
www.arikporat.com 
 

1 
 

 ביצוע מותנה :   4פרק 

 

 

 הצורך בביצוע חוזר   .1

ב ושוב ניתן לבצע את הקטע בעזרת  ות קטע הקוד שפעמים רבות אנחנו רוצים לחזור על קטע קוד מספר פעמים רצוי . במקום לרשום א

 .שתבצע את קטע הקוד מספר פעמים רצוי oopl – לולאה 

ם בזיכרון התוכנית , מיקוכתיבת התוכנה של  זמן לולאה חוסכת הת לחזרה על קטע קוד מספר פעמים.  משמש - loop – ה לולא

 .ומסדרת את הקוד 

 . ניתן לבצע את ההמרה בצורה הבאה :  ₪  3.5לים. שער הדולר הוא דוגמה : נניח שרוצים לבצע המרה של דולרים לשק 

float ratio=1.5, shekel; 

int dollar=1; 

shekel = dollar*ratio; 

printf("%d dollar = %f shekel\n"); 

 

dollar=2; 

shekel = dollar*ratio; 

printf("%d dollar = %f shekel\n"); 

 

dollar=3; 
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shekel = dollar*ratio; 

printf("%d dollar = %f shekel\n"); 

 

dollar=4; 

shekel = dollar*ratio; 

printf("%d dollar = %f shekel\n"); 

……………….. 

 

דולר היינו מקבלים קטע קוד   100דולר עד  1פעמים. אם היינו רוצים לבצע המרה של דולרים מ  4קיבלנו תוכנית ארוכה המבצעת את הקוד 

 . המתוארות בסיפים הבאים ישנן מספר סוגי לולאות   קצר את התוכנית ולבצע אותה בעזרת לולאה.ארוך ביותר. ניתן ל

 

 ת ולולא .2

   ewhil לולאת  2.1

 מסתיימת הלולאהושוב חוזרים לבדוק את התנאי.  בודקים האם תנאי מתקיים ואם כן מבצעים משפט/סדרה של משפטים  whileבלולאת 

 כאשר התנאי איננו מתקיים.

 

 

 

    כן                            

 כן            

 

 .     whileלולאת של : תרשים זרימה  1איור   

 התחביר : 

while ( תנאי )             

     ; משפט 

 מסולסלים. אם יש מספר משפטים שיש לבצע אם התנאי מתקיים יש לרשום אותם בין סוגריים 

 התחביר 

  while ( תנאי )  

האם תנאי 

 תקיים ? מ

 משפט או משפטים

  while 
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   {                                              

 ; משפט  1    

 ;   2משפט 

  ……. 

   } 

   :דולר 10ועד  דולר    1מ . כאן נרשום את ההמרה דולרים לשקליםרון התרגיל הממיר של פתדוגמה 

 

 איור 2 : המרה מדולרים לשקלים

 

 מהפתרון של התרגיל בעזרת לולאה רואים שהתוכנית קצרה בהרבה מהתוכנית המורכבת ללא לולאה. 

    :      120 = 5*4*3*2*1=!5     5ועד  1מ התוכנית הבאה מבצעת את הפעולה המתמטית עצרת   :נוספת  וגמהד

5עצרת של המספר  ה : חישוב  3איור   
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 while doלולאת     2.2

סדרת פעולות ואז בודקים אם תנאי מתקיים . אם כן חוזרים על סדרת הפעולות. אם התנאי בהתחלה מבצעים   do-whileבלולאת 

 הלולאה מסתיימת.   –לא מתקיים 

 

 

3.  

 

 

 

      

  כן                          

        

 .  do while: תרשים זרימה של לולאת 4איור 

 התחביר: 

do 

 ;     משפט

while(תנאי) ; 

 כאשר רוצים לבצע מספר משפטים התחביר יהיה: 

do 

} 

1 משפט      ; 

2 משפט      ; 

    …. 

} 

while(תנאי); 

האם  

תנאי 

 מתקיים ? 

