 i = 0; 

   while(str[i] != '\0') 

 { 

  if(str[i] == word[0]) 

  { 

   Flag = 1; 

   j = 0; 

   while(word[j] != '\0') 

   { 

    if(str[i + j] != word[j]) 

    { 

     Flag = 0; 

     break; 

    } 

    j++; 

   }  

  } 

  if(Flag == 1) 

  { 

   break; 
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  }  

  i++; 

 } 

 if(Flag == 0) 

   { 

    printf("\n Sorry!! '%s' ", word); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n %s at %d ", word, i + 1); 

 }  

   return 0; 

} 

 

 . 17תרגיל מס' 

 ? ”.When life gives you lemons, make lemonade“מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה פלט במקרה של קלט: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, vowels, consonants; 

   i = vowels = consonants = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   while (str[i] != '\0') 

   { 

 if(str[i] == 'a' || str[i] == 'e' || str[i] == 'i' || str[i] == 'o' || 

str[i] == 'u' ||str[i] == 'A' || str[i] == 'E' || str[i] == 'I' || str[i] == 

'O' || str[i] == 'U')   

  { 

     vowels++;    

   } 

    else 

      consonants++; 

     i++; 

 } 

    printf("\n Number of Vowels in this String = %d", vowels);   

 printf("\n Number of Consonants in this String = %d", consonants);   

  

   return 0; 

} 
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 . 18תרגיל מס' 

 ? ”c“ואות  ”.Practice makes perfect“ :במקרה של קלט ומה יהיה פלט מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int i, len, j; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

 len = strlen(str); 

   for(i = 0; i < len; i++) 

 { 

  if(str[i] == ch) 

  { 

   for(j = i; j < len; j++) 

   { 

    str[j] = str[j + 1]; 

   } 

   len--; 

   i--;  

  }  

 }  

 printf("\n The Final String %c = %s ", ch, str); 

   return 0; 

} 

 

 . 19תרגיל מס' 

 ?  "eואות " "The journey of a thousand miles begins with one stepמה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: "  

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int i, index, len; 

   index = -1; 

   i = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

 len  = strlen(str); 

   while(i < len) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     index = i;  
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   } 

   i++; 

 } 

    if(index != -1) 

   {    

    i = index; 

    

    while(i < len) 

    { 

     str[i] = str[i + 1]; 

   i++;   

  } 

 } 

 printf("\n The Final String  '%c' = %s ", ch, str);  

   return 0; 

} 

 

 . 20תרגיל מס' 

 ?  "When The Going Gets Tough, The Tough Get Going" מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:  

#include <stdio.h> 

#include <string.h>  

int main() 

{ 

   char Str1[100]; 

   int i; 

   printf("\n Please Enter any String:  "); 

   gets(Str1); 

   i = 0;  

   while(Str1[i]!='\0') 

   { 

    if(Str1[i] >= 'a' && Str1[i] <= 'z') 

    { 

     Str1[i] = Str1[i] - 32; 

  }   

    else if(Str1[i] >= 'A' && Str1[i] <= 'Z') 

    { 

     Str1[i] = Str1[i] + 32; 

  } 

  i++; 

   } 

   printf("\n The Result is = %s", Str1); 

   return 0; 

} 
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 .21תרגיל מס' 

 ?   ”When the going gets tough, the tough get going“מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:  

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str[100], temp; 

   int i, j, len; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(Str); 

   len = strlen(Str) - 1; 

   for (i = 0; i < strlen(Str)/2; i++) 

   { 

    temp = Str[i]; 

    Str[i] = Str[len]; 

    Str[len--] = temp; 

   } 

   printf("\n Result is = %s", Str); 

   return 0; 

} 

 

 .22תרגיל מס' 

 ?   ”You must be the change you wish to see in the world“מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:  

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], revstr[100]; 

   int i, j, index, len, startIndex, endIndex; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

    len = strlen(str); 

   index = 0; 

   endIndex = len - 1; 

    for(i = len - 1; i > 0; i--) 

 { 

  if(str[i] == ' ') 

  { 

   startIndex = i + 1; 

  

   for(j = startIndex; j <= endIndex; j++) 

   { 

    revstr[index] = str[j]; 

    index++; 

   } 

   revstr[index++] = ' '; 

   endIndex = i - 1;     

  }  
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 } 

 for(i = 0; i <= endIndex; i++) 

 { 

  revstr[index] = str[i]; 

  index++; 

 } 

 revstr[index] = '\0'; 

 printf("\n Answer = %s", revstr);  

   return 0; 

} 

 

 . 23תרגיל מס' 

 ?   !,a,b,1,2,?,3,A,Z,2, 10מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:   

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i,sum=0; 

unsigned char a[10]; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter the String Elements  :  "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%c", &a[i]); 

 } 

 printf("\n List in this Array  :  ");  

 for(i = 0; i < Size; i ++) 

 { 

   if(a[i] >= ‘0’ && a[i]<=’9’) 

   { 

     printf("%c  ", a[i]); 

  sum+=a[i]-‘0’; 

   } 

 } 

printf("%d  ", sum); 

 return 0; 

} 

 

 .24תרגיל מס' 

 ?    “  ”You only live once, but if you do it right, once is enough מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 char arr[100], FreqArr[100]; 

              int i, j, Count, Size; 

 printf("\n Please Enter the string "); 

              gets(arr); 
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 for (i = 0; i !=NULL; i++) 

 { 

  Count = 1; 

  for(j = i + 1; j < Size; j++) 

  { 

      if(arr[i] == arr[j]) 

      { 

       Count++; 

       FreqArr[j] = 0; 

      } 

     } 

     if(FreqArr[i] != 0) 

     { 

      FreqArr[i] = Count; 

  } 

 } 

FreqArr[i+1]=NULL; 

  printf("\n List is : "); 

  for (i = 0; i !=NULL; i++) 

   { 

    if(FreqArr[i] == 1) 

    { 

     printf("%d\t", arr[i]); 

  }   

   }       

  return 0; 

} 

 

 . 25תרגיל מס' 

 ?    ItReS, 6, TheReS ,5מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:  

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

  int aSize, bSize, mSize, i, j; 

 char a[10], b[10], Merged[20]; 

  printf("\n Please Enter the First Array Size  :  "); 

  scanf("%d", &aSize); 

  printf("\nPlease Enter the First Array Elements :  "); 

  for(i = 0; i < aSize; i++) 

   { 

       scanf("%c", &a[i]); 

   } 

   printf("\n Please Enter the Second Array Size  :  "); 

  scanf("%d", &bSize); 

  printf("\nPlease Enter the Second Array Elements  :  "); 

  for(i = 0; i < bSize; i++) 

   { 

       scanf("%c", &b[i]); 

   } 

   for(i = 0; i < aSize; i++) 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

   { 

       Merged[i] = a[i]; 

   } 

 mSize = aSize + bSize; 

  for(i = 0, j = aSize; j < mSize && i < bSize; i++, j++) 

   { 

    Merged[j] = b[i]; 

   } 

  printf("\n a[%d] Array \n", mSize);  

  for(i = 0; i < mSize; i++) 

   { 

     printf(" %c ",Merged[i]); 

   } 

   return 0; 

} 

 

 . 26תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, Min_Position, Max_Position;  

char Minimum, Maximum, a[10]; 

 printf("\nPlease Enter the size of an array  :  "); 

 scanf("%d",&Size);  

 printf("\nPlease Enter %d elements of an array: \n", Size); 

 for(i=0; i<Size; i++) 

 { 

  scanf("%c",&a[i]); 

 }    

   Minimum = a[0]; 

   Maximum = a[0]; 

 for(i=1; i<Size; i++) 

    { 

     if(Minimum > a[i]) 

      { 

         Minimum = a[i]; 

         Min_Position = i; 

   } 

     if(Maximum < a[i]) 

      { 

         Maximum=a[i]; 

         Max_Position = i; 

      }   } 

   printf("\n First element in an Array = %c", Minimum); 

   printf("\n position of the Smallest element = %d", Min_Position); 

   printf("\n Largest element in an Array = %c", Maximum); 

   printf("\n Index position of the Largest element = %d", Max_Position); 

   return 0; 

} 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 . 27תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, j = 0; 

char a[10]; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%c", &a[i]); 

 } 

 printf("\n List in this Array  :  ");  

 while(j < Size) 

 { 

   if(a[j] >= ‘A’&&a[i]<=’Z’|| a[j] >= ‘a’&&a[i]<=’z’) 

   { 

     printf("%d  ", a[j]); 

   } 

   j++; 

 } 

 return 0; 

} 

 

 . 28תרגיל מס' 

 עושה תוכנית הבאה? מה 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

 int Size, i, j = 0; 

char a[10]; 

 printf("\n Please Enter the Size of an Array :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

 for(i = 0; i < Size; i++) 

 { 

      scanf("%c", &a[i]); 

 } 

 printf("\n List in this Array  :  ");  

 while(j < Size) 

 { 

   if(a[j] >= ‘0’&&a[i]<=’9’) 

   { 

     printf("%d  ", a[j]); 

   } 

   j++; 

 } 

 return 0; 

} 
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 . 29תרגיל מס' 

 ?    Tough times never last but tough people do מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i, j, k, isUnique, Size; 

 char arr[100]; 

 printf("\n Please Enter Number of elements in an array  :   "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\n Please Enter %d elements of an Array  :  ", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

     scanf("%c", &arr[i]); 

    }      

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  isUnique = 1; 

  for(j = i + 1; j < Size; j++) 

  { 

      if(arr[i] == arr[j]) 

      { 

       for(k = j; k < Size; k++) 

       { 

        arr[k] = arr[k + 1]; 

    } 

    Size--; 

    j--; 

    isUnique = 0; 

   } 

  } 

  if(isUnique != 1) 

  { 

   for(j = i; j < Size - 1; j++) 

   { 

    arr[j] = arr[j + 1]; 

   } 

   Size--; 

   i--; 

  } 

 } 

  printf("\n List in this Array : "); 

  for (i = 0; i < Size; i++) 

   { 

   printf("%c\t", arr[i]); 

   }       

  return 0; 

} 
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 . 30תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int aSize, bSize, mSize, i, j, k; 

 char a[10], b[10], Merged[20]; 

  printf("\n Please Enter the First Array Size  :  "); 

  scanf("%d", &aSize); 

  printf("\nPlease Enter the First Array Elements :  "); 

  for(i = 0; i < aSize; i++) 

   { 

       scanf("%c", &a[i]); 

   } 

   printf("\n Please Enter the Second Array Size  :  "); 

  scanf("%d", &bSize); 

  printf("\nPlease Enter the Second Array Elements  :  "); 

  for(i = 0; i < bSize; i++) 

   { 

       scanf("%c", &b[i]); 

   } 

 mSize = aSize + bSize; 

 i = 0; 

 j = 0; 

  for(k = 0; k < mSize; k++) 

   { 

    if(i >= aSize || j >= bSize) 

    { 

     break; 

    } 

    if(a[i] < b[j]) 

    { 

     Merged[k] = a[i]; 

     i++; 

  } 

  else 

  { 

   Merged[k] = b[j]; 

   j++; 

  } 

   } 

   while(i < aSize) 

   { 

    Merged[k] = a[i]; 

    k++; 

    i++; 

 } 

   while(j < bSize) 

   { 

    Merged[k] = b[j]; 

    k++; 
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    j++; 

 } 

  printf("\n a[%d] Array Elements After Merging \n", mSize);  

  for(i = 0; i < mSize; i++) 

   { 

     printf(" %c \t ",Merged[i]); 

   } 

   return 0; 

} 

 

 . 31תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

void Merge_Array(char a[], int aSize, char b[], int bSize, char Merged[]); 

int main() 

{ 

  int aSize, bSize, mSize, i, j, k; 

 char a[10], b[10], Merged[20]; 

  printf("\n Please Enter the First Array Size  :  "); 

  scanf("%d", &aSize); 

  printf("\nPlease Enter the First Array Elements :  "); 

  for(i = 0; i < aSize; i++) 

   { 

       scanf("%c", &a[i]); 

   } 

   printf("\n Please Enter the Second Array Size  :  "); 

  scanf("%d", &bSize); 

  printf("\nPlease Enter the Second Array Elements  :  "); 

  for(i = 0; i < bSize; i++) 

   { 

       scanf("%c", &b[i]); 

   } 

   Merge_Array(a, aSize, b, bSize, Merged); 

 mSize = aSize + bSize; 

 printf("\n a[%d] Array Elements After Merging \n", mSize);  

  for(i = 0; i < mSize; i++) 

   { 

     printf(" %c \t ",Merged[i]); 

   } 

   return 0; 

}  

  

void Merge_Array(char a[], int aSize, char b[], int bSize, char Merged[]) 

{ 

 int i, j, k, mSize; 

 j = k = 0; 

 mSize = aSize + bSize; 

 for(i = 0; i < mSize;) 

 { 

  if(j < aSize && k < bSize) 
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  { 

   if(a[j] < b[k]) 

   { 

    Merged[i] = a[j]; 

    j++; 

   } 

   else 

   { 

    Merged[i] = b[k]; 

    k++; 

   } 

   i++; 

  } 

  else if(j == aSize) 

  { 

   while(i < mSize) 

   { 

    Merged[i] = b[k]; 

    k++; 

    i++; 

   } 

  } 

  else 

  { 

   while(i < mSize) 

   { 

    Merged[i] = a[j]; 

    j++; 

    i++; 

   } 

  } 

 } 

} 

 

 . 32תרגיל מס' 

 ?   ”It’s a hard life“מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:  

#include <stdio.h> 

void PrintArray(char a[], int Size);  

int main() 

{ 

 int i, Number;  

char Array[50]; 

 printf("\nPlease Enter Number of elements in an array  :  "); 

 scanf("%d", &Number); 

 printf("\nPlease Enter %d elements of an Array \n", Number); 

 for (i = 0; i < Number; i++) 

 { 

  scanf("%c", &Array[i]); 

    }      

 PrintArray(Array, Number);  
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 return 0; 

} 

void PrintArray(char a[], int Size) 

{ 

 int i; 

 printf("\n **** Elemenst in this Array are : ****\n"); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  printf(" Element at Array[%d] = %c \n", i, a[i]); 

 }  

} 

 

 . 33תרגיל מס' 

   .”divider“ובמקרה של  “redivider”מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void isPalindrome(char str[]); 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

  

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

    

   isPalindrome(str);  

  

   return 0; 

} 

void isPalindrome(char str[]) 

{ 

 int i = 0; 

 int len = strlen(str) - 1; 

 while (len > i) 

 { 

  if(str[i++] != str[len--]) 

  { 

   printf("\n %s is Not a Palindrome String", str); 

   return; 

  } 

 } 

 printf("\n %s is a Palindrome String", str); 

} 
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 . 34תרגיל מס' 

 .”TwoOne“ובמקרה של  ”OneTwo“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str1[100], Str2[100]; 

   int i, j; 

   printf("\n Please Enter the First String :  "); 

   gets(Str1); 

   printf("\n Please Enter the Second String :  "); 

   gets(Str2); 

   i = 0; 

 while( Str1[i]!='\0') 

 { 

  i++; 

 } 

   j = 0; 

   while( Str2[j]!='\0') 

   { 

    Str1[i] = Str2[j]; 

    i++; 

    j++; 

   } 

   Str1[i] = '\0'; 

   printf("\n String after the Concatenate = %s", Str1); 

   return 0; 

} 

 

 . 35תרגיל מס' 

 ? "If you’re going through hell, keep going " במקרה שקלט הוא  פלט,ומה יהיה  מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str[100], CopyStr[100]; 

   int i; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(Str); 

   for (i = 0; Str[i]!='\0'; i++) 

   { 

    CopyStr[i] = Str[i]; 

   } 

   CopyStr[i] = '\0'; 

   printf("\n String that we coped into CopyStr = %s", CopyStr); 

   printf("\n Total Number of Characters that we copied = %d\n", i); 

   return 0; 

} 
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 . 36תרגיל מס' 

 ?”Let us sing together“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

  char Str[100]; 

  int Length; 

  printf("\n Please Enter any String \n"); 

  gets (Str); 

  Length = strlen(Str); 

  printf("Length of a String = %d\n", Length); 

  return 0; 

} 

 

 . 37תרגיל מס' 

   "? eואות " ”.Have no fear of perfection, you'll never reach it“במקרה של קלט  ומה יהיה פלט מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int i, len, j; 

   i = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character that you want to Remove :  "); 

   scanf("%c", &ch); 

 len = strlen(str); 

   while(i < len) 

 { 

  if(str[i] == ch) 

  { 

   j = i; 

   while(j < len) 

   { 

    str[j] = str[j + 1]; 

    j++; 

   } 

   len--; 

   i--;  

  } 

  i++;  

 }  

 printf("\n The Final String after Removing All Occurrences of '%c' = 

%s ", ch, str); 

   return 0; 

} 
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 . 38תרגיל מס' 

 ?”Give Peace a Chance“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str1[100]; 

   int i; 

   printf("\n Please Enter a String to Convert into Lowercase :  "); 

   gets(Str1); 

   for (i = 0; Str1[i]!='\0'; i++) 

   { 

    if(Str1[i] >= 'A' && Str1[i] <= 'Z') 

    { 

     Str1[i] = Str1[i] + 32; 

  } 

   } 

   printf("\n The given String in Lower Case = %s", Str1); 

   return 0; 

} 

 

 . 39תרגיל מס' 

 ? ”e“ובמקרה של  ”We are the champions, my friend“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int i, Count; 

   Count = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character that you want to Search for :  

"); 

   scanf("%c", &ch); 

   for(i = 0; i <= strlen(str); i++) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     Count++; 

   } 

 } 

 printf("\n The Total Number of times '%c' has Occured = %d ", ch, 

Count); 

   return 0; 

} 
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 . 40 תרגיל מס'

 .”Let eat bee“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

  char Str[100]; 

  int Length = 0; 

  printf("\n Please Enter any String \n"); 

  gets(Str); 

  while (Str[Length] != '\0') 

   {    

     Length++; 

   } 

  printf("\nLength of a String = %d", Length); 

  return 0; 

} 

 

 . 41תרגיל מס' 

 ? ”We are the champions, my friend” ,“e“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int i, Count; 

   i = Count = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character that you want to Search for :  

"); 

   scanf("%c", &ch); 

   while(str[i] != '\0') 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     Count++; 

   } 

   i++; 

 } 

 printf("\n The Total Number of times '%c' has Occured = %d ", ch, 

Count); 

   return 0; 

} 
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 . 42תרגיל מס' 

 ? ”.Let eat bear, let it bee, let eat beer and 1 and 2 and 3“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include<ctype.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, alphabets, digits, special; 

   alphabets = digits = special = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

   { 

    if (isalpha(str[i])) 

    alphabets++;    

   else {if(isdigit(str[i])) 

    digits++;   

    else 

      special++;} 

 } 

printf("\n Number of Alphabets in this String = %d", alphabets);   

printf("\n Number of Digits in this String = %d", digits);   

printf("\n Number of Special Characters in this String = %d", special);    

   return 0; 

} 

 

 . 43תרגיל מס' 

 . ”divider“ובמקרה של  “redivider”מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], revstr[100]; 

   int flag; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   strcpy(revstr, str); 

   strrev(revstr);  

 flag = strcmp(str, revstr);  

 if(flag == 0) 

  printf("\n %s is a Palindrome String", str); 

 else 

 { 

  printf("\n %s is Not a Palindrome String", str); 

 }   

   return 0; 

} 
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 . 44תרגיל מס' 

 .”InSide”, “OutSide“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str1[100], Str2[100]; 

   int i, j; 

   printf("\n Please Enter the First String :  "); 

   gets(Str1); 

   printf("\n Please Enter the Second String :  "); 

   gets(Str2); 

   for (i = 0; Str1[i]!='\0'; i++); 

   for (j = 0; Str2[j]!='\0'; j++, i++) 

   { 

    Str1[i] = Str2[j]; 

   } 

   Str1[i] = '\0'; 

   printf("\n String after the Concatenate = %s", Str1); 

   return 0; 

} 

 

 . 45תרגיל מס' 

 ?מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str[100], CopyStr[100]; 

   int i = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(Str); 

   while(Str[i]!='\0') 

   { 

    CopyStr[i] = Str[i]; 

    i++; 

   } 

   CopyStr[i] = '\0'; 

   printf("\n String that we coped into CopyStr = %s", CopyStr); 

   printf("\n Total Number of Characters that we copied = %d\n", i); 

   return 0; 

} 
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 . 46תרגיל מס' 

 ? ”Two beer or not two beer“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

  char Str[100]; 

  int i; 

  printf("\n Please Enter any String \n"); 

  gets(Str); 

  for (i = 0; Str[i]!='\0'; i++); 

  printf("Length of Your String = %d\n", i); 

  return 0; 

} 

 

 . 47תרגיל מס' 

 ?”iT wOULD be Fine“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str1[100]; 

   int i; 

   printf("\n Please Enter a String :  "); 

   gets(Str1); 

   for (i = 0; Str1[i]!='\0'; i++) 

   { 

    if(Str1[i] >= 65 && Str1[i] <= 90) 

    { 

     Str1[i] = Str1[i] + 32; 

  } 

   } 

   printf("\n The Given String in Lower Case = %s", Str1); 

   return 0; 

} 

 

 . 48תרגיל מס' 

 ? " e" ואות "That which does not kill us makes us stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch, Newch; 

   int i, index; 

   index = -1; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 
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   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character that you want to Replace :  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   getchar(); 

   printf("\n Please Enter the New Character :  "); 

   scanf("%c", &Newch); 

   for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     index = i; 

   } 

 } 

 if(index != -1) 

   { 

    str[index] = Newch; 

 } 

  

 printf("\n The Final String '%c' with '%c' = %s ", ch, Newch, str); 

   return 0; 

} 

 

 . 49תרגיל מס' 

 ? " e" ואות "That which does not kill us makes us stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch, Newch; 

   int i; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character that you want to Replace :  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   getchar(); 

   printf("\n Please Enter the New Character :  "); 

   scanf("%c", &Newch); 

   for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     str[i] = Newch; 

     break; 

   } 

 } 

 printf("\n The Final String of '%c' with '%c' = %s ", ch, Newch, str); 

   return 0; 

} 
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 . 50תרגיל מס' 

 ? " e" ואות "That which does not kill us makes us stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, j, len, startIndex, endIndex; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str);    

   len = strlen(str); 

   endIndex = len - 1;    

   printf("\n *****  Given String ***** \n");       

   for(i = len - 1; i >= 0; i--) 

 { 

  if(str[i] == ' ' || i == 0) 

  { 

   if(i == 0) 

   { 

    startIndex = 0; 

   } 

   else 

   { 

    startIndex = i + 1; 

   } 

   for(j = startIndex; j <= endIndex; j++) 

   { 

    printf("%c", str[j]); 

   } 

   endIndex = i - 1; 

   printf(" ");     

  }  

 }  

   return 0; 

} 

 

 . 51תרגיל מס' 

 ? " e" ואות "That which does not kill us makes us stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str[100], RevStr[100]; 

   int i, j, len;  

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(Str);    

   j = 0; 

   len = strlen(Str);  

   for (i = len - 1; i >= 0; i--) 
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   { 

    RevStr[j++] = Str[i]; 

   } 

   RevStr[i] = '\0';  

   printf("\n String after = %s", RevStr); 

   return 0; 

} 

 

 . 52תרגיל מס' 

 ?"e" ואות " That Which Does Not Kill Us Makes Us Stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str1[100]; 

   int i; 

   printf("\n Please Enter any String: "); 

   gets(Str1); 

   for (i = 0; Str1[i]!='\0'; i++) 

   { 

    if(Str1[i] >= 'a' && Str1[i] <= 'z') 

    { 

     Str1[i] = Str1[i] - 32; 

  }   

    else if(Str1[i] >= 'A' && Str1[i] <= 'Z') 

    { 

     Str1[i] = Str1[i] + 32; 

  } 

   } 

   printf("\n The Given String = %s", Str1); 

   return 0; 

} 

 

 . 53תרגיל מס' 

 ?"e" ואות " That Which Does Not Kill Us Makes Us Stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch, Newch; 

   int i; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 
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   scanf("%c", &ch); 

   getchar(); 

   printf("\n Please Enter the New Character :  "); 

   scanf("%c", &Newch); 

   for(i = 0; i <= strlen(str); i++) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     str[i] = Newch; 

   } 

 } 

 printf("\n The Final String '%c' with '%c' = %s ", ch, Newch, str); 

   return 0; 

} 

 

 . 54תרגיל מס' 

 ?"e" ואות " That Which Does Not Kill Us Makes Us Stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h>  

int main() 

{ 

   char str[100], ch, Newch; 

   int i, index; 

   index = -1; 

   i = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character that you want to Replace :  "); 

   scanf("%c", &ch);    

   getchar(); 

   printf("\n Please Enter the New Character :  "); 

   scanf("%c", &Newch); 

   while(i <= strlen(str)) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     index = i; 

   } 

   i++; 

 } 

 if(index != -1) 

   { 

    str[index] = Newch; 

 } 

 printf("\n The Final String '%c' with '%c' = %s ", ch, Newch, str);

  

   return 0; 

} 
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 . 55תרגיל מס' 

 ?"e" ואות " That Which Does Not Kill Us Makes Us Stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch, Newch; 

   int i = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character that you want to Replace :  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   getchar(); 

   printf("\n Please Enter the New Character :  "); 

   scanf("%c", &Newch); 

   while(i <= strlen(str)) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     str[i] = Newch; 

     break; 

   } 

   i++; 

 } 

 printf("\n The Final String '%c' with '%c' = %s ", ch, Newch, str); 

   return 0; 

} 

 

 . 56תרגיל מס' 

 ? "That Which Does Not Kill Us Makes Us Stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, len; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   len = strlen(str); 

   printf("\n *****  Given String ***** \n");       

   for(i = len - 1; i >= 0; i--) 

  if(str[i] == ' ') 

  { 

   str[i] = '\0'; 

   printf("%s ", &(str[i]) + 1);  

  }  

 printf("%s", str); 

   return 0; 

} 
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 . 57תרגיל מס' 

 ? "That Which Does Not Kill Us Makes Us Stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str[100]; 

   int i, len; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(Str); 

   len = strlen(Str); 

  printf("\n String after : ");  

   for (i = len - 1; i >= 0; i--) 

   { 

    printf("%c", Str[i]); 

   } 

   return 0; 

} 

 

 . 58תרגיל מס' 

 ? "That Which Does Not Kill Us Makes Us Stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h>  

int main() 

{ 

   char Str1[100]; 

   int i; 

   printf("\n Please Enter any String:  "); 

   gets(Str1); 

   for (i = 0; Str1[i]!='\0'; i++) 

   { 

    if(Str1[i] >= 65 && Str1[i] <= 90) 

    { 

     Str1[i] = Str1[i] + 32; 

  } 

  else if(Str1[i] >= 97 && Str1[i] <= 122) 

    { 

     Str1[i] = Str1[i] - 32; 

  } 

   } 

   printf("\n The Given String = %s", Str1); 

   return 0; 

} 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 . 59תרגיל מס' 

 ?    xותו  a", תו Strive not to be a success, but rather to be of value  "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch, Newch; 

   int i = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character that you want:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   getchar(); 

   printf("\n Please Enter the New Character :  "); 

   scanf("%c", &Newch); 

   while(str[i] != '\0') 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     str[i] = Newch; 

   } 

   i++; 

 } 

 printf("\n The Final String '%c' with '%c' = %s ", ch, Newch, str); 

   return 0; 

} 

 

 . 60תרגיל מס' 

 ? ”.Let eat bear, let it bee, let eat beer and 1 and 2 and 3“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, alphabets, digits, special; 

   alphabets = digits = special = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

   { 

    if (str[i] >= 48 && str[i] <= 57) 

    { 

     digits++; 

   } 

 else if( (str[i] >= 65 && str[i] <= 90) || (str[i] >= 97 && str[i] <= 122) ) 

    { 

     alphabets++; 

    } 

    else 

      special++; 
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 } 

    printf("\n Number of A in this String = %d", alphabets); 

 printf("\n Number of D in this String = %d", digits); 

 printf("\n Number of S Characters in this String = %d", special); 

   return 0; 

} 

 

 . 61תרגיל מס' 

 ? ”.Let eat bear, let it bee, let eat beer and 1 and 2 and 3“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   char *s = str; 

   int alphabets, digits, special; 

   alphabets = digits = special = 0; 

   printf("\n Please Enter any String : "); 

   gets(str); 

   while (*s) 

   { 

    if( (*s >= 'a' && *s <= 'z') || (*s >= 'A' && *s <= 'Z') ) 

    { 

     alphabets++;    

   } 

    else if (*s >= '0' && *s <= '9') 

    { 

     digits++;    

    }     

    else 

      special++; 

     s++; 

 } 

      printf("\n Number of A in this String = %d", alphabets);   

 printf("\n Number of D in this String = %d", digits);   

 printf("\n Number of S Characters in this String = %d", special);  

  

   return 0; 

} 

 

 . 62תרגיל מס' 

 ?"eואות "  ”.Let eat bear, let it bee, let eat beer and 1 and 2 and 3“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int i, len; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 
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   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

 len = strlen(str); 

   for(i = 0; i < len && str[i] != ch; i++); 

   while(i < len) 

   { 

    str[i] = str[i + 1]; 

  i++;   

 } 

 printf("\n The Final String '%c' = < %s ", ch, str); 

   return 0; 

} 

 

 . 63תרגיל מס' 

 ?”MOre thAN ALL“ מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט

#include <stdio.h>  

int main() 

{ 

 char str[100]; 

 int i; 

 printf("\n Please Enter a String:  "); 

 gets(str); 

  i = 0; 

 while (str[i] != '\0')  

 { 

     if (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z')  

  { 

         str[i] = str[i] + 32; 

     } 

       i++; 

 } 

 printf("\n The given String = %s", str); 

 return 0; 

} 

 

 . 64תרגיל מס' 

 ? ”.Let eat bear, let it bee, let eat beer and 1 and 2 and 3“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, alphabets, digits, special; 

   i = alphabets = digits = special = 0; 

   printf("\n Please Enter any String  :  "); 

   gets(str); 

   while (str[i] != '\0') 

   { 
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  if( (str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z') || (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z') ) 

    { 

     alphabets++;    

   } 

    else if (str[i] >= '0' && str[i] <= '9') 

    { 

     digits++;    

    }     

    else 

      special++; 

     i++; 

 } 

             printf("\n Number of A in this String = %d", alphabets);   

 printf("\n Number of D in this String = %d", digits);   

 printf("\n Number of S in this String = %d", special);    

   return 0; 

} 

 

 . 65תרגיל מס' 

 ?"eואות "  ”.Let eat bear, let it bee, let eat beer and 1 and 2 and 3“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int i, len; 

   i = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

 len = strlen(str); 

   while(i < len && str[i] != ch) 

 { 

  i++; 

 }   

   while(i < len) 

   { 

    str[i] = str[i + 1]; 

  i++;   

 } 

 printf("\n The Final String  '%c' =< %s ", ch, str); 

   return 0; 

} 
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 . 66תרגיל מס' 

 ?"eואות "  ”.Let eat bear, let it bee, let eat beer and 1 and 2 and 3“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int i, index, len; 

   index = -1; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

 len  = strlen(str); 

   for(i = 0; i < len; i++) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     index = i;  

   } 

 } 

    if(index != -1) 

   {    

    i = index; 

    while(i < len) 

    { 

     str[i] = str[i + 1]; 

   i++;   

  } 

 } 

 printf("\n The Final String  '%c' = %s ", ch, str);  

   return 0; 

} 

 

 . 67תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? תן דוגמה של קלט לכל פלט האפשרי.

