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 , ד"ר אריאלה ריכרדסון גרדוול גדעוןד"ר  שם המרצה:

    12/04/2013 תאריך הבחינה:

  150 משך הבחינה )בדקות(:

 ללא חומר עזרחומר עזר מותר לשימוש: 

 ללא מחשבוןמחשבון: 

 

 השאלות. כלשאלות, יש לענות על   11המבחן כולל סה"כ 

  16-מזכות ב 11,11שאלה.  שאלות נקודות לכל   6-מזכות ב 1-11שאלות פירוט ניקוד: 

 נקודות בונוס(. 1נקודות במבחן ) 101נקודות לכל שאלה. יש סה"כ 

 !טופס התשובות בלבדבשימו לב: יש לענות על כל השאלות 

 )המחברות והשאלונים אינם מועברים לבדיקה.(

 תלמיד יקר, 

בה אם אינך מבין את כוונת המרצה בשאלה כלשהי, עליך לכתוב בראש התשו .1
כיצד הינך מבין את השאלה ולפתור בהתאם. לשיקול דעתו של המרצה אם יש 

 מקום להבנה זו ואז ינקד בהתאם.
חובה להחזיר את השאלון בתוך מחברת הבחינה. מחברת שלא יצורף לה  .8

 השאלון, הבחינה לא תיבדק!
בחינה  -נוהל הבחינות של המכון מחייב אותך ובאחריותך לקוראו ולהכירו   .3

 להיפסל על כל חריגה מהנוהל.עלולה 
לידיעתך, תורדנה נקודות לא רק על שגיאות, אלא גם לתוספות לא רלוונטיות,  .0

משמעית, כאשר נדרשת -העדר נימוק הולם לתשובה, חוסר סדר ותשובה דו
 תשובה חד משמעית.

 

 

 
 

בהצלחה רבה  !

 
 _______________________ מס' תלמיד:

 
 

 דעת, לוסטיג, מבח"ר-לב/נוה, טל, טל מכון:
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 נקודות(: 6) 1שאלה 

 (את כולם!! יש לצייןה אם יש יותר מטענה אחת נכונ) היא: שפה עילית

 שהמעבד מבין שפה  .א

 שפה בעלת כללי תחביר מוגדרים .ב

 שפת תכנות עם הוראות שדומות לשפה טבעית  .ג

 שפה שתלויה במעבד .ד

 אינה נכונהמבין התשובות א' עד ד' אף טענה  .ה

 
 נקודות(: 6) 2שאלה 

 ?בסוף התוכנית sנתונה התוכנית הבאה. מה יהיה תוכנו של המשתנה 
    Sub Main() 
        Dim x As Integer, s As Integer = 0 
        x = Console.ReadLine() 
        If x > 0 Then 
            s = Math.Abs(x) - x 
        Else 
            s = Math.Abs(x) + x 
        End If 
        Console.Write(s) 
        Console.ReadKey() 
    End Sub 

 41 .א

 כי________________________)הסבר בכמה מילים( תוכן אין  .ב

 14 .ג

 44 .ד

 1 .ה

 אינה נכונהמבין התשובות א' עד ה' אף תשובה  .ו

 נקודות(: 6) 3שאלה 

 מה יהיה הפלט? 253עבור קלט של 

    Sub Main() 
    
        Dim a As Integer = 0, number As Long, b As Integer 
        number = Console.ReadLine() 
        For i = 0 To 2 
            b = number Mod Math.Pow(10, 2 - i) 
            Console.WriteLine(number - b) 
            number = b 
        Next 
        Console.ReadKey() 
 
    End Sub 
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 נקודות(: 6) 4שאלה 

 יהיה הפלט?מה  5עבור קלט של 

    Sub Main() 
        Dim n As Integer, s As Integer 
        n = Console.Read() 
        s = 1 
        If n >= Asc("0") And n <= Asc("9") Then 
            n = n - Asc("0") 
            For i = 1 To n 
                Console.Write("*") 
            Next 
        End If 
        Console.ReadKey() 
    End Sub 