 משפט או משפטים

do while 
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 :  דוגמה

 

 הממירה דולרים לשקלים   do - while: לולאת  5איור 

 ! גם אם התנאי אינו מתקיים  בוצע לפחות פעם אחתת הלולא שים לב שה לדאי כ

 .   0תמש מקיש עד שהוא מקיש על שאת כל המספרים שהמ רתהמחבתוכנית  דוגמה נוספת :

 

 

 

 

 

 

: תוכנית המחברת   6איור 

מש  תשאת המספרים שהמ

 .   0עד שהוא מכניס  מכניס
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   .  0סיכום של כל המספרים שהמשתמש הקיש עד שהוא מקיש על  : do – whileנוספת ללולאת דוגמה 

 

 .  0שמכניסים סיכום כל המספרים שהמשתמש מקיש עד ש  :  7איור 

 פעם אחת.  8הייתה מתבצעת שורה  0גם אם המספר הראשון שהמשתמש הקיש היה  שוב הלולאה מתבצעת לפחות פעם אחת.

 

 שאלה:

 החיוביים שהמשתמש מקיש עד שהוא מכניס מספר שלילי ??  יכום כל המספרים סהאם התוכנית הזו מתאימה ל 

ואחר   2ואחר כך  1נניח שהמשתמש מקיש את הערכים   .   while(number>=0)ורשמנו במקומה  :     10נניח ששינינו את שורה 

 ?   םרוצינו הייכפי ש  6.000000ולא    2.000000. מדוע סכום המספרים הוא       4-   את המספר ואחר כך 3כך 
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   forלולאת    2.3

 כפי שרואים בתרשים הבא:סיום  י/ומשפטכניסה ללולאה  י/משפטמשודרגת שאליה הוסיפו  whileלולאת כמו היא  forלולאת  

 

 

 

 

 

 

            כן                       

                                                                   

 

 

 .   for: תרשים זרימה של לולאת  8איור 

 

 ) יש לשים לב לנקודה פסיק  בין כל חלק בסוגריים(.   התחביר

for ( משפט / משפטי סיום  ;  תנאי  ;  משפט / משפטי התחלה ) 

 ; משפט גוף 

 תם בין גרשיים מסולסלים : או וםנרש:משפטי גוף  כמה אם יש 

for ( משפט / משפטי סיום   ;  תנאי  ;  משפט / משפטי כניסה ) 

 { 

 ; משפט גוף 1      

 ; משפט גוף 2                 

                  …… 

 } 

     for 

 ) התחלה (   משפט / משפטי

האם תנאי 

 ? מתקיים

 משפט / משפטי    

 ) גוף (        

 משפט / משפטי    
 ) סיום (        
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הם בעזרת פסיק.  אותו הדבר לגבי משפטי סיום .  ניתן לא לרשום את אחד או יותר יניכניסה הם מופרדים במשפטי  כמה אם יש 

 ( .  ;יש להמשיך ולסמן את הנקודה פסיק ) אבל מהמשפטים )כניסה, גוף , סיום ( וגם לא את התנאי 

 משפטי סיום.  2ללא משפט כניסה ועם  forלולאת    : דוגמא

for( ; i<10;i++,j--) 

{ 

 

 } 

 משפט/י סיום: ללא  forלולאת דוגמה ל 

for( תנאי  ; משפט/י כניסה ;   ) 

      { 

  

     } 

 .          ( ; ; ) forכזו היא חוקית.....     forגם לולאת 

 הממירה דולרים לשקלים :   forאת ולדוגמה לל

 

   for: המרת דולרים לשקלים בעזרת לולאת  9איור 
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. שלמספר שהמשתמש הקי 1ן ביכום של כל המספרים סי דוגמה נוספת: 

 

 שהמשתמש מקיש(. )המספר    n ל  1: חיבור כל המספרים בין  10איור  

 

   continueו    breakההוראות  .3

   breakההוראה  3.1

 ורה הראשונה שאחרי הלולאה. שלולעבור אים צלשבור את הלולאה שבה נמ  break ראה ותפקיד הה

 :  while אהנביא דוגמה בעזרת הלול ? תכיצד ההוראה עובד

while ( while  (   לביצוע לולאת ה   תנאי

} 

1פקודה    ; 

2פקודה    ; 

 if ( יציאה מהלולאה ל  (תנאי 

  break; 

3פקודה    ; 

 

} 

 

 .    whileלולאת ה  ועוברים לשורה שבסיום breakת ה נסים להוראנכבודקים אם תנאי מסוים מתבצע . אם כן  whileבלולאת ה 

 .  forוגם בלולאת   do while תולאלהוראה עובדת גם בכמובן שה 
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for (  י כניסה /משפט  ; for משפט/י סיום ;  לביצוע לולאת ה   תנאי) 

} 

1פקודה    ; 

2פקודה    ; 

 if ( יציאה מהלולאה ל  (תנאי 

  break; 

3פקודה    ; 

 

} 

 

תמש הקיש עד שהוא מכניס מספר  ש. בדוגמה מסכמים את כל המספרים החיוביים שהמ forבדוגמה הבאה נראה שבירה של לולאת 

   שלילי. 