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int Compare_Strings(char *Str1, char *Str2); 

int main() 

{ 

   char Str1[100], Str2[100];  

   int result; 

   printf("\n Please Enter the First String :  "); 

   gets(Str1); 

   printf("\n Please Enter the Second String :  "); 

   gets(Str2); 

   result = Compare_Strings(Str1, Str2); 

   if(result < 0) 
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    { 

     printf("\n str1 is Less than str2"); 

 } 

 else if(result > 0) 

    { 

     printf("\n str2 is Less than str1"); 

 } 

 else 

    { 

     printf("\n str1 is Equal to str2"); 

 } 

    

   return 0; 

} 

int Compare_Strings(char *Str1, char *Str2) 

{ 

 int i = 0; 

   while(Str1[i] == Str2[i]) 

   { 

    if(Str1[i] == '\0' && Str2[i] == '\0') 

     break; 

  i++; 

 } 

 return Str1[i] - Str2[i]; 

} 

 

 . 68תרגיל מס' 

 . ”the Champions“ -ו ”We are“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void adds(char [], char []);  

int main() 

{ 

   char Str1[100], Str2[100]; 

   printf("\n Please Enter the First String :  "); 

   gets(Str1); 

   printf("\n Please Enter the Second String :  "); 

   gets(Str2); 

   adds(Str1, Str2); 

   printf("\n String after = %s", Str1); 

   return 0; 

} 

  

void adds(char s1[], char s2[]) 

{ 

 int i, j; 

 i = 0; 

 while( s1[i]!='\0') 

 { 

  i++; 
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 }  

   j = 0; 

   while( s2[j]!='\0') 

   { 

    s1[i] = s2[j]; 

    i++; 

    j++; 

   } 

   s1[i] = '\0'; 

} 

 

 . 69תרגיל מס' 

 ?מה עושה תוכנית הבאה 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void CString(char str1[], char str2[], int index); 

int main() 

{ 

   char Str[100], CStr[100]; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(Str); 

 CopyString(Str, CStr, 0); 

 printf("\n Original String in Str variable   = %s", Str); 

   printf("\n String that we coped into CStr = %s", CStr); 

   return 0; 

} 

  

void CString(char str1[], char str2[], int index) 

{ 

 str2[index] = str1[index]; 

 if(str1[index] == '\0') 

 { 

  return;  

 } 

 CString(str1, str2, index + 1); 

} 

 

 . 70תרגיל מס' 

 ? ”BarceLONA“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h>  

void String_Lower(char []); 

int main() 

{ 

 char str[100]; 

 printf("\n Please Enter a string: "); 

 gets(str); 

 String_Lower(str); 

 printf("\n The given String = %s", str); 
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 return 0; 

} 

void String_Lower(char string[])  

{ 

 int i = 0; 

 while (string[i] != '\0')  

 { 

     if (string[i] >= 'A' && string[i] <= 'Z')  

  { 

         string[i] = string[i] + 32; 

     } 

       i++; 

 } 

} 

 

 . 71תרגיל מס' 

 ? ”e“ תוו ”Tree“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int Find_FirstCharcater(char str[], char ch); 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int index; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   index = Find_FirstCharcater(str, ch);  

    if(index == -1) 

   { 

   printf("\n Sorry!! We haven't found the Search Character '%c' ", ch); 

 } 

 else 

 { 

 printf("\n The Occurrence '%c' is at Position %d ", ch, index + 1); 

 }  

   return 0; 

} 

int Find_FirstCharcater(char str[], char ch) 

{ 

 int i; 

 for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

 { 

  if(str[i] == ch) 

  return i; 

 } 

 return -1; 

} 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 . 72 תרגיל מס'

 ?    old.”Bhe Tavors F“Fortuneמה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int check_vowel(char); 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   int i, vowels, consonants; 

   vowels = consonants = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

   { 

    if(check_vowel(str[i]))   

  vowels++;    

   else 

      consonants++; 

 } 

    printf("\n Number of Vowels in this String = %d", vowels);   

 printf("\n Number of Consonants in this String = %d", consonants);   

  

   return 0; 

} 

int check_vowel(char c) 

{ 

    if (c >= 'A' && c <= 'Z') 

       c = c + 32;  

    if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u') 

       return 1; 

    return 0; 

} 

 

 . 73תרגיל מס' 

 "? eואות " ”.Have no fear of perfection, you'll never reach it“במקרה של קלט  ומה יהיה פלט מה עושה תוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void Remove_Occurrence(char *str, char ch); 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

 Remove_Occurrence(str, ch); 

 printf("\n The Final String  '%c' = %s ", ch, str); 

   return 0; 

} 
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void Remove_Occurrence(char *str, char ch) 

{ 

 int i, j, len;  

 len = strlen(str);  

 for(i = 0; i < len; i++) 

 { 

  if(str[i] == ch) 

  { 

   for(j = i; j < len; j++) 

   { 

    str[j] = str[j + 1]; 

   } 

   len--; 

   i--;  

  }  

 }  

} 

 

 . 74תרגיל מס' 

 ? ”e“ ותו ”We are the champions, my friend“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void Remove_Occurrence(char *str, char ch); 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

  

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

    

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

    

 Remove_Occurrence(str, ch); 

  

 printf("\n The Final String '%c' = %s ", ch, str); 

   return 0; 

} 

  

void Remove_Occurrence(char *str, char ch) 

{ 

 int i, len; 

 len = strlen(str); 

 for(i = 0; i < len && str[i] != ch; i++); 

    while(i < len) 

   { 

    str[i] = str[i + 1]; 

  i++;   

 } 

} 
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 . 75תרגיל מס' 

 ? ”e“ותו  ”Tree“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int Find_Charcater(char *str, char ch); 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int index; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   index = Find_Charcater(str, ch);  

    if(index == -1) 

   { 

    printf("\n Sorry!! '%c' ", ch); 

 } 

 else 

 { 

  printf("\n Element '%c' is at Position %d ", ch, index + 1); 

 }  

   return 0; 

} 

  

int Find_Charcater(char *str, char ch) 

{ 

 int i; 

 while(*str) 

 { 

  if(*str == ch) 

  { 

   return i; 

  } 

  i++; 

  str++;   

 } 

 return -1; 

} 
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 . 76תרגיל מס' 

 ? ”e“ ותו ”We are the champions, my friend“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int CAC(char str[], char ch); 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   int Count; 

   Count = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   Count = CAC(str, ch); 

 printf("\n The Total '%c' has = %d ", ch, Count); 

   return 0; 

} 

int CAC(char str[], char ch) 

{ 

 int i, Count; 

 Count = 0; 

   for(i = 0; i <= strlen(str); i++) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     Count++; 

   } 

 } 

 return Count; 

} 

 

 . 77תרגיל מס' 

 ? " e" ואות "That which does not kill us makes us stronger "מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void RLO(char *str, char ch); 

int main() 

{ 

   char str[100], ch; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

 RLO(str, ch); 

 printf("\n The Final String  '%c' = %s ", ch, str);  

   return 0; 

} 
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void RLO(char *str, char ch) 

{ 

 int i, index, len;  

 len = strlen(str); 

 for(i = 0; i < len; i++) 

   { 

    if(str[i] == ch)   

  { 

     index = i;  

   } 

 } 

    if(index != -1) 

   {    

    i = index; 

    

    while(i < len) 

    { 

     str[i] = str[i + 1]; 

   i++;   

  } 

 } 

} 

 

 . 78תרגיל מס' 

 ?   Xותו  e, תו   The opposite of love is not hate; it’s indifferenceמה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:  

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void RLO (char *str, char ch, char Newch); 

int main() 

{ 

   char str[100], ch, Newch; 

   int i, index; 

   index = -1; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   getchar(); 

   printf("\n Please Enter the New Character :  "); 

   scanf("%c", &Newch); 

   RLO (str, ch, Newch); 

 printf("\n The Final String  '%c' with '%c' = %s ", ch, Newch, str); 

   return 0; 

} 

void RLO (char *str, char ch, char Newch) 

{ 

 int i, index; 

   index = -1; 

 for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

 { 
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  if(str[i] == ch) 

  { 

   index = i; 

  }   

 } 

 if(index != -1) 

   { 

    str[index] = Newch; 

 } 

} 

 

 . 79תרגיל מס' 

   .It is better to have loved and lost than to have never loved at allמה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:   

 ?  Xותו  eתו 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void RFO(char *str, char ch, char Newch); 

int main() 

{ 

   char str[100], ch, Newch; 

   int i = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   getchar(); 

   printf("\n Please Enter the New Character :  "); 

   scanf("%c", &Newch); 

   RFO(str, ch, Newch); 

   printf("\n The Final String  '%c' with '%c' = %s ", ch, Newch, str); 

   return 0; 

} 

void RFO(char *str, char ch, char Newch) 

{ 

 int i; 

 for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

 { 

  if(str[i] == ch) 

  { 

   str[i] = Newch; 

     break; 

  }   

 } 

} 
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 . 80תרגיל מס' 

 ?     Xותו  aתו  .A man is but what he knowsמה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:  

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void RAO(char *str, char ch, char Newch); 

int main() 

{ 

   char str[100], ch, Newch; 

   int i = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   printf("\n Please Enter the Character:  "); 

   scanf("%c", &ch); 

   getchar(); 

   printf("\n Please Enter the New Character :  "); 

   scanf("%c", &Newch); 

   RAO(str, ch, Newch); 

   printf("\n The Final String '%c' with '%c' = %s ", ch, Newch, str); 

   return 0; 

} 

void RAO(char *str, char ch, char Newch) 

{ 

 int i; 

 for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) 

 { 

  if(str[i] == ch) 

  { 

   str[i] = Newch; 

  }   

 } 

} 

 

 . 81תרגיל מס' 

 ?     . If you’re going through hell, keep goingמה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:  

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void rSt (char [], int, int); 

int main() 

{ 

   char Str[100], temp; 

   int i, j, len; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(Str); 

   len = strlen(Str); 

   rSt (Str, 0, len -1); 

   printf("\n Final String = %s", Str); 

   return 0; 

} 

void rSt (char Str[], int i, int len) 
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{ 

 char temp; 

 temp = Str[i]; 

 Str[i] = Str[len - i]; 

 Str[len - i] = temp; 

   if (i == len/2) 

   { 

  return; 

   } 

   rSt(Str, i + 1, len); 
} 

 

 . 82 תרגיל מס'

 ?   .Strive Not To Be A Success, But Rather To Be Of Valueמה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:  

#include <stdio.h>  

void String_T(char []); 

int main() 

{ 

 char str[100]; 

 printf("\n Please Enter any String:  "); 

 gets(str); 

 String_T(str); 

 printf("\n The Given String = %s", str); 

 return 0; 

} 

void String_T(char Str1[])  

{ 

 int i; 

 for (i = 0; Str1[i]!='\0'; i++) 

   { 

    if(Str1[i] >= 65 && Str1[i] <= 90) 

    { 

     Str1[i] = Str1[i] + 32; 

  } 

  else if(Str1[i] >= 97 && Str1[i] <= 122) 

    { 

     Str1[i] = Str1[i] - 32; 

  } 

   } 

} 

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 תרגילים בנושא מחרוזות.  5.14.2

 

 כל התוכנות הבאות יש לכתוב בשני דרכים:  את 

  . string.h יתספריעם שימוש בפקודות מיוחדות של א. 

 . string.hשימוש בספריית ללא ב. 

 .1תרגיל מס' 

 . חרוזתכתוב תוכנית כדי למצוא את אורך המ

 .2תרגיל מס' 

 כתוב תוכנית להעתקת מחרוזת אחת למחרוזת אחרת. 

 .3תרגיל מס' 

 ת.ו כתוב תוכנית לשרשור שני מחרוז

 .4תרגיל מס' 

 מחרוזות. כתוב תוכנית להשוואה בין שני 

 .5תרגיל מס' 

זהה למחרוזת   AbCללא הבדל בין אותיות קטנות לגדולות. לדוגמא: מחרוזת    כתוב תוכנית להשוואה בין שני מחרוזות

aBC. 

 .6תרגיל מס' 

 מרה אותיות קטנות לגדולות. ומימחרוזת שקולטת כתוב תוכנית 

 .7תרגיל מס' 

 לקטנות.  גדולות מרה אותיות ומימחרוזת שקולטת כתוב תוכנית 

 .8תרגיל מס' 

 . אותיות קטנות לגדולותו לקטנות מרה אותיות גדולות ומימחרוזת שקולטת כתוב תוכנית 

 .9תרגיל מס' 

 .הנקלטת ממשתמש במחרוזת יםמיוחד ויםכתוב תוכנית כדי למצוא את המספר הכולל של אלפבית, ספרות או תו

 .10תרגיל מס' 

 .הנקלטת ממשתמש הכולל של תנועות ועיצורים במחרוזתכתוב תוכנית לספירת המספר 

 .11תרגיל מס' 

 . הנקלטת ממשתמש כתוב תוכנית לספירת המספר הכולל של מילים במחרוזת

 .12תרגיל מס' 

 .הנקלטת ממשתמש בסדר הפוך  מחרוזתה אתכתוב תוכנית כדי להפוך 
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 .13תרגיל מס' 

 הוא רצף שנראת ( palindrome  -או לא palindromeהיא  הנקלטת ממשתמשאם מחרוזת הכתוב תוכנית כדי לבדוק 

 משמאל לימין אותו דבר כמו מימין לשמאל(. 

 .14תרגיל מס' 

 . הנקלטת ממשתמשכתוב תוכנית כדי להפוך את סדר המילים במחרוזת 

 .15תרגיל מס' 

 .הנקלטת ממשתמש במחרוזתשנקלט מהמשתמש תו נה הראשובפעם ע ימופהאם ומתי כתוב תוכנית כדי למצוא 

 .16תרגיל מס' 

 .הנקלטת ממשתמשבמחרוזת שנקלט מהמשתמש תו נה ואחר הבפעם  ע ימופהאם ומתי כתוב תוכנית כדי למצוא 

 .17תרגיל מס' 

 .הנקלטת ממשתמשבמחרוזת שנקלט מהמשתמש תו  ע ימופכמה פעמים ובאיזה מקומות  כתוב תוכנית כדי למצוא 

 .18תרגיל מס' 

 . הנקלטת ממשתמשבמחרוזת הנקלט ממשתמש ע תו ימופ כמה פעמים  פרתוסשכתוב תוכנית 

 .19תרגיל מס' 

 . הנקלטת ממשתמש במחרוזת רב יותר מופיע מספר פעמים  תו  ת איזהצא ומהכתוב תוכנית 

 .20תרגיל מס' 

 . הנקלטת ממשתמש במחרוזת יותר מופיע מספר פעמים נמוך תו  ת איזהצאומשכתוב תוכנית כדי 

 .21תרגיל מס' 

 . הנקלטת ממשתמש במחרוזת מופיע  כל תוכמה פעמים פרת וסהכתוב תוכנית 

 .22תרגיל מס' 

)עם   .הנקלטת ממשתמש מחרוזתהתו שנקלט מהמשתמש בפעם הראשונה שהוא מופיע באת  הסיר המכתוב תוכנית 

 שמאלה(.תווים ההזזת 

 .23תרגיל מס' 

)עם   .הנקלטת ממשתמש מחרוזתהתו שנקלט מהמשתמש בפעם האחרונה שהוא מופיע ב את המסירה כתוב תוכנית 

 תווים שמאלה(. ההזזת יתר 

 .24תרגיל מס' 

)עם הזזת יתר   .הנקלטת ממשתמש מחרוזתהתו שנקלט מהמשתמש כל פעם שהוא מופיע באת  המסירהכתוב תוכנית 

 תווים שמאלה(. ה

 .25תרגיל מס' 

יותר מפעם אחת )לא כולל הופעה   ,הנקלטת ממשתמש מחרוזתכל התווים שמופיעים באת המסירה כתוב תוכנית 

 תווים שמאלה(. ה)עם הזזת יתר  .ראשונה(
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 .26תרגיל מס' 

עם הראשונה שהוא מופיע התו שנקלט מהמשתמש בתו אחר שגם נקלט מהמשתמש בפאת  פהחלי מכתוב תוכנית ה

 .הנקלטת ממשתמש מחרוזתב

 .27תרגיל מס' 

התו שנקלט מהמשתמש בתו אחר שגם נקלט מהמשתמש בפעם האחרונה שהוא מופיע  את  המחליפהכתוב תוכנית 

 .הנקלטת ממשתמש מחרוזתב

 .28תרגיל מס' 

  מחרוזתמהמשתמש כל פעם שהוא מופיע בהתו שנקלט מהמשתמש בתו אחר שגם נקלט את המחליפה כתוב תוכנית 

 .הנקלטת ממשתמש

 .29תרגיל מס' 

הנקלטת   מחרוזתפעם הראשונה שהיא מופיעה בבמיקום המילה שנקלטת מהמשתמש את  המוצאתכתוב תוכנית 

 .ממשתמש

 .30תרגיל מס' 

הנקלטת   מחרוזתמיקום המילה שנקלטת מהמשתמש פעם האחרונה שהיא מופיעה באת  המוצאתכתוב תוכנית 

 .ממשתמש

 .31תרגיל מס' 

 .הנקלטת ממשתמש מחרוזתנקלטת מהמשתמש מופיעה בשכמה פעמים מילה המוצאת כתוב תוכנית 

 .32תרגיל מס' 

 .הנקלטת ממשתמש מחרוזתכל המקומות של המילה שנקלטת מהמשתמש באת המוצאת כתוב תוכנית 

 .33תרגיל מס' 

  .הנקלטת ממשתמש מחרוזתמש בפעם הראשונה שהיא מופיעה בהמילה שנקלטת מהמשתאת המסירה כתוב תוכנית 

 תווים שמאלה(. ה)עם הזזת יתר 

 .34תרגיל מס' 

  .הנקלטת ממשתמש מחרוזתהמילה שנקלטת מהמשתמש בפעם האחרונה שהיא מופיעה באת המסירה כתוב תוכנית 

 תווים שמאלה(. ה)עם הזזת יתר 

 .35תרגיל מס' 

)עם   .הנקלטת ממשתמש מחרוזתהמילה שנקלטת מהמשתמש כל פעם שהיא מופיעה באת  הסיר מכתוב תוכנית ה

 תווים שמאלה(. ההזזת יתר 

 .36תרגיל מס' 

 .(תווים שמאלהה הזזת יתר עם ) .הנקלטת ממשתמשויותר( מהמחרוזת  2כתוב תוכנית להסרת רווחים מיותרים )

 .37תרגיל מס' 

מתחיל באות גדולה. אם לא משנה אות קטנה  הנקלטת ממשתמשהאם כל משפט במחרוזת כתוב תוכנית שבודקת 

 לאות גדולה. )שימו לב, משפט יכול להסתיים בסימנים הבאים: " . !  ? ". 
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 .38תרגיל מס' 

הנקלטת  ספרתי בצורה מילולית ומחזירה את המספר בספרות בהתאם למחרוזת  דוכתוב תוכנה שמקבלת מספר 

 .ממשתמש

 .39תרגיל מס' 

הנקלטת  כתוב תוכנה שמקבלת מספר תלת ספרתי בצורה מילולית ומחזירה את המספר בספרות בהתאם למחרוזת  

 .ממשתמש

 .40תרגיל מס' 

 ב. -וכנה מסדרת אותם לפי אמחרוזות עם שמות משפחה, הת 10כתוב תוכנה שבתוכה מוגדרים 

 .41תרגיל מס' 

של שמות  ב-מחרוזות עם שמות ושמות משפחה, התוכנה מסדרת אותם לפי א 10כתוב תוכנה שבתוכה מוגדרים 

 שמות. ה תסדר לפיהיא  פעמיים אותו שם משפחהאת . במידה ויש משפחהה
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 .  מצביעים.6

 

 (  Pointer)   מצביע הגדרת  6.1

 

מצביע הוא משתנה המאחסן את הכתובת של משתנה אחר. שלא כמו משתנים אחרים המחזיקים בערכים מסוג מסוים, 

משתנה. לדוגמה, משתנה שלם מחזיק )או אפשר לומר שמאחסן( ערך שלם, אולם ההמצביע מחזיק את הכתובת של 

 מצביע שלם מחזיק בכתובת של משתנה שלם. 

  

 . שת לכתובת של משתנה ללא מצביעיםדוגמה פשוטה להבנה כיצד לג 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int num = 10; 
   printf("Value of variable num is: %d", num); 
   /* To print the address of a variable we use %p 
    * format specifier and ampersand (&) sign just 
    * before the variable name like &num.    */ 
   printf("\nAddress of variable num is: %p", &num); 
   return 0; 
} 
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 פלט: 

Value of variable num is: 10 
Address of variable num is: 0060FEFC 

וצריך לאחסן ערך זה איפשהו בזיכרון, נכון? חלל  10הוא  num. הערך של intבתוכנית זו יש לנו מספר משתנה מסוג 

 זיכרון מוקצה לכל משתנה המחזיק בערך של אותו משתנה, לשטח זיכרון זה יש כתובת.  ה

שלנו. באותה דרך שמור למשל אנחנו גרים בבית ולבית שלנו יש כתובת, שעוזרת לאנשים אחרים למצוא את הבית 

 למצוא את הערך הזה בעת הצורך.  Cהערך של המשתנה בכתובת זיכרון, מה שעוזר לתוכנית 

, מה שאומר שכל ערך שהוקצה למספר צריך להיות   0x60FEFCאז נניח שהכתובת שהוקצתה למשתנה מספר היא

 .  0x60FEFCמאוחסן במיקום: 

 . Cדוגמא פשוטה למצביעים בשפת 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   //Variable declaration 
   int num = 10; 
   //Pointer declaration 
   int *p; 
   //Assigning address of num to the pointer p 
   p = &num; 
   printf("Address of variable num is: %p", p); 
   return 0; 
} 

 

 :פלט 

Address of variable num is: 0060FEF8 

 

תוכנית זו מראה כיצד מצביעים על מצביע ומשתמשים בו. יש עוד כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות עם מצביעים,  

 לדעת לקשר מצביע לכתובת של משתנה. בהמשך. לעת עתה, עלינו רק  למד עליהםשנ

יכול להחזיק את הכתובת של  intאים, מצביע : סוג הנתונים של המצביע והמשתנה חייבים להתוןנקודה חשובה לצי 

. בדוגמה להלן  floatיכול להחזיק את הכתובת של משתנה  float, באופן דומה מצביע שהוכרז עם סוג נתוני intמשתנה 

 .intהמצביע והמשתנה הם מסוג 

 אופרטורים של מצביעים:  6.2

 )&(   ”Address ofאופרטור “

&  num  -כבר ראינו בדוגמה הראשונה שנוכל להציג את הכתובת של משתנה באמצעות סימן אמפרסנד. השתמשתי ב

. אופרטור & ידוע גם בשם "כתובת של" משתנה. כדי להדפיס כתובת של משתנה numכדי לגשת לכתובת של משתנה 

 פקודה הבאה: ה את יש לבצע 

printf("Address of var is: %p", &num); 

 

 % הוא פורמט המשמש להצגת הכתובת בתבנית הקסדצימלי. p: לציון נקודה

 אבל איך לאחסן את הכתובת במשתנה אחר?   ,משתנההכתובת של האיך לקבל את  ד כאן למדנוע 
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משמשים להחזקת כתובת של משתנים  Cכנת וכאן נכנסים לתמונה מצביעים. כאמור בתחילת מדריך זה, מצביעים בת 

 אחרים. 

את הערך  כתובת של משתנה אחר ולא  את ההמצביע הוא ממש כמו משתנה אחר, ההבדל העיקרי הוא שהוא מאחסן 

 .שלו

 

 ” )*( Value at Addressאופרטור “

 כיצד מגדירים מצביעים: 

int *p1;  /*Pointer to an integer variable*/ 
double *p2;  /*Pointer to a variable of data type double*/ 
char *p3;   /*Pointer to a character variable*/ 
float *p4;   /*pointer to a float variable*/ 

 

האמור לעיל הם הדוגמאות הבודדות להצהרות המצביעים. אם אנו זקוקים למצביע לאחסון כתובת של משתנה שלם, 

 י הנתונים. . אותו מקרה הוא לגבי שאר סוגintסוג הנתונים של המצביע צריך להיות 

 על ידי שימוש באופרטור * אנו יכולים לגשת לערך של משתנה דרך מצביע.