 

 נקודות(: 6) 5שאלה 

 מה יהיה הפלט של הקוד הבא:

    Sub Main() 
        Dim j As Integer, i As Integer 
        For i = 1 To 3 
            For j = 1 To i 
                For k = 1 To j 
                    Console.Write(k) 
                Next 
                Console.WriteLine("") 
            Next 
        Next 
        Console.ReadKey() 
    End Sub 

 
 

 נקודות(: 6) 6שאלה 

 הסבר מה עושה הפונקציה הבאה:

    Function XXX(ByVal a As String, ByVal b As Char) As Boolean 
        
        For i = 0 To a.Length - 1 
            If a(i) = b Then 
                Return True 
            End If 
        Next 
       
        Return False 
 
    End Function 
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 נקודות(: 6) 7שאלה 

שמתחילים  שמות התלמידים מספר התשובות( את הקוד החסר על מנת שיודפסו טופס)בהשלם 
 .באות גדולה

   Structure Student 
        Dim name As String 
        Dim year As String 
        Dim teacher As String 
    End Structure 
 
    Sub Main() 
        Dim x(4) As Student 
 
        For i = 0 To x.Length - 1 
            x(i).name = Console.ReadLine() 
            x(i).year = Console.ReadLine() 
            x(i).teacher = Console.ReadLine() 
        Next 

 
      _________________________________________                                     
 
      _________________________________________                                     
 
      _________________________________________                                     
 
      _________________________________________                                     
 
      _________________________________________                                     

 
 
    End Sub 
 
 

 נקודות(: 6) 8שאלה 

 בסוף התוכנית? flagמה יהיה הערך של 

 
Sub Main() 
 
        Dim x() As Integer = {9, 5, 7, 3, 4, 2} 
        Dim flag As Boolean = False 
        For i As Integer = 0 To x.Length() - 2 
            If x(i) < x(i + 1) Then 
                flag = True 
            Else 
                flag = False 
            End If 
        Next 
        Console.Write(flag) 
 
 End Sub 
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 נקודות(: 6) 9שאלה 

 מה יהיה הפלט של הקוד הבא:

Sub Main() 
 
        Dim x(3, 3) As Integer 
        Dim i As integer, j As Integer 
 
        For i = 0 To x.GetLength(0) - 1 
            x(i, 1) = i 
        Next 
 
        For i = 0 To x.GetLength(1) - 1 
            x(1, j) = i 
        Next 
        Console.WriteLine(x(1, 1)) 
 
End Sub 

 9 .א

 כי________________________)הסבר בכמה מילים(ין פלט א .ב

 4 .ג

 44 .ד

 3 .ה

 אינה נכונה 'ה' עד אחד מבין התשובות אאף  .ו

 

 נקודות(: 6) 10שאלה 

 a" במחרוזת  z" תחליף כל AAAהפונקציה שעל מנת התשובות(  טופס)בהשלם את הקוד החסר 

 :lasssyהפונקציה תחזיר  lazy, כך למשל עבור המחרוזת "sss"ב 

    Function AAA(ByVal a As String) As String 
        Dim b As String = a 
        For i = 0 To a.Length - 1 

 
      _________________________________________                                     
 
      _________________________________________                                     
 
      _________________________________________                                     
 

Next 
        Return b 
    End Function 
 
    Sub Main() 
        Dim x As String = "lazy" 
        Dim y As String 
        y = AAA(x) 
        Console.WriteLine(y) 
    End Sub 
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 נקודות(: 6) 11שאלה 

 מה יהיה הפלט של הקוד הבא:

Sub Main() 
    
        Dim x() As Integer = {1, 3, 5, 7} 
 
        Array.Resize(x, 5) 
        Array.Reverse(x) 
        x(0) = 2 
        For i = 0 To x.Length - 1 
            Console.Write(x(i)) 
        Next 
 
End Sub 

 

 נקודות(: 6) 21שאלה 

 :מה יהיה הפלט של הקוד הבא

  
    Function Mult(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer 
        Dim m As Integer 
        m = x * y 
    End Function 
     