 

 .   forבלולאת   breakראת : דוגמה להו 11איור 

והמספר הרביעי שהכנסנו הוא מספר שלילי. התוכנית סיכמה את שלושת המספרים החיוביים   חיוביים ממשיים מספרים 3בדוגמה הכנסנו 

 .   24ועברה לשורה  forת ה בלבד וכאשר הכנסנו את המספר הרביעי התוכנית שברה את לולא

 

 כפי שנראה בהמשך הפרק.   switchבהוראת    breakמשתמשים בוראת ה   Cבשפת 
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  continueהוראה  3.2

מדלגת על האיטרציה הנוכחית של הלולאה   . ההוראה   forאו   do whileאו    whileעובדת בתוך לולאה של  continue גם ההוראה 

 וממשיכה את האיטרציה הבאה. 

 תרשים הזרימה של המשפט נראה כך: 

 

 

 

                                                          

 כן                                                

            

                                            כן                        

 

                                                        

 continue: תרשים זרימה של משפט   12איור    

 התחביר : 

continue ; 

 .       if…elseאות  בהורבדרך כלל   continueהוראה  במשתמשים 

   whileנדגים זאת בלולאת  ?   איך עובדת ההוראה

   while ( while  (  לביצוע לולאת ה   תנאי

}     

1פקודה    ; 

2פקודה    ; 

 if ( הלולאה  לראש לדילוג   (תנאי 

  continue; 

3פקודה    ; 

 

    } 

 באה. רואים שאם מתקיים תנאי כלשהו לדילוג לראש הלולאה לא ממשיכים את האיטרציה אלא עוברים לאיטרציה ה

 

 continueמשפט   

מתקיים תנאי האם 

 ?    ללולאהכניסה 

משפט  האם 

continue    ? 

 משפט / משפטים  

 יציאה מהלולאה   
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 :  forלולאת  ב continueהוראת  דוגמה ל 

for (  י כניסה /משפט  ; for משפט/י סיום ;  לביצוע לולאת ה   תנאי) 

} 

1פקודה    ; 

2פקודה    ; 

 if ( הלולאה  לראש לדילוג   (תנאי 

  continue; 

3פקודה    ; 

 

 } 

 

.    iמבצעים הדפסה של המספר שבמשתנה  10. בשורה   6ו  4ללא המספרים  9ל   0התוכנית הבאה מדפיסה את המספרים בין    :1 דוגמה

מקפיץ   אאל  10שלא מעביר את התוכנית שלורה  continueפט  למש  9עוברים לשורה  ואם כן  6או  4בודקים האם הוא  10לפני שורה 

   .   forשהיא לולאת ה   6לשורה את התוכנית  

 

   6ו   4ללא המספרים  9ל   0ן : הדפסת כל המספרים בי 13איור 
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לא מוסיפה מספרים שליליים החיוביים ו חברת את כל המספריםמספרים. היא מ 10קבלת מהמשתמש התוכנית הבאה מ:  2דוגמה 

 יש. שהמשתמש מק

 

 יגים את סכומם. רק את החיוביים ומצמספרים אבל מחברים  10שבו קולטים   continue: דוגמה להוראת  14איור 

 

  18שבשורה    sum השישי והשמיני לא נוספו לתוצאת ה    ,השלישי  מספרים. המספר 10 כניסמהדוגמה רואים שהמשתמש ה

דילגנו  ו 19בשורה  continueעברנו להוראת ה ואם הוא שלילי  15הוא נבדק בשורה   שהוכנס מספר שלילי  םבכל פעש אלא 

 .   forשל לולאת ה    10 שורה  ל

 

 מסננת קלט עקשנית ) קליטה חוזרת במקרה של קלט שגוי(  .4

.  זבל החוצה" -"זבל פנימה   שפרושו  - Garbage In Garbage Outא קיצור של שהו GIGOבשפות תכנות קיים המושג 