 לדוגמה: 

double a = 10; 
double *p; 
p = &a; 

 

 . 10נקבל על המסך ערך  p*בהדפסת . aייתן לנו ערך של משתנה  p*מצביע 

 . aנשנה גם את הערך של משתנה  p* של במידה ונשנה ערך 

*p=200; 
printf(“the value of a is %d”,*p); 
Output: 
the value of a is 200 

 

 דוגמא: 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   /* Pointer of integer type, this can hold the 
    * address of a integer type variable. */ 
   int *p; 
   int var = 10; 
   /* Assigning the address of variable var to the pointer 
    * p. The p can hold the address of var because var is 
    * an integer type variable.     */ 
   p= &var; 
   printf("Value of variable var is: %d", var); 
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   printf("\nValue of variable var is: %d", *p); 
   printf("\nAddress of variable var is: %p", &var); 
   printf("\nAddress of variable var is: %p", p); 
   printf("\nAddress of pointer p is: %p", &p); 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

Value of variable var is: 10 
Value of variable var is: 10 
Address of variable var is: 0060FEF8 
Address of variable var is: 0060FEF8 
Address of pointer p is: 0060FEFC 

 

 

 או בצורה אחרת: 

 

 נראה עוד דוגמא: 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int var =10; 
    int *p; 
    p= &var; 
    printf ( "Address of var is: %p", &var); 
    printf ( "\nAddress of var is: %p", p); 
    printf ( "\nValue of var is: %d", var); 
    printf ( "\nValue of var is: %d", *p); 
    printf ( "\nValue of var is: %d", *( &var)); 
    /* Note I have used %p for p's value as it represents an address*/ 
    printf( "\nValue of pointer p is: %p", p); 
    printf ( "\nAddress of pointer p is: %p", &p); 
    return 0; 
} 
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 :פלט 

Address of var is: 0060FEFC 
Address of var is: 0060FEFC 
Value of var is: 10 
Value of var is: 10 
Value of var is: 10 
Value of pointer p is: 0060FEFC 
Address of pointer p is: 0060FEF8 

 

 , ניקח דוגמא פשוטה כדי להבין למה הכוונה בכתובת של משתנה.C -ב מצביעיםלפני שנדון על 

const –  כדי   –זאת הוראה שאומרת שערך של המשתנה לא ניתן לשינוי ובד"כ רושמים אותה לפני הגדרה של מצביע

 ז.א. שמצביע יהיה "מודבק" למשתנה מסוים.  –לא לשנות את התוכן של המצביע 

 

 מוגדר בצורה הבא:  מצביע למשתנה 6.3

int *ptr; 

 מצביע מצביע עליו. המשתנה שאנו יכולים לשנות ערך של מצביע וגם ערך של 

 דוגמא: לשימו לב 

#include <stdio.h>  
int main(void)  
{  
    int i = 10;  
    int j = 20;  
    int *ptr = &i;  
    /* pointer to integer */ 
    printf("*ptr: %d\n", *ptr);  
    
    /* pointer is pointing to another variable */ 
    ptr = &j;  
    printf("*ptr: %d\n", *ptr);  
    
    /* we can change value stored by pointer */ 
    *ptr = 100;  
    printf("*ptr: %d\n", *ptr);  
    
    return 0;  
} 

 

 פלט: 

*ptr: 10 
*ptr: 20 
*ptr: 100 
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 : Double pointerמצביע למצביע   6.4

יודעים כבר כי מצביע מחזיק כתובת של משתנה אחר מאותו סוג. כאשר מצביע מחזיק את הכתובת של מצביע אחר  אנו 

  ואז סוג כזה של מצביע ידוע כמצביע לעבר מצביע או כפול מצביע. במדריך זה נלמד מהו מצביע כפול, כיצד להכריז עלי

 .Cבתכנות  וואיך להשתמש ב

 

 

 : כפול ביע הגדרה ושימוש במצנראה את הדוגמא של 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
     int num=123; 
     int *pr2;   //A normal pointer pr2 
      int **pr1;   //This pointer pr2 is a double pointer 
     /* Assigning the address of variable num to the   * pointer pr2   */ 
     pr2 = &num; 
     /* Assigning the address of pointer pr2 to the * pointer-to-pointer pr1  */ 
     pr1 = &pr2; 
     /* Possible ways to find value of variable num*/ 
     printf("\n Value of num is: %d", num); 
     printf("\n Value of num using pr2 is: %d", *pr2); 
     printf("\n Value of num using pr1 is: %d", **pr1); 
     /*Possible ways to find address of num*/ 
     printf("\n Address of num is: %p", &num); 
     printf("\n Address of num using pr2 is: %p", pr2); 
     printf("\n Address of num using pr1 is: %p", *pr1); 
     /*Find value of pointer*/ 
     printf("\n Value of Pointer pr2 is: %p", pr2); 
     printf("\n Value of Pointer pr2 using pr1 is: %p", *pr1); 
     /*Ways to find address of pointer*/ 
     printf("\n Address of Pointer pr2 is:%p",&pr2); 
     printf("\n Address of Pointer pr2 using pr1 is:%p",pr1); 
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     /*Double pointer value and address*/ 
     printf("\n Value of Pointer pr1 is:%p",pr1); 
     printf("\n Address of Pointer pr1 is:%p",&pr1); 
     return 0; 
} 

 פלט: 

Value of num is: 123 
 Value of num using pr2 is: 123 
 Value of num using pr1 is: 123 
 Address of num is: 0060FEFC 
 Address of num using pr2 is: 0060FEFC 
 Address of num using pr1 is: 0060FEFC 
 Value of Pointer pr2 is: 0060FEFC 
 Value of Pointer pr2 using pr1 is: 0060FEFC 
 Address of Pointer pr2 is:0060FEF8 
 Address of Pointer pr2 using pr1 is:0060FEF8 
 Value of Pointer pr1 is:0060FEF8 
 Address of Pointer pr1 is:0060FEF4 

 

 לוגיקה של התוכנה בצורה הבאה: את ה ניתן להבין 

num == *pr2 == **pr1 
&num == pr2 == *pr1 
&pr2 == pr1 

 

 

 

 Passing pointer to a function  העברת המצביע לפונקציה: 6.5

בקטע זה תלמדו כיצד להעביר מצביע לפונקציה בתור פרמטר. כדי להבין מושג זה עליכם להיות בעלי ידע בסיסי של 

 . Cמצביעים ופונקציות בתכנות 

כדי להבין כיצד הדבר  בניקח דוגמא בואו ממש כמו כל פרמטר אחר, ניתן להעביר לפונקציה גם מצביע בתור פרמטר. 

 נעשה.

 Cפונקציה בתכנות דוגמה: העברת מצביע ל
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במקום משתנה אז הכתובת   בתור פרמטר מצביע את הבדוגמה זו אנו מעבירים מצביע לפונקציה. כאשר אנו מעבירים 

של המשתנה מועברת במקום הערך. לכן כל שינוי שנעשה על ידי הפונקציה המשתמשת במצביע נעשה באופן קבוע 

 . C -ב  call by reference -בכתובת של המשתנה שהועבר. טכניקה זו ידועה כ

#include <stdio.h> 
void salaryhike(int  *var, int b) 
{ 
    *var = *var+b; 
} 
int main() 
{ 
    int salary=0, bonus=0; 
    printf("Enter the employee current salary:");  
    scanf("%d", &salary); 
    printf("Enter bonus:"); 
    scanf("%d", &bonus); 
    salaryhike(&salary, bonus); 
    printf("Final salary: %d", salary); 
    return 0; 
} 

 

 פלט: 

Enter the employee current salary:1250 
Enter bonus:230 
Final salary: 1480 

 

קף במשכורת, הסיבה לכך היא שהשינוי שבוצע על  וכי סכום הבונוס לא יש וגלתאת אותה תוכנית ללא מצביע,  ונסאם ת

ים, הערך משתנה בכתובת  יע ידי הפונקציה ייעשה למשתנים המקומיים של הפונקציה. כאשר אנו משתמשים במצב

 .המשתנה

 :2דוגמא 

 בעזרת שיטה " בעזרת מצביעים. זאת עוד דוגמא מפורסמת, שמראה שימוש במצביעים swapמימוש של פונקציה 

call by reference ." 

#include <stdio.h> 
void swapnum(int *num1, int *num2) 
{ 
   int tempnum; 
 
   tempnum = *num1; 
   *num1 = *num2; 
   *num2 = tempnum; 
} 
int main( ) 
{ 
   int v1 = 11, v2 = 77 ; 
   printf("Before swapping:"); 
   printf("\nValue of v1 is: %d", v1); 
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   printf("\nValue of v2 is: %d", v2); 
   /*calling swap function*/ 
   swapnum( &v1, &v2 ); 
   printf("\nAfter swapping:"); 
   printf("\nValue of v1 is: %d", v1); 
   printf("\nValue of v2 is: %d", v2); 
return 0; 
} 

 

 פלט: 

Before swapping: 
Value of v1 is: 11 
Value of v2 is: 77 
After swapping: 
Value of v1 is: 77 
Value of v2 is: 11 

 

 

סיבה בדוגמה  המצביעים, תראו שלא הצלחנו להחליף את הערכים. הסיבה היא כמו אותה תוכנה ללא ננסה את אם 

 הקודמת. 

 Function Pointer מצביע לפונקציה. 6.6

יש מושג של מצביע לפונקציה. בקטע זה נלמד כיצד עושים הכרזה של מצביע לפונקציה ואיך לקרוא   Cבשפת תכנות 

 .C -לפונקציה באמצעות מצביע זה. כדי להבין מושג זה, עליכם להיות בעלי הידע הבסיסי של פונקציות ומצביעים ב

 כיצד ניתן להכריז על מצביע לפונקציה? 

function_return_type(*Pointer_name)(function argument list); 

 

 לדוגמה: 

double  (*p2f) (double, char); 

 

 ראשון מגדיר מהו סוג של הערך המוחזר,  doubleכאן 

 p2f –   שם של מצביע לפונקציה 

 . charושני מסוג  doubleראשון מסוג   –פרמטרים שמועברים לפונקציה  double, char) ( -ו

 נראה את הדוגמא: 

#include “stdio.h” 
int sum (int num1, int num2) 
{ 
    return num1+num2; 
} 
int main() 
{    /* The following two lines can also be written in a single 
     * statement like this: void (*fun_ptr)(int) = &fun;  */ 
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    int (*f2p) (int, int); 
    f2p = sum; 
    //Calling function using function pointer 
    int op1 = f2p(10, 13); 
    //Calling function in normal way using function name 
    int op2 = sum(10, 13); 
    printf("Output1: Call using function pointer: %d",op1); 
    printf("\nOutput2: Call using function name: %d", op2); 
    return 0; 
} 

 

 פלט: 

Output1: Call using function pointer: 23 
Output2: Call using function name: 23 

 

 כמו שצוין בתוכנה ניתן להגדיר מצביע לפונקציה בצורה:

void (*fun_ptr)(int) = &fun; 

 

 או אפילו בצורה: 

void (*fun_ptr)(int) = fun; 

 

 מצביעים למערכים.  6.7

 מערך: להדפסת כתובות של איברי ה דוגמא 

#include <stdio.h> 
int main( ) 
{ 
   int val[7] = { 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 } ; 
   /* for loop to print value and address of each element of array*/ 
   for ( int i = 0 ; i < 7 ; i++ ) 
   { 
      /* The correct way of displaying the address would be using %p format 
       * specifier like this: 
       * printf("val[%d]: value is %d and address is %p\n", i, val[i], &val[i]); 
       * Just to demonstrate that the array elements are stored in contiguous 
       * locations, I m displaying the addresses in integer   */ 
      printf("val[%d]: value is %d and address is %d\n", i, val[i], &val[i]); 
   } 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

val[0]: value is 11 and address is 6356704 
val[1]: value is 22 and address is 6356708 
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val[2]: value is 33 and address is 6356712 
val[3]: value is 44 and address is 6356716 
val[4]: value is 55 and address is 6356720 
val[5]: value is 66 and address is 6356724 
val[6]: value is 77 and address is 6356728 

 

 

 

 

 דוגמה של הדפסת כתובות בעזרת מצביעים לאיברי המערך. 

#include <stdio.h> 
int main( ) 
{ 
   /*Pointer variable*/ 
   int *p; 
   /*Array declaration*/ 
   int val[7] = { 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 } ; 
   /* Assigning the address of val[0] the pointer 
    * You can also write like this: * p = var; 
    * because array name represents the address of the first element */ 
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   p = &val[0]; 
   for ( int i = 0 ; i<7 ; i++ ) 
   { 
      printf("val[%d]: value is %d and address is %p\n", i, *p, p); 
      /* Incrementing the pointer so that it points to next element 
       * on every increment. 
       */ 
      p++; 
   } 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

val[0]: value is 11 and address is 0060FEDC 
val[1]: value is 22 and address is 0060FEE0 
val[2]: value is 33 and address is 0060FEE4 
val[3]: value is 44 and address is 0060FEE8 
val[4]: value is 55 and address is 0060FEEC 
val[5]: value is 66 and address is 0060FEF0 
val[6]: value is 77 and address is 0060FEF4 
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 מצביע לקבוע מוגדר כך:  6.8

const int *ptr; 
 או
int const *ptr; 

 

משתנה  האפשר לשנות את הערך של -מצביע עצמו כך שהוא יצביע למשתנה שלם אחר, אבל איאת הניתן לשנות 

 עצמו. 

#include <stdio.h>   
int main(void)  
{  
    int i = 10;     
    int j = 20;  
    /* ptr is pointer to constant */ 
    const int *ptr = &i;      
    
    printf("ptr: %d\n", *ptr);   
    /* error: object pointed cannot be modified  
    using the pointer ptr */     
    *ptr = 100;  
    
    ptr = &j;          /* valid */  
    printf("ptr: %d\n", *ptr);  
    
    return 0;  
}  

 

 פלט:

error: assignment of read-only location ‘*ptr’ 

 

#include <stdio.h>   
   
int main(void)  
{    
    /* i is stored in read only area*/ 
    int const i = 10;      
    int j = 20;  
      /* pointer to integer constant. Here i   
    is of type "const int", and &i is of   
    type "const int *".  And p is of type   
    "const int", types are matching no issue */  
    int const *ptr = &i;          
    printf("ptr: %d\n", *ptr);   
    /* error */  
    *ptr = 100;          
    /* valid. We call it up qualification. In   
    C/C++, the type of "int *" is allowed to up   
    qualify to the type "const int *". The type of   

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

    &j is "int *" and is implicitly up qualified by   
    the compiler to "const int *" */  
    ptr = &j;            
    printf("ptr: %d\n", *ptr);  
    return 0;  
}  

 
 פלט:

error: assignment of read-only location ‘*ptr’ 

 

#include <stdio.h>  
   
int main(void)  
{  
    int i = 10;  
    int const j = 20;  
      /* ptr is pointing an integer object */ 
    int *ptr = &i;   
      printf("*ptr: %d\n", *ptr);   
     /* The below assignment is invalid in C++, results in error   
       In C, the compiler *may* throw a warning, but casting is   
       implicitly allowed */ 
    ptr = &j;  
     /* The  consequences are implementation dependent, the program may fail   
       at runtime. So strict type checking helps clean code. */ 
      printf("*ptr: %d\n", *ptr);  
      return 0;  
}  

  

 ptr; *const intמצביע קבוע למשתנה.  6.9

אפשר להעביר את -משתנה כן ניתן לשינוי. איהמצביע עצמו לא ניתן לשינוי, אבל הקבוע למשתנה אומר ש ע מצבי

 המצביע למשתנה אחר. 

#include <stdio.h>  
int main(void)  
{  
   int i = 10;  
   int j = 20;  
/* constant pointer to integer */ 
   int *const ptr = &i;      
    
   printf("ptr: %d\n", *ptr);  
    
   *ptr = 100;    /* valid */ 
   printf("ptr: %d\n", *ptr);  
    
   ptr = &j;        /* error */ 
   return 0;  
} 
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 פלט: 

error: assignment of read-only variable ‘ptr’ 

 

 מצביע קבוע למשתנה קבוע.  6.10

const int *const ptr; 

 

 משתנה לא יכול לשנות ערך.המצביע לא ניתן לשינוי וגם ההגדרה הזאת אומרת שגם 

#include <stdio.h>     
int main(void)  
{  
    int i = 10;  
    int j = 20;  
/* constant pointer to constant integer */ 
    const int *const ptr = &i;          
    printf("ptr: %d\n", *ptr);   
    ptr = &j;     /* error */ 
    *ptr = 100;   /* error */ 
    return 0;  
} 

 

 פלט: 

error: assignment of read-only variable ‘ptr’ 
error: assignment of read-only location ‘*ptr’ 

 

  
 מחזירה ערך של הזיכרון שנתפס ע"י משתנה או מערך. ()sizeofפונקציה 

#include <stdio.h> 
int main() { 
   int a = 16; 
   printf("Size of variable a : %d\n",sizeof(a)); 
   printf("Size of int data type : %d\n",sizeof(int)); 
   printf("Size of char data type : %d\n",sizeof(char)); 
   printf("Size of float data type : %d\n",sizeof(float)); 
   printf("Size of double data type : %d\n",sizeof(double));     
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

Size of variable a : 4 
Size of int data type : 4 
Size of char data type : 1 
Size of float data type : 4 
Size of double data type : 8 
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 : אותעוד דוגמ

#include <stdio.h> 
int main() { 
   char a = 'S'; 
   double b = 4.65; 
   printf("Size of variable a : %d\n",sizeof(a)); 
   printf("Size of an expression : %d\n",sizeof(a+b)); 
   int s = (int)(a+b); 
   printf("Size of explicitly converted expression : %d\n",sizeof(s)); 
   return 0; 
} 

 

 פלט: 

Size of variable a : 1 
Size of an expression : 8 
Size of explicitly converted expression : 4 

 

#include <stdio.h>  
int main()  
{  
    int arr[] = { 1, 2, 3, 4, 7, 98, 0, 12, 35, 99, 14 };  
    printf("Number of elements:%lu ", sizeof(arr) / sizeof(arr[0]));  
    return 0;  
}  

 

 פלט: 

Number of elements: 11 
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   const char *p, char * const p , const char * const pהבדל בין  6.11

*ptr char const 

  עצמו.  המצביע  את לשנות אפשר אבל עליו, מצביע מצביעה ש ערך לשנות אפשר-אי קבוע. למשתנה מצביע זה

“const char *”  .זה מצביע לא קבוע למשתנה קבוע 

// C program to illustrate   
// char const *p  
#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h>  
   
int main()  
{  
    char a ='A', b ='B';  
    const char *ptr = &a;  
       
    //*ptr = b; illegal statement (assignment of read-only location *ptr)  
       
    // ptr can be changed  
    printf( "value pointed to by ptr: %c\n", *ptr);  
    ptr = &b;  
    printf( "value pointed to by ptr: %c\n", *ptr);  
} 

 

 פלט:  

value pointed to by ptr:A 
value pointed to by ptr:B 

 
 הערה: 

  אותו זה שלו  מיקוםהו קבוע משתנה לאותו  מצביעים שניהם  p const char* לבין p char const*אין הבדל בין 

 מיקום. 

 

ptr *const char 

  של ערך לשנות אפשר אבל מצביע,ה את לשנות אפשר-אי  .ערכו את לשנות  שאפשר למשתנה  קבוע  מצביע זה

 עליו.  מצביע מצביעהש משתנהה

// C program to illustrate   
// char* const p  
#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h>  
int main()  
{  
    char a ='A', b ='B';  
    char *const ptr = &a;  
    printf( "Value pointed to by ptr: %c\n", *ptr);  
    printf( "Address ptr is pointing to: %d\n\n", ptr);  
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    //ptr = &b; illegal statement (assignment of read-only variable ptr)  
    // changing the value at the address ptr is pointing to  
    *ptr = b;   
    printf( "Value pointed to by ptr: %c\n", *ptr);  
    printf( "Address ptr is pointing to: %d\n", ptr);  
} 

 

 פלט: 

Value pointed to by ptr: A 
Address ptr is pointing to: -1443150762 
 
Value pointed to by ptr: B 
Address ptr is pointing to: -1443150762 

 

 

ptr const * char const 

 עליו.  מצביע שמצביע משתנה ה את וגם מצביע של ערךה את גם  לשנות אפשר-אי קבוע.  למשתנה  קבוע  מצביע זה

// C program to illustrate   
//const char * const ptr   
#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h>  
   
int main()  
{  
    char a ='A', b ='B';  
    const char *const ptr = &a;  
       
    printf( "Value pointed to by ptr: %c\n", *ptr);  
    printf( "Address ptr is pointing to: %d\n\n", ptr);  
   
    // ptr = &b; illegal statement (assignment of read-only variable ptr)  
    // *ptr = b; illegal statement (assignment of read-only location *ptr)  
   
} 

 

 פלט:

Value pointed to by ptr: A 
Address ptr is pointing to: -255095482 
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 * const int*, const int * const, int constהבדל בין   

const *int    

של   כושער כלומר זה מצביע למשתנה קבוע. זה אומר שמשתנה מוגדר בתור מצביע, שמצביע על משתנה קבוע. 

כתובת המצביע כן ניתן לשנות והוא יכול להצביע על משתנה אחר או מקום  את ומת זאת ע משתנה לא ניתן לשינוי. לה

 . int* const   להגדרה זהה const* intאחר בזיכרון. הגדרה  

#include <stdio.h>  
int main(){  
    const int q = 5;  
    int const* p = &q;  
      //Compilation error  
    *p = 7;  
      const int q2 = 7;  
    //Valid  
    p = &q2;   
   return 0;  
} 

  
 

*const int 

  מצביע ה  אבל לשינוי, ניתן שלו ערך הש למשתנה מצביע  מצביע ה ש כלומר  בזיכרון. שמוגדר  למשתנה קבוע  מצביע  זה

 שלו.  מיקוםה את לשנות אפשר -ואי למשתנה "מודבק" עצמו

#include <stdio.h>  
int main(){  
    const int q = 5;  
    //Compilation error  
    int *const p = &q;  
    //Valid  
    *p = 7;   
    const int q2 = 7;   
    //Compilation error  
    p = &q2;   
    return 0;  
}  

 

const int* const 

 מצביע.  ולא משתנה לא ,ערך  אף בו לשנות ניתן שלא קבוע  למשתנה קבוע  מצביע  זה

#include <stdio.h>   
int main(){  
    const int q = 5;  
  //Valid  
    const int* const p = &q;  
   //Compilation error  
    *p = 7;  
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    const int q2 = 7;  
   //Compilation error  
    p = &q2;  
    return 0;  
} 

 

  

 :הגדרות מורכבות של מצביעים 6.12

 

void (*bsd_signal(int, void (*)(int)))(int); 

 

  כלל נקרא זה כלל (.C ושפת האלגוריתמים תורת של המייסדים )אחד Stroustrup Bjarne לפי Map Memory כלל

   המשפט: לתחילת שתגיע  עד השעון כיוון עם   סיבוב ותעשה המשתנה משם תתחיל ספירלה: של

 

   הבאה: בצורה לשמאל מימין זה את לכתוב גם ניתן

 

 : נוסף אלגוריתם

 פעולות(.  סדר  לפי שורה )לכתוב POSTFIX לצורת שורה להפוך 

 ימינה. ונזוז שמותה של הגדרותהמ נתחיל קיימות לא הן  אם ביותר, הפנימיים בסוגריים נתחיל זאת לעשות כדי

 מהסוגריים. תצאו – יסגרו סוגריים כאשר  שמאלה. תלכו יסתיימו סוגריים כאשר 

 יסתיימו.  הסוגריים שכל עד תמשיכו

 

 אותה.  לחקור  ונתחיל יותר  פשוטה דוגמא ניקח

1. 

int (*fp) (); 
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    - POSTFIX בצורת הביטי את נרשום

fp  *  ()  int 

 

 . int ערך  שמחזירה לפונקציה מצביע  זה fp לימין: משמאל ביטויה את  נקרא עכשיו

2. 

int (*daytab)[13] ; 

 

  – POSTFIX בצורת הביטי את נרשום

daytab * [13] int 

 

daytab  משתנים מסוג  13זה מצביע למערך שמכילint  . 
 
3. 

void (*f[10]) (int, int); 

 
 

  – POSTFIX בצורת הביטי את נרשום

f[10] * (int, int) void 

 

f –  משתנים מסוג  2מצביעים לפונקציה, שמקבלת  10זה מערך שלint  .ולא מחזירה ערך 

 

4. 

char (*(*x())[]) () 

 

 – POSTFIX בצורת הביטי את נרשום

x () * [] * () char 

 

 .charזאת פונקציה שמחזירה מצביע למערך של מצביעים לפונקציה שמחזירה ערך  x -זה אומר ש

 

5 . 

char (*(*x[3])())[5] 

 

 Postfix 

x[3] * () * [5] char 
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x  משתנים מסוג  5מצביעים לפונקציה שמחזירה מצביע למערך של   3זה מערך שלchar . 

6. 

int *(*(*arr[5])()) () 

Postfix 

arr[5] * () * () * int 

 

arr –  מצביעים לפונקציות שמחזירות מצביע לפונקציה שמחזירה מצביע למשתנה מסוג  5זה מערך שלINT. 

7 . 

void (*bsd_signal(int sig, void (*func)(int)))(int); 

 

Postfix 

bsd_signal(int sig, void(*func)(int)) * (int) void 

 

bsd_signal  זאת פונקציה שמקבלת משתנה מסוגint  וגם מצביע לפונקציה ) שמקבלת משתנה מסוגint   ולא מחזירה

 ולא מחזירה שום ערך(.  intערך( ומחזירה מצביע לפונקציה )שמקבלת משתנה מסוג 
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 מצביעים למערכים דו ממדיים.  6.13

שם של מערך הוא בעצמו מצביע למערך )איבר ראשון(. כמובן שבמקרה של  ,כמו שראינו לגבי מערכים חד ממדיים

מצביע בעצמו ובעצם מערך   אממדי הו-כל אחד ממערכים שמרכיבים מערך דו –ממדי אנו רואים לוגיקה אחרת -מערך דו

 ממדי מכיל מספר מצביעים. -דו

 ממדיים: -ממדי שראינו בנושא של מערכים דו-ניקח דוגמא של מערך דו

 

 : המערכת הוא מוגדר בזיכרוןך כ

 

מכיל כתובת של איבר   abc[1]ראשונה, באותה צורה השורה בראשון  ה איבר המכיל כתובת של abc [0במקרה כזה ]

 שנייה .... השורה בראשון 

 תוכנית הבאה: את הכדי להבין את זה יותר טוב נכתוב 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int abc[5][4] ={ 
            {0,1,2,3}, 
            {4,5,6,7}, 
            {8,9,10,11}, 
            {12,13,14,15}, 
            {16,17,18,19} 
            }; 
    for (int i=0; i<=4; i++) 
     printf("%d ",abc[i]); 
    return 0; 
} 
 

 

 פלט: 

6356636 6356652 6356668 6356684 6356700 
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.165 s 
Press any key to continue. 
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 נקבל:  abcאם נוסיף סימן של מצביע ל

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int abc[5][4] ={ 
            {0,1,2,3}, 
            {4,5,6,7}, 
            {8,9,10,11}, 
            {12,13,14,15}, 
            {16,17,18,19} 
            }; 
    for (int i=0; i<=4; i++) 
             printf("%d ",*abc[i]); 
    return 0; 
} 

 

 פלט: 

0 4 8 12 16 
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.136 s 
Press any key to continue. 

 

 איברים כמו שמוגדר, נקבל ערכים ולא כתובות. הכתובת של את המעניין שאם נרשום 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int abc[5][4] ={ 
            {0,1,2,3}, 
            {4,5,6,7}, 
            {8,9,10,11}, 
            {12,13,14,15}, 
            {16,17,18,19} 
            }; 
    for (int i=0; i<=4; i++) 
    { 
     printf("%d ",abc[i][i]); 
    } 
    return 0; 
} 

 

 פלט: 

0 5 10 15 4 
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.134 s 
Press any key to continue. 
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 (. 4,4זה "ערך זבל" שלא קשור למערך שלנו, כי אין לנו איבר )  – 4

 תרגילים בנושא מצביעים:  6.14

 רשום טבלאות מעקב לתוכנות.  .נראה כך פלט מדוע ו  כיצד עובדת תוכנות הבאות  הסבר 

 .1תרגיל מס' 
 

# include <stdio.h> 

void fun(int x) 

{ 

    x = 30; 

} 

  

int main() 

{ 

  int y = 20; 

  fun(y); 

  printf("%d", y); 

  return 0; 

} 

 

 פלט: 

20 

 

 .2תרגיל מס' 

# include <stdio.h> 

void fun(int *ptr) 

{ 

    *ptr = 30; 

} 

 int main() 

{ 

  int y = 20; 

  fun(&y); 

  printf("%d", y); 

  

  return 0; 

} 

 פלט: 

30 
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 .3תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

  

int main() 

{ 

    int *ptr; 

    int x; 

  

    ptr = &x; 

    *ptr = 0; 

  

    printf(" x = %dn", x); 

    printf(" *ptr = %dn", *ptr); 

  

    *ptr += 5; 

    printf(" x  = %dn", x); 

    printf(" *ptr = %dn", *ptr); 

  

    (*ptr)++; 

    printf(" x = %dn", x); 

    printf(" *ptr = %dn", *ptr); 

  

    return 0; 

} 

 פלט: 

x = 0 
*ptr = 0 
x = 5 
*ptr = 5 
x = 6 
*ptr = 6 

 

 .4תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

 int main() 

{ 

    int arri[] = {1, 2 ,3}; 

    int *ptri = arri; 

    char arrc[] = {1, 2 ,3}; 

    char *ptrc = arrc; 

    printf("sizeof arri[] = %d ", sizeof(arri)); 

    printf("sizeof ptri = %d ", sizeof(ptri)); 

    printf("sizeof arrc[] = %d ", sizeof(arrc)); 

    printf("sizeof ptrc = %d ", sizeof(ptrc)); 

   return 0; 

} 

 פלט: 

sizeof arri[] = 12 sizeof ptri = 4 sizeof arrc[] = 3 sizeof ptrc = 4 
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 .5תרגיל מס' 

//float 4 bytes 

#include <stdio.h> 

 int main() 

{ 

    float arr[5] = {12.5, 10.0, 13.5, 90.5, 0.5}; 

    float *ptr1 = &arr[0]; 

    float *ptr2 = ptr1 + 3; 

    printf("%f ", *ptr2); 

    printf("%d", ptr2 - ptr1); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

90.500000 3 

 

 תרגיל מס' 6.

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

    int arr[] = {10, 20, 30, 40, 50, 60}; 

    int *ptr1 = arr; 

    int *ptr2 = arr + 5; 

    printf("Number of elements between two pointer are: %d.",(ptr2 - ptr1)); 

    printf("bytes between two pointers are: %d",(char*)ptr2 - (char*) ptr1); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

Number of elements between two pointer are: 5. bytes between two pointers are: 20 

 

 תרגיל מס' 7.

#include<stdio.h>  

int main()  

{  

   int a;  

   char *x;  

   x = (char *) &a;  

   a = 512;  

   x[0] = 1;  

   x[1] = 2;  

   printf("%dn",a);    

   return 0;  

} 

 פלט: 

513n 
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 תרגיל מס' 8.

