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 #C הכתובה בsodלפניך הפונקציה  .1
static int sod(int a,int b) 
 טענת כניסה //
  טענת יציאה //
{ 
  if (a>b) 
  return (a); 
  else 
  return (b-a); 
} 

  sodשל הפונקציה ) ii(ו ) i(לפניך שני זימונים   .א
)i( sod(7,3) 
)ii( sod(8,8) 

  . מן הזימוניםכל אחדרשום מה יוחזר עבור 

 .sodשום במחברתך את טענת הכניסה ואת טענת היציאה של הפונקציה ר  .ב

 :לפניך אלגוריתם .2
)1( 100� pul  

 : בצע4 עד 1 - מIעבור  )2(
 numקלוט מספר למשתנה  )2.1(
 i- גדול מnumאם  )2.2(

 pul-num � pulאז  )2.2.1(
 pul/i � pulאחרת  )2.2.2(

 pulהדפס את  )3(
הקלט ורשום מה יהיה הפלט עבור , עקוב בעזרת טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם

  10, 1, 3, 8): משמאל לימין(

 ). כולל (99 - ל1 המכיל מספרים שלמים בין 28נתון מערך חד מימדי בגודל  .3
אם במערך יש יותר מספרים , "ספרתיים-דו" שידפיס #C-כתוב קטע תכנית ב

  "ספרתיים-חד"אחרת קטע התכנית ידפיס , ספרתיים-ספרתיים ממספרים חד- דו

 .10אורך  נמצאת מחרוזת בst1במשתנה  .4
 . להדפסת המחרוזת#C-הוראות ב/רשום הוראה  .א
 התוים הראשונים מצד שמאל של ארבעת להדפסת #C-הוראות ב/רשום הוראה  .ב

 .המחרוזת
 נמצאת Yאם האות , "yes" להדפסת להדפסת #C-הוראות ב/רשום הוראה  .ג

 . אחרת–" no"ולהדפסת , במחרוזת

 .#C-ע תכנית הכתוב ב ואחריו קטx 4 3בגודל , m, מימדי-לפניך מערך דו .5

4  7  3  5  
2  2  2  2  
8  8  9  8  

for (int t = 0; t < 4; t++) 
m[1, t] = t * t; 

s = 2; 
m[s, 0] = m[0, s]; 

עקוב אחר קטע התכנית בעזרת טבלת מעקב ורשום את המערך שהתקבל לאחר 
  .שהופעל עליו קטע התכנית

מה תחרה בכמשתתף מבה כל ש," רבבקר"אולימפיאדה יש תחרות הנקראת ב .6
 7 -נשים מתחרות בו ספורט תקצועמ 10 -ברים מתחרים בגורט פס קצועותמ
  .ורטפקצועות סמ

ו הסופי הוא סכום הציונים נוציו, ותעקצומהמכל אחד ב ןקבל ציומכל משתתף 
  .קצועות שהתחרה בהםמבכל ה יבלקש

ת גבר או א ורב ע'M'התו שתתף יחיד את מור בשיקלוט ע, -#C קטע תכנית בבכתו
טע ק. םהב קצועות שהתחרהמ המשתתף בהציונים שקיבלואת , בור אישהע 'F'התו 

  .וידפיס ציון זה, שתתףמ הסופי של הןהתכנית יחשב את הציו
  . הנח שהקלט תקין:רהעה
  

  .קציהנת יציאה של פונלפניך טענת כניסה וטע .7
  .100 -מטן ק nי בספר שלם וחיומ הפונקציה מקבלת :יסהנת כנטע

 )nולל כלא  (n - ל1 ןספרים ביהמום כל כחזירה את סמ הפונקציה :טענת יציאה
  .אריתש  בלי 3-המתחלקים ב

  .#Cפונקציה בהכתוב את   .א

  .100 -  וקטנים מםחיוביי, יםמספרים שלמכיל מה . 19 בגודל changeערך מנתון   .ב
מספרים  הר במערך את סכוים כלבקום כל אימתציב בש, #Cכתוב תכנית ב

  . בלי שארית3 - תחלקים במו שנממקטנים החיוביים ה
ם ינחיוביים הקטה וםשלמי ה המספרים7ספר מערך מכיל את המתא ב: מהגלדו
תכנית יכיל הלכן לאחר הרצת , 6 -ו. 3בלי שארית הם . 3 -תחלקים במנו שממ
   .9הטספר , םמה את סכו זתא
  ,קציה שכתבת בסעיף אנש בפומשתהך ליעל
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  ל שכתבה יע#C-לפניך קטע תכנית ב .8
int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
if ((a >= 18) && (a < 60)) 

