
 תרגילים לקיץ -לולאות מקוננות 
 

 לפניך קטע תכנית בשפת ג'אווה:  .1
a = 0; 
for (int i=1 ; i<=4 ; i++) 
{ 
 num = reader.nextInt(); 
 count = 0; 
 n1 = num; 
 while (num>0) 
 { 
  if (num % 10 % i == 0) 
  count++; 
  num = num/10; 
 } 
 if (count>a) 
 { 
 a = count; 
 a1 = n1; 
 } 
} 
System.out.println (a1 + "<"+a); 

ותאר מה  54,  3033,  65,  1231א. ערוך מעקב בעזרת טבלה עבור הקלט )משמאל לימין(  : 
 יהיה הפלט.

  2022>   4ב. תן דוגמה לקלט שעבורו יהיה הפלט:   
, מה יכול להיות המספר שיופיע מימין לחץ       3113ג. אם בפלט מופיע בצד שמאל של החץ המספר   

 הסבר מהי מטרת הקטע. ?
 
 
כיתה. עבור  כיתות . יש לקלוט את מספר התלמידים בכל  30. כתוב תוכנית שתקלוט ציונים ב 2

המקסימלי )הנח שיש  ון כל תלמיד יש לקלוט את הציון שלו. יש להדפיס בכל כיתה מהו הצי
כלל הציונים ) שוב הנח שיש  רק אחד כזה)   וכן יש להדפיס את הציון המקסימלי  מבין כל 

 רק אחד כזה(.
 
 קילומטר. 10ליטר לכל  1.  צריכת דלק למונית היא 3

נהגים. כל נהג נוסע מספר בלתי ידוע מראש של נסיעות.   כתוב תוכנית       30בתחנת מוניות יש 
שתקלוט עבור כל נהג בתחנה ביום מסויים  את מספר הקילומטרים שנסע  בכל נסיעה     )לסיום 

.התוכנית תדפיס  לכל  נהג את סך הקילומטרים שנסע הנהג באותו יום ואת צריכת    1-הקש)  
 דלק הכללית של באותו יום  ואת סך הקילומטרים שנסעו כל הנהגים בתחנה באותו יום.ה
 
מטרים  3מטרים. החיפושית האומללה טפסה בכל יום  13.חידה: חיפושית נפלה לבור שעומקו 4

מטרים במורד  2במעלה הבור, אולם, בלילה בעייפותה כי רבה הידרדרה החיפושית המסכנה 
ריתם שיחשב וידפיס את היום בו החיפושית תמצא על פני האדמה ) מחוץ הבור. פתח ויישם אלגו

 לבור (.
 
. במרכז הספורט במלון באילת החלו למלא את הבריכה לקראת חופשת הקיץ. ברז המילוי  5

ממלא את הבריכה בקצב הולך וגדל, בכל יום הברז מכפיל את תפוקתו. ביום הראשון המערכת 

מ"ק וכך הלאה. כתוב תת תכנית  שקולטת  4מ"ק ביום הרביעי  2 מ"ק מים, ביום השני 1ממלאת 

 את נפח הבריכה ומדפיסה את היום בו הבריכה תתמלא.

 



. שני תלמידים החליטו לשחק את המשחק "אבן נייר או מספריים", פתח ויישם אלגוריתם 6

ומי שידמה את המשחק. יש לאפשר במשחק לבחור את  מס' סיבובי המשחק. כלול במשחק סיכ

 נקודות לגבי כל שחקן בתום סיבובי המשחק ששוחקו.

 
 
 
 

 

 עבודה נעימה!!!         

 