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 char *ptr = "Good Day"; 

 printf("%cn", *&*&*ptr); 

 return 0; 

} 

 

 פלט: 

G 

 

 תרגיל מס' 9.

#include <stdio.h> 

void fun(int arr[]) 

{ 

  int i; 

  int arr_size = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); 

  for (i = 0; i < arr_size; i++) 

      printf("%d ", arr[i]); 

} 

int main() 

{ 

  int i; 

  int arr[4] = {10, 20 ,30, 40}; 

  fun(arr); 

  return 0; 

} 

 פלט:  

10 

 
 :10תרגיל מס' 

#include <stdio.h>  

void f(int *p, int *q)  

{  

  p = q;  

  *p = 2;  

}  

int i = 0, j = 1;  

int main()  

{  

  f(&i, &j);  

  printf("%d %d n", i, j);  

  getchar();  

  return 0;  

} 
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 פלט: 

2 0   

 

 .11תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

int f(int x, int *py, int **ppz)  

{  

  int y, z;  

  **ppz += 1;  

   z  = **ppz;  

  *py += 2;  

   y = *py;  

   x += 3;  

   return x + y + z;  

}  

    

void main()  

{  

   int c, *b, **a;  

   c = 4;  

   b = &c;  

   a = &b;  

   printf("%d ", f(c, b, a));  

   return 0; 

} 

 

 פלט: 

19 

 

 .12תרגיל מס'

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a = 12; 

    void *ptr = (int *)&a; 

    printf("%d", *ptr); 

    getchar(); 

    return 0; 

} 

 פלט:  

 שגיאת קומפילציה 
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 .13תרגיל מס' 

 

#include <stdio.h> 

void swap (char *x, char *y) 

{ 

    char *t = x; 

    x = y; 

    y = t; 

} 

  

int main() 

{ 

    char *x = "elecomp"; 

    char *y = "elecstudy"; 

    char *t; 

    swap(x, y); 

    printf("(%s, %s)", x, y); 

    t = x; 

    x = y; 

    y = t; 

    printf("n(%s, %s)", x, y); 

    return 0; 

} 

 

 פלט: 

(elecomp, elecstudy) 
(elecstudy, elecomp) 

 

 .14תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5}; 

    int *p = arr; 

    ++*p; 

    p += 2; 

    printf("%d", *p); 

    return 0; 

} 

 
 פלט: 

 

3 
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 .15 תרגיל מס'

#include <stdio.h> 

void f(int *p, int *q) 

{ 

  p = q; 

 *p = 2; 

} 

int i = 0, j = 1; 

int main() 

{ 

  f(&i, &j); 

  printf("%d %d n", i, j); 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

 פלט: 

0 2 

 

 .16תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

void f(char**); 

int main() 

{ 

    char *argv[] = { "ab", "cd", "ef", "gh", "ij", "kl" }; 

    f(argv); 

    return 0; 

} 

void f(char **p) 

{ 

    char *t; 

    t = (p += sizeof(int))[-1]; 

    printf("%sn", t); 

} 

 

 פלט: 

Gh 

 

 ביתים. 4תופס בזיכרון  intמשתנה מסוג 

 תרגיל מס' 17.  

 מה זה אומר? 

int ( * f) (int * ) ; 

 

 תשובה: 
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 . intומחזיר משתנה מסוג  intמצביע לפונקציה, שלוקחת מצביע מסוג 

 

 .18תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

#define print(x) printf("%d ", x) 

int x; 

void Q(int z) 

{ 

    z += x; 

    print(z); 

} 

void P(int *y) 

{ 

    int x = *y + 2; 

    Q(x); 

    *y = x - 1; 

    print(x); 

} 

main(void) 

{ 

    x = 5; 

    P(&x); 

    print(x); 

} 

 

 פלט: 

12  7   6 

 

 .19תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int var;  /*Suppose address of var is 2000 */ 

  

 void *ptr = &var; 

 *ptr = 5; 

 printf("var=%d and *ptr=%d",var,*ptr); 

               

 return 0; 

} 

 

 פלט:  

 שגיאת קומפילציה 
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 .20תרגיל מס' 

 

#include <stdio.h> 

void mystery(int *ptra, int *ptrb)  

{ 

   int *temp; 

   temp = ptrb; 

   ptrb = ptra; 

   ptra = temp; 

} 

int main()  

{ 

    int a=2020, b=0, c=4, d=42; 

    mystery(&a, &b); 

    if (a < c) 

       mystery(&c, &a); 

    mystery(&a, &d); 

    printf("%dn", a); 

} 

 
 פלט: 

2020 

 
 

 .21תרגיל מס' 

 

#include <stdio.h> 

void f(int* p, int m) 

{ 

    m = m + 5; 

    *p = *p + m; 

    return; 

} 

void main() 

{ 

    int i=5, j=10; 

    f(&i, j); 

    printf("%d", i+j); 

} 

 פלט: 

30 

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 .22תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

#define swapl (a, b) tmp = a; a = b; b = tmp 

void swap2 ( int a, int b) 

{ 

        int tmp; 

        tmp = a; a = b; b = tmp; 

 } 

void swap3 (int*a, int*b) 

{ 

        int tmp; 

        tmp = *a; *a = *b; *b = tmp; 

} 

int main () 

{ 

        int num1 = 5, num2 = 4, tmp; 

        if (num1 < num2) {swap1 (num1, num2);} 

        if (num1 < num2) {swap2 (num1 + 1, num2);} 

        if (num1 >= num2) {swap3 (&num1, &num2);} 

        printf ("%d, %d", num1, num2); 

} 

 

 פלט: 

4,5 

 

 .23תרגיל מס' 

#include “stdio.h” 

int main() 

{ 

    int array[5][5]; 

    printf("%d",( (array == *array) && (*array == array[0]) )); 

    return 0;     

} 

 פלט: 

1 

 

 .24תרגיל מס' 

 מה זה אומר? 

int (*f) (int*); 

 

 תשובה: 

 . intומחזירה ערך מסוג  intמצביע לפונקציה אשר מקבלת מצביע מסוג 
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 .25תרגיל מס' 

#include “stdio.h” 

void swap(int *t, int *x)  

{ 

 int m; 

 m = *t;  

*t = *x; 

 *x = m;  

}  

int main() 

{ 

    int array[] = {3, 5, 1, 4, 6, 2}; 

    int done = 0; 

    int i; 

    while (done == 0) 

    { 

        done  = 1; 

        for (i = 0; i <= 4; i++) 

        { 

            if (array[i] < array[i+1]) 

            { 

                swap(&array[i], &array[i+1]); 

                done = 0; 

            } 

        } 

        for (i = 5; i >= 1; i--) 

        { 

            if (array[i] > array[i-1]) 

            { 

                swap(&array[i], &array[i-1]); 

                done = 0; 

            } 

        } 

    } 

    printf("%d", array[3]); 

return 0; 

} 

 פלט: 

1 
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 .26תרגיל מס' 

 

#include “stdio.h”  

void printxy(int x, int y); 

int  main() 

{ 

 int x = 1, y = 1; 

 printxy(x,y); 

return 0; 

} 

void printxy(int x, int y) 

{ 

    int *ptr; 

    x = 0; 

    ptr = &x; 

    y = *ptr; 

    *ptr = 1; 

    printf("%d,%d", x, y); 

} 

 

 פלט: 

0  ,1  

 

 .27תרגיל מס' 

#include “stdio.h” 

void main() 

{ 

int k=5; 

int *p=&k; 

int **m=&p; 

printf("%d %d %d",k,*p,**m); 

} 

 פלט: 

5 5 5 

 

 .28תרגיל מס' 

#include “stdio.h” 

int main() 

{ 

int a, *b=&a, **c=&b; 

a=4; 

**c=5; 

printf(“ a= %d \n”,a); 

return 0; 

} 
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 פלט: 

a=5 

 

 .29תרגיל מס' 

 הסבר מה אומר משפט הבא:  

int * f [ ] ( ); 

 

 תשובה: 

 .intמערך של פונקציות שמחזירות מצביעים למשתנים מסוג 

 

 .30תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

int foo(int* a, int* b) 

{ 

    int sum = *a + *b; 

    *b = *a; 

    return *a = sum - *b; 

} 

int main() 

{ 

    int i = 0, j = 1, k = 2, l; 

    l = i++ || foo(&j, &k); 

    printf("%d %d %d %d", i, j, k, l); 

    return 0; 

} 

 : פלט 

1  2  1   1 

 

 .31תרגיל מס' 

#include<stdio.h>  

int main()  

{  

  char *s[] = { "knowledge","is","power"};  

  char **p;  

  p = s;  

  printf("%s ", ++*p);  

  printf("%s ", *p++);  

  printf("%s ", ++*p);    

  return 0;  

} 

 פלט: 

nowledge nowledge s 
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 .32תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

#define VAL 32 

int main() 

{ 

    char arr[] = "elecstudy"; 

    *(arr + 0) &= ~VAL; 

    *(arr + 4) &= ~VAL; 

    printf("%s", arr);    

    return 0; 

} 

 

 פלט: 

ElecStudy 

 

 .33תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

void fun(int *p)  

{  

  int q = 10;  

  p = &q;  

}      

int main()  

{  

  int r = 20;  

  int *p = &r;  

  fun(p);  

  printf("%d", *p);  

  return 0;  

} 

 פלט: 

20 

 .34תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

#define R 10 

#define C 20 

 int main() 

{ 

   int (*p)[R][C]; 

   printf("%d",  sizeof(*p)); 

   getchar(); 

   return 0; 

} 

 : פלט 

800 
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 .35תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a[5] = {1,2,3,4,5}; 

    int *ptr = (int*)(&a+1); 

    printf("%d %d", *(a+1), *(ptr-1)); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

2   5 

 

 .36תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

 char *c[] = {"ElecStudy", "CPP", "Study", "Elec"}; 

char **cp[] = {c+3, c+2, c+1, c}; 

char ***cpp = cp; 

int main() 

{ 

    printf("%s ", **++cpp); 

    printf("%s ", *--*++cpp+3); 

    printf("%s ", *cpp[-2]+3); 

    printf("%s ", cpp[-1][-1]+1); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

Study cStudy c PP 

 

 .37תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

void f(char**); 

int main() 

{ 

    char *argv[] = { "ab", "cd", "ef", "gh", "ij", "kl" }; 

    f(argv); 

    return 0; 

} 

void f(char **p) 

{ 

    char *t; 

    t = (p += sizeof(int))[-1]; 

    printf("%sn", t); 

} 

 פלט: 

Gh 
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 .38תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    int a[][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

    int (*ptr)[3] = a; 

    printf("%d %d ", (*ptr)[1], (*ptr)[2]); 

    ++ptr; 

    printf("%d %dn", (*ptr)[1], (*ptr)[2]); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

2  3  5  6 

 

 .39תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main(void) 

{ 

    int i; 

    int *ptr = (int *) malloc(5 * sizeof(int)); 

    for (i=0; i<5; i++) 

        *(ptr + i) = i; 

    printf("%d ", *ptr++); 

    printf("%d ", (*ptr)++); 

    printf("%d ", *ptr); 

    printf("%d ", *++ptr); 

    printf("%d ", ++*ptr); 

} 

 פלט: 

0 1 2 2 3 

 

 . 40תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

int fun(int arr[]) { 

   arr = arr+1;  

   printf("%d ", arr[0]); 

} 

int main(void) { 

   int arr[2] = {10, 20}; 

   fun(arr); 

   printf("%d", arr[0]); 

   return 0; 

} 

 פלט: 

20   10 
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 .41תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

int f(int x, int *py, int **ppz) 

{ 

  int y, z; 

  **ppz += 1;  

   z  = **ppz; 

  *py += 2; 

   y = *py; 

   x += 3; 

   return x + y + z; 

} 

void main() 

{ 

   int c, *b, **a; 

   c = 4; 

   b = &c; 

   a = &b;  

   printf( "%d", f(c,b,a)); 

   getchar(); 

} 

 פלט: 

19 

 

 .42תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

int main() 

{  

   unsigned int x[4][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6},{7, 8, 9}, {10, 11, 12}}; 

   printf("%u, %u, %u", x+3, *(x+3), *(x+2)+3); 

} 

 פלט: 

2036, 2036, 2036 

 

 .43תרגיל מס' 

# include <stdio.h> 

int main( ) 

{ 

  static int a[] = {10, 20, 30, 40, 50}; 

  static int *p[] = {a, a+3, a+4, a+1, a+2}; 

  int **ptr = p; 

  ptr++; 

  printf("%d%d", ptr - p, **ptr}; 

} 

 פלט: 

140 
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 .44תרגיל מס' 

   , אם לא איזה פלט יהיה.( אם כן, אז באיזה שורה4( עד )1האם יש טעויות בשורות )

#include "stdio.h" 

typedef int (*funPtr)(int); 

int inc(int a) 

{ 

 printf("Inside inc() %dn",a); 

 return (a+1); 

} 

int main() 

{ 

 funPtr incPtr1 = NULL, incPtr2 = NULL;  

 incPtr1 = &inc; /* (1) */ 

 incPtr2 = inc; /* (2) */ 

 (*incPtr1)(5); /* (3) */ 

 incPtr2(5); /* (4)*/ 

 return 0; 

} 

 תשובה:

יות.  ואין טע   

 הפלט: 

Inside inc() 5nInside inc() 5n 

 

 .45תרגיל מס' 

#include <stdio.h> 

int main(void) 

   { 

    char c[ ] = "ICRBCSIT17"; 

    char *p=c; 

    printf("%s", c+2[p] – 6[p] – 1); 

    return 0; 

   } 

 פלט: 

17 

 .46תרגיל מס' 

#include<stdio.h> 

 int main() { 

    short a = 320; 

    char * ptr; 

    ptr = (char * ) & a; 

    printf("%d", * ptr); 

    return 0; 

} 

 פלט: 

64 
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 .47תרגיל מס' 

 : 9תפענח את הקוד ותבדוק מה עושה תוכנית הבא במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int i, Number, *P;  

  long Factorial = 1; 

  printf("\n Please Enter any number to Find Factorial\n"); 

  scanf("%d", & Number); 

   P = &Number; 

  for (i = 1; i <= *P; i++) 

   { 

     Factorial = Factorial * i; 

   } 

  printf("\nFactorial of %d Using Normal Var  = %d\n", Number, Factorial); 

  printf("Factorial of %d Using Pointer Var = %d\n", *P, Factorial); 

  return 0; 

} 

 

 .48תרגיל מס' 

 :12 -ו 9תפענח את הקוד ותבדוק מה עושה תוכנית הבא במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int a, b, *i, *j, Temp;  

  printf("\nPlease Enter the value of a and b\n"); 

  scanf("%d %d", &a, &b); 

  printf("\nBefore Swap: a = %d  b = %d\n", a, b); 

  i = &a; 

  j = &b; 

  Temp = *i; 

  *i    = *j; 

  *j    = Temp; 

  printf("\nAfter Swapping: a = %d  b = %d\n", a, b); 

  printf("\nAfter Swapping: i = %d  j = %d\n", *i, *j); 

  return 0; 

} 

 

 .49תרגיל מס' 

 . 6, 16,-5, 23,  5,  12,  6מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

void Sw (int *x, int *y) 

{ 

    int Temp; 

    Temp = *x; 

    *x = *y; 
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    *y = Temp; 

} 

void bub (int a[], int number) { 

    int i, j, temp; 

    for(i = 0; i < number - 1; i++) { 

        for(j = 0; j < number - i - 1; j++) { 

            if(a[j] > a[j + 1]) { 

                Sw (&a[j], &a[j + 1]); 

            } 

        } 

    } 

} 

int main() 

{ 

    int arr[100], size, i; 

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &size); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < size; i++) 

        scanf("%d", &arr[i]); 

    bub (arr, size); 

    printf("\n Array Sorted in Ascending Order : "); 

    for(i = 0; i < size; i++) 

    { 

        printf(" %d \t", arr[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

 .50תרגיל מס' 

 . ”Go “, “West“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{ 

   char Str1[100], Str2[100]; 

   char *s1 = Str1; 

 char *s2 = Str2; 

   printf("\n Please Enter the First String :  "); 

   gets(Str1); 

   printf("\n Please Enter the Second String :  "); 

   gets(Str2); 

   while(* ++s1); 

   while(*(s1++) = (*s2++));  

   printf("\n String after the Adding = %s", Str1); 

   return 0; 

} 
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 .51תרגיל מס' 

 .”Add123 “, “Addson“מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void adds(char *, char *);  

int main() 

{ 

   char Str1[100], Str2[100]; 

   printf("\n Please Enter the First String :  "); 

   gets(Str1); 

   printf("\n Please Enter the Second String :  "); 

   gets(Str2); 

   adds(Str1, Str2); 

   printf("\n String after the adds = %s", Str1); 

   return 0; 

} 

void adds(char *Str1, char *Str2) 

{ 

 while(*Str1) 

 { 

  Str1++; 

 } 

  

 while(*Str2) 

 { 

  *Str1 = *Str2; 

  *Str1++; 

  *Str2++; 

   } 

   *Str1 = '\0'; 

} 

 

 .52תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה? 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void CString(char* str1, char* str2); 

int main() 

{ 

   char Str[100], CStr[100]; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(Str); 

 CString(Str, CStr); 

 printf("\n Original String in Str variable   = %s", Str); 

   printf("\n String that we coped into CopyStr = %s", CStr); 

   return 0; 

} 
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void CString(char* str1, char* str2) 

{ 

 int i = 0; 

   for (i = 0; str1[i]!='\0'; i++) 

   { 

    str2[i] = str1[i]; 

   } 

 str2[i] = '\0'; 

} 

 

 .53תרגיל מס' 

 ”.I think, therefore I am“מה עושה תוכנית ומה יהיה פלט במקרה של קלט: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char str[100]; 

   char *s = str; 

   int vowels, consonants; 

   vowels = consonants = 0; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(str); 

   while (*s) 

   { 

    if(*s == 'a' || *s == 'e' || *s == 'i' || *s == 'o' || *s == 'u' 

|| 

  *s == 'A' || *s == 'E' || *s == 'I' || *s == 'O' || *s == 'U')   

  { 

     vowels++;    

   } 

    else 

      consonants++; 

     s++; 

 } 

    printf("\n Number of Vowels in this String = %d", vowels);   

 printf("\n Number of Consonants in this String = %d", consonants);   

  

   

   return 0; 

} 

 

 . 54תרגיל מס' 

 ?     ”String“מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

char* rev(char *Str) 

{ 

 static int i = 0; 

 static char RevStr[10]; 
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 if(*Str) 

 { 

  rev(Str + 1); 

  RevStr[i++] = *Str; 

 } 

 return RevStr; 

} 

int main() 

{ 

   char Str[100], temp; 

   int i, j, len; 

   printf("\n Please Enter any String :  "); 

   gets(Str); 

   printf("\n String after = %s", rev(Str)); 

   return 0; 

} 

 

 . 55תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:    ? 

#include <stdio.h> 

int *SAD(int arr[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Array[50], i, j, Size; 

 int *arr;  

 printf("\nPlease Enter the Number of elements in an array  :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter %d elements of an Array \n", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  scanf("%d", &Array[i]); 

    }   

 arr = SAD (Array, Size);    

 printf("\n **** Array  : ****\n"); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  printf(" Element at Array[%d] = %d \n", i, arr[i]); 

 }  

 return 0; 

} 

int * SAD(int arr[], int Size) 

{ 

 int i, j, temp; 

  

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  for (j = i + 1; j < Size; j++) 

  { 

   if(arr[i] < arr[j]) 

   { 
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    temp = arr[i]; 

    arr[i] = arr[j]; 

    arr[j] = temp; 

   }    

  } 

 } 

 return arr;  

} 

 

 . 56תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:    ? 

#include <stdio.h> 

int *SAA(int arr[], int Size); 

int main() 

{ 

 int Array[50], i, j, Size; 

 int *arr;  

 printf("\nPlease Enter th Number of elements in an array  :  "); 

 scanf("%d", &Size); 

 printf("\nPlease Enter %d elements of an Array \n", Size); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  scanf("%d", &Array[i]); 

    }   

 arr = SAA (Array, Size);    

 printf("\n **** Array: ****\n"); 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  printf(" Element at Array[%d] = %d \n", i, arr[i]); 

 }  

 return 0; 

} 

int * SAA int arr[], int Size) 

{ 

 int i, j, temp; 

 for (i = 0; i < Size; i++) 

 { 

  for (j = i + 1; j < Size; j++) 

  { 

   if(arr[i] > arr[j]) 

   { 

    temp = arr[i]; 

    arr[i] = arr[j]; 

    arr[j] = temp; 

   }    

  } 

 } 

 return arr;  

} 
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 . 57תרגיל מס' 

 . 6, 16,-5, 23,  5,  12,  6מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

void Swap(int *x, int *y) { 

    int Temp; 

    Temp = *x; 

    *x = *y; 

    *y = Temp; 

} 

void qS(int a[], int first, int last) { 

    int pivot, i, j; 

    if(first < last) { 

        pivot = first; 

        i = first; 

        j = last; 

        while (i < j) { 

            while(a[i] <= a[pivot] && i < last) 

                i++; 

            while(a[j] > a[pivot]) 

                j--; 

            if(i < j) { 

                Swap(&a[i], &a[j]); 

            } 

        } 

        Swap(&a[pivot], &a[j]); 

        qS (a, first, j - 1); 

        qS(a, j + 1, last); 

    } 

} 

int main() { 

    int a[100], number, i; 

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

        scanf("%d", &a[i]); 

    qS(a, 0, number - 1); 

    printf("\n Result : "); 

    for(i = 0; i < number; i++)  { 

        printf(" %d \t", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 
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 . 58תרגיל מס' 

 . 6, 16,-5, 23,  5,  12,  6מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

void Swap(int *x, int *y) { 

    int Temp; 

    Temp = *x; 

    *x = *y; 

    *y = Temp; 

} 

void sS (int a[], int number) { 

    int i, j; 

    for(i = 0; i < number; i++) { 

        for(j = i + 1; j < number; j++) { 

            if(a[i] > a[j]) { 

                Swap(&a[i], &a[j]); 

            } 

        } 

    } 

} 

int main() 

{ 

    int a[100], number, i; 

    printf("\n Please Enter the total Number of Elements  :  "); 

    scanf("%d", &number); 

    printf("\n Please Enter the Array Elements  :  "); 

    for(i = 0; i < number; i++) 

        scanf("%d", &a[i]); 

     

    sS (a, number); 

    printf("\n Result : "); 

    for(i = 0; i < number; i++)  { 

        printf(" %d \t", a[i]); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

 . 59תרגיל מס' 

 . 12735ובמקרה של  15372מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

void Find_Factors(int *);   

 int main() 

{ 

  int Number, *P;  

  printf("\n Please Enter number to Find Factors\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  P = &Number; 

  printf("\n Factors of a Number are:\n"); 

  Find_Factors(P);  
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   return 0; 

} 

void Find_Factors(int *Number) 

{  

  int i;  

   for (i = 1; i <= *Number; i++) 

   { 

    if(*Number % i == 0) 

     { 

       printf("%d ", i);   

     } 

   } 

} 
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 (. struct ,unionמבנה נתונים ). 7

7.1 Struct 

 ניקח דוגמא להבנת הצורך מבנה בתכנות. מבנה הוא קבוצת משתנים מסוגי נתונים שונים המיוצגים על ידי שם בודד

 .C בשפת

  ,שם התלמיד, גיל, כתובת, ת.ז. וכו'. דרך אחת לעשות זאת היא  ,התלמידים כמונתוני נניח שאנחנו צריכים לאחסן את 

ליצור  נצטרך  נתונים אלו עבור מספר רב של תלמידיםליצור משתנה שונה עבור כל תכונה, אולם כשאנו צריכים לאחסן 

 זה כאב ראש גדול לאחסן נתונים בדרך זו. ו עבור כל תלמיד ומשתנים אלושוב שוב 

זו בקלות על ידי שימוש במבנה. אנו יכולים ליצור מבנה שיש בו חברים לשם, מזהה, כתובת וגיל  אנו יכולים לפתור בעיה 

בין זאת בעזרת  נוכל לה ואז נוכל ליצור את המשתנים של מבנה זה עבור כל תלמיד. זה אולי נשמע מבלבל, אל דאגה

 . הבאה הדוגמא

 גדרת המבנה: 7.2

 אה: באופן כללי ניתן להגדיר את המבנה בצורה הב

struct struct_name { 
   DataType member1_name; 
   DataType member2_name; 
   DataType member3_name; 
   … 
}; 

 

struct – זאת מילה שמורה 

struct_name יכול להיות שם כלשהו . 

DataType  –  זה טיפוס נתונים שלmember1_name. 

 מסוגים שונים. נתונים יכולים להיות מאותו סוג או 

 

 כיצד מגדירים משתנים ששייכים למבנה מסוים? 7.3

 שני דרכים נםיש

 :א

struct  struct_name  var_name; 

 

 :ב

struct struct_name { 
   DataType member1_name; 
   DataType member2_name; 
   DataType member3_name; 
   … 
} var_name; 
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 לשדות של מבנים:כיצד ניגשים  7.4

 דרכים: 3ישנם 

 בעזרת אופרטור ".":

var_name.memeber_name = value; 

 

 דוגמא: 

#include <stdio.h> 
struct StudentData{ 
    char *stu_name; 
    int stu_id; 
    int stu_age; 
}; 
int main() 
{ 
     /* student is the variable of structure StudentData*/ 
     struct StudentData student; 
     /*Assigning the values of each struct member here*/ 
     student.stu_name = "Steve"; 
     student.stu_id = 1234; 
     student.stu_age = 30; 
     /* Displaying the values of struct members */ 
     printf("Student Name is: %s", student.stu_name); 
     printf("\nStudent Id is: %d", student.stu_id); 
     printf("\nStudent Age is: %d", student.stu_age); 
     return 0; 
} 

 

 פלט: 

Student Name is: Steve 
Student Id is: 1234 
Student Age is: 30 

 

 הגדרת הערכים לפי סדר: 

struct struct_name var_name =  
{value for memeber1, value for memeber2 …so on for all the members} 

 

 לדוגמה: 

#include <stdio.h> 
struct StudentData{ 
    char *stu_name; 
    int stu_id; 
    int stu_age; 
}; 
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int main() 
{ 
     /* student is the variable of structure StudentData*/ 
     struct StudentData student={"Steve",1234,30}; 
     /* Displaying the values of struct members */ 
     printf("Student Name is: %s", student.stu_name); 
     printf("\nStudent Id is: %d", student.stu_id); 
     printf("\nStudent Age is: %d", student.stu_age); 
     return 0; 
} 

 

 פלט: 

Student Name is: Steve 
Student Id is: 1234 
Student Age is: 30 

 

 ". Designated initializersנקראת " ו ראשונותהשיטות השיטה השלישית היא שיטה שמשותפת לשתי ה

#include <stdio.h> 
struct numbers 
{ 
   int num1, num2; 
}; 
int main() 
{ 
   // Assignment using using designated initialization 
   struct numbers s1 = {.num2 = 22, .num1 = 11}; 
   struct numbers s2 = {.num2 = 30}; 
   printf ("num1: %d, num2: %d\n", s1.num1, s1.num2); 
   printf ("num1: %d", s2.num2); 
   return 0; 
} 

 

 פלט:  

num1: 11, num2: 22 
num1: 30 

 

 Nested Structure in C: Struct inside another structמבנה בתוך מבנה:  7.5

  struct struct_nameאנו יכולים להשתמש במבנה בתוך מבנה אחר. כפי שהסברתי לעיל כי ברגע שהצהרת על מבנה, 

פועל כסוג נתונים חדש כך שנוכל לכלול אותו במבנה אחר בדיוק כמו סוג הנתונים של חברי נתונים אחרים. נשמע  הוא 

 . ה מיטביתתעזור לנו להבין זאת בצור מבלבל? אל תדאגו. הדוגמה הבאה 

 דוגמא של שימוש במבנה בתוך מבנה: 

 נגדיר  מבנה ראשון: 

struct stu_address 
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{ 
     int street; 
     char *state; 
     char *city; 
     char *country; 
} 

 

 ראשון וגם מכיל איברים נוספים: הנגדיר מבנה שני שמשתמש במבנה 

struct stu_data 
{ 
    int stu_id; 
    int stu_age; 
    char *stu_name; 
    struct stu_address stuAddress; 
} 

 

 ערכים שנמצאים בתוך מבנה מקושר למבנה: האתחול 

struct  stu_data  mydata; 
mydata.stu_id = 1001; 
mydata.stu_age = 30; 
mydata.stuAddress.state = "UP"; //Nested struct assignment 

 

 גישה לאיברי מבנה מקושר נעשה בעזרת אותו פרמטר "." כמו שהייה במבנה רגיל. 

printf("%s",  mydata.stuAddress.city); 

 

 במבנה.  typedef -שימוש ב 7.6

typedef   הופך את הקוד לקצר וקריא יותר. בדיון לעיל ראינו שבזמן שמשתמשים במבנים בכל פעם עלינו להשתמש

 -בהגדרה ארוכה, מה שהופך את הקוד למסובך, ארוך, מורכב ופחות קריא. הפתרון הפשוט לסוגיה זו הוא שימוש ב

typedef .זה כמו כינוי של מבנה . 

 typedefקוד ללא 

struct home_address { 
  int local_street; 
  char *town; 
  char *my_city; 
  char *my_country; 
}; 
... 
struct home_address var;  
var.town = "Agra"; 
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 typedef -קוד עם שימוש ב

typedef struct home_address{ 
  int local_street; 
  char *town; 
  char *my_city; 
  char *my_country; 
}addr; 
.. 
.. 
addr var1; 
var.town = "Agra"; 

 

 struct home_address varבמקום להשתמש ברשימה: 

 addr var1אנו משתמשים ברשימה קצרה יותר:  

 גישה למבנים בעזרת מצביעים. 7.7

 : (  struct -זה מצביע ל ptr)כאן  ניתן להגדיר מצביע למבנה

struct name { 
    member1; 
    member2; 
    . 
    . 
}; 
 
int main() 
{ 
    struct name *ptr, Harry; 
} 

 

 ". -כדי לגשת לאיברים של המבנה אנו משתמשים באופרטור מיוחד ">

 ".-דוגמא לגישה לאיברי המבנה בעזרת אופרטור ">

#include <stdio.h> 
struct person 
{ 
   int age; 
   float weight; 
}; 
 
int main() 
{ 
    struct person *personPtr, person1; 
    personPtr = &person1;    
 
    printf("Enter age: "); 
    scanf("%d", &personPtr->age); 
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    printf("Enter weight: "); 
    scanf("%f", &personPtr->weight); 
 
    printf("Displaying:\n"); 
    printf("Age: %d\n", personPtr->age); 
    printf("weight: %f", personPtr->weight); 
 
    return 0; 
} 

 

 מצביע שמוגדר במשפט – personPtrנמצא בתוך  person1בדוגמה הזאת כתובת של 

 personPtr = &person1 ; 

 

 . personPtrבעזרת מצביע  person1המבנה של איברים של לעכשיו ניתן לגשת 

 age.(personPtr*) -דומה ל personPtr->ageאגב: 

       personPtr->weight דומה ל- (*personPtr).weight 

 ה דינמית של זיכרון ושימוש של זיכרון דינמי למבנים.אהקצ 7.8

 נבין קודם כל מה זה הקצאה דינמית. 