Console.Write("הודעה א"); 
else if (a>=60) 

Console.Write("הודעה ב"); 
else Console.Write("הודעה ג"); 

כלומר שעבור כל  (מייצגות שלושה נתוני קלט שונים שיהיו דוגמות aבחר עבור   .א
 .נמק את בחירתך) נתון קלט יוצג פלט אחר

 . מנתוני הקלט שבחרתכל אחדרשום מה יודפס עבור 
המבצע את מה שמבצע קטע התכנית ,  קטע תכנית אחר#C-דנה כתבה ב  .ב

 .בקטע התכנית שכתבה דנה הוראות ההדפסה אינן שלמות.  שלמעלה
if (a<18) 
 Console.Write("  "); 
else if (a<60) 
 Console.Write("  "); 
else Console.Write("  "); 

והשלם את הוראות ,  שכתבה דנה#Cהעתק למחברתך את קטע התכנית בשפת 
  .ההדפסה

 
ות נ הסוכ2004ל לחודש יולי " לחוםארגנים טיולימ "שלם וסע"וכנות הנסיעות בס .9

 ם להירשיםול לכל טיול יכ.100-  ל1ספר בין מ הםשלכל אחד מ, יוליםט 100 העצימ
  .ים לטיולמספר הנרשמרים לכל טיול את מ בסוכנות שו.םנוסעי 50עד 

 ,ם לטיולש הנוסע יכול להיר.תוקף של דרכונוה קדב לטיול נםבקש להירשמכשנוסע 
 בקשמ היא ואלישקום בטיול מ ויש 2004וסט גאוב 1ד עו תקף לפחות נ דרכוםרק א

  .להירשם
  .הול זיים לטמרשנ הרספמ בסוכנות את םנימעדכ,  הנוסע יכול להירשם לטיולםא
, חודש, יום( ונוכ דרלו פג התוקף שבל נוסע את התאריך שכקלוט לתש, תכניתתח פ

  .שםש להירקבמ הוא וואת מספר הטיול שאלי, )שנה
ים מהנרש ספרמדכן את עת -אם כן ו, לוכול להירשם לטיי הנוסע םק אודבת תכניתה

  .לטיול זה
  .999ל ולט מספר טיקלט יסתיים כאשר ייקה
  .עוסננרשם אף  לאספרי הטיולים שאליהם מציג כפלט את ת תכניתה

  :שלפניך) i(-)ii (ם לפי שני השלביתכניתעליך לפתח את ה

)i( יהםידק את תפרותא. םההגדר את טיפוסי, חר במשתנים עיקרייםב  

)ii(  תת אמצעותב תיפתר מהשימ-כך שכל תת, ותממשי- לתתהעיהבבצע פירוק של-
 .מהשימ-של כל תת) הת יציאנ וטעהת כניסענט (המטרהגדר את ה .תכנית

 .)כולל (30 עד 1-יל מספרים שלמים מהמכ. x 12 12מימדי בגודל -נתון מערך דו .10
  מערך בגודל- תאים של תת4- מופיע במערך בkאם המספר " kרביעיה "במערך יש 

2 x 2.  
  )האיזור המודגש" (9רביעיה "במערך יש . x 5 5לפניך מערך בגודל  : לדוגמא

23  4  28  7  1  

9  15  9  9  6  
1  12  9  9  5  

4  5  6  8  9  
23  17  19  6  3  

-תת. k ומספר x 12 12מימדי בגודל - שתקבל מערך דו#C-תכנית ב-כתוב תת  .א
 .0התכנית - אחרת תחזיר תת. במערך" kרביעית " אם יש 1התכנית תחזיר 

 30 עד 1-למים מ המכיל מספרים שx 12 12 בגודל mמימדי -נתון המערך הדו  .ב
" kרביעית " הגדול ביותר שעבורו יש  kכתוב תכנית שתמצא את המספר). כולל(

 .ותדפיס אותו, במערך
  ".kאין רביעיית "תדפיס התכנית , במערך" kרביעיית "אם לא נמצאה 

  .התכנית שכתבת בסעיף א-עליך להשתמש בתת
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 .את בגרותתרגיל מתכונת לקר