    Sub Main() 
        Dim a As Integer = 5, b As Integer = 2 
        Dim m As Integer 
        m = Mult(a, b) 
        Console.WriteLine(m) 
    End Sub 
 

 44 .א

 5 .ב

 _____)הסבר בכמה מילים(_______________כי___________________אין פלט  .ג

 3 .ד

 53 .ה

 אינה נכונהא' עד ה' התשובות  מבין אף תשובה  .ו
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 נקודות(: 16) 13 שאלה

אם אורך  True: מחרוזת ומספר. הפונקציה תחזיר פרמטריםהמקבלת שני  פונקציה כתוב .א
 .אחרת Falseהמחרוזת שווה למספר, או 

 

אם אורך  yes. ומדפיסה 5" והמספר helloשקורא לפונקציה עם מחזורת " Mainכתוב  .ב
 אם לא. no  המחרוזת שווה למספר ו

 

 

 נקודות(: 61) 14שאלה 

 סברוטינה, ומחלקת אותם. השלמים מקבלת שני מספריםה (Sub)סברוטינה כתוב  .א
 תדפיס בנפרד את החלק השלם של תוצאת החילוק, ואת החלק העשרוני.

 תדפיס: הסברוטינה, 3ו  7למשל עבור  

The whole part is 2 

The decimal part is 0.5 

קולט מהמשתמש שני מספרים וקורא לסברוטינה שכתבת בסעיף א על ש Mainכתוב  .ב
  ת להדפיס את תוצאת החילוק.מנ
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 Visual Basicדף פקודות 
Integer, Long, Short, Single, Decimal, Double,Char, String,Boolean :טיפוסים 

Console.WriteLine(), Console.Write(), 

Console.ReadLine(),Console.Read(),Console.ReadKey() 

 פקודות קלט פלט:

+     -   *   \   / 

=    +=      -=     *=     \=     /= 

פעולות אריתמטיות 
 והשמה:

CInt(), Int(), :המרה 

If _____ Then  End If 

If _____ Then  Else, ElseIf End If 

Select Case   Case   End Select 

 תנאים:

And, Or, Not :לוגיקה 

Randomize, Rnd() :מספרים אקראיים 

Math.Abs(x),  Math. Pi ,  Math.Sqrt(x),  Math.Pow(x,y),  :פונקציות מתמטיות 

For   To  Step  Next 

While   End While 

Do Until Loop 

Do Loop Until 

Do While  Loop 

Do Loop While 

continue, exit 

 לולאות:

Dim x As StreamWriter = New StreamWriter(  y  ) 

Dim x As StreamReader = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileReader( y ) 

 קבצים:

CChar, AscW, Asc, ChrW, Chr :תווים 

Sub   A()    End Sub 

Sub   A(ByVal  x As ***,… )   End Sub 

Sub   A(ByRef  x As ***,… )   End Sub 

Function   A()  As ****    Return   End Function 

Function   A(ByVal  x As ***,…)  As ****  Return   End Function 

Function   A(ByRef  x As ***,…)  As ****  Return   End Function 

 סברוטינות ופונקציות:

Length 

Remove(start, count ) 

Insert(start, str) 

Replace(str1, str2), Replace(ch1, ch2) 

IndexOf(str), IndexOf(str, start) 

IndexOf(str, start), LastIndexOf(str, end) 

SubString(start, count ) 

Chars(i) 

 מחרוזות:

Dim  x(i) As *** 

Dim x() As *** = {a,  b,   ... } 

x.Length() 

Array.Resize(x, i) 

Array.Sort(x) 

Array.Reverse(x) 

Dim  x(i,j) As *** 

Dim x(,) As *** = {{a,  b,   ... }, {a,  b,   ... },...} 

x.Length() 

x.GetLength(0)) 

x.GetLength(1)) 

 מערכים:

Structure A 

 Dim x As ****  

…. 

End Structure 

 מבנה:

 