לשאוף   נועלי ים. כמתכנתבחזרה זבל /אשפהבפלט  יםקבלמכאשר   לא להתפלאמזויף שגוי/מידע  ט ונה היא שאם מכניסים קלהכו

 . ולהוציא לנו פלט נכון  כדי שיוכלו לתפקד כראוי  תקף/מידע טוביקבלו  נושהתוכניות של לבדוק 

 הקוד הבא. הוא מקבל תו יחיד מהמשתמש:  תוןנ

#include <stdio.h> 

int main(void) 

  { 

  int choice; 

  printf("Enter Menu Option: "); 

  scanf("%d", &choice); 

  } 
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 :  . לדוגמהולא היה קורה דבר מזיק  choiceשהיינו מכניסים היה נכנס ל או מחרוזת ספר או תו מקלט כמו במקרה הזה כל 

 

 ת להכנסת קלט  : תוכני 15איור 

 

ך  רקיבל את הע choice)שהוא לא הגיוני כי מצפים למספר עשרוני( ורואים שהמשתנה  helloבדוגמה הזו הכנסנו את הקלט  

 לא הגיוניות. על הערך הנכנס היננו מקבלים תוצאות    או לוגיות . אם היינו מנסים לבצע פעולות מתמטיות 0

 . ישנן דרכים רבות לאמת קלט משתמש רצוי . ערך   יכניסאנו זקוקים לדרך להבטיח שהמשתמש 

 תוכנית תיראה כך: בלבד. ה  9ל  0נניח שרוצים לקלוט מהמשתמש מספר בין  :  1גמה וד

 

 .  9ל   0בין המשתמש מכניס הוא  בדיקה האם הנתון ש: תוכנית ל 16איור 
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. אם קיבלנו הדפסה שהמספר שהכנסנו הוא חוקיו  5הכנסנו את המספר .    9ל  0ין המשתמש מתבקש להכניס מספר בבתוכנית 

 .  10כפי שרואים בתוכנית הבאה שבה הכנסנו את המספר   חוקיהדפסה שהמספר איננו   אחר נקבלאו תו נכניס כל מספר 

 

 לא חוקי    שהוא 10 ערךה: הכנסת   17איור 

 

' .  f' ' עד a'אסקי של המספרים בדוק האם הוכנס הערך נ. במקרה זה בלבד   f   ל   a התווים שרוצים קלט תווי בין נניח : 2דוגמה 

 ולכן נקבל הודעת   gסנו את התו ) נניח שהכנ  תיראה כך: התוכנית

 

 קלט עבור קלט תווי בדיקת ה :  18איור 

 

 חוקי. לא ' וקיבלנו שהוא g'כאן הכנסנו את הערך 
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מראה   הבא  קודה  999ל   100 וא בין הספרות ו  3בן   כל אחד מהםמים שמספרים של 2נניח שרוצים לקלוט מהמשתמש   : 3דוגמה 

 כיצד כל זה נראה:

 

 ספרות כל אחד.   3מספרים בני  2קלט של בדיקת תקינות :  91איור 

 מספרים חוקיים. 2ו היא שהוכנסו נוההדפסה שקיבל   456ו    123ספרים ת המבדוגמה הזו הכנסנו א

 ? מקרה הזה במה נקבל  .   4567ו   123נניח שמכניסים את המספרים 

 

 .יהרצו  : בדיקת תקינות קלט בו המספר השני לא בתחום 20איור 
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שוב  קיש ערך נכון הוא יתבקש . עד שהמשתמש לא י  9ל  0: נניח שרוצים לקלוט מספר בין  דוגמה למסננת קלט עקשנית

 ושוב להכניס ערך נכון. 