  .לפניך אלגוריתם .1

)1( 0 � sum 
  בצע6 עד 1 - מkעבור  )2(

 זוגי בצע- איkאם   )2.1(
 sum + k * 2  � sumאז   )2.1.1(

 sumהדפס את  )3(
  .תם ורשום מה יוצג בפלטי אחר ביצוע האלגורטבלת מעקבעקוב בעזרת 

 #C -לפינך כותר של פונקציה הכתובה ב .2
Static int sub(int a, int b) 

  יה מקבלת שני מספרים שלמיםהפונקצ: טענת כניסה  
  .הפונקציה מחזיר האת הערך המוחלט של ההפרש בין המספרים: טענת יציאה  

   את גוף הפונציה#C  -כתוב ב  .א

 .0 זימון לפונקציה שעבורו יוחזר #C -כתוב ב  .ב

 . הוא משתנה מטיפוס מחרוזתtelהמשתנה  .3
 tel  הוראת קליטה למשתנה #C -כתוב ב  .א
ות ליצירת מחרוזת חדשה במשתנה מטיפוס  הוראה או הורא#C -כתוב ב  .ב

" abc"בתחילה המחרוזת : שתורכב משרשור של שתי מחרוזות, st1מחרוזת 
 .telואחריה המחרוזת במשתנה 

 .5 היא באורך telהנח כי המחרוזת במשתנה    .ג
) מצד ימין( הוראה או הוראות להדפסת שנית התוים האחרונים #C -כתוב ב

  .בשורה נפרדתכל תו יודפס . telבמשתנה  

 ).כולל (999-  ל100 המכיל מספרים שלמים בין  57נתון מערך חד מימדי באורך  .4
 קטע תכנית שיציג כפלט את כל איברי המערך שבהם ספרת המאות #C -כתוב ב

  .]אין צורך לקלוט את המערך: הערה [. מספרת האחדות2 -גדולה פי 

 #C -לפניך קטע הכתוב ב .5
count=0; 
int num1=int.parse(console.ReadLine()); 
int num2=int.parse(console.ReadLine()); 
while(num1>num2) 
{ 
 num1=num2; 
 int num2=int.parse(console.ReadLine()); 
 count++; 
} 
Console.Write(count); 

  אחר ביצוע התכנית ורשום מה יוצג כפלט עבורטבלת מעקבעקוב בעזרת   .א
  .15, 8 ,7, 3, 4 :)משמאל לימין(

 .0תן דוגמה לקלט שבעבורו הפלט יהיה   .ב

 #C -לפניך קטע הכתוב ב .6
  int flag = 1; 
   int n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
   if (a[0] == n) 
   { 
     for (int k = 0; k < 4; k++) 
     { 
       Console.WriteLine("{0} {1}", a[k], a[k + 1]); 
       if ((a[k] - 1) != a[k + 1]) 
(i)      flag = 0; 
     } 
   } 
   else 
(ii) flag = 0; 
   if (flag == 1) 
     Console.WriteLine("הודעה א"); 
   else 
     Console.WriteLine("הודעה ב"); 

 .5 בגודל aנתון מערך   .א
2  5  6  7  8  a 

 8ון והקלט  הנתa בעבור מערך  אחר ביצוע התכניתטבלת מעקבעקוב בעזרת 
  .ורשום מה יוצג כפלט. nעבור משתנה 

 שבעבורו יוצג הפלט 5רשום את המערך בגודל , n למשתנה 8בעבור הקלט   .ב
 ."הודעה א"
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המסומנים  ,  בשני מקומות שונים בתכנית0 יכול לקבל את הערך flagהמשתנה   .ג
(i) ,(ii)  

  :n למשתנה 9בעבור  הקלט 
ותן ,  בתכנית(i) במקום 0 יקבל flagו  שעבור5תן דוגמה מייצגת למערך בגודל 

  . בתכנית(ii) במקום 0 יקבל flag שעבורו 5דוגמה מייצגת למערך בגודל 

  .יש שלוש עבודותמגיד מאשונה של השנה כל תלרת היחצמב. םידמי תל30בכיתה  .7
  .)i(  - )ii( םהשלביי לפ חושב מבמחצית הסופין הציו

)i( לוש העבודותש של התלמיד בם הציוניעשב את ממוצחרה מהמו.  