 מספר קבוע של ערכים. לאחר שהוכרז גודל מערך, אינך יכול לשנות אותו. כידוע מערך הוא אוסף של 

לפעמים גודל המערך שהצהרת עשוי להיות לא מספיק. כדי לפתור בעיה זו, באפשרותך להקצות זיכרון ידנית במהלך  

 .Cזמן ההפעלה. זה ידוע כהקצאת זיכרון דינאמית בתכנות 

 ומשתמשים בפונקציות הבאת:  <stdlib.h>כדי לבצע הקצאה הזאת משתמשים בספריה 

malloc(), calloc(), realloc(), free )( 

 

 :     ()malloc פונקציה

ptr = (castType*) malloc(size); 

 

 הסבר:

א מחזיר מצביע של חלל שניתן  וזיכרון של מספר הבתים שצוין. בנוסף, ה אזור הפונקציה שומרת 
 שהיא. ים מכל צורה מצביע להטיל אותו ב

 

 דוגמא: 

ptr = (float*) malloc(100 * sizeof(float)); 

 

 : תוצאה

  ptrבתים. בנוסף,  4הוא  floatשגודל  שוםמ  אתזובתים של זיכרון.  400ההצהרה שלעיל מקצה 
 הראשון בזיכרון שהוקצה. יתהמצביע מחזיק את הכתובת של הב
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 אם לא ניתן להקצות את הזיכרון. NULLלמצביע  חזיר הביטוי מ

 

 calloc  )( פונקציה:

ptr = (castType*)calloc(n, size); 

 

 הסבר:

 .מהווה הקצאה רציפה "calloc" השם
 

   calloc)(  -מקצה זיכרון ומשאירה את הזיכרון ללא יוזמה. ואילו פונקציית ה  malloc)(  הפונקציה
 לאפס.  זיכרון הזהמקצה זיכרון ומאתחל את כל ה

 

 דוגמא: 

ptr = (float*) calloc(25, sizeof(float)); 

 

 : תוצאה

הזה   זיכרוןאת כל ה תומאתחל floatאלמנטים מסוג  25ההצהרה שלעיל מקצה שטח רציף בזיכרון ל 
 לאפס.

 

 free )(   פונקציה:

free(ptr); 

 

 הסבר:

לא משתחרר מעצמם. עליך    malloc)(  או  calloc)(  זיכרון שהוקצה באופן דינמי שנוצר באמצעות
 כדי לשחרר את החלל.  free )( פונקציהלהשתמש ב

 

 דוגמא: 

free(ptr); 

 

 : תוצאה

 .ptrהצהרה זו משחררת את השטח שהוקצה בזיכרון שהצביע על ידי 
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 דוגמה: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main() 

{ 

    int n, i, *ptr, sum = 0; 

    printf("Enter number of elements: "); 

    scanf("%d", &n); 

    ptr = (int*) malloc(n * sizeof(int)); 

     // if memory cannot be allocated 

    if(ptr == NULL)                      

    { 

        printf("Error! memory not allocated."); 

        exit(0); 

    } 

    printf("Enter elements: "); 

    for(i = 0; i < n; ++i) 

    { 

        scanf("%d", ptr + i); 

        sum += *(ptr + i); 

    } 

    printf("Sum = %d", sum); 

      // deallocating the memory 

    free(ptr); 

    return 0; 

} 

 הסבר:

 .intשל  nכאן הקצנו את הזיכרון באופן דינמי למספר 

 

 דוגמה: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main() 

{ 

    int n, i, *ptr, sum = 0; 

    printf("Enter number of elements: "); 

    scanf("%d", &n); 

    ptr = (int*) calloc(n, sizeof(int)); 

    if(ptr == NULL) 

    { 

        printf("Error! memory not allocated."); 

        exit(0); 

    } 

    printf("Enter elements: "); 

    for(i = 0; i < n; ++i) 

    { 

        scanf("%d", ptr + i); 

        sum += *(ptr + i); 

    } 
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    printf("Sum = %d", sum); 

    free(ptr); 

    return 0; 

} 

 הסבר:

 .על ידי המשתמש  נוהמספרים שהוז nתוכנית לחישוב סכום 

 

 פלט: 

Enter number of elements: 5 
Enter elements: 12 
23 
34 
45 
56 
Sum = 170 

 

 realloc )(   פונקציה:

ptr = realloc(ptr, x); 

 הסבר:

מספיק או יותר מהנדרש, באפשרותך לשנות את גודל הזיכרון  אם הזיכרון שהוקצה דינאמית אינו 
 . realloc )(-שהוקצה בעבר באמצעות פונקציית ה

 

 דוגמא: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main() 

{ 

    int *ptr, i , n1, n2; 

    printf("Enter size: "); 

    scanf("%d", &n1); 

    ptr = (int*) malloc(n1 * sizeof(int)); 

    printf("Addresses of previously allocated memory: "); 

    for(i = 0; i < n1; ++i) 

         printf("%u\n",ptr + i); 

    printf("\nEnter the new size: "); 

    scanf("%d", &n2); 

    // rellocating the memory 

    ptr = realloc(ptr, n2 * sizeof(int)); 

    printf("Addresses of newly allocated memory: "); 

    for(i = 0; i < n2; ++i) 

         printf("%u\n", ptr + i); 

      free(ptr); 

    return 0; 

} 
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 : פלט 

Enter size: 2 
Addresses of previously allocated memory:26855472 
26855476 
 
Enter the new size: 4 
Addresses of newly allocated memory:26855472 
26855476 
26855480 
26855484 

 

 . הקצאת זיכרון דינמי של מבנים

לפעמים, מספר המשתנים המבניים שהצהרת עשוי להיות בלתי מספיק. יתכן שתצטרך להקצות זיכרון במהלך זמן  

 . Cההפעלה. כך תוכלו להשיג זאת בתכנות 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

struct person { 

   int age; 

   float weight; 

   char name[30]; 

}; 

int main() 

{ 

   struct person *ptr; 

   int i, n; 

   printf("Enter the number of persons: "); 

   scanf("%d", &n); 

   // allocating memory for n numbers of struct person 

   ptr = (struct person*) malloc(n * sizeof(struct person)); 

   for(i = 0; i < n; ++i) 

   { 

       printf("Enter first name and age respectively: "); 

       // To access members of 1st struct person, 

       // ptr->name and ptr->age is used 

       // To access members of 2nd struct person, 

       // (ptr+1)->name and (ptr+1)->age is used 

       scanf("%s %d", (ptr+i)->name, &(ptr+i)->age); 

   } 

   printf("Displaying Information:\n"); 

   for(i = 0; i < n; ++i) 

       printf("Name: %s\tAge: %d\n", (ptr+i)->name, (ptr+i)->age); 

   return 0; 

} 

 פלט: 

Enter the number of persons:  2 
Enter first name and age respectively:  Harry 24 
Enter first name and age respectively:  Gary 32 
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Displaying Information: 
Name: Harry Age: 24 
Name: Gary Age: 32 

 

 מוזן על ידי המשתמש. n -נוצרים כאשר ה structשל משתני  nבדוגמה לעיל, מספר 

 בהגדרה הבאה:  , השתמשנוstruct person של nכדי להקצות את הזיכרון למספר 

ptr = (struct person*) malloc(n * sizeof(struct person)); 

 . personכדי לקבל גישה לאיברים של  ptr -ואז אנו משתמשים ב

 מבנים ופונקציות. 7.9

 בפרק זה נלמד כיצד מעבירים משתנים של מבנה בתור פרמטרים של הפונקציה.  

 העברת מבנים לפונקציה: 

#include <stdio.h> 

struct student 

{ 

    char name[50]; 

    int age; 

}; 

// function prototype 

void display(struct student s); 

int main() 

{ 

    struct student s1; 

    printf("Enter name: "); 

    scanf("%s", s1.name); 

    printf("Enter age: "); 

    scanf("%d", &s1.age); 

        display(s1);   // passing struct as an argument 

     

    return 0; 

} 

void display(struct student s)  

{ 

  printf("\nDisplaying information\n"); 

  printf("Name: %s", s.name); 

  printf("\nAge: %d", s.age); 

} 

 פלט: 

Enter name: Mark 
Enter age: 50 
 
Displaying information 
Name: Mark 
Age: 50 
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 הסבר:

 בעזרת קריאה   display )(. משתנה מועבר לפונקציה struct studentשל מבנה  s1משתנה  נגדיר  כאן
 

display(s1) ; 

 

 החזרת מבנה מהפונקציה: 

#include <stdio.h> 

struct student 

{ 

    char name[50]; 

    int age; 

}; 

// function prototype 

struct student getInformation(); 

int main() 

{ 

    struct student s; 

    s = getInformation(); 

    printf("\nDisplaying information\n"); 

    printf("Name: %s", s.name); 

    printf("\nRoll: %d", s.age); 

     return 0; 

} 

struct student getInformation()  

{ 

  struct student s1; 

  printf("Enter name: "); 

  scanf ("%[^\n]%*c", s1.name); 

  printf("Enter age: "); 

  scanf("%d", &s1.age); 

   return s1; 

}  

 פלט: 

. הפונקציה מחזירה    s = getInformation; )( הצהרה באמצעות מוזמנת  getInformationכאן, פונקצית )(
struct student  מסוגstruct מהפונקציה הראשית )(. המבנה המוחזר מוצגmain . 

 
 . struct studentהוא גם    getInformationשימו לב, סוג החזרה של )(

 

 : by referenceהעברת מבנה לפי הפנייה 

 לפי הפניה(. ים אחרים משתנים מסוג יםמעביר נור מבנים לפי הפניה )בצורה דומה כמו שאי עבהגם ל יםיכול נחנוא

 מועברים לפונקציה.  structהפניה, כתובות הזיכרון של משתני העברה בבמהלך 

#include <stdio.h> 

typedef struct Complex 

{ 

    float real; 
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    float imag; 

} complex; 

  

void addNumbers(complex c1, complex c2, complex *result);  

  

int main() 

{ 

    complex c1, c2, result; 

    printf("For first number,\n"); 

    printf("Enter real part: "); 

    scanf("%f", &c1.real); 

    printf("Enter imaginary part: "); 

    scanf("%f", &c1.imag); 

    printf("For second number, \n"); 

    printf("Enter real part: "); 

    scanf("%f", &c2.real); 

    printf("Enter imaginary part: "); 

    scanf("%f", &c2.imag); 

    addNumbers(c1, c2, &result);  

    printf("\n result.real = %.1f \n", result.real); 

    printf("result.imag = %.1f", result.imag); 

       return 0; 

} 

void addNumbers(complex c1, complex c2, complex *result)  

{ 

     result->real = c1.real + c2.real; 

     result->imag = c1.imag + c2.imag;  

} 

 פלט: 

For first number, 
Enter real part:  1.1 
Enter imaginary part:  -2.4 
For second number,  
Enter real part:  3.4 
Enter imaginary part:  -3.2 
 
result.real = 4.5 
result.imag = -5.6 

 

 הסבר:

 .  addNumbersוכתובת התוצאה מועברים לפונקציה )( c1, c2 .בתוכנית לעיל, שלושה משתני מבנה
 כאן, התוצאה מועברת על ידי הפניה. 

 
 main)( תמשתנה, משתנה התוצאה בתוך פונקציית הראשי  addNumbersכאשר משתנה התוצאה בתוך )(

 משתנה גם הוא בהתאם.

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 . unionמבנה מסוג  7.10

union הוא סוג נתונים מיוחד הקיים ב- C  המאפשר לאחסן סוגי נתונים שונים באותו מיקום זיכרון. אתם יכולים להגדיר

union   עם חברים רבים, אך רק חבר אחד יכול להכיל ערך בכל זמן נתון. איגודים מספקים דרך יעילה להשתמש באותו

 מיקום זיכרון למטרות מרובות. 

 בריהם.זהים, למעט הקצאת זיכרון לח C -ב struct -וה union  מושגים

struct  .מקצה שטח אחסון לכל החברים בו בנפרד 

 מקצה שטח אחסון משותף אחד לכל חבריו.  union -ואילו ה

. עם union -בכל פעם. איננו יכולים לגשת לכל ערכי החברים בו זמנית ב union -אנו יכולים לגשת לחבר אחד בלבד ב

מקצה שטח אחסון משותף אחד לכל   union -בה לכך היא שהיכול לגשת לכל ערכי החברים בו זמנית. הסי structזאת, 

 מקצה שטח אחסון לכל החברים בו בנפרד.  structחבריה. כאשר 

 בנפרד. unionרבים בתוכנית וזיכרון יוקצה לכל משתנה  unionניתן ליצור משתני 

 שימוש במשתנים מסוג מצביע.  שימוש במשתנים רגילים. 

 הגדרה: 
union tag_name 
{ 
data type var_name1; 
data type var_name2; 
data type var_name3; 
}; 

 הגדרה: 
union tag_name 
{ 
data type var_name1; 
data type var_name2; 
data type var_name3; 
}; 

 דוגמה:
union student 
{ 
int  mark; 
char name[10]; 
float average; 
}; 

 דוגמה:
union student 
{ 
int  mark; 
char name[10]; 
float average; 
}; 

 הגדרה של משתנה ששייך  למבנה: 
union student report; 

 הגדרה של משתנה ומצביע ששייכים  למבנה: 
union student *report, rep; 

 אתחול המשתנה ללא מצביע: 
union student report = {100, “Mani”, 99.5}; 

 אתחול המשתנה עם מצביע: 
union student rep = {100, “Mani”, 99.5}; 
report = &rep; 

 גישה לאיברים של  המבנה ללא מצביע: 
report.mark; 
report.name; 
report.average; 

 גישה למשתנים עם  מצביע: 
report  -> mark; 
report -> name; 
report -> average; 
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 .unionהגדרת  7.11

כדי להקצות זיכרון לסוג   ,ידי המשתמש. עם זאת, לא מוקצה שום זיכרוןכאשר מוגדר איחוד הוא יוצר סוג מוגדר על  

 עלינו ליצור משתנים. איחוד נתון ולעבוד איתו

 כך אנו יוצרים משתני איחוד.  

union car 
{ 
  char name[50]; 
  int price; 
}; 
 
int main() 
{ 
  union car car1, car2, *car3; 
  return 0; 
} 

 

 .unionאפשרות שנייה להגדרת 

union car 
{ 
  char name[50]; 
  int price; 
} car1, car2, *car3; 

 

 .union carוהם שייכים לאיחוד  car3ומצביע לאיחוד  car1, car2משתנים  אנו מגדירים בשתי דוגמאות האלו

 

 

 .unionגישה לאיברי האיחוד  7.12

כדי לגשת לאיברים של איחוד אנו משתמשים באופרטור "." וכדי לגשת למצביעים למשתנים של האיחוד נשתמש 

 דוגמה שראינו קודם:ה". לגבי -באופרטור ">

נרשום  car3של מצביע לאיבר  priceוכדי לגשת לשדה  car1.priceנרשום  car1של איבר  priceכדי לגשת לשדה 

(*car3).price  אוcar3->price  . 

 .unionלבין איחוד  structהבדל בין מבנה  7.13

 נראה כמה דוגמאות וננסה להבין את ההבדל ביניהם. 

#include <stdio.h> 

union unionJob 

{ 

   //defining a union 

   char name[32]; 

   float salary; 

   int workerNo; 

} uJob; 
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struct structJob 

{ 

   char name[32]; 

   float salary; 

   int workerNo; 

} sJob; 

  

int main() 

{ 

   printf("size of union = %d bytes", sizeof(uJob)); 

   printf("\nsize of structure = %d bytes", sizeof(sJob)); 

   return 0; 

} 

 פלט: 

size of union = 32 
size of structure = 40 

 

 הסבר:

 ? אלומאיפה יצאו הבדלים בין מבנים 
 בית. ממה זה נובע?  40שתופס  sJobנראה את המבנה 

[32]name  גודל של בית,  32תופסsalary  בית וגודל של  4תופסworkerNo  בית.   4גם 
יתפוס את המיקום של המשתנה הגדול  unionבית. זה קורה עקב כך שאיחוד  uJob 32ומת זאת גודל של  ע ל

 . name[32]בית של משתנה  32ביותר שנמצא ברשימת המשתנים. במקרה שלנו זה 
 שימו לב!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 קומפיילר מסתדר עם זה ללא הודעת שגיאה. , הstructושל  unionניתן לתת אותם שמות לאיברים של 

 

 . בכל פעם unionשל ניתן לגשת רק לחבר אחד 

בבת אחת מכיוון שהקצות זיכרון מספיק לכל החברים. עם זאת, זה לא  structשל לגשת לכל החברים  יםיכול נחנוא

 רק בפעם אחת. בוא נראה דוגמא.  union -לגשת לחבר יחיד ב יםיכול נו. אunion -המקרה ב

#include <stdio.h> 

union Job 

{ 

   float salary; 

   int workerNo; 

} j; 

  

int main() 

{ 

   j.salary = 12.3; 

   j.workerNo = 100; 

  

   printf("Salary = %.1f\n", j.salary); 

   printf("Number of workers = %d", j.workerNo); 

   return 0; 

} 
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 פלט: 

Salary = 0.0 
Number of workers = 100 

 

 הסבר:

והגדרה  j.workerNo = 100   לאחר שורה הזאת הגדרנו    j.salary = 12.3 -ששימו לב, שלמרות שהגדרנו 
 הזאת מחקה את ההגדרה הקודמת. 

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 מבנים. שא תרגילים בנו 7.14

 מעקב. טבלאות  – מבניםשא תרגילים בנו 7.14.1

 

 .1'  מס תרגיל

 קוד? של ה פלט מה הוא   קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

  

struct Person { 

  char name[50]; 

  int citNo; 

  float salary; 

} person1; 

  

int main() { 

  strcpy(person1.name, "George Orwell"); 

  person1.citNo = 1984; 

  person1. salary = 2500; 

  printf("Name: %s\n", person1.name); 

  printf("Citizenship No.: %d\n", person1.citNo); 

  printf("Salary: %.2f", person1.salary); 

  return 0; 

} 

 

 .2'  מס תרגיל

 קוד? של ה פלט מה הוא   קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

typedef struct Person { 

  char name[50]; 

  int sum_year; 

  float salary_month; 

} person; 

int main() { 

  person p1; 

  strcpy(p1.name, "George Bush"); 

  p1.citNo = 1984321; 

  p1. salary = p1.citNo/12; 

  printf("Name: %s\n", p1.name); 

  printf("Citizenship No.: %d\n", p1.citNo); 

  printf("Salary: %.2f", p1.salary); 

  return 0; 

} 
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 .3'  מס תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

 

#include <stdio.h> 

struct student {  

    char name[50]; 

    int roll; 

    float marks; 

} s; 

  

int main() { 

    printf("Enter information:\n"); 

    printf("Enter name: "); 

    gets(s.name); 

    printf("Enter roll number: "); 

    scanf("%d", &s.roll); 

    printf("Enter marks: "); 

    scanf("%f", &s.marks); 

     printf("Displaying Information:\n"); 

    printf("Name: "); 

    printf("%s", s.name); 

    printf("Roll number: %d\n", s.roll); 

    printf("Marks: %.1f\n", s.marks); 

     return 0; 

} 

 

 .4'  מס תרגיל

 קוד? של ה פלט מה הוא   קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

struct complex { 

  int imag; 

  float real; 

}; 

  

struct number { 

  struct complex comp; 

  int integer; 

} num1; 

int main() { 

  num1.comp.imag = 11; 

  num1.comp.real = 5.25; 

  num1.integer = 6; 

  printf("Imaginary Part: %d\n", num1.comp.imag); 

  printf("Real Part: %.2f\n", num1.comp.real); 

  printf("Integer: %d", num1.integer); 

  return 0; 

} 
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 .5'  מס תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

struct Distance { 

    int mm; 

    int cm; 

    int m; 

} d1, d2, sumOfDistances; 

  

int main() { 

    printf("Enter information for 1st distance\n"); 

    printf("Enter mm: "); 

    scanf("%d", &d1.mm); 

    printf("Enter cm: "); 

    scanf("%d", &d1.cm); 

    printf("Enter m: "); 

    scanf("%d", &d1.m); 

  

    printf("\nEnter information for 2nd distance\n"); 

    printf("Enter mm: "); 

    scanf("%d", &d2.mm); 

    printf("Enter cm: "); 

    scanf("%d", &d2.cm); 

    printf("Enter m: "); 

    scanf("%d", &d2.m); 

  

    sumOfDistances.mm=d1.mm+d2.mm; 

    sumOfDistances.cm=d1.cm+d2.cm; 

    sumOfDistances.m=d1.m+d2.m; 

 

 printf("\nSum of distances = %d m %d cm %d mm", sumOfDistances.m, 

sumOfDistances.cm, sumOfDistances.mm ); 

  

    if (sumOfDistances.mm>=10) { 

        sumOfDistances.mm -= 10; 

        ++sumOfDistances.cm; 

    } 

    if (sumOfDistances.cm>=100) { 

        sumOfDistances.cm -= 100; 

        ++sumOfDistances.m; 

    } 

    printf("\nSum of distances = %d m %d cm %d mm", sumOfDistances.m, 

sumOfDistances.cm, sumOfDistances.mm ); 

    return 0; 

} 
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 .6'  מס תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

struct person 

{ 

   int age; 

   float weight; 

}; 

  

int main() 

{ 

    struct person *personPtr, person1; 

    personPtr = &person1;    

    printf("Enter age: "); 

    scanf("%d", &personPtr->age); 

    printf("Enter weight: "); 

    scanf("%f", &personPtr->weight); 

    printf("Displaying:\n"); 

    printf("Age: %d\n", personPtr->age); 

    printf("weight: %f", personPtr->weight); 

    return 0; 

} 

 

 .7'  מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

  

struct Books { 

   char  title[50]; 

   char  author[50]; 

   char  subject[100]; 

   int   book_id; 

}; 

  

int main( ) { 

  

   struct Books Book1;         

   struct Books Book2;         

  

   strcpy( Book1.title, "C Programming"); 

   strcpy( Book1.author, "Nuha Ali");  

   strcpy( Book1.subject, "C Programming Tutorial"); 

   Book1.book_id = 6495407; 

  

   strcpy( Book2.title, "Telecom Billing"); 

   strcpy( Book2.author, "Zara Ali"); 

   strcpy( Book2.subject, "Telecom Billing Tutorial"); 
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   Book2.book_id = 6495700; 

  

   printf( "Book 1 title : %s\n", Book1.title); 

   printf( "Book 1 author : %s\n", Book1.author); 

   printf( "Book 1 subject : %s\n", Book1.subject); 

   printf( "Book 1 book_id : %d\n", Book1.book_id); 

  

   printf( "Book 2 title : %s\n", Book2.title); 

   printf( "Book 2 author : %s\n", Book2.author); 

   printf( "Book 2 subject : %s\n", Book2.subject); 

   printf( "Book 2 book_id : %d\n", Book2.book_id); 

  

   return 0; 

} 

 

 

 .8'  מס תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

struct student { 

   char name[50]; 

   int age; 

}; 

void display(struct student s); 

int main() { 

   struct student s1; 

   printf("Enter name: "); 

   scanf("%[^\n]%*c", s1.name); 

   printf("Enter age: "); 

   scanf("%d", &s1.age); 

   display(s1);  

  

   return 0; 

} 

void display(struct student s) { 

   printf("\nDisplaying information\n"); 

   printf("Name: %s", s.name); 

   printf("\nAge: %d", s.age); 

} 

 

 .9'  מס תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

typedef struct Complex 

{ 

    float real; 

    float imag; 
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} complex; 

  

void addNumbers(complex c1, complex c2, complex *result);  

  

int main() 

{ 

    complex c1, c2, result; 

  

    printf("For first number,\n"); 

    printf("Enter real part: "); 

    scanf("%f", &c1.real); 

    printf("Enter imaginary part: "); 

    scanf("%f", &c1.imag); 

  

    printf("For second number, \n"); 

    printf("Enter real part: "); 

    scanf("%f", &c2.real); 

    printf("Enter imaginary part: "); 

    scanf("%f", &c2.imag); 

  

    addNumbers(c1, c2, &result);  

    printf("\nresult.real = %.1f\n", result.real); 

    printf("result.imag = %.1f", result.imag); 

     

    return 0; 

} 

void addNumbers(complex c1, complex c2, complex *result)  

{ 

     result->real = c1.real + c2.real; 

     result->imag = c1.imag + c2.imag;  

} 

 

 . 10'  מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

struct Books { 

   char  title[50]; 

   char  author[50]; 

   char  subject[100]; 

   int   book_id; 

}; 

  

void printBook( struct Books book ); 

int main( ) { 

   struct Books Book1;        /* Declare Book1 of type Book */ 

   struct Books Book2;        /* Declare Book2 of type Book */ 

    strcpy( Book1.title, "C Programming"); 

   strcpy( Book1.author, "Nuha Ali");  

   strcpy( Book1.subject, "C Programming Tutorial"); 
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   Book1.book_id = 6495407; 

   strcpy( Book2.title, "Telecom Billing"); 

   strcpy( Book2.author, "Zara Ali"); 

   strcpy( Book2.subject, "Telecom Billing Tutorial"); 

   Book2.book_id = 6495700; 

   printBook( Book1 ); 

   printBook( Book2 ); 

   return 0; 

} 

void printBook( struct Books book ) { 

   printf( "Book title : %s\n", book.title); 

   printf( "Book author : %s\n", book.author); 

   printf( "Book subject : %s\n", book.subject); 

   printf( "Book book_id : %d\n", book.book_id); 

} 

 

 . 11'  מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

union unionJob 

{ 

   char name[32]; 

   float salary; 

   int workerNo; 

} uJob; 

struct structJob 

{ 

   char name[32]; 

   float salary; 

   int workerNo; 

} sJob; 

int main() 

{ 

   printf("size of union = %d bytes", sizeof(uJob)); 

   printf("\nsize of structure = %d bytes", sizeof(sJob)); 

   return 0; 

} 

 

 . 12'  מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

union Job { 

   float salary; 

   int workerNo; 

} j; 

int main() { 

   j.salary = 12.3; 
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   j.workerNo = 100; 

   printf("Salary = %.1f\n", j.salary); 

   printf("Number of workers = %d", j.workerNo); 

   return 0; 

} 

 

 . 31'  מס תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

struct student 

{ 

    char name[50]; 

    int age; 

}; 

struct student getInformation(); 

  

int main() 

{ 

    struct student s; 

    s = getInformation(); 

    printf("\nDisplaying information\n"); 

    printf("Name: %s", s.name); 

    printf("\nRoll: %d", s.age); 

     

    return 0; 

} 

struct student getInformation()  

{ 

  struct student s1; 

  printf("Enter name: "); 

  scanf ("%[^\n]%*c", s1.name); 

  printf("Enter age: "); 

  scanf("%d", &s1.age); 

  return s1; 