 

 ם בתוכנית. : דוגמה למסננת קלט עקשנית שבה עד שלא נכניס ערך חוקי לא נוכל להתקד 21איור 

 

 ביצוע אין סופי  . תנאי סיום  6           מונים צוברים ערכי קיצון ממוצעים .5

 וממוצעים.  ערכי קיצון, בדוגמאות הבאות נראה שימוש במונים , צוברים

 התוכנית הבאה :  קטע   ן נתו:    מונים 

int counter = 1; 

while (counter < 4) 

 { 

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

  counter++; 

         } 

 :  קבל ת התוכנית נכאשר נריץ א

 

counter = 1 

counter = 2 

counter = 3 

קובע כמה פעמים לולאת ההדפסה תתבצע. אם במקום   counter<4. התנאי   כמונה הלולאהמשמש  counterבתוכנית הזו המשתנה 

counter<4 נרשוםcounter<10    של  הדפסות    9תתבצענהunter=1co   עדunter=9co   . 
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 תיראה כך : תוכנית החדשה ? המהתוכנית הקודמת משמיטים שורה אחת קורה אם היינו  מה היה  פית : ולולאה אין ס

int counter = 1; 

while (counter < 4) 

 { 

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

 } 

 .  counter=1של המשפט :    הדפסה אין סופית במקרה הזה היינו נכנסים ללולאה אין סופית והיינו מקבלים 

 

 :  ן קטע התוכנית הבא :  נתו צובר

double total=0.0,sales; 

for(int i=1;i<6;i++) 

  { 

      printf("please enter  mark %lf : ",mark); 

      scanf("%lf",&mark); 

      total = total + mark; 

  } 

  אילוו משמש כצובר total  המשתנה   ציונים שאותם מקיש המשתמש . במקרה הזה 5במקרה הזה אנחנו מבצעים סיכום של 

 . את מספר הפעמים שהלולאה תתבצע  צייןלולאה המ  משמש כמונה i המשתנה 

 

 וספנו את המשפטים הבאים ::  לקטע התוכנית הקודמת הממוצע

 

double total=0.0,sales,average; 

for(int i=1;i<6;i++) 

  { 

    printf("please enter  mark %lf : ",mark); 

    scanf("%lf",&mark); 

    total = total + mark; 

  } 

 average = total / 5; 

 של חמישה הציונים שהוכנסו על ידי המשתמש.  יציג לנו את הממוצע averageהמשתנה 

 

 ניתוח נכונות בעזרת טבלת מעקב  .7

 מהלך התוכנית.   טבלת מעקב היא טבלה העוקבת אחרי

ה הוא  המתקבלות בטבלה שברושם את התוצאות  עוקב ו טבלת המעקב יכולה להיות כזו המבוצעת על ידי המשתמש ובה הוא 

 של המחשב.   ergugdebטבלת מעקב יכולה להתבצע בעזרת תוכנית הניפוי רושם את התוצאות. 

 .   debuggerהצגנו באיורים הקודמים הם עם טבלת מעקב של תוכנית ה ש  התוכניות

 :   התוכנית הבא  ן קטע נראה טבלת מעקב המבוצעת על ידי המשתמש . נניח שנתו בדוגמה הבאה 
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 .  ניסה לתוכניתבכ  ( WATCHESהמשתנים ) : טבלת   22איור 

 לי הנמצא בכתובות בהן נמצא המשתנה. אנדומהוא ערך ר averageהערך המוזר של 

 ב הבא : נקבל את המצ 95בה הכנסנו את הציון   loop) מעבר של התוכנה על לולאת ה אחרי האיטרציה הראשונה 

 

 משתנים בסיום האיטרציה הראשונה ה: מצב   23איור 

 

 נקבל :  91נכניס את הציון  בסיום האיטרציה השנייה בה
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 השנייה   משתנים בסיום האיטרציההמצב  :  24איור 

 

 שית( ונקבל : ימציה האחרונה ) החונעבור לאיטרהשלישית והרביעית   איטרציותוזמן , נקפוץ על נחסוך מקום 

 

 : מצב המשתנים בסיום האיטרציה החמישית  25איור 

ואז   6למספר   i. כאשר נרצה לעבור לשורה הבאה התוכנית תקדם את  7בסיום האיטרציה החמישית והאחרונה נמצאים בשורה 

שם נחשב את הממוצע ) לאחר ביצוע ליהוק    13לא מתקיים ונקפוץ לשורה    =>numberOfStudentsi    תנאי הלולאה

 . ונקבל  נדפיס את הממוצע למסך המשתמש  14אז בשורה מטיפוס שלם לממשי כפול ו sumלמשתנה 
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 : המצב הסופי של התוכנית לאחר ההדפסה למסך המשתמש.   26איור 

) הסבר    forלא מוכר מחוץ ללולאת ה משתנה אוטומטי שכי הוא  eswatchלא מופיע בטבלת ה  iתנה שמ כדאי לשים לב שה

 .    debuggerעקבנו מה קורה בתוכנית עם תוכנית ה  עד כאן   בפרקים הבאים(.