)ii( קודותנ 5ה מוסיף רומה, 85-שית גבוה מיד בעבודה השלי הציון של התלמםא.  
 ,100-ר ההוספה גבוה מח אם הציון שהתקבל לא,)i (ושב בשלבחוצע שממלציון ה

  . כציון סופי במחצית100קבל מהתלמיד 
 שבשלו יוניו צו ואתמאת שדים   התלמי30- שתקלוט לכל אחד מ, תי תכנ#C -כתוב ב

  .עבודותה
 התלמיד םותציג כפלט את ש,  הסופי במחציתוד את ציונית תחשב לכל תלמניהתכ
  .חציתמנו הסופי בוצי ואת

 ותציג, תיחצבמי פ כציון סו100 שקיבלו ם התלמידירה את מספנמתכמו כן התכנית 
  .מספר זה כפלט

  .הנח שהקלט תקין: הערה
  

 פרסמועמד לעבודה מציין את מיכל . ם שונים לתפקידיםדיביין לקבל עונעוממפעל  .8
  שנות הלימודר מספ.ת הוותק שלוו שנמספרואת , ות שלומישנות הלימוד האקד

  .ם שלמיםיר מספם שנות הוותק הריות ומספמהאקד
  :המחושב באופן הזה, selדד מפעל מ הגדיר הםדימועמלצורך מיון ה

  .sel =) ות ותקנ מספר שxדמיות קמספר שנות לימוד א(
  .יםתאמהמועמד אינו  , 8- קטן מselאם 

  .לי לתפקיד רגיםהמועמד מתא, )כולל ( 15- ל8ביו  selם א
  .ד בכירקי לתפיםתאמד מועמה , 15- גדול מselאס 

ספר  מת ואתושתקבל את מספר שנות הלימוד האקדמי, תכנית- תת#C -  בבכתו  .א
  :ותחזיר, selתחשב את , ות הוותק של מועמדנש
  ;םתאימ לא דמועמה םא  - 0
  ; מתאים לתפקיד רגילדמועמה םא  - 1
  .ד בכירקי לתפם מתאידמועמה םא  - 2

וד מהלי  שנותרועמדים את מספמ 100-שתקלוט לכל אחד מ,  תכנית#C -כתוכ ב  .ב
 פר מסה אתנמתית נהתכ. וותק שלוהות שלו ואת מספר שנות יאקדמה

  .ספר זה כפלטמותציג , רד בכיי לתפקם המתאימיםהמועמדי
  .עיף אסית שכתנת בנתכה-תתבהשתמש 

  

 :במערך כך" פרח"נגדיר  .9
  .3x3המערך בגודל -  איברים מתוך תת5

  ".לב הפרח"המערך הוא - האיבר המרכזי בתת
  ".פרח"של ה" עלי הכותרת"ארבעת האיברים הצמודים לו בפינותיו הם 

  ".פרח"של ה" עלי הכותרת"שווה לסכום ערכי " לב הפרח"הערך של 
  ".עלי כותרת "4 בכל פרח צריכים להיות

  .אחד" פרח" שלפניך יש 5x4 במערך בגודל: דוגמה
  
  
  
  
  
  

  תכנית שתקבל- תת#C -כתוב ב  .א

  . המכיל מספרים שלמים18x15 מימדי בגודל -מערך דו -

, )אינדקסים(שני מספרים שלמים המציינים את מקום של איבר במערך  -
 ).טור(אשון מציין שורה והמספר השני מציין עמודה המספר הר

  .במערך" פרח"של " לב הפרח"אם איבר זה הוא , 1 תחזיר התכנית-תת
  .0התכנית תחזיר -אחרת תת

 . המכיל מספרים שלמים15x18מימדי בגודל -נתון מערך דו  .ב
  ".פרחים "5אם יש בו לפחות " פרחוני"המערך נקרא 

ותציג כפלט הודעה " פרחוני"המערך הנתון הוא  תכנית שתבדוק האם #C -כתוב ב
  .מתאימה

  .התכנית שכתבת בסעיף א-השתמש בתת
  .אין צורך לקלוט את המערך: הערה

0  3  0  0  

1  2  0  2  
3  2  0  0  

11  8  4  1  

7  9  2-  0  

 "עלה כותרת"

 "לב הפרח"
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 .את בגרותתרגיל מתכונת לקר

  

 .וקרי, צהוב,  אדום:ה צבעיםששלוב םוזיחררות מרש שםכיבימר במפעל לתכשיטים  .10
  .בעכל צמכל שרשרת יש לפחות חרוז אחד ב  