} 

  

 . 14'  מס תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

typedef struct complex { 

    float real; 

    float imag; 

} complex; 

  

complex add(complex n1, complex n2); 

  

int main() { 
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    complex n1, n2, result; 

  

    printf("For 1st complex number \n"); 

    printf("Enter the real and imaginary parts: "); 

    scanf("%f %f", &n1.real, &n1.imag); 

    printf("\nFor 2nd complex number \n"); 

    printf("Enter the real and imaginary parts: "); 

    scanf("%f %f", &n2.real, &n2.imag); 

  

    result = add(n1, n2); 

  

    printf("Sum = %.1f + %.1fi", result.real, result.imag); 

    return 0; 

} 

complex add(complex n1, complex n2) { 

    complex temp; 

    temp.real = n1.real + n2.real; 

    temp.imag = n1.imag + n2.imag; 

    return (temp); 

} 

 

 . 15'  מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 struct Books { 

   char  title[50]; 

   char  author[50]; 

   char  subject[100]; 

   int   book_id; 

}; 

void printBook( struct Books *book ); 

int main( ) { 

   struct Books Book1;         

   struct Books Book2;         

   strcpy( Book1.title, "C Programming"); 

   strcpy( Book1.author, "Nuha Ali");  

   strcpy( Book1.subject, "C Programming Tutorial"); 

   Book1.book_id = 6495407; 

   strcpy( Book2.title, "Telecom Billing"); 

   strcpy( Book2.author, "Zara Ali"); 

   strcpy( Book2.subject, "Telecom Billing Tutorial"); 

   Book2.book_id = 6495700; 

    printBook( &Book1 ); 

   printBook( &Book2 ); 

   return 0; 

} 

void printBook( struct Books *book ) { 

   printf( "Book title : %s\n", book->title); 

   printf( "Book author : %s\n", book->author); 
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   printf( "Book subject : %s\n", book->subject); 

   printf( "Book book_id : %d\n", book->book_id); 

} 

 

 . 16 ' מס תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

struct TIME { 

    int seconds; 

    int minutes; 

    int hours; 

}; 

  

void differenceBetweenTimePeriod(struct TIME t1, struct TIME t2, struct TIME 

*diff); 

  

int main() { 

    struct TIME startTime, stopTime, diff; 

    printf("Enter start time: \n"); 

    printf("Enter hours, minutes and seconds: "); 

    scanf("%d %d %d", &startTime.hours, &startTime.minutes, 

&startTime.seconds); 

    printf("Enter stop time: \n"); 

    printf("Enter hours, minutes and seconds: "); 

    scanf("%d %d %d", &stopTime.hours, &stopTime.minutes, &stopTime.seconds); 

  

    // Difference between the start and stop time period. 

    differenceBetweenTimePeriod(startTime, stopTime, &diff); 

    printf("\nTIME DIFFERENCE: %d:%d:%d - ", startTime.hours, 

startTime.minutes, startTime.seconds); 

    printf("%d:%d:%d ", stopTime.hours, stopTime.minutes, stopTime.seconds); 

    printf("= %d:%d:%d\n", diff.hours, diff.minutes, diff.seconds); 

    return 0; 

} 

  

void differenceBetweenTimePeriod(struct TIME start, struct TIME stop, struct 

TIME *diff) { 

    if (stop.seconds > start.seconds) { 

        --start.minutes; 

        start.seconds += 60; 

    } 

    diff->seconds = start.seconds - stop.seconds; 

    if (stop.minutes > start.minutes) { 

        --start.hours; 

        start.minutes += 60; 

    } 

    diff->minutes = start.minutes - stop.minutes; 

    diff->hours = start.hours - stop.hours; 

} 
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 . 17'  מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

union Data { 

   int i; 

   float f; 

   char str[20]; 

}; 

int main( ) { 

   union Data data;         

   printf( "Memory size occupied by data : %d\n", sizeof(data)); 

   return 0; 

} 

 

 . 18'  מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

union Data { 

   int i; 

   float f; 

   char str[20]; 

}; 

int main( ) { 

   union Data data;         

   data.i = 10; 

   data.f = 220.5; 

   strcpy( data.str, "C Programming"); 

   printf( "data.i : %d\n", data.i); 

   printf( "data.f : %f\n", data.f); 

   printf( "data.str : %s\n", data.str); 

   return 0; 

} 

 

 . 91'  מס תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

struct student { 

    char firstName[50]; 

    int roll; 

    float marks; 

} s[4]; 

  

int main() { 

    int i; 
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    printf("Enter information of students:\n"); 

  

    // storing information 

    for (i = 0; i < 4; ++i) { 

        s[i].roll = i + 1; 

        printf("\nFor roll number%d,\n", s[i].roll); 

        printf("Enter first name: "); 

        scanf("%s", s[i].firstName); 

        printf("Enter marks: "); 

        scanf("%f", &s[i].marks); 

    } 

    printf("Displaying Information:\n\n"); 

  

    // displaying information 

    for (i = 0; i < 4; ++i) { 

        printf("\nRoll number: %d\n", i + 1); 

        printf("First name: "); 

        puts(s[i].firstName); 

        printf("Marks: %.1f", s[i].marks); 

        printf("\n"); 

    } 

    return 0; 

} 

 

 . 20'  מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

  

union Data { 

   int i; 

   float f; 

   char str[20]; 

}; 

  

int main( ) { 

  

   union Data data;         

  

   data.i = 10; 

   printf( "data.i : %d\n", data.i); 

    

   data.f = 220.5; 

   printf( "data.f : %f\n", data.f); 

    

   strcpy( data.str, "C Programming"); 

   printf( "data.str : %s\n", data.str); 

  

   return 0; 

} 
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 . 21'  מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

struct Point 

{ 

   int x, y; 

}; 

   

int main() 

{ 

   struct Point p1 = {0, 1}; 

   struct Point p2 = {10, 11}; 

   p1.x = 20; 

   printf ("x = %d, y = %d \n", p1.x, p1.y); 

   printf ("x = %d, y = %d \n", p2.x, p2.y); 

   printf ("x0 = %d, y0 = %d \n", (p1.x+p2.x)/2, (p1.y+p2.y)/2); 

   return 0; 

} 

 

 . 22'  מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

   

union test { 

    int x, y; 

}; 

   

int main() 

{ 

    union test t; 

    t.x = 2;  

    printf("After making x = 2:\n x = %d, y = %d\n\n",t.x, t.y); 

    t.y = 10;  

    printf("After making y = 10:\n x = %d, y = %d\n\n",t.x, t.y); 

    return 0; 

} 

 

 . 23'  מס תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

struct course { 

    int marks; 

    char subject[30]; 

}; 
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int main() { 

    struct course *ptr; 

    int i, noOfRecords; 

    printf("Enter the number of records: "); 

    scanf("%d", &noOfRecords); 

  

    // Memory allocation for noOfRecords structures 

    ptr = (struct course *)malloc(noOfRecords * sizeof(struct course)); 

    for (i = 0; i < noOfRecords; ++i) { 

        printf("Enter the name of the subject and marks respectively:\n"); 

        scanf("%s %d", &(ptr + i)->subject, &(ptr + i)->marks); 

    } 

  

    printf("Displaying Information:\n"); 

    for (i = 0; i < noOfRecords; ++i) 

        printf("%s\t%d\n", (ptr + i)->subject, (ptr + i)->marks); 

  

    return 0; 

} 

 

 . 24 ' מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h>  

union test1 { 

    int x; 

    int y; 

} Test1;  

union test2 { 

    int x; 

    char y; 

} Test2; 

union test3 { 

    int arr[10]; 

    char y; 

} Test3; 

int main() 

{ 

    printf("sizeof(test1) = %lu, sizeof(test2) = %lu, sizeof(test3) = %lu", 

sizeof(Test1),sizeof(Test2), sizeof(Test3)); 

    return 0; 

} 
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 . 25 ' מס תרגיל

 מה יהיה פלט של התוכנית?  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

 union test { 

    int x; 

    char y; 

}; 

 int main() 

{ 

    union test p1; 

    p1.x = 65; 

    union test* p2 = &p1; 

    printf("%d %c", p2->x, p2->y); 

    return 0; 

} 
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 , כתיבת תוכנות. תרגילים נוספים בנושא מבנים 7.14.2

 

 .1תרגיל מס' 

חסנת ציון א ציונים שלו, מקום להמקומות לקליטת  10שם התלמיד, מערך של את מגדירה מבנה שמכיל הכתוב תוכנית 

 מינימלי, ציון מקסימלי, ממוצע של ציונים וכמות נכשלים. 

ן וחסא , בושיחאלו  יבוצע:  נתוניםעבור אחרונים,  ציונים 10תלמיד,  ה שםאת תוכנית צריכה לקלוט מהמשתמש ה

 נתונים הבאים: ציון מינימלי, ציון מקסימלי, ממוצע ומספר נכשלים.ה הצגתלמבנה ו

 

 .2 רגיל מס'ת

שדות הבאים: שם התלמיד, מערך  עבור כל תלמיד יוגדרו התלמידים.  10מגדירה מערך מבנים שמכיל הכתוב תוכנית 

 חסנת ציון מינימלי, ציון מקסימלי, ממוצע של ציונים וכמות נכשלים. אמקומות לקליטת ציונים שלו, מקום ל 10של 

מספר הגרלת  ציונים בעזרת  עשרה  של כל תלמיד, ולייצר לכל תלמידאת השם תוכנית צריכה לקלוט מהמשתמש ה

ממוצע ומספר נתונים הבאים: ציון מינימלי, ציון מקסימלי, את החסן למבנה ולהציג אתוכנה צריכה לחשב, להאקראי. 

 עבור כל תלמיד.  נכשלים

  .לי, תלמיד עם ממוצע מקסימליתלמיד עם ממוצע מינימשל השם את תוכנית מציגה חישוב לאחר סיום 

 

 .3 רגיל מס'ת

שדות הבאים: שם התלמיד, מערך  עבור כל תלמיד יוגדרו התלמידים.  10מגדירה מערך מבנים שמכיל הכתוב תוכנית 

 חסנת ציון מינימלי, ציון מקסימלי, ממוצע של ציונים וכמות נכשלים. אמקומות לקליטת ציונים שלו, מקום ל 10של 

מספר הגרלת  ציונים בעזרת  עשרה  של כל תלמיד, ולייצר לכל תלמידאת השם תוכנית צריכה לקלוט מהמשתמש ה

ממוצע ומספר נתונים הבאים: ציון מינימלי, ציון מקסימלי, את החסן למבנה ולהציג אתוכנה צריכה לחשב, להאקראי. 

 עבור כל תלמיד.  נכשלים

 שם של מקצוע, ציון מינימלי, ציון מקסימלי וציון ממוצע. שמכיל  נוסף מבנה כתוב

 למבנה ראשון.  תאםהבשם המקצוע וממלא את היתר השדות מקצעות  10-לכל אחד מ משתמשהמכתוב קוד שקולט 

  ון ממוצע גבוה ביותר ועם ציון ממוצע נמוך ביותר.תוכנית תדפיס את המקצוע עם צי

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 .4תרגיל מס' 

חסנת ציון מינימלי, ציון  אציונים שלו, מקום להמקומות לקליטת  10שם התלמיד, מערך של את מבנה שמכיל כתוב 

 מקסימלי, ממוצע של ציונים וכמות נכשלים. 

וציון  ה להדפסת נתונים של סטודנט )לאחר חישוב ציון מינימלי, ציון מקסימליכתוב פונקציה לקליטת סטודנט ופונקצי

 ממוצע: 

void init_student(std* my_student); 

void print_student(std my_student); 

ן וחסא, בו שיחאלו  יבוצע:  נתוניםעבור אחרונים,  ציונים 10תלמיד, ה שםאת צריכה לקלוט מהמשתמש שתוכנית כתוב 

 נתונים הבאים: ציון מינימלי, ציון מקסימלי, ממוצע ומספר נכשלים.ה הצגתלמבנה ו

 .5תרגיל מס' 

 . Y הקואורדינט, X הקואורדינט  השדות הבאים: אתשמכיל של נקודה במישור מבנה כתוב 

בנה מואורך הקטע ומכניסה אותם ל אמצע קטע למבנה ומחשבת  כותינקודות ששי 2כתוב תוכנית שקולטת ממשתמש 

   אורך הקטע.ו  ות של אמצע קטע קואורדינטשני עם שדות הבאים: 

 .6תרגיל מס' 

 . Y הקואורדינט, X הקואורדינט  השדות הבאים: אתשמכיל של נקודה במישור מבנה כתוב 

בשם בנה שני מאורך הקטע ומכניסה אותם ללמבנה ומחשבת  כותינקודות ששי 3כתוב תוכנית שקולטת ממשתמש 

Triangle   בתנאי שמשולש קיים. הצלעות של משולש 3שמכיל  

 .a<b+c, b<a+c, c<a+bתנאי קיום של משולש: 

 .7תרגיל מס' 

 . Y הקואורדינט, X הקואורדינט  השדות הבאים: אתשמכיל של נקודה במישור מבנה כתוב 

 שלושת הנקודות נמצאות על קו אחד.ובודקת האם למבנה  כותינקודות ששי 3כתוב תוכנית שקולטת ממשתמש 

 )רמז: יש לבנות משוואת הקו לשני נקודות ולהציב נקודה שלישית לאותה משוואה(.

 .8תרגיל מס' 

 . Y הקואורדינט, X הקואורדינט  השדות הבאים: אתשמכיל של נקודה במישור מבנה כתוב  

בשם בנה שני מאורך הקטע ומכניסה אותם ללמבנה ומחשבת  כותינקודות ששי 3כתוב תוכנית שקולטת ממשתמש 

Triangle   בתנאי שמשולש קיים. הצלעות של משולש 3שמכיל  
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 .a<b+c, b<a+c, c<a+bתנאי קיום של משולש: 

 . שני יחד עם צלעותותם למבנה האם משולש קיים יש למצוא זוויות בין כל צלעות ולהכניס א

 .9תרגיל מס' 

 בנה לספר שמכיל דשות הבאים:  כתוב מ

 שם המחבר: )נקלט ממשתמש(

 "מדע בדיוני", "שירה", "קלסיקה".( ",יםמהרשימה הבאה: "מדע סוג הספר: )נבחר ממשתמש 

 : )נקלט ממשתמש(מות עמודיםכ

 בשקלים ואגורות(. , מספר 100עד  50-מ )גנרטור של מספר אקראימחיר הספר: 

ם, ואז כל הספרים  למדעיאת כל הספרים ששייכים דפיסה ספרים ומ 10ולטת ממשתמש מערך של כתוב תוכנית שק 

 . קלסיקה ו  שירה , מדע בדיוני ששייכים ל

 .10תרגיל מס' 

 בנה לספר שמכיל דשות הבאים:  כתוב מ

 שם המחבר: )נקלט ממשתמש(

 "מדע בדיוני", "שירה", "קלסיקה".( ",יםמהרשימה הבאה: "מדע סוג הספר: )נבחר ממשתמש 

 : )נקלט ממשתמש(מות עמודיםכ

 בשקלים ואגורות(. , מספר 100עד  50-מ )גנרטור של מספר אקראימחיר הספר: 

 .זול ליקר הר מאותם לפי מחי  )מציגה( ספרים וממיינת 4כתוב תוכנית שקולטת ממשתמש 

 ביותר לגדול ביותר.ים הקטן דפמכמות ה  אותם )מציגה( ממיינתזה תוכנית אחרי  

 .11תרגיל מס' 

 בנה לספר שמכיל דשות הבאים:  כתוב מ

 שם המחבר: )נקלט ממשתמש(

 "מדע בדיוני", "שירה", "קלסיקה".( ",יםמהרשימה הבאה: "מדע סוג הספר: )נבחר ממשתמש 

 : )נקלט ממשתמש(מות עמודיםכ

 בשקלים ואגורות(. , מספר 100עד  50-מ )גנרטור של מספר אקראימחיר הספר: 
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" באחד -1ערך "סיום הקליטה זה , כאשר תמשספרים, קולטת נתונים מהמש 10מגדירה מערך של כתוב תוכנית ש

 השדות. 

 שמכיל שדות הבאים:  Totalכתוב מבנה שני בשם 

 ים בכל סוג. , מחיר של ספרים, כמות ספר מספר ספרים

 .12תרגיל מס' 

 דומה. : מספר ממשי ומספר מ כתוב מבנה למספר מרוכב שמכיל שדות הבאים

מספרים   2בין  וק ל ימספרים מרוכבים ומדפיסה תוצאת החיבור, חיסור, כפל וח 2קולטת ממשתמש כתוב תוכנית ש

 האלה.

 . 13תרגיל מס'  

קבלת ממשתמש  שמונקציות פכתוב   דומה.: מספר ממשי ומספר מ כתוב מבנה למספר מרוכב שמכיל שדות הבאים

 ים המרוכבים.  ציה שמדפיסה את המספר נה ופונק מספרים מרוכבים ומשייכת אותם למב

void init_Complex(Complex* c); 

void print_Complex(Complex c); 

על  (a+bi)מדפיסה את הערך שלהם בצורה  מציגה אותםו  מספרים מרוכבים 4קולטת ממשתמש כתוב תוכנית ש

 . ך המס

 .14תרגיל מס' 

   דומה.: מספר ממשי ומספר מ כתוב מבנה למספר מרוכב שמכיל שדות הבאים

 . האלהמספרים  2בין  וק ל יחיבור, חיסור, כפל וח ומבצעת  מספרים מרוכבים 2קולטת ממשתמש כתוב תוכנית ש

 .15תרגיל מס' 

חיבור, חיסור, לחישוב ונקציות פכתוב   דומה.: מספר ממשי ומספר מ כתוב מבנה למספר מרוכב שמכיל שדות הבאים

שגם שייכת את התוצאה  הומחזירלמבנה ששייכות נקודות  2ת מקבל כל פונקציה  .מרוכביםמספרים  2בין  וק ליכפל וח

    .למבנה

 . ומבצעת כל אחד מהפעולות הנ"ל  מספרים מרוכבים 2קולטת ממשתמש כתוב תוכנית ש

Complex add_Complex(Complex c1, Complex c2); 

Complex sub_Complex(Complex c1, Complex c2); 

Complex mul_Complex(Complex c1, Complex c2); 
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Complex Div_Complex(Complex c1, Complex c2); 

 .16תרגיל מס' 

למספר כתוב מבנה  דומה.: מספר ממשי ומספר משמכיל שדות הבאים קרטזיתבצורה כתוב מבנה למספר מרוכב 

 וזווית. טור וק ו: גודל ה שמכיל שדות הבאיםית פולאר בצורה מרוכב 

 

מקבלת ממשתמש מספר מרוכב  ומעביר אותו לפולארי. ואז רטזי ק וב תוכנית שמקבלת ממשתמש מספר מרוכב  כת

 . רטזיק ומעביר אותו ל  פולארי

 .17תרגיל מס' 

למספר כתוב מבנה  דומה.: מספר ממשי ומספר משמכיל שדות הבאיםבצורה קרטזית כתוב מבנה למספר מרוכב 

 וזווית. וקטור ו: גודל ה שמכיל שדות הבאיםית פולאר בצורה מרוכב 

)במישור    מרוכביםמספרים  2בין  וק ל יכפל וחופונקציות לחישוב  )במישור כרטזי( חיבור, חיסור לחישוב ונקציות פ כתוב

 . משלו שגם שייכת למבנהאת התוצאה  הומחזיר למבנה ששייכות נקודות  2ת מקבלכל פונקציה  .פולארי(

עם הפיכת מספר  ומבצעת כל אחד מהפעולות הנ"ל תזי רט ק  צורהמספרים ב 2כתוב תוכנית שמקבלת ממשתמש 

 ילוק וכפל.לצורה פולארית, כדי לבצע ח

 .18תרגיל מס' 

למספר כתוב מבנה  דומה.: מספר ממשי ומספר משמכיל שדות הבאיםבצורה קרטזית כתוב מבנה למספר מרוכב 

 וזווית. וקטור ו: גודל ה שמכיל שדות הבאיםית פולאר בצורה מרוכב 

)במישור    מרוכביםמספרים  2בין  וק ל יכפל וחופונקציות לחישוב  )במישור כרטזי( חיבור, חיסור לחישוב ונקציות פ כתוב

 . משלו שגם שייכת למבנהאת התוצאה  הומחזיר למבנה ששייכות נקודות  2ת מקבלכל פונקציה  .פולארי(
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עם הפיכת מספר  ומבצעת כל אחד מהפעולות הנ"ל תזי רט ק  צורהמספרים ב 2כתוב תוכנית שמקבלת ממשתמש 

 ילוק וכפל.לצורה פולארית, כדי לבצע ח

 .19תרגיל מס' 

למספר כתוב מבנה  דומה.: מספר ממשי ומספר משמכיל שדות הבאיםבצורה קרטזית כתוב מבנה למספר מרוכב 

 וזווית. וקטור ו: גודל ה שמכיל שדות הבאיםית פולאר בצורה מרוכב 

)במישור    מרוכביםמספרים  2בין  וק ל יכפל וחופונקציות לחישוב  )במישור כרטזי( חיבור, חיסור לחישוב ונקציות פ כתוב

 . משלו שגם שייכת למבנהאת התוצאה  הומחזיר למבנה ששייכות נקודות  2ת מקבלכל פונקציה  .פולארי(

עם הפיכת מספר  ומבצעת כל אחד מהפעולות הנ"ל פולארית צורהמספרים ב 2כתוב תוכנית שמקבלת ממשתמש 

 . חיבור וחיסור ית, כדי לבצע קרטז לצורה 

 .20תרגיל מס' 

 ד המפעל שמכיל את הדשות הבאים: כתוב מבנה לעוב 

מחלקה )בחירה מרשימה: הנהלה, , שכורת )ממשי()שלם(, מ  העובד )מחרוזת(, מצב משפחתי )תו(, גילשם העובד: 

 שיווק, ייצור, פיתוח(. 

שיווק,  בהתחלה ניהול, אחר כך  לטת נתונים של עובדים ממשתמש ומדפיסה אותם לפי מחלקות: כתוב תוכנית שקו 

 פיתוח ואז ייצור. 

 .21תרגיל מס' 

 ד המפעל שמכיל את הדשות הבאים: כתוב מבנה לעוב 

מחלקה )בחירה מרשימה: הנהלה, , שכורת )ממשי()שלם(, מ  העובד )מחרוזת(, מצב משפחתי )תו(, גילשם העובד: 

 שיווק, ייצור, פיתוח(. 

פי כמות מהגדולה ביותר )על לטת נתונים של עובדים ממשתמש ומדפיסה אותם לפי מחלקות: כתוב תוכנית שקו 

 העובדים( עד הקטנה ביותר. 

 .22תרגיל מס' 

 ד המפעל שמכיל את הדשות הבאים: כתוב מבנה לעוב 

מחלקה )בחירה מרשימה: הנהלה, , שכורת )ממשי()שלם(, מ  העובד )מחרוזת(, מצב משפחתי )תו(, גילשם העובד: 

 שיווק, ייצור, פיתוח(. 

  ןעד הקט ביותר   מהגדול: משכורתגודל הלטת נתונים של עובדים ממשתמש ומדפיסה אותם לפי כתוב תוכנית שקו 

 ביותר. 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 .23תרגיל מס' 

 ד המפעל שמכיל את הדשות הבאים: כתוב מבנה לעוב 

מחלקה )בחירה מרשימה: הנהלה, , שכורת )ממשי()שלם(, מ  העובד )מחרוזת(, מצב משפחתי )תו(, גילשם העובד: 

 שיווק, ייצור, פיתוח(. 

  מהגדול: במחלקה ממוצע  משכורתגודל הלטת נתונים של עובדים ממשתמש ומדפיסה אותם לפי כתוב תוכנית שקו 

 ביותר. ןעד הקט ביותר  

 .24תרגיל מס' 

 ד המפעל שמכיל את הדשות הבאים: כתוב מבנה לעוב 

מחלקה )בחירה מרשימה: הנהלה, , שכורת )ממשי()שלם(, מ  העובד )מחרוזת(, מצב משפחתי )תו(, גילשם העובד: 

 שיווק, ייצור, פיתוח(. 

, עכו, נהריה כרמיאל, בחירה מרשימה:מחרוזת, ) הקודם שמכיל פרטים אישיים: עיר מגוריםבנה בתוך מבנה כתוב מ

 .  נ,ג,ר,א( בחירה מרשימה:תו, משפחתי ), מצב (הקלדה מלוח מקשיםמחרוזת, ) ונה, שכ מעלות, קריות, חיפה(

להם  ן רגא , כדי למה נשים וכמה גברים יש במפעלכ לטת נתונים של עובדים ממשתמש ומדפיסהכתוב תוכנית שקו 

  מתנות לחג.

 .25תרגיל מס' 

 ד המפעל שמכיל את הדשות הבאים: כתוב מבנה לעוב 

מחלקה )בחירה מרשימה: הנהלה, , שכורת )ממשי()שלם(, מ  העובד )מחרוזת(, מצב משפחתי )תו(, גילשם העובד: 

 שיווק, ייצור, פיתוח(. 

, עכו, נהריה כרמיאל, בחירה מרשימה:מחרוזת, ) הקודם שמכיל פרטים אישיים: עיר מגוריםבנה בתוך מבנה כתוב מ

 .  נ,ג,ר,א( בחירה מרשימה:תו, משפחתי ), מצב (הקלדה מלוח מקשיםמחרוזת, ) ונה, שכ מעלות, קריות, חיפה(

וכמות העובדים בכל עיר,    את העובדים לפי עיר מגורים לטת נתונים של עובדים ממשתמש ומדפיסהכתוב תוכנית שקו 

 סדר הסעות בצורה נכונה. )לבחור סוג רכב עם מספר מקומות מתאים(. כדי לעזור ל

 .26תרגיל מס' 

 ד המפעל שמכיל את הדשות הבאים: כתוב מבנה לעוב 

מחלקה )בחירה מרשימה: הנהלה, , שכורת )ממשי()שלם(, מ  העובד )מחרוזת(, מצב משפחתי )תו(, גילשם העובד: 

 שיווק, ייצור, פיתוח(. 
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, עכו, נהריה כרמיאל, בחירה מרשימה:מחרוזת, ) הקודם שמכיל פרטים אישיים: עיר מגוריםבנה בתוך מבנה כתוב מ

 .  נ,ג,ר,א( בחירה מרשימה:תו, משפחתי ), מצב (הקלדה מלוח מקשיםמחרוזת, ) ונה, שכ מעלות, קריות, חיפה(

 מה עליות )סכום של משכורת( של כל מחלקה. לטת נתונים של עובדים ממשתמש ומדפיסהכתוב תוכנית שקו 

 תוכנה תדפיס את המחלקה "היקרה ביותר" עד "הזולה ביותר". 

 .27תרגיל מס' 

ירק, חלבי, בשרי,  רי,פ –, סוג המוצר )מחרוזת, בחירה מרשימה מכיל שם המוצר )מחרוזת(למוצר ש כתוב מבנה

 . המוצר )מספר ממשי(ומחיר  ממתקים(

 כתוב פונקציה לקליטה של מוצר והכנסתו לרשימת מוצרים. 

 סל. כתוב פונקציה לבחירת מוצרים ל

 משתמשהובחלק שני מבקשת מ מספר מוצריםלרשימה משתמש להכניס המבקשת מבחלק ראשון כתוב תוכנית ש

    של קנייה. סכום רשימה וכמות של כל מוצר ומחשבת מהמה  מוצריםמספר לבחור 
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 .עבודה עם קבצים. 8 

 ? DOSמה זה  8.1

 מערכת קבצים היא שיטה לאחסון וארגון נתונים במחשב על מנת להקל את הגישה אליהם.

שולטת באופן אחסון ושליפת נתונים. ללא  ה(, fs -מערכת קבצים )לרוב מקוצרת ל כל מחשב ישנהב

אחסון יהיו גוף גדול של נתונים ללא דרך לדעת היכן פיסת  המערכת קבצים, נתונים המוצבים במדיום 

נתונים אחת נפסקת והבאה מתחילה. על ידי הפרדת הנתונים לחתיכות ומתן שם לכל יצירה, הנתונים 

ופן בו נקראת מערכת ניהול נתונים מבוססת נייר, הים בקלות. אם לוקחים את שמו מהאומבודדים ומז

 ,כל קבוצת נתונים נקראת "קובץ". כללי המבנה וההיגיון המשמשים לניהול קבוצות הנתונים ושמותיהם

 נקרא "מערכת קבצים".

ישנם סוגים רבים ושונים של מערכות קבצים. לכל אחד מבנה והיגיון שונים, תכונות של מהירות, 

גודל ועוד. מערכות קבצים מסוימות תוכננו לשימוש ביישומים ספציפיים. לדוגמה,  גמישות, אבטחה,  

 תוכננה במיוחד עבור דיסקים אופטיים.  ISO 9660מערכת הקבצים 

ניתן להשתמש במערכות קבצים בכמה סוגים שונים של התקני אחסון המשתמשים בסוגים שונים של  

התקני אחסון מרכזיים והם צפויים להישאר כך , כונני הדיסק הקשיח היו 2019מדיה. החל משנת 

, קלטות מגנטיות ודיסקים  SSDבעתיד הנראה לעין. סוגים אחרים של מדיה שמשתמשים בהם כוללים 

( משמש ליצירת  RAMהזיכרון הראשי של המחשב )זיכרון גישה אקראית,  אופטיים. במקרים מסוימים

 מערכת קבצים זמנית לשימוש לטווח קצר.