לעשות את  נצטרך   חנומקבלים תוכנית מוכנה ואנ אנחנומחשב, שבו לא ניתן להשתמש ב   במבחן בהרבה מקרים , כמו לדוגמה

טבלה   במחברת . לשם כך נצייר  debuggerתוכנית ה טבלת המעקב במחברת. ביצוע טבלת המעקב דומה מאוד למעקב בעזרת 

 . נרשום בכל איטרציה מה המשתמש מכניס ומה קורה:כמו כן נצייר את מסך המשתמשג את המשתנים של התוכנית וה נצישב

איטרציה   חישוב

 חמישית 

איטרציה  

 רביעית 

איטרציה  

 שלישית

איטרציה  

 שנייה 

איטרציה  

 ראשונה

מצב  

 ראשוני

שם  

 המשתנה 

 345+87=432 268+77 

=345 

186+82 = 

268 

95+91 = 

186 

0+95  = 95        0 sum 

 87 77 82 91 95          ? mark 

432.000000/5=86.4             ? average 

 5 4 3 2 1         ?  i 

 

 ההדפסה במסך המשתמש מה מכניס המשתמש 

95 please enter mark 1 :  

91 please enter mark 2 : 

82 please enter mark 3 : 

77 please enter mark 4 : 

87 please enter mark 5 : 

 The average is : 86.400000 

 לת מעקב ידנית על ידי המשתמש טב  :  1 טבלה 
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 (  . for , while, ifשונים והתנאים ) קינון לולאות, שילוב מבני בין סוגי הלולאות ה .8

או לולאת   נוספת    forאחרות כמו לולאת   ת ולבצע לולא  do whileאו  whileאו כל לולאה אחרת for ך לולאת  אפשר בתו

while  אוdo while  .פטי תנאי כמו משניתן גם להשתמש בif  אוif else   . 

 .   ifמופיעים תנאים של  forנכתוב תוכנית שבה בתוך לולאת :   1דוגמה 

המספרים ללא   2את מחלק מספר הכי גדול המיהו הבודקת  מספרים שלמים והיא 2התוכנית הבאה מבקשת מהמשתמש להקיש 

 הוא המחלק הגדול ביותר.  8אז המספר   56ו   64, אם הכנסנו את המספרים שארית. לדוגמה  

 

 מספרים ללא שארית 2מציאת המספר המחלק הגדול ביותר המחלק :  27איור 

 

 . ת.  גם כאן נמצא את המספר המחלק המשותף הגדול ביותר בדרך נוספ  forבתוך לולאת  if elseמשפט :  2דוגמה 

 

 בדרך נוספת  מספרים ללא שארית 2מציאת המספר המחלק הגדול ביותר המחלק :  28איור 

 .  8הגדול פחות הקטן עד ששניהם משתווים . גם כאן קיבלנו שהמחלק הגדול ביותר הוא   דרך נוספת היא לחסר את המספר

המספרים  2גדול המחלק את כך שאם אין מספר אחר נקבל שהמספר ה 1המספרים ללא שארית הוא   2המספר הראשון שמחלק את 

 . 1הוא 
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 :  forהנמצאת בתוך לולאת  forתוך שימוש בלולאת  10X10   של: הדפסת לוח הכפל   3 דוגמה

 

   forלולאות  2: תוכנית להדפסת לוח הכפל בעזרת  29איור 

מיד לאחר מכן נכנסים   x=1ומציבים  xשל   forאחת בתוך השנייה. בהתחלה נכנסים ללולאת ה   forלולאות   2בתוכנית 

כאשר בכל פעם    y=10עד  y=1פעמים מ  y   10של    forומבצעים את לולאת ה  y=1. מציבים  yשל  for ללולאת ה 

סתיימת  מ y=11בין הדפסה להדפסה. כאשר  t\עם מרווח של   x*y. לפני הקידום מדפיסים באותה השורה את    yמקדמים את 

ומתחילים שורה חדשה   y=1שבה    yשל    forללולאת ה  חוזרים x<=10והיות ו  2ל   xואז מקדמים את  yשל   forלולאת ה  