  .הצבעים מכל אחד מם של חרוזיהספר שווש מי הת שבררששא י ה"האחיד"שרשרת 
  ".האחיד"ה נת שאירשרא שי ה"ומהגפ"ת רשרש
  .ם מסויםל ביועוצרות במפיות המרשרקלוט את השתש, #C -כתוב תכנית ב. א
  םיברכימ הםוזירואת הח, הב החרוזים שרספמ את טשרת יש לקלורור כל שעבב

  .ובעחרוז אחר חרוז לפי צ, אותה
   צהוב  – אדום  – אדום  – ירוק  – אדום : ר השרשרתבועב :הדוגמ

  5 :יההלט יהק
  בוהצ  
  וםדא  
  אדום  
  רוקי  
  אדום  

  . 0: ם מספר חרוזיטשר ייקלא כםלט יסתייקה
ספר  מואת, םו במפעל באותו יור השרשרות שיוצרפמסציג כפלט את התכנית ת

  ".פגומות" התשרשרוה
  

  :ךינשלפ) i) (ii(ים בי השלתכנית לפ לפתח את הךעלי

)i(  דיהםיותאר את תפק, םהיסהגדר את טיפו. קרייםי עםמשתניבבחר. 
)ii(  שימותמ-את הבעיה לתתפרק.  

  ,ת האלהומשימה- לכלול את התתםעל האלגורות
ומניית , צכע שלוביוצג מוז רכל ח,  את השרשרתםרכיבימ היםקליטת החרוז ••••

  .עב מכל צםרוזיהח רמספ
  ."פגומה" או "הדיאח"שרשרת ה םאה הבדיק ••••

  תכנית- היא תתmainם ג  :הערות
  .ות הקלטנדיקת תקיבך בראין צו  
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 .תרגיל מתכונת לקראת בגרות

  
  

  #3עבודה 
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 .תרגיל מתכונת לקראת בגרות

  .נתון האלגוריתם המילולי הבא .1

 Xקלוט מספר למשתנה  )1(
 Yקלוט מספר למשתנה  )2(
 X*Y>0אם  )3(

 Y + X * (2 � R(אז   )3.1(
 Y - X  � R אחרת  )3.2(
   R הדפס את ערכו של  )3.3(

  ).-3( את המספר Y ולמשתנה 5 את המספר Xקלוט למשתנה   .א
 .עקוב בעזרת טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם ורשום מה יודפס

 .באלגוריתם) 3.1( דוגמה לנתוני קלט שעבורה יתבצע סעיף תן  .ב
 .באלגוריתם) 3.2(תן דוגמה לנתוני קלט שעבורה יתבצע סעיף   .ג

  .עליך לבחור מספרים שונים מהנתונים בסעיף א' ג-ו' בסעיפים ב: הערה

 . את האלגוריתם המילולי שלפניך#C -תרגם ל .2
 ).ללכו (12- ל6 מספר אקראי שלם בין NUMהצב למשתנה  )1(
 .NUM את השורש של משתנה FOOLהצב במשתנה  )2(
 .FOOL את ערכו השלם של FOOL1-הצב ב )3(
 .NUM ואת ערכו של FOOL1הדפס את ערכו של  )4(

 :נתון האלגוריתם המילולי הבא .3
 MIS2 - וMIS1קלוט מספרים למשתנים  )1(
 : בצעMIS1>0כל עוד  )2(

 .10 פי  MIS2 הגדל את ערכו של )2.1(
 MIS2 הדפס את ערכו של  )2.2(
 .2- בMIS1ת ערכו של  הקטן א  )2.3(

 עבור שני זוגות המספרים םעקוב בעזרת טבלת המעקב אחר ביצוע באלגורית  .א
 .הבאים

  2 ייקלט MIS2 -ול, 5 ייקלט MIS1 - ל: הזוג הראשון
  7 ייקלט MIS2 -ול, 2 ייקלט MIS1 -ל: שניהזוג ה

 :בהוראה הבאה) 2(החלף את את ההוראה שבשורה   .ב
  : אזMIS1>0 אם )3(

,  לאחר החלפת ההוראהםבלת המעקב אחר ביצוע באלגוריתעקוב בעזרת ט
  .ורשום מה יודפס עבור זוג הנתונים הראשון שבסעיף א

 A(I) * 2   �  A(I+1) + 1: מקיים את כלל ההשמהAמערך   .א .4
4  3  2  1    

      4  A  
  .פי כלל ההשמה שלמעלה-השלם את התאים הריקים על

  .Bנתון מערך   .ב  
5  4  3  2  1    
0  2  1  3  4  B  

 B(0) � 4  :נתון
  3 � B(1)  