משות בהתקני אחסון נתונים מקומיים; אחרות מספקות גישה לקבצים  תצים מסוימות משמערכות קב

באמצעות פרוטוקול רשת. מערכות קבצים מסוימות הן "וירטואליות", כלומר ה"קבצים "המסופקים  

( או שהם רק מיפוי למערכת sysfs -ו procfs)המכונים קבצים וירטואליים( מחושבים על פי בקשה )כגון  

-נת גיבוי. מערכת הקבצים מנהלת גישה הן לתוכן הקבצים והן למטאתחשונה המשמשת כקבצים 

 נתונים של אותם קבצים. זה אחראי על סידור שטח האחסון;  

 אמינות, יעילות וכוונון ביחס לאמצעי האחסון הפיזי הם שיקולי עיצוב חשובים. 

)מערכת הפעלה  DOS( עובדת בעיקרון של  C # ,C ,JAVAבהבדל משפות "גבוהות" יותר )++ Cשפת 

 16(. מערכת הזאת עבדה עם מספר הגבלות חשובות: שם הקובץ מוגבל עד WINDOWSשהייתה לפני 

 תווים וכו'. 

( היא מערכת הפעלה ממוחשבת שיכולה להשתמש בהתקן אחסון  DOSמערכת הפעלת דיסקים )

ן תקליטון, כונן קשיח או דיסק אופטי. על מערכת הפעלה של דיסק לספק מערכת קבצים  לדיסק, כגו

דורות ההגדרה זו אינה חלה על . באופן קפדני ,לארגון, קריאה וכתיבת קבצים בדיסק האחסון

הנמצאות בשימוש, והיא משמשת  Microsoft Windowsנוכחיים של מערכות הפעלה, כגון גרסאות של ה

 נים יותר של מערכות הפעלה. רק לדורות יש
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 .קבציםבלטיפול רשימת פונקציות  8.2

 תוכנה צריכה לטפל: הפונקציות חשובות ש

 ייצור של קובץ חדש, פתיחת קובץ קיים, קריאה מהקובץ, כתיבה לקובץ, סגירת קובץ. 

 צעדים שצריכים לבצע כדי לטפל בקבצים. 

 הגדרת מצביע לקובץ.  .א

 קובץ חדש(.פתיחת קובץ )או יצירת  .ב

 פעולות עם הקובץ בהתאם למשימה.  .ג

 סגירת קובץ.  .ד

 פונקציה הסבר 

 fopen פתיחת קובץ  

 fclose סגירת קובץ 

 fgetc מהקובץ קריאת תו 

 fputc כתיבת תו לתוך הקובץ 

 fgetw קריאת מספר שלם מהקובץ 

 fputw כתיבת מספר שלם לתוך הקובץ 

 fprintf כתיבת מספר נתונים לתוך הקובץ 

 fscanf קריאת מספר נתונים מהקובץ 

 fgets קריאת מחרוזת מהקובץ

 fputs כתיבת מחרוזת לתוך הקובץ

 feof (  EOFפונקציה שמזהה סיום הקובץ ) 

 ()fseek פונקציה שמעבירה מצביע למיקום מסוים בקובץ

 ()ftell פונקציה שמחזירה את המיקום של המצביע במצב נוכחי  

 ()rewind פונקציה שמעבירה מצביע לתחילת הקובץ 

  

 

 פונקציות חשובות  

 פתיחת קובץ או יצירת קובץ.  ()fopenפונקציה 

FILE *fopen (const char *filename, const char *mode); 

 עבור קבצי טקסט.   .שלו הרשאותהו שם הקובץ את פונקציה מקבלת  ה

 הסבר  הרשאה

“w”  תוכן שלו ימחק. הפתיחת קובץ חדש לכתיבה בלבד. במידה וקובץ חדש 

“r”  .קובץ חייב להיות קיים. הפתיחת קובץ לקריאה בלבד 

“a”  קובץ לא קיים יוצר חדש. הפתיחת קובץ להוספת נתונים בסופו. אם 

“w+”  וכתיבה. במידה והוא קיים התוכן שלו ימחק.פתיחת קובץ חדש לקריאה 

“r+” .פתיחת קובץ לקריאה וכתיבה. הקובץ חייב להיות קיים 

“a+” תוכן  את האפשר לשנות -פתיחת קובץ לקריאה והוספה לסוף הקובץ בלבד. אי
 הקיים.
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 עבור קבצים בינאריים.

“rb”  שלו ימחק. פתיחת קובץ חדש לכתיבה בלבד. במידה וקובץ חדש התוכן 

“wb”  .פתיחת קובץ לקריאה בלבד. הקובץ חייב להיות קיים 

“ab”  .פתיחת קובץ להוספת נתונים בסופו. אם הקובץ לא קיים יוצר חדש 

“rb+” .פתיחת קובץ חדש לקריאה וכתיבה. במידה והוא קיים התוכן שלו ימחק 

“wb+”  קיים.פתיחת קובץ לקריאה וכתיבה. הקובץ חייב להיות 

“ab+” אפשר לשנות את התוכן הקיים.-פתיחת קובץ לקריאה והוספה לסוף הקובץ בלבד. אי 
 

 

 במקרה של שגיאה.  NULLפונקציה מחזירה מצביע לקובץ במקרה של הצלחה או ה

במידה והיית  0פונקציה מקבלת מצביע לקובץ ומחזירה הסוגרת קובץ שפתחנו.  ()fcloseפונקציה 

 במידה והייתה טעות. EOFהצלחה או 

 דוגמא: 

 /* : Open, write and close a file * / תוצאה

 
 

 
 
 

 
 
 

Opening the file test.c in 
write mode 

 
 
 

 
Closing the file test.c 
 

# include <stdio.h> 

# include <string.h> 

  

int main( ) 

{ 

    FILE *fp ; 

    char data[50]; 

    // opening an existing file 

 printf( "Opening the file test.c in write mode" ) ; 

    fp = fopen("test.c", "w") ; 

     

    // closing the file 

   if( fclose(fp) !=EOF) 

    { 

        printf("Closing the file test.c") ; 

   return 1; 

  } 

else 

    return 0;         

} 

 

 ;()fcloseallבמידה ורוצים לסגור את כל הקבצים ניתן להשתמש בפקודה  

#include <stdio.h> 

int main() 

{  

FILE *fp1; 

FILE *fp2; 

int streams_closed; 

fp1=fopen("ONE.txt","w"); 

fp1=fopen("TWO.txt","w"); 

streams_closed = fcloseall(); 
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if (streams_closed == EOF) 

    printf("Error"); 

else  

    printf("%d Streams Were Closed", streams_closed); 

return 0; 

} 

 

במידה   0פונקציה לא מקבלת ערכים ומחזירה הסוגרת את כל הקבצים שפתחנו.  ()fcloseallפונקציה 

פונקציה הזאת לא עובדת בכל הקומפיילרים. לדוגמה  ה  במידה והייתה טעות. EOFהצלחה או  הוהיית

 לא מכיר פקודה הזאת. CodeBlocksקומפיילר שבנוי בתוך 

 

 קריאה מקובץ וכתיבה לקובץ. 

מהפונקציות  . לכל אחד ()fputs() , fputc() , fprintfפונקציות הבאות:  הפונקציות כתיבה לקובץ הן 

 האלה יש שימוש משלו: 

מצביע המיועדת להכנסת תו לתוך הקובץ במקום שמצביע נמצא כרגע, לאחר ביצוע  ()fputcפונקציה 

 . 1-מתקדם ב

מיועדת להכנסת מחרוזת לתוך הקובץ במקום שמצביע נמצא כרגע, לאחר ביצוע   ()fputsפונקציה 

 מצביע מתקדם בהתאם לכמות התווים .ה

היא פונקציה כללית שמאפשרת להכניס לקובץ נתונים מסוגים שונים ומשתמשים  ()fprintfפונקציה 

 זמנית.  ובפונקציה הזאת כאשר רוצים להכניס מגוון נתונים ב

 

 ונראה את השימוש בפונקציה הזאת:   ()fputcיה  נתחיל מפונקצ

#include <stdio.h> 

int main() { 

        int i; 

        FILE * fptr; 

        char fn[50]; 

        char str[] = "www.ElecStudy.org \n"; 

  fptr = fopen("c:\\CFiles\\test1.txt ", "w");  // "w" defines "writing mode" 

        for (i = 0; str[i] != '\n'; i++) { 

            /* write to file using fputc() function */ 

            fputc(str[i], fptr); 

        } 

        fclose(fptr); 

        return 0; 

    } 

 פלט: 
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 ;int fputc( char ch, FILE *stream )בצורה הבאה:  תנראיפונקציה הזאת 

 .FILEומצביע לקובץ מסוג    charהיא מקבלת תו מסוג 

כתיבה הבמידה ו EOFאותו תו שהיא הכניסה לקובץ במקרה של הצלחה או את פונקציה מחזירה ה

 נכשלה מסיבה כלשהי. 

אפשר לבדוק או לא לבדוק את תקינות ההכנה )תלוי בהגדרת בעיה(. דוגמה שראינו קודם היא דוגמה  

 פלט: תקינות האת ללא בדיקת תקינות. בדוגמה הבאה נראה כיצד בודקים  

#include <stdio.h> 

int main() { 

        int i; 

        FILE * fptr; 

        char fn[50]; 

        char str[] = "www.ElecStudy.org \n"; 

 fptr = fopen("c:\\CFiles\\test1.txt ", "w");  // "w" defines "writing mode" 

        if (fptr==NULL) 

{ 

printf("ERROR ! unable to open the file !") ; 

return 0; 

} 

        for (i = 0; str[i] != '\n'; i++) { 

            /* write to file using fputc() function */ 

            if(fputc(str[i], fptr)==EOF) 

            { 

              printf("ERROR ! unable to write to file !") ; 

              fclose(fptr); 

              return 0; 

            } 

        } 

        fclose(fptr); 

        return 0; 

    } 

 

 .()fputsמאפשרת לנו הכנסת מחרוזת לתוך הקובץ נקראת פונקציה ש

 ;int fputs( const char *str, FILE *stream )הגדרת הפונקציה היא: 

שם המחרוזת ומצביע לקובץ ומחזירה מספר חיובי  את פונקציה מקבלת מחרוזת תווים או  הזה אומר ש

 במקרה של כישלון.  EOFאו סימן  במידה והכתיבה הסתיימה בהצלחה

 

#include <stdio.h> 

int main() { 

        int i; 

        FILE * fptr; 

        char fn[50]; 

        char str1[] = "www.ElecStudy.org \n"; 

        char str2[] = "This is our site \n"; 

 fptr = fopen("c:\\CFiles\\test1.txt ", "w");  // "w" defines "writing mode" 
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        if (fptr==NULL) 

{ 

printf("ERROR ! unable to open the file !") ; 

return 0; 

} 

            if(fputs(str1,fptr)==EOF) 

            { 

              printf("ERROR ! unable to write to file !") ; 

              fclose(fptr); 

              return 0; 

            } 

            if(fputs(str2,fptr)==EOF) 

            { 

              printf("ERROR ! unable to write to file !") ; 

              fclose(fptr); 

              return 0; 

            } 

            if(fputs("We are the champions" ,fptr)==EOF) 

            { 

              printf("ERROR ! unable to write to file !") ; 

              fclose(fptr); 

              return 0; 

            } 

        fclose(fptr); 

        return 0; 

    } 

 

 פלט: 

 

פונקציה הזאת גמישה יותר ה. ()fprintfפונקציה אחרונה של הכנסת נתונים לקובץ היא פונקציה 

 מהפונקציות הקודמות ומאפשרת לערבב נתונים מסוגים שונים. 

 כך:   תנראיפונקציה זאת 

int fprintf( FILE *stream, const char *format, ... );  

 פונקציה מקבלת מצביע לקובץ , תו בקרה )במידה ומשתמשים במשתנים ומשתנים עצמם.הכאשר 

שלילי במקרה של פונקציה מחזירה מספר תווים שנכתב לקובץ במקרה של הצלחה או מספר ה

 כישלון. 

 נחשבים בתור תו גם כן(. NULL ,\t ,\v)תווים 
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 #include <stdio.h> 
int main() { 

        int i=0, j=10; 

        float k=3.10101; 

        double l=1.000001; 

        FILE * fptr; 

        char str1[] = "www.ElecStudy.org \n"; 

        char str2[] = "This is our site \n"; 

 fptr = fopen("c:\\CFiles\\test1.txt ", "w");  // "w" defines "writing mode" 

        if (fptr==NULL) 

{ 

printf("ERROR ! unable to open the file !") ; 

return 0; 

} 

i=fprintf(fptr," %d %s %f %lf %s",j,str1,k,l,str2 ); 

            if(i<0) 

            { 

              printf("ERROR ! unable to write to file !") ; 

              fclose(fptr); 

              return 0; 

            } 

            printf("%d",i); 

        fclose(fptr); 

        return 0; 

    } 

 פלט: 

60 

 

 

 

 .()fgets() , fgetc() , fscanfפונקציות קריאה מהקובץ הן: 

 .()fgetcנתחיל מפונקציה  

 בצורה הבאה:  ת. פונקציה נראימשמשת לקריאת תו בודד מהקובץ fgetc  ()הפונקציה

 

char fgetc( FILE *stream ); 

ומחזירה את התו שהיא קלטה מהקובץ. באופן אוטומטי    FILEפונקציה מקבלת רק מצביע לקובץ מסוג 

  קריאה נכשלה או הגיעה לסוף הקובץהמצביע בתוך הקובץ מתקדם בתו אחד קדימה. במידה וה

 . EOF מיוחד פונקציה מחזירה תוה

 שלמדנו קודם.  ()fputcבדוגמה הבאה נראה כיצד משתמשים בפונקציה הזאת יחד עם פונקציה 
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 הקובץ לקובץ חדש: העתקת תוכן 

#include<stdio.h> 

int main() { 

   FILE *fp1, *fp2; 

   char a; 

   fp1 = fopen("c:\\CFiles\\test.txt", "r"); 

   if (fp1 == NULL) { 

      puts("cannot open this file"); 

      return 0; 

   } 

  

   fp2 = fopen("c:\\CFiles\\test1.txt", "w"); 

   if (fp2 == NULL) { 

      puts("Not able to open this file"); 

      fclose(fp1); 

      return 0; 

   } 

  

   do { 

      a = fgetc(fp1); 

      if (a != EOF) 

      { 

          fputc(a, fp2); 

          printf("%c",a); 

      } 

   } 

   while (a != EOF); 

  

   fclose(fp1); 

   fclose(fp2); 

return 1; 

} 

 פלט:

Kukukuku 
 

 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 פונקציה להעברת מצביע בתוך הקובץ למיקום מסוים. – ()fseekפונקציה 

 פונקציה ניראת בצורה הבאה: 

int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence); 

הוא מספר תווים שאנו רוצים לעבור, פרמטר שלישי   -הוא מצביע לקובץ, פרמטר שני  -פרמטר ראשון 

 נקודת יחוס:   –

 SEEK_SETמתחילת הקובץ: 

 SEEK_CURממיקום נוכחי:  

 SEEK_ENDמסוף הקובץ:  

#include <stdio.h>   

void main(){   

   FILE *fp;   

   

   fp = fopen("myfile.txt","w+");   

   fputs("This is only original text to change", fp);   

     

   fseek( fp, 7, SEEK_SET );   

   fputs("from 7 position", fp);   

   fclose(fp);   

}   
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 עבודה עם קבצים.  תרגול בנושא 8.3

 מעקב. טבלאות   – עבודה עם קבצים  תרגול בנושא 8.3.1

 . 1 תרגיל מס'

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include<stdio.h> 

int main() { 

    FILE *fp; 

   char ch; 

   int num; 

   long length; 

    printf("Enter the value of num : "); 

   scanf("%d", &num); 

    fp = fopen("test.txt", "r"); 

   if (fp == NULL) { 

      puts("cannot open this file"); 

      return 0; 

   } 

    fseek(fp, 0, SEEK_END); 

   length = ftell(fp); 

   fseek(fp, (length - num), SEEK_SET); 

    do { 

      ch = fgetc(fp); 

      putchar(ch); 

   } while (ch != EOF); 

    fclose(fp); 

   return 1; 

} 

 

 . 2מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

  

void main() { 

   FILE *fp1, *fp2; 

   char a; 

   clrscr(); 

  

   fp1 = fopen("test.txt", "r"); 

   if (fp1 == NULL) { 

      puts("cannot open this file"); 

      return 0; 

   } 

  

   fp2 = fopen("test1.txt", "w"); 

   if (fp2 == NULL) { 

      puts("Not able to open this file"); 

      fclose(fp1); 
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      return 0; 

   } 

  

   do { 

      a = fgetc(fp1); 

      a = toupper(a); 

      fputc(a, fp2); 

   } while (a != EOF); 

  

   fcloseall(); 

   getch(); 

return 1; 

} 

 

 . 3מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main() 

{ 

    FILE* fp; 

    char num[10]; 

    int i; 

    if ((fp = fopen("C:\\Users\\Mark\\cEditor.txt", "w")) == NULL) 

    { 

        printf("Error! opening file"); 

        return 0; 

    } 

    for (i = 0; i < 10; i++) 

        num[i] = getchar(); 

    fputs(num, fp); 

    fclose(fp); 

    return 1; 

} 

 

 . 4מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main() 

{ 

    FILE* fp; 

    char num[20] = { 0 }; 

    int i = 0; 

    if ((fp = fopen("C:\\Users\\Mark\\cEditor.txt", "r")) == NULL) 

    { 

        printf("cannot open file"); 
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        return 0; 

    } 

    do 

    { 

        num[i] = fgetc(fp); 

        i++; 

    } while (num[i - 1] != EOF); 

    num[i - 1] = '\0'; 

    printf("The message is: %s \n", num); 

    fclose(fp); 

    return 1; 

} 

 

 . 5מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int write_to_file(char* fileName) 

{ 

    char numA[100]; 

    gets_s(numA); 

    if (fputs(numA, fileName) != EOF) 

        return 1; 

    else 

        return 0; 

} 

int copy_to_file(char* s_fileName, char* d_fileName) 

{ 

    char numB[100]; 

    int j = 0, len; 

    do 

    { 

        numB[j] = fgetc(s_fileName); 

        j++; 

    } while (numB[j - 1] != EOF); 

    numB[j - 1] = '\0'; 

    len = strlen(numB); 

    for (j = 0; j < len; j++) 

    { 

        if (numB[j] >= 'a' && numB[j] <= 'z') 

            numB[j] = numB[j] - 32; 

        else 

            if (numB[j] >= 'A' && numB[j] <= 'Z') 

                numB[j] = numB[j] + 32; 

    } 

    if (fputs(numB, d_fileName) != EOF) 

        return 1; 

    else 

        return 0; 
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} 

int main() 

{ 

    FILE* fp, * fp1; 

    if ((fp = fopen("C:\\Users\\Mark\\cEditor1.txt", "w")) == NULL) 

    { 

        printf("Error! opening file\n"); 

        return 0; 

    } 

    if (write_to_file(fp) == 1) 

        printf("Success\n"); 

    else 

        printf("Fail\n"); 

    fclose(fp);    

    if ((fp = fopen("C:\\Users\\Mark\\cEditor1.txt", "r")) == NULL) 

    { 

        printf("Error! opening file\n"); 

        return 0; 

    } 

    if ((fp1 = fopen("C:\\Users\\Mark\\cEditor2.txt", "w")) == NULL) 

    { 

        printf("Error! opening file\n"); 

        return 0; 

    } 

    if (copy_to_file(fp, fp1) == 1) 

        printf("Success\n"); 

    else 

        printf("Fail\n"); 

    fclose(fp); 

    fclose(fp1); 

    return 1; 

} 

 

 . 6מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int write_to_file(char* fileName) 

{ 

    char numA[100]; 

    gets_s(numA); 

    if (fputs(numA, fileName) != EOF) 

        return 1; 

    else  

        return 0; 

} 

int comp_to_file(char* fileName1, char* fileName2) 

{ 

    char num1[100], num2[100]; 
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    int y = 0, j = 0, lenA, lenB; 

    do 

    { 

        num1[y] = fgetc(fileName1); 

        y++; 

    } while (num1[y - 1] != EOF); 

    num1[y - 1] = '\0'; 

    lenA = strlen(num1); 

    printf("\n%s %d", num1, lenA); 

    do 

    { 

        num2[j] = fgetc(fileName2); 

        j++; 

    } while (num2[j - 1] != EOF); 

    num2[j - 1] = '\0'; 

    lenB = strlen(num2); 

    printf("\n%s %d", num2, lenB); 

    if (lenA != lenB) 

        return 0; 

    if (strcmp(num1, num2) == 0) 

        return 1; 

    else  

        return 0; 

} 

int main() 

{ 

    FILE* fp, *fp1; 

    int i; 

    if ((fp = fopen("C:\\Users\\Mark\\cEditor1.txt", "w")) == NULL)  

    { 

        printf("Error! opening file\n"); 

        return 0; 

    } 

    if ((fp1 = fopen("C:\\Users\\ Mark \\cEditor2.txt", "w")) == NULL)  

    { 

        printf("Error! opening file\n"); 

        return 0; 

    } 

    if (write_to_file(fp) == 1) 

        printf("Success\n"); 

    else  

        printf("Fail\n"); 

    fclose(fp); 

    if (write_to_file(fp1) == 1) 

        printf("Success\n"); 

    else  

        printf("Fail\n"); 

    fclose(fp1); 

    if ((fp = fopen("C:\\Users\\ Mark \\cEditor1.txt", "r")) == NULL) 

    { 

        printf("Error! opening file\n"); 

        return 0; 

    } 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

    if ((fp1 = fopen("C:\\Users\\ Mark \\cEditor2.txt", "r")) == NULL)  

    { 

        printf("Error! opening file\n"); 

        return 0; 

    } 

    if (comp_to_file(fp, fp1) == 1) 

        printf("\nEqual\n"); 

    else 

        printf("\nNot Equal\n"); 

    fclose(fp); 

    fclose(fp1); 

    return 1; 

} 

 

 . 7מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include<stdio.h> 

int main() { 

   FILE *fp1, *fp2; 

   int ch1, ch2; 

   char fname1[40], fname2[40]; 

   printf("Enter name of first file :"); 

   gets(fname1); 

    printf("Enter name of second file:"); 

   gets(fname2); 

    fp1 = fopen(fname1, "r"); 

   fp2 = fopen(fname2, "r"); 

    if (fp1 == NULL) { 

      printf("Cannot open %s for reading ", fname1); 

      return 0; 

   } else if (fp2 == NULL) { 

      printf("Cannot open %s for reading ", fname2); 

      return 0; 

   } else { 

      ch1 = getc(fp1); 

      ch2 = getc(fp2); 

       while ((ch1 != EOF) && (ch2 != EOF) && (ch1 == ch2)) { 

         ch1 = getc(fp1); 

         ch2 = getc(fp2); 

      } 

       if (ch1 == ch2) 

         printf("Files are identical n"); 

      else if (ch1 != ch2) 

         printf("Files are Not identical n"); 

       fclose(fp1); 

      fclose(fp2); 

   } 

   return 1; 

} 
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 . 8מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include<stdio.h> 

struct Student { 

   int roll; 

   char name[12]; 

   int percent; 

}  

s1 = { 10, "SMJC", 80 }; 

int main() { 

   FILE *fp; 

   struct Student s2; 

   fp = fopen("ip.txt", "w"); 

   fwrite(&s1, sizeof(s1), 1, fp); 

   fclose(fp); 

   fp = fopen("ip.txt", "r"); 

   fread(&s2, sizeof(s2), 1, fp); 

   fclose(fp); 

   printf("\nRoll : %d", s2.roll); 

   printf("\nName : %s", s2.name); 

   printf("\nPercent : %d", s2.percent); 

   return 1; 

} 

 

 . 9מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

#include<stdlib.h> 

  

void main() { 

   FILE *fp1, *fp2; 

   char ch; 

   clrscr(); 

   fp1 = fopen("Sample.txt", "r"); 

   fp2 = fopen("Output.txt", "w"); 

   while (1) { 

      ch = fgetc(fp1); 

  

      if (ch == EOF) 

         break; 

      else 

         putc(ch, fp2); 

   } 

   printf("File copied Successfully!"); 

   fclose(fp1); 

   fclose(fp2); 

} 
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 . 10מס'  רגילת

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

void main() 

{ 

  FILE *fp; 

  char str[80], fname[50]; 

  printf("Enter the file name:"); 

  scanf("%s",fname); 

  if ((fp= fopen(fname, "r")) == NULL) { 

 printf("cannot open file"); 

 return 0; 

  } 

  while(!feof(fp)) { 

 fgets(str,79,fp); 

 printf("%s",str); 

  } 

  fclose(fp); 

} 

 

 . 11מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char name[50]; 

    int marks, i, num; 

    printf("Enter number of students: "); 

    scanf("%d", &num);  

    FILE *fptr; 

    fptr = (fopen("C:\\student.txt", "w")); 

    if(fptr == NULL) 

    { 

        printf("Error!"); 

        exit(1); 

    }  

    for(i = 0; i < num; ++i) 

    { 

       printf("For student%d\nEnter name: ", i+1); 

       scanf("%s", name); 

       printf("Enter marks: "); 

       scanf("%d", &marks); 

       fprintf(fptr,"\nName: %s \nMarks=%d \n", name, marks); 

    } 

    fclose(fptr); 

    return 0; 

 } 
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 . 12מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

       #include <stdio.h> 
 int main() 

 { 

    char name[50]; 

    int marks, i, num; 

    printf("Enter number of students: "); 

    scanf("%d", &num);  

    FILE *fptr; 

    fptr = (fopen("C:\\student.txt", "a")); 

    if(fptr == NULL) 

    { 

        printf("Error!"); 

        exit(1); 

    } 

    for(i = 0; i < num; ++i) 

    { 

       printf("For student%d\nEnter name: ", i+1); 

       scanf("%s", name); 

       printf("Enter marks: "); 

       scanf("%d", &marks); 

       fprintf(fptr,"\nName: %s \nMarks=%d \n", name, marks); 

    } 

    fclose(fptr); 

    return 0; 

 } 

 

 . 13מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <io.h> 

#include <sys/stat.h> 

int isFileExists(const char *path); 

int isFileExistsAccess(const char *path); 

int isFileExistsStats(const char *path); 

 int main() 

{ 

    char path[100]; 

    printf("Enter source file path: "); 

    scanf("%s", path); 

    if (isFileExistsAccess(path)) 

    { 

        printf("File exists at path '%s'\n", path); 

    } 

    else 

    { 
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        printf("File does not exists at path '%s'\n", path); 

    } 

    return 0; 

} 

int isFileExists(const char *path) 

{ 

    FILE *fptr = fopen(path, "r");  

    if (fptr == NULL) 

        return 0; 

    fclose(fptr); 

    return 1; 

} 

int isFileExistsAccess(const char *path) 

{ 

    if (access(path, F_OK) == -1) 

        return 0; 

    return 1; 

} 

int isFileExistsStats(const char *path) 

{ 

    struct stat stats; 

    stat(path, &stats); 

    if (stats.st_mode & F_OK) 

        return 1; 

    return 0; 

} 

 

 . 14מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <sys/stat.h> 

int isDirectoryExists(const char *path); 

int main() 

{ 

    char path[100]; 

    printf("Enter directory path: "); 

    scanf("%s", path); 

    if (isDirectoryExists(path)) 

    { 

        printf("Directory exists at path '%s'\n", path); 

    } 

    else 

    { 

        printf("Directory does not exists at path '%s'\n", path); 

    } 

    return 0; 

} 
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int isDirectoryExists(const char *path) 

{ 

    struct stat stats; 

    stat(path, &stats); 

    if (S_ISDIR(stats.st_mode)) 

        return 1; 

    return 0; 

} 

 
 . 15מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

    char oldName[100], newName[100]; 

    printf("Enter old file path: "); 

    scanf("%s", oldName); 

    printf("Enter new file path: "); 

    scanf("%s", newName); 

    if (rename(oldName, newName) == 0) 

    { 

        printf("File renamed successfully.\n"); 

    } 

    else 

    { 

     printf("Unable to rename files.\n "); 

     printf("Please check files exist and permissions to modify files.\n"); 

    } 

    return 0; 

} 

 

 . 16מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <dirent.h> 

void listFiles(const char *path); 

int main() 

{ 

    char path[100]; 

    printf("Enter path to list files: "); 

    scanf("%s", path); 

    listFiles(path); 

    return 0; 

} 

void listFiles(const char *path) 

{ 

    struct dirent *dp; 

    DIR *dir = opendir(path); 

    if (!dir)  
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        return;  

    while ((dp = readdir(dir)) != NULL) 