 וחוזר חלילה.   yפעמים את לולאת ה  10. שוב מבצעים    printf("\n")בעזרת פקודת 

 

 תיעוד  .9

 .  התייחס אליו ברצינותל בנושא וכדאי מאוד לא לאחד הנושאים החשובים בלימוד שפות מחשב הוא התיעוד. רבים נוטים לזלז

שורות הקוד בצורה המסוימת שרשמנו ומה עושה השורה או  מומלץ לרשום הערות שמסבירות מדוע רשמנו את  כאשר נכתוב תוכנית

" או "נרשום עצלנות"פעמים רבות בגלל  .  הוא יהיה ברור יותר למי שקורא אותו וגם לנו ככל שנרבה לרשום הערות השורות. 

וצים לעשות שינויים בקוד לא זוכרים מדוע רשמנו את  הערות ולאחר זמן מסוים כאשר רכתיבת ה ים על  מוותר מאוחר יותר" ,   הערות

 בדרך כלל זמן רב יותר מהזמן שהיינו מקדישים לכתיבת ההערות. הזמן להבין מה רשמנו לוקח   הקוד וכיצד הוא מתנהג.

   . COMMENTSוברבים   COMMENTנקראות באנגלית  ההער

 :לדוגמה/*      לבין     /*   םהתווי-צפיבין ר  ועל מספר שורות כרצוננאפשר לכתוב הערות    Cבשפת

 זוהי דוגמה לרשום הערות      */     

לר איננו מתייחס לשורות האלו הקומפיי     

     */ 

 .חלק מהקוד שנוצרו נאינוברור ש  כל מה שנמצא בין רצפי התווים הנ"ל הקומפיילר לא מתייחס ל
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 . לדוגמה :     //תווים   ההערה על שורה אחת ניתן לרשום בעזרת 

int a=10,b=20;   //   משתנים ואתחולם   2הגדרה של  

כאן שלא  מה. ועד לסוף השור / /הוא מתעלם ממה שרשום החל מהתווים .     / /רק לקטע הקוד עד לתווים  תייחסהקומפיילר י

 קוראים אחרים והן לא נכנסות לקוד התוכנית. עבור ו נועבורהערות הן כי הבאיזו שפה רושמים מה רושמים או משנה 

שרשמנו כולל מה תפקיד המשתנים השונים. כדאי להוסיף מה    על קטע הקוד / פונקציה מומלץ ביותר לכתוב תיעוד בצורת תקציר 

על דרך פעולת הפונקציה יעזור מאוד למתכנתים אחרים לתחזק את הפונקציה או  רחב  ומחזירה . הסבר נוסף  לת ומההפונקציה מקב

 . וגם לנו שכותבים את הקוד לשדרג אותה

 

 

 

 

 תרגילים   .10

מספרים     yו   x  אופרטור אונרי קודם לבינארי . -בסיום קטע התוכנית הבא ? שים לב לעדיפות   yושל   xמהם הערכים של  .1

 x=10,y=20שלמים וידוע :  

 

y=2+x++; 

y=++x%x++; 

y=--x/(x--*5); 

 

 מה יודפס בהרצת התוכנית הבאה  .2

#include <stdio.h> 

void main( ) { 

int a; 

if(a=(5==5)) 

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

a = (5 != 5); 

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

a = (12==12 ) + (5 !=1); 

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

} 

 מה ערכו של הביטוי הבא :  .3

(a > = b) + (a < b) 
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4. a=10, b=20        .מה ההדפסה אחרי המשפט          

a > b ?  printf ( “yes”) : printf (“no”);                                 

 

מספרים שלמים המייצגים )בהתאמה( את האיבר הראשון של הסדרה החשבונית, ההפרש בין האיברים וכמות האיברים   3קלוט   .5

 בסדרה. הדפס את כל האיברים ואת סכומם. 

רה הנדסית, היחס בין האיברים וכמות האיברים. הדפס את  מספרים ממשיים המייצגים )בהתאמה( את האיבר הראשון של סד 3קלוט   .6

 כל האיברים ואת סכומם. 