  B(I+1) - B(I) � B(I+2): נתון כלל ההשמה להשלמת המערך
  .נמק?  שלפניך מקיים את הכללBהאם מערך 

ותדפיס את המחרוזות שבהן התו הראשון ,  מחרוזות15לוט  שתק#C -כתוב תכנית ב .5
  .יהיה זהה לתא האחרון

 לפניך קטעים מתוך שני אלגוריתמים שונים .6

 יתם אקטע אלגור
 B- וAקלוט מספרים למשתנים  )1(
 :בצע )2(

)2.1( 1  - A � A 
 Aהדפס את ערכו של  )2.2(

  B ≤ A: עד ש )3(

 בקטע אלגוריתם 
 .B -  וA מספרים למשתנים לוטק )1(
 : בצעB < Aכל עוד  )2(

)2.1( 1  - A � A 
  Aהדפס את ערכו של  )2.2(

 :בחר שלושה זוגות מספרים כנתוני קלט כך ש  .א
  A < B  :עבור הזוג הראשון

   A = B  :עבור הזוג השני
  B < A  :ור הזוג השלישיעב

  . כרצונך8 - ל1בחר במספרים 
עקוב בעזרת טבלת מעקב אחר ביצוע כל אחד מן האלגוריתמים ורשום מה יהיה 

  .הפלט עבור על זוג שבחרת

 "בעקבות ביצוע קטע האלגוריתם יודפס פחות מספר אחד:"לפניך טענה  .ב
דוגמות בלבד (? הסבר מדוע? איזה מבין שני קטעי האלגוריתמים מקיים טענה זו

  .)לא יתקבלו כהסבר
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 .תרגיל מתכונת לקראת בגרות

 :לרשותם עמדו שלושה סוגי שיט.  מטיילים הגיחעה לאתר שיט100קבוצה של  .7
  .ליחיד ₪ 40 במחיר של – 1שיט מסוג 
  .ליחיד ₪ 50 במחיר של – 2שיט מסוג 
  .ליחיד ₪ 60 במחיר של – 3שיט מסוג 

  .קלוט עבור כל אחד מן המטיילים את סוג השיט שבחרתש #C -כתוב תכנית ב
, התכנית תחשב ותדפיס כמה מטיילים בחרו לשוט בכל אחד משלושת סוגי השיט

  .וכמה עלה השיט לכל הקבוצה
 .אין צורך בבדיקת נתוני הקלט: הערה

 ).99- ל10כלומר מספרים בין (ספרתיים -  מספרים דוט שתקלו#C -כתוב תכנית ב .8
  . מספרת העשרות2- התכנית תדפיס רק את המספרים שבהם ספרת האחדות גדולה ב

  .ספרתי-התכנית תסתיים כאשר ייקלט מספר שאיננו דו

, N שתקבל כפרמטר מספר שלם וחיובי PAINT בשם #C -תכנית ב- כתוב תת.א .9
 .בשורה אחת*  פעמים את התו Nותדפיס 

  .ה הפרוצדורה תדפיס שורה ריקN=0עבור 

התכנית ). כולל (9 - ל1 שתקלוט מספרים שלמים וחיוביים בין #C -כנית בכתוב ת  .ב
  .9- תסתיים כאשר ייקלט מספר גדול מ
  :התכנית תבצע את הפעולות הבאות

)i( תספור כמה פעמים נקלט כל מספר. 
)ii( ולידו באותה שורה היא , התכנית תדפיס עבור כל מספר את המספר עצמו

 .ם שהמספר נקלטכמספר הפעמי* תדפיס את התו 
  .התכנית שכתבת בסעיף א- יש להשתמש בתת

  .אין צורך בבדיקת נתוני הקלט: הערה

 .B - ו20x20 Aנתונים שני מערכים בגודל  .10
 הוא ריבועו של Bכתוב תכנית שתבדוק האם איבר הנמצא במקום מסוים במערך 

  .Aאיבר באותו מקום במערך 

  "YES"תדפיס התכנית , אם הכלל מתקיים במלואו

 שלא מתאימים Aאחרת תאכסן התכנית במערך חד מימדי את כל האיברים ממערך 
  .מימדי הזה-ולבסוף תדפיס את המערך החד. לתבנית

  3x3דוגמה מערך 

9  25  4  3  5  2  
16  1  36  4  1  6  
64  16  0  8  4  0  

B  

  

A 

 "YES"במקרה כזה תדפיס התכנית 

  


