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   2008פתרון מיקרו 
 

 
  6 תשובה 

 

 ;int arr[10]={12,2,35,15,99,33,3,17,55,1}    א. 

 

 מספרים .  10איברים מטיפוס שלם ואתחול המערך ב 10הגדרת מערך בן 

 

for(i=0;i<10;i++) 

ואם כן נכנסים לבצע את    i<10. בודקים האם   i=0  משפטה ם. נכנסים ללולאה ע forלולאה של 

ושוב עוברים     ++iע"י המשפט  1ב        i. לאחר מכן מקדמים את   17עד  7שבין השורות הפקודות 

 פעמים.  10. הלולאה מתבצעת     i<10ובודקים את התנאי  

 

arr[j-1]=arr[j]; 

 .   jאת הערך שיש באיבר במיקום    j-1הפקודה מציבה למערך לאיבר במיקום   

for(i=0;i<10;i++)  printf("%d",arr[i]); 

אם כן קוראים לפונקצית   i<10. בודקים האם    i=0שבה משפט הכניסה ללולאה הוא   forביצוע לולאת 

וחוזרים לבדוק    i.  לאחר מכן מקדמים את   iהמדפיסה את ערכו של האיבר שבמיקום  printfההדפסה  

 האיברים של המערך. 10. בצורה כזו מודפסים   i<10את התנאי  
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 ב.

 צעת מיון של מערך מספרים שלמים מהמספר הקטן אל הגדול. המיון נקרא מיון בועות.התוכנית מב

 יהיה האיבר הגדול.   9יהיה המספר הקטן ובאיבר במיקום  0באיבר במיקום 

 פלט התוכנית הוא :

12312151733355599 

סה כדי שההדפ   (WIDTH)את פקודת ההדפסה  עם רוחב של שדה ההדפסה לרשום הערה : היה רצוי 

 . ההדפסה שהייתה מתקבלת היא:   ;printf("%3d",arr[i])תיראה ברורה. לדוגמא :  

1   2   3   12  15  17  33  35  55  99 

 

במקרה זה המיון מתבצע מהמספר הגדול אל הקטן. ההדפסה תהיה ) ההדפסה בצורה ברורה   .ג

 יותר (

99  55  35 33 17 15 12   3   2   1 

 

 
 

  7 תשובה 

 

#include <dos.h> 

void main( ) 

{ 

unsigned char i; 

while(1) 

{ 

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

  { 

   outportb(0x378,i); 

   delay(1);  //  1 MSec delay 

  } 

} 

} 
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  8 תשובה 

 

 א.

*pb=*pa%10; 

 

מצביע עליה את הערך שהוא השארית של תוצאת החלוקה בין הערך שיש בכתובת   pbהעבר לכתובת ש 

 .  10מצביע עליה ל   paש 

ואת השארית )של תוצאת החלוקה(  10ב   paבמילים אחרות : חלק את הערך שיש בכתובת עליה מצביע 

 מצביע עליה. paשים בכתובת ש 

 

int a=82,b=0; 

 / 0ל  bואת  82מאתחלים ל  a.  את   bוהשני    aמשתנים מטיפוס שלם. האחד נקרא   2הגדרת 

 

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

את הערך   d%ומדפיסה במקום תו הבקרה    =aקריאה לפונקצית הדפסה לפי פורמט. הפונקציה רושמת  

היא מדפיסה את ערכו העשרוני   d%ובמקום   =b. אח"כ מדפיסה     aהעשרוני )דצימלי( שיש במשתנה  

 . bשל 

 

MyFunction(&a,&b) 

.  לפונקציה שולחים שני פרמטרים אקטואליים שהם הכתובת   MyFunctionקריאה לפונקציה בשם   

 . bוהכתובת של המשתנה   aשל המשתנה 

 

 ב. 

 

 ומאתחלת אותם.   b ו aמשתנים שלמים  2.  התוכנית מגדירה 1

 .  מדפיסה את ערכם. 2

 .  bו   aושולחת אליה את הכתובות של המשתנים  MyFunction.  קוראת לפונקציה 3
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 b  (call byו   a  מצביעים המקבלים את הכתובות של שני המשתנים  2מגדירים  .  בפונקציה4

reference  מעבירים אל  10השארית של החלוקה ב  -    2-( .  את ספרת היחידותb     ואת ספרת

 . aמעבירים  אל  - 10תוצאת החלוקה השלמה ב  -   8 –העשרות 

 . bושל     a. מדפיסה את הערכים החדשים של   5

 

 a=82 b=0a=8 b=2ההדפסה:                 

 

ואז היינו מקבלים     ;printf("/na=%d b=%d",a,b)לרשום :          12הערה: היה כדאי בשורה 

 הדפסה : 

 a=82 b=0 

 a=8  b=2 

 

 ! מהמשתמש הדרישה בסעיף זה לא מספיק מוגדרת כי לא בוצעה עד עכשיו פעולת קליטה ג.    

 

 את השורות הבאות :  רשום יש ל 10ו  9בין השורות 

 

do { 

 printf("Please Enter a number smaller then 99 : "); 

 scanf("%d",&a); 

     } 

while (a>=99); 

 
 

  9  התשוב

 

      #include <stdio.h> 

      void main( ) 

      { 

int array[10],i,counter=0; 

for(i=0;i<10;i++) 

scanf("%d",&array[i]); 

for(i=0;i<10;i++) 

 if(array[i]>10 && array[i]<50) 

  counter++; 

printf("/nThe amount of numbers between 10 to 50 are : %d", counter); 

} 
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  10 תשובה 

 

משותפת )הקתודה באדמה ( אז כדי להדליק את המקטעים היא בחיבור קתודה  7היות ותצוגת 

 יוכד     B=3FH00111111ולכן נשלח    gק את כל הסיגמנטים חוץ מ יש להדלי  0הספרה 

ולכן יש להוציא למפתח הפלט       cו      bיש להדליק את הסיגמנטים    1להדליק את הספרה 

00000110B=6 . 

include <dos.h> 

void main() 

{ 

 unsigned char kelet,pellet,; 

 kelet=inportb(0x300);  //   ב המפסקים קליטת מצ  

      kelet=kelet & 0xc3;   //  הלא חשובות בסעיף זה  5עד  2 יטול הסיביותב  

 if((kelet&0x3) = = (kelet>>6))  

/* 

 

הסיביות הגבוהות  6מיסוך    פעמים 6הסיביות הגבוהות ימינה  2הזזה של                   */ 

  outportb(0x302,6); 

 else 

  outportb(0x302,0x3f); 

} 
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