    { 

        printf("%s\n", dp->d_name); 

    } 

    closedir(dir); 

} 

 

 . 17מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <dirent.h> 

void tree(char *basePath, const int root); 

int main() 

{ 

    char path[100]; 

    printf("Enter path to list files: "); 

    scanf("%s", path); 

    tree(path, 0); 

    return 0; 

} 

void tree(char *basePath, const int root) 

{ 

    int i; 

    char path[1000]; 

    struct dirent *dp; 

    DIR *dir = opendir(basePath); 

    if (!dir) 

        return; 

    while ((dp = readdir(dir)) != NULL) 

    { 

        if (strcmp(dp->d_name, ".") != 0 && strcmp(dp->d_name, "..") != 0) 

        { 

            for (i=0; i<root; i++) 

            { 

                if (i%2 == 0 || i == 0) 

                    printf("%c", 179); 

                else 

                    printf(" "); 

            } 

            printf("%c%c%s\n", 195, 196, dp->d_name); 

            strcpy(path, basePath); 

            strcat(path, "/"); 

            strcat(path, dp->d_name); 

            tree(path, root + 2); 

        } 

    } 

    closedir(dir); 

} 
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 . 18מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

struct student 

{ 

   char name[50]; 

   int height; 

}; 

int main(){ 

    struct student stud1[5], stud2[5];    

    FILE *fptr; 

    int i; 

    fptr = fopen("file.txt","wb"); 

    for(i = 0; i < 5; ++i) 

    { 

        fflush(stdin); 

        printf("Enter name: "); 

        gets(stud1[i].name); 

  

        printf("Enter height: ");  

        scanf("%d", &stud1[i].height);  

    } 

    fwrite(stud1, sizeof(stud1), 1, fptr); 

    fclose(fptr); 

    fptr = fopen("file.txt", "rb"); 

    fread(stud2, sizeof(stud2), 1, fptr); 

    for(i = 0; i < 5; ++i) 

    { 

        printf("Name: %s\nHeight: %d", stud2[i].name, stud2[i].height); 

    } 

    fclose(fptr); 

} 

 

 . 19מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

struct threeNum 

{ 

   int n1, n2, n3; 

}; 

int main() 

{ 

   int n; 

   struct threeNum num; 

   FILE *fptr; 

   if ((fptr = fopen("C:\\program.bin","wb")) == NULL){ 

       printf("Error! opening file"); 
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       exit(1); 

   } 

   for(n = 1; n < 5; ++n) 

   { 

      num.n1 = n; 

      num.n2 = 5*n; 

      num.n3 = 5*n + 1; 

      fwrite(&num, sizeof(struct threeNum), 1, fptr);  

   } 

   fclose(fptr);  

   return 0; 

} 

 

 . 20מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

struct threeNum 

{ 

   int n1, n2, n3; 

}; 

  

int main() 

{ 

   int n; 

   struct threeNum num; 

   FILE *fptr; 

  

   if ((fptr = fopen("C:\\program.bin","rb")) == NULL){ 

       printf("Error! opening file"); 

  

       // Program exits if the file pointer returns NULL. 

       exit(1); 

   } 

  

   for(n = 1; n < 5; ++n) 

   { 

      fread(&num, sizeof(struct threeNum), 1, fptr);  

      printf("n1: %d\tn2: %d\tn3: %d\n", num.n1, num.n2, num.n3); 

   } 

   fclose(fptr);  

   

   return 0; 

} 
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 . 21מס'  תרגיל

 .לקלט לפלט בהתאםתן דוגמה  קוד הבא.תפענח את ה

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

struct threeNum 

{ 

   int n1, n2, n3; 

}; 

int main() 

{ 

   int n; 

   struct threeNum num; 

   FILE *fptr; 

   if ((fptr = fopen("C:\\program.bin","rb")) == NULL){ 

       printf("Error! opening file"); 

       exit(1); 

   } 

   fseek(fptr, -sizeof(struct threeNum), SEEK_END); 

   for(n = 1; n < 5; ++n) 

   { 

      fread(&num, sizeof(struct threeNum), 1, fptr);  

      printf("n1: %d\tn2: %d\tn3: %d\n", num.n1, num.n2, num.n3); 

      fseek(fptr, -2*sizeof(struct threeNum), SEEK_CUR); 

   } 

   fclose(fptr);  

   return 0; 

} 
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 כתיבת תוכנות.  תרגילים בנושא קבצים. 8.3.2

 

 . 1תרגיל מס' 

שתמש מחרוזת, מעתיקה את המחרוזת לתוך הקובץ. לאחר סיום  התוכנית אשר מייצרת קובץ חדש, קולטת מכתוב 

 סוגרת את הקובץ. )יש לדאוג לבדיקת תקינות של כל השלבים(. התוכנית העתקה 

 . 2 תרגיל מס'

ת תוכנית סוגר ה, קולטת מהקובץ את התוכן ומציגה אותו על המסך. לאחר סיום קייםקובץ  פותחתכתוב תוכנית אשר 

 את הקובץ. )יש לדאוג לבדיקת תקינות של כל השלבים(.

 . 3 תרגיל מס'

יש לעתיק  קולטת מהקובץ את התוכן ומציגה אותו על המסך.  שמכיל רק מספרים. כתוב תוכנית אשר פותחת קובץ קיים

כל  תוכנית סוגרת את הלאחר סיום . two.txtואת כל המספרים הזוגיים לקובץ  one.txtאת כל המספרים הזוגיים לקובץ 

 . )יש לדאוג לבדיקת תקינות של כל השלבים(.ציםהקב

 . 4 תרגיל מס'

תוכנית קולטת הכתוב תוכנית אשר פותחת קובץ קיים, קולטת מהקובץ את התוכן ומציגה אותו על המסך. בשלב שני 

חדש  התוכנית מדפיסה את התוכן השתמש את המחרוזת ו"מדביקה" את המחרוזת בסוף הקובץ הקיים. לאחר סיום המ

 של הקובץ וסוגרת אותו. )יש לדאוג לבדיקת תקינות של כל השלבים(.

 . 5 תרגיל מס'

ה )האם הם שווים או לא מבחינת אורך,  אכתוב תוכנית שמשווה תוכן של שני קבצי טקסט ומדפיסה את תוצאת ההשוו

קבצים. )יש לדאוג לבדיקת תקינות של כל התוכנית סוגרת את שני הלא איזה קובץ מהם ארוך יותר(. לאחר סיום  אם

 השלבים(.

 . 6 תרגיל מס'

ה )האם הם שווים מבחינת תוכן או לא(. אכתוב תוכנית שמשווה תוכן של שני קבצי טקסט ומדפיסה את תוצאת ההשוו

 לבדיקת תקינות של כל השלבים(.  קבצים. )יש לדאוגהתוכנית סוגרת את שני הלאחר סיום 

 . 7 תרגיל מס'

תוכן של שניהם על המסך. לאחר סיום  הכתוב תוכנית שמעתיקה תוכן של קובץ טקסט לתוך קובץ שני ומדפיסה את 

 קבצים. )יש לדאוג לבדיקת תקינות של כל השלבים(. התוכנית סוגרת את שני ה

 . 8 תרגיל מס'

דם תוכן של קובץ ראשון ואז תוכן של קובץ שני( כתוב תוכנית שמעתיקה תוכן של שני קבצי טקסט לתוך קובץ שלישי )קו

תוכנית סוגרת את כל הקבצים. )יש לדאוג לבדיקת תקינות של כל ה מסך. לאחר סיום לתוכן של שלושתם ה ומדפיסה את 

 השלבים(.

 . 9 תרגיל מס'

כתוב תוכנית שמעתיקה תוכן של שני קבצי טקסט לתוך קובץ שלישי )מילה ראשונה של קובץ ראשון, מילה ראשונה של 

תוכן של הומדפיסה את קובץ ראשון , מילה שנייה של קובץ שני ..... עד סוף התוכן( קובץ שני, מילה שנייה של 

 לדאוג לבדיקת תקינות של כל השלבים(.תוכנית סוגרת את כל הקבצים. )יש המסך. לאחר סיום לשלושתם 
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 . 10 תרגיל מס'

את  תוכנית סופרת הכתוב תוכנית אשר פותחת קובץ קיים, קולטת מהקובץ את התוכן ומציגה אותו על המסך. אחרי זה 

תוכנית הכמות התווים, כמות המילים וכמות השורות שיש בתוך הקובץ ומציגה את הנתונים על המסך. לאחר סיום 

 אוג לבדיקת תקינות של כל השלבים(.סוגרת את הקובץ. )יש לד

 . 11 תרגיל מס'

כתוב תוכנית אשר פותחת קובץ קיים, קולטת מהקובץ את התוכן ומציגה אותו על המסך. אחרי זה תוכנית מבקשת 

מילה מופיעה התוכנית מוחקת את המילה בפעם הראשונה שהמהמשתמש להקליט מילה שהוא רוצה למחוק מהקובץ. 

תווים שמאלה, כדי שלא יהיו  הר אסך. )כמובן שתוכנית צריכה להזיז את שר הקובץ על המא בקובץ ומדפיסה את ש

 תוכנית סוגרת את הקובץ. )יש לדאוג לבדיקת תקינות של כל השלבים(.הרווחים מיותרים.(  לאחר סיום 

 . 12 תרגיל מס'

תוכנית מבקשת הכתוב תוכנית אשר פותחת קובץ קיים, קולטת מהקובץ את התוכן ומציגה אותו על המסך. אחרי זה 

מופיעה בקובץ בכל פעם שהיא תוכנית מוחקת את המילה כל המשתמש להקליט מילה שהוא רוצה למחוק מהקובץ. מה

תווים שמאלה, כדי שלא יהיו רווחים  הר אר הקובץ על המסך. )כמובן שתוכנית צריכה להזיז את שא ומדפיסה את ש

 ינות של כל השלבים(. תוכנית סוגרת את הקובץ. )יש לדאוג לבדיקת תק המיותרים.(  לאחר סיום 

 . 13 תרגיל מס'

כתוב תוכנית אשר פותחת קובץ קיים, קולטת מהקובץ את התוכן ומציגה אותו על המסך. אחרי זה תוכנית מבקשת 

ר אקובץ ומדפיסה את ששורה מה השהוא רוצה למחוק מהקובץ. תוכנית מוחקת את מספר שורה מהמשתמש להקליט 

תווים שמאלה, כדי שלא יהיו רווחים מיותרים.(  לאחר סיום  הר אשהקובץ על המסך. )כמובן שתוכנית צריכה להזיז את 

 תוכנית סוגרת את הקובץ. )יש לדאוג לבדיקת תקינות של כל השלבים(.ה

 . 14 תרגיל מס'

כתוב תוכנית אשר פותחת קובץ קיים, קולטת מהקובץ את התוכן ומציגה אותו על המסך. אחרי זה תוכנית מוחקת את  

תווים שמאלה, ה ר אר הקובץ על המסך. )כמובן שתוכנית צריכה להזיז את שאהשורות הריקות מהקובץ ומדפיסה את ש

 תוכנית סוגרת את הקובץ. )יש לדאוג לבדיקת תקינות של כל השלבים(.ה כדי שלא יהיו רווחים מיותרים.(  לאחר סיום 

 . 15 תרגיל מס'

כנית מבקשת תוהכתוב תוכנית אשר פותחת קובץ קיים, קולטת מהקובץ את התוכן ומציגה אותו על המסך. אחרי זה 

תוכנית מחליפה  המהמשתמש להקליט מילה שהוא רוצה להחליף בקובץ ומילה החדשה שהוא רוצה להכניס במקומה. 

ר אר הקובץ על המסך. )כמובן שתוכנית צריכה להזיז את שאאת המילה כל פעם שמילה מופיעה בקובץ ומדפיסה את ש

תוכנית סוגרת את הקובץ. )יש לדאוג לבדיקת תקינות של  הום תווים שמאלה, כדי שלא יהיו רווחים מיותרים.(  לאחר סי

 כל השלבים(.

 . 16 תרגיל מס'

 כתוב תוכנית שקולטת מהמשתמש שם הקובץ ובודקת האם קובץ נמצא בספרייה הנוכחית או לא. 

 

 . 17 תרגיל מס'

 כתוב תוכנית שקולטת מהמשתמש שם קובץ ישן, שם קובץ חדש ומשנה שם הקובץ.  

 . 18 תרגיל מס'

 כתוב תוכנית שמציגה את כל הקבצים שנמצאים בספריה הנוכחית.  
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 . 19תרגיל מס' 

עוזרת להצפין נתונים לפי קוד המשתמש. לוקחים תווים ומעבירים אותם דרך פונקציה   XORונקציה פ

XOR תוצאה נשמרת בקובץ חדש. כתוב פונקציה שמקבלת ממשתמש  , העם מספר כלשהו קבוע

סיסמה של תו בודד ותו היעד ומחזירה תו מוצפן. כתוב פונקציה שנייה שמקבלת ממשתמש תו מוצפן  

קורי. כתוב תוכנית שמקבלת ממשתמש קובץ וסיסמה ושומרת לתוך קובץ אחר  וסיסמה ומחזירה תו מ

 את התוצאות ההצפנה. אחרי זה מקבלת סיסמה ממשתמש ומנסה לשחזר את הקובץ המקורי. 
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 נושא מעבר לתוכנית לימודים: רקורסיה.. 9
 

 

 דוגמא להיפוך מספר בעזרת רקורסיה. 

#include<stdio.h> 

int main(){ 

   int num,reverse_number; 

  

   //User would input the number 

   printf("\nEnter any number:"); 

   scanf("%d",&num); 

  

   //Calling user defined function to perform reverse 

   reverse_number=reverse_function(num); 

   printf("\nAfter reverse the no is :%d",reverse_number); 

   return 0; 

} 

int sum=0,rem; 

reverse_function(int num){ 

   if(num){ 

      rem=num%10; 

      sum=sum*10+rem; 

      reverse_function(num/10); 

   } 

   else 

      return sum; 

   return sum; 

} 
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 פלט: 

Enter any number:123456 
After reverse the no is :654321 

 

 

 מציאת מספרי פיבונצ'י דרך רקורסיה: 

#include<stdio.h> 

int fibonacci_series(int); 

int main() 

{ 

   int count, c = 0, i; 

   printf("Enter number of terms:"); 

   scanf("%d",&count); 

   printf("\nFibonacci series:\n"); 

   for ( i = 1 ; i <= count ; i++ ) 

   { 

      printf(" %d,", fibonacci_series(c)); 

      c++; 

   } 

   return 0; 

} 

int fibonacci_series(int num) 

{ 

   if ( num == 0 ) 

     return 0; 

   else if ( num == 1 ) 

     return 1; 

   else 

     return ( fibonacci_series(num-1) + fibonacci_series(num-2) ); 

} 

 פלט: 

Fibonacci series: 
 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

 

 בעזרת רקורסיה:  !nמציאת 

#include<stdio.h> 

int find_factorial(int); 

int main() 

{ 

   int num, fact; 

   //Ask user for the input and store it in num 

   printf("\nEnter any integer number:"); 

   scanf("%d",&num); 

  

    //Calling our user defined function 

   fact =find_factorial(num); 
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    //Displaying factorial of input number 

   printf("\nfactorial of %d is: %d",num, fact); 

   return 0; 

} 

int find_factorial(int n) 

{ 

   //Factorial of 0 is 1  

   if(n==0) 

      return(1); 

    //Function calling itself: recursion 

   return(n*find_factorial(n-1)); 

} 

 

 פלט: 

Enter any integer number:5 
factorial of 5 is: 120 

 

הוא  12321. לדוגמא palindromeמספר נשאר זהה, אפילו אם נהפוך את הספרות שלו, המספר ידוע כמספר האם 

 מכיוון שהוא נשאר זהה אם אנו הופכים את הספרות שלו.   palindromeמספר 

#include<stdio.h> 

int check_palindrome(int num){ 

   static int reverse_num=0,rem; 

   if(num!=0){ 

      rem=num%10; 

      reverse_num=reverse_num*10+rem; 

      check_palindrome(num/10); 

   } 

   return reverse_num; 

} 

int main(){ 

   int num, reverse_num; 

   printf("Enter a number: "); 

   scanf("%d",&num); 

   reverse_num = check_palindrome(num); 

   if(num==reverse_num) 

      printf("%d is a palindrome number",num); 

   else 

      printf("%d is not a palindrome number",num); 

   return 0; 

} 

 פלט: 

Enter an integer: 1234321 
1234321 is a palindrome number 

 : 2פלט 

Enter an integer: 121212 
121212 is not a palindrome number 
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 הפיכת מחרוזת בעזרת רקורסיה: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void reverse_string(char*, int, int); 

int main() 

{ 

    //This array would hold the string upto 150 char 

    char string_array[150]; 

    printf("Enter any string:"); 

    scanf("%s", &string_array); 

     //Calling our user defined function 

    reverse_string(string_array, 0, strlen(string_array)-1); 

    printf("\nReversed String is: %s",string_array); 

     return 0; 

} 

 void reverse_string(char *x, int start, int end) 

{ 

    char ch; 

    if (start >= end) 

       return; 

    ch = *(x+start); 

    *(x+start) = *(x+end); 

    *(x+end) = ch; 

  

    //Function calling itself: Recursion 

    reverse_string(x, ++start, --end); 

} 

 פלט: 

Enter any string:qwerty 
Reversed String is: ytrewq 
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 תרגול בנושא רקורסיה.  9.1
 

 . 1תרגיל מס' 

 . 13354635ובמקרה של  15446353מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Count_Of_Digits (int);  

int main() 

{ 

  int Number, Count = 0; 

  printf("\n Please Enter any number\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Count = Count_Of_Digits (Number); 

  printf("\n Number of Digits in a Given Number = %d", Count); 

  return 0; 

} 

int Count_Of_Digits (int Number) 

{ 

  static int Count =0; 

  

  if(Number > 0) 

  { 

     Count = Count + 1;   

     Count_Of_Digits (Number / 10); 

  } 

 return Count; 

} 

 

 . 2תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

int Check_Armstrong (int, int); 

 

int main() 

{ 

  int Number, Sum = 0, Times =0,Temp; 

  printf("\nPlease Enter number to Check for Armstrong \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Temp = Number; 

  while (Temp != 0)  

   { 

     Times = Times + 1; 

     Temp = Temp / 10; 

   } 

  Sum = Check_Armstrong (Number, Times); 

  printf("Sum of entered number is = %d\n", Sum); 
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  if ( Number == Sum ) 

      printf("\n%d is Armstrong Number.\n", Number); 

  else 

      printf("%d is not the Armstrong Number.\n", Number); 

  return 0; 

} 

 

int Check_Armstrong (int Number, int Times) 

{ 

  static int Reminder, Sum = 0; 

  if (Number > 0) 

   { 

     Reminder = Number %10; 

     Sum = Sum + pow(Reminder, Times); 

     Check_Armstrong (Number /10, Times); 

     return Sum; 

   } 

   else 

     return 0; 

} 

 

 . 3תרגיל מס' 

 . 5ובמקרה של   10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

 

long Calculate_Factorial(int);  

  

int main() 

{ 

 int Number;  

 long Factorial = 1; 

 

 printf("\n Please Enter any number to Find Factorial\n"); 

 scanf("%d", &Number); 

 Factorial = Calculate_Factorial(Number); 

 printf("\nFactorial of %d = %d\n", Number, Factorial); 

 

 return 0; 

} 

  

long Calculate_Factorial(int Number) 

{  

  if (Number == 0 || Number == 1)   

    return 1; 

  else 

    return Number * Calculate_Factorial (Number -1); 

} 

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


 

  חזרה לתוכן עניינים      markalex012@gmail.com  www.elecstudy.org מרק טסליצקי 

 . 4תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

long gcd(long x, long y); 

int main() 

{ 

    int Num1, Num2; 

    printf("Please Enter two integer Values \n"); 

    scanf("%d %d", &Num1, &Num2); 

    printf("GCD of %d and %d is = %d", Num1, Num2, gcd(Num1, Num2)); 

    return 0; 

} 

long gcd(long x, long y)  

{ 

  if (y == 0) { 

   return x; 

  } 

  else { 

    return gcd(y, x % y); 

  } 

} 

 

 . 5תרגיל מס' 

 . 135ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

long gcd(long x, long y); 

int main() 

{ 

    int Num1, Num2, GCD, LCM; 

    printf("Please Enter two integer Values \n"); 

    scanf("%d %d", &Num1, &Num2); 

  

    GCD = gcd(Num1, Num2); 

    LCM = (Num1 * Num2) / GCD; 

    printf("LCM of %d and %d is = %d", Num1, Num2, LCM); 

    return 0; 

} 

long gcd(long x, long y)  

{ 

  if (y == 0) { 

   return x; 

  } 

  else { 

    return gcd(y, x % y); 

  } 

} 
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 . 6תרגיל מס' 

 . 13631ובמקרה של  12583במקרה של קלט  מה עושה תוכנית הבאה  

#include <stdio.h> 

int Reverse_Integer (int) 

int main() 

{ 

  int Number, Reverse = 0; 

  printf("\nPlease Enter any number to Check for Palindrome\n"); 

  scanf("%d", & Number); 

  Reverse = Reverse_Integer (Number) 

  printf("Reverse of entered number is = %d\n", Reverse); 

  if ( Number == Reverse ) 

     printf("\n%d is Palindrome Number.\n", Number); 

  else 

     printf("%d is not the Palindrome Number.\n", Number); 

  return 0; 

} 

int Reverse_Integer (int Number) 

{ 

  static Reminder, Reverse = 0; 

  

  if (Number > 0) 

   { 

     Reminder = Number %10; 

     Reverse = Reverse *10+ Reminder; 

     Reverse_Integer (Number /10); 

     return Reverse; 

   } 

  else 

     return 0; 

} 

 

 . 7תרגיל מס' 

 : מה עושה תוכנית הבאה

#include<stdio.h> 

int print (int number); 

int main() 

{ 

    int num = 1; 

    print(num); 

    return 0; 

} 

int print (int number) 

{ 

    if(number <= 100) 

    { 

       printf("%d\t", number); 

       print(number + 1);  

    } 

} 
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 . 8תרגיל מס' 

 . 1835ובמקרה של  1523תוכנית הבאה במקרה של קלט  מה עושה  

#include <stdio.h> 

int Product_Of_Digits (int);   

int main() 

{ 

   int Number, Product = 1; 

   printf("\n Please Enter any number :  "); 

   scanf("%d", &Number); 

   Product = Product_Of_Digits (Number); 

   printf("\n The Product of all the digits = %d", Product); 

   return 0; 

} 

int Product_Of_Digits (int Number) 

{ 

   static int Reminder, Product = 1; 

   if(Number > 0) 

   { 

     Reminder = Number % 10; 

     Product = Product * Reminder; 

     Product_Of_Digits (Number / 10); 

     return Product; 

  } 

  else 

     return 0; 

} 

 

 . 9תרגיל מס' 

 . 15368135מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Reverse_Integer (int ); 

int main() 

{ 

  int Number, Reverse = 0; 

  printf("\nPlease Enter any number to Reverse\n"); 

  scanf("%d", & Number); 

  Reverse = Reverse_Integer (Number); 

  printf("Reverse of entered number is = %d\n", Reverse); 

  return 0; 

} 

int Reverse_Integer (int Number) 

{ 

  static Reminder, Reverse = 0; 

  if (Number > 0) 

   { 

     Reminder = Number %10; 

     Reverse = Reverse *10+ Reminder; 

     Reverse_Integer (Number /10); 

   } 

  else 

    return Reverse;} 
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 . 10תרגיל מס' 

 . 145ובמקרה של  153מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

long Calculate_Factorial(int);  

int main() 

{ 

  int Number, Temp, Reminder, Sum = 0;  

  long Factorial; 

  printf("\nPlease Enter a Number to Check for Strong Number \n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Temp = Number; 

  for(Temp = Number; Temp > 0; Temp =  Temp / 10 ) 

  { 

     Factorial = 1;   

     Reminder = Temp % 10; 

     Factorial = Calculate_Factorial(Reminder); 

     printf("Factorial of %d = %d\n", Reminder, Factorial); 

     Sum = Sum + Factorial; 

   } 

   printf("\nSum of the Factorials %d is = %d\n", Number, Sum); 

   if ( Number == Sum ) 

      printf("\n%d is a Strong Number.\n", Number); 

   else 

      printf("\n%d is not a Strong Number.\n", Number); 

   return 0; 

} 

long Calculate_Factorial(int Number) 

{  

  if (Number == 0 || Number == 1)   

    return 1; 

  else 

    return Number * Calculate_Factorial (Number -1); 

} 

 

 . 11תרגיל מס' 

 . 15356876מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h> 

int Sum_Of_Digits (int);  

int main() 

{ 

  int Number, Sum = 0; 

  printf("\nPlease Enter any number\n"); 

  scanf("%d", &Number); 

  Sum = Sum_Of_Digits (Number); 

  printf("\nSum of the digits of Given Number = %d", Sum); 

  return 0; 

} 
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int Sum_Of_Digits (int Number) 

{ 

  static int Reminder, Sum=0; 

 

  if(Number > 0) 

  { 

    Reminder = Number % 10; 

    Sum=Sum+ Reminder; 

    Sum_Of_Digits (Number / 10); 

    return Sum; 

  } 

 

 else 

   return 0; 

} 

 

 . 12תרגיל מס' 

 . 20  מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט

#include <stdio.h> 

int Sum_Of_Natural_Numbers(int Number); 

int main() 

{ 

  int Number, Sum = 0; 

 

  printf("\nPlease Enter any Integer Value\n"); 

 

  scanf("%d", &Number); 

 

  Sum = Sum_Of_Natural_Numbers(Number); 

  printf("Sum of Natural Numbers = %d", Sum); 

  return 0; 

} 

 

int Sum_Of_Natural_Numbers(int Number) 

{ 

 if (Number == 0) 

 { 

  return Number; 

 } 

 else 

 { 

  return (Number + Sum_Of_Natural_Numbers(Number - 1)); 

 } 

} 
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 . 13תרגיל מס' 

 . 10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include <stdio.h>  
int Fibonacci_Series(int); 
int main() 
{ 
   int Number, i = 0, j; 
   printf("\n Please Enter Number upto which you want too: "); 
   scanf("%d", &Number); 
   printf("Fibonacci series\n"); 
   for ( j = 0 ; j <= Number ; j++ ) 
   { 
      printf("%d\t", Fibonacci_Series(j)); 
   } 
    return 0; 
} 
  
int Fibonacci_Series(int Number) 
{ 
   if ( Number == 0 ) 
      return 0; 
   else if ( Number == 1 ) 
      return 1; 
   else 
      return ( Fibonacci_Series(Number - 1) + Fibonacci_Series(Number - 2) ); 
} 

 

 . 14תרגיל מס' 

 . 5מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט 

#include <stdio.h>  

int Sum_Of_Series(int); 

int main() 

{ 

  int Number, Sum; 

  printf("\nPlease Enter any positive integer \n"); 

  scanf("%d",&Number); 

  Sum =Sum_Of_Series(Number); 

  printf("\nSum of the Series  = %d",Sum); 

} 

int Sum_Of_Series(int Number) 

{ 

  if(Number == 0) 

    return 0; 

  else       

    return (Number * Number * Number) + Sum_Of_Series(Number-1);   

} 
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 . 15תרגיל מס' 

 מה עושה תוכנית הבאה ומה יהיה הפלט אם הקלט הוא:    ? 

#include <stdio.h> 

void PrintArray(int arr[], int Start, int Size);  

 

int main() 

{ 

 int Array[50], i, Number; 

 printf("\nPlease Enter Number of elements in an array  :  "); 

 scanf("%d", &Number); 

 printf("\nPlease Enter %d elements of an Array \n", Number); 

 for (i = 0; i < Number; i++) 

 { 

  scanf("%d", &Array[i]); 

    }    

 printf("\n **** Elemenst in this Array are : ****\n"); 

 PrintArray(Array, 0, Number);  

 return 0; 

} 

 

void PrintArray(int arr[], int Start, int Size) 

{ 

 if(Start >= Size) 

 { 

  return; 

 } 

 printf(" Element at Array[%d] = %d \n", Start, arr[Start]); 

 PrintArray(arr, Start + 1, Size);  

} 

 

 . 16תרגיל מס' 

 . 10מה עושה תוכנית הבאה במקרה של קלט  

#include<stdio.h> 

int Fibonacci_Series(int); 

int main() 

{ 

    int Number, Fibonacci; 

    printf("\n Please Enter the Number to find Nth Fibonacci Number :  "); 

    scanf("%d", &Number); 

    Fibonacci = Fibonacci_Series(Number); 

 printf("\n %d Fibonacci Number = %d", Number, Fibonacci); 

    return 0; 

} 

 

int Fibonacci_Series(int Number) 

{ 

    if ( Number == 0 ) 

     return 0; 

    else if ( Number == 1 ) 
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     return 1; 

    else 

     return ( Fibonacci_Series(Number - 1) + Fibonacci_Series(Number - 2) 

); 

} 

 

 

 

 

 ממתין למשוב כדי לשפר את הספר.  

 מרק. 
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