קלוט מספר מהמשתמש המתאר סך של כסף מזומן . הדפס את האפשרות לכמות השטרות והמטבעות המינימאלית להמרת הסכום.    .7

 ₪ .  1  ו      5   ,  10ומטבעות של  20, 50,   100, 200לרשותך שטרות של 

 (  9,8,7או   4,5,6מספרים ומוציאה הודעה האם הם עוקבים ? ) 3קולטת כתוב תוכנית ה .8

 .  ב. ללא החלפה בינהם החלפה אפשרות  מספרים והדפס אותם לפי סדר עולה. א. עם  3קלוט   .9

  ישר זווית  ?  שווה צלעות  ?  שווה שוקיים ?   משולש זה צלעות של משולש ומוצאת מהו סוג המשולש : האם  3כתוב תוכנית המקבלת  .10

 סכום שתי צלעות במשולש תמיד גדולה מהצלע השלישית(זכור : ישר זווית + שווה שוקיים ) ? 

 או  %    ובצע את הפעולה על שני המספרים לפי תו הבקרה    או *   או  /   - מו  +  או כקלוט שני מספרים ותו בקרה  .11

 (   60*10.5דקות ) 630יש בו  10.5לדוגמא המספר שתקבל מספר המתאר שעות ותציג כמה דקות וכמה שניות במספר. רשום תוכנית  .12

רשום תוכנית הקולטת ציוני תלמידים. כמות התלמידים איננה ידועה אך ידוע שכאשר מוקש מספר שלילי הסתיימה הכנסת הציונים.   .13

 .   התוכנית תדפיס את כמות הציונים ואת ממוצע הציונים

 מספרים וחשב את מכפלתם ללא שימוש בפעולת כפל.  2.  קלוט 14

 מספרים וחשב את המנה והשארית ללא שימוש בפעולת חלוקה  2. קלוט 15

 מספרים ומצא מיהו המספר הקטן,מיהו הגדול וכמה פעמים כל אחד מהם נקלט.  20קלוט   .16

 .  0כאשר המשתמש מקיש את המספר  וכנית מסתיימתרשום תוכנית שתקלוט מהמשתמש מספר ותודיע האם המספר הוא ראשוני. הת .17

 עם שורות ועמודות.  10ועד  1הדפס את לוח הכפל מ   .18

 כתוב תוכנית הקולטת מספר שלם מהמשתמש ומוצאת את השורש השלם הקרוב ביותר למספר.   .19

 כתוב תוכנית הקולטת מספר ממשי ומוצאת את השורש שלו )בדיוק של עשירית(.   .20

 של משואה ריבועית והדפס את שורשי המשוואה.     A,B,Cקדמים קלוט את המ  .21

 יה. יספרות שכל הספרות שלהן שונות אחת מהשנ 3הדפס את כל המספרים בני   .22

 .   1000הדפס את כל המשולשים שהם ישרי זווית שצלעותיהם הם מספרים שלמים עד   .23

 .  2ת שלהם היא והשארי  3קלוט מספר והדפס את כל המספרים הקטנים ממנו המתחלקים ב  .24

 .   321ייתן  123קלוט מספר עשרוני והצג את במספר ההפוך שלו. לדוגמא  .25

  DOSבמערכת הפעלה  Cעבור משתנה מטיפוס שלם. באיזה מספר נקבל תוצאה של העלאה המספר בריבוע שלילית ומדוע ? ) ב  .26

 (.  182התשובה 

מספר ראשון כמות שורות והשני כמות עמודות(.לדוגמא : אם  ( והדפס מלבן של כוכביות(  20ל  1מספרים )כל מספר בין  2קלוט   .27

 נקבל :  3ו  2קלטנו 

*** 

*** 
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 מה עושה התוכנית הבאה:  .28

#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

 int next=0,last=1,sum; 

 while(next<200) 

 { 

 printf("%d   ",last); 

 sum=next+last; 

 next=last; 

 last=sum; 

 } 

} 

 (. 1   1    .…  55    4 3   21    13   8     5    3   2סדרת פיבונצ'י          –)תשובה  

 

 מה עושה התוכנית הבאה ? .   29

long i; 

for(i=0;i<100000;i++) 

{ 

    printf("%ld",i); 

    if(kbhit())  //   0פונקציה הבודקת האם נלחץ מקש. אם לא היא מחזירה ערך  .  

        break; 

} 

 ת תשובו 

 

1  .  11,12    13,0       11,0           2 .   1     0    2              3    .1              4  .no   

   

 


