פרק  – 3מודל חישוב בסיסי
הצגת הפרק
מטרת הפרק
הצגת אבני הבניי של אלגורית לביצוע במחשב :משתני ,הוראות קלט ,הוראות פלט והוראות
השמה .אבני בניי אלה מהוות מודל חישוב בסיסי אשר לפיו נכתבי אלגוריתמי המיושמי על
ידי תוכניות מחשב.

מושגי
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תוצאת הרצה
קלט
פלט
משתנה
טיפוס
השמה
אתחול
טבלת מעקב
קבוע

דגשים ודידקטיקה
•

•

•

•
•

פרק זה הוא הבסיס לשאר פרקי הלימוד! יש ללמד את המושגי השוני בפרק לפי הסדר
בו ה מוצגי ,ולהציג כל פתרו לדוגמה בשלבי ,תו עצירה במקומות המתאימי
להצגת מושגי חדשי.
יש להקפיד שהתלמידי יפתחו אלגוריתמי ויישמו תוכניות לפי השלבי המוצגי
בפתרו הבעיות לדוגמה .בפרק זה ובפרק הבא אנו מקפידי על השלבי השוני מתו
כוונה להטמיע את העבודה בשלבי בתהלי הפיתוח והיישו .בפרקי הבאי ,כאשר
התלמידי יהיו מיומני יותר ,נית יהיה לקצר את התהלי ולאחד שלבי.
יש להציג את חוקי התחביר של שפת  C#בצורה הדרגתית ,בהתא לצור ,כפי שהדבר
מוצג במהל הפרק .בשעת הצגת חוקי התחביר ,כדאי להיעזר בחלק המופיע אחרי סיכו
הפרק )הנקרא סיכו מרכיבי שפת .(C#
אי להתעכב על מבנה תוכנית  C#מעבר למפורט .יש להסביר כי ביסודות  2יורחב נושא
המחלקות והפעולות ,ועד אז כל הנושאי שילמדו יכתבו בתו הפעולה הראשית.
יש להקפיד בכל שלב על תיעוד הול ,כבר מהשלבי הראשוני .תחילה יכלול התיעוד
רק תיאור של מטרת התוכנית .אחרכ יכלול ג תיאור תפקידי משתני ,ובהמש יצור#
תיעוד ג לתתמשימות המרכיבות את התוכנית.
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פתרונות
שאלה 3.1
פתחו אלגורית המדפיס על המס את שמכ ,וישמו אותו בשפת .C#
למשל ,א הש הוא יאיר ,הפלט יהיהYair :
תשובה 3.1
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1הצגת הש בשורה
יישו האלגורית:
 */התוכנית מציגה את שם המתכנת על המסך */
;using System
public class MyName
{
)(public static void Main
{
;)"Console.WriteLine("Yair
} // Main
} // MyName

שאלה 3.2
פתחו אלגורית המדפיס על המס את שמכ מוק #במסגרת של כוכביות ,וישמו אותו בשפת .C#
למשל א הש הוא יאיר הפלט יהיה:
******
**Yair
******
הדרכה :פעולת  WriteLineמדפיסה שורה אחת על המס .בתוכנית זו עליכ להדפיס  3שורות.
תשובה 3.2
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1הצגת שורת כוכביות
 .2הצגת כוכבית הש וכוכבית נוספת בשורה אחת
 .3הצגת שורת כוכביות
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יישו האלגורית:
 */התוכנית מציגה את שם המתכנת על המסך מוקף בכוכביות */
;using System
public class MyNameStars
{
)(public static void Main
{
;)"******"(Console.WriteLine
;)"*Console.WriteLine("*Yair
;)"******"(Console.WriteLine
} // Main
} // MyNameStars

שאלה 3.4
בחרו שני משתני ,הראשו לשמירת מספר הבנות בכיתה והשני לשמירת מספר הבני בכיתה.
לכל משתנה בחרו ש מתאי והצהירו עליו ב ,C#תו ציו טיפוסו ,ותו תיעוד תפקידו בהערה
מתאימה.
תשובה 3.4
בחירת משתני:
 – girlsשל ,מספר הבנות בכיתה
 – boysשל ,מספר הבני בכיתה
int girls; //number of girls in class
int boys; //number of boys in class
שאלה 3.8
פתחו וישמו בשלבי אלגורית שהקלט שלו הוא שלושה מספרי שלמי המהווי סדרה .הפלט
שלו הוא סדרה של שישה מספרי שבה משוכפל כל אחד מנתוני הקלט כמספר הפעמי המתאי
למקומו הסידורי בסדרת הקלט .למשל ,עבור הקלט ,8 3 6 :הפלט הוא:
8 3 3 6 6 6
הנתו הראשו מופיע פע אחת ,השני פעמיי והשלישי שלוש פעמי.
תשובה 3.8
ניתוח הבעיה באמצעות דוגמאות:
פלט5 8 8 2 2 2 :
• קלט5 8 2 :
פלט5 1 1 9 9 9 :
• קלט5 1 9 :
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת שלושה מספרי שלמי.
 .2הצגת מספר הקלט הראשו פע אחת.
 .3הצגת מספר הקלט השני פעמי.
 .4הצגת מספר הקלט השלישי שלוש פעמי.
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:בחירת משתני
 המספר הראשו, – שלfirstNum
 המספר השני, – שלsecondNum
 המספר השלישי, – שלthirdNum
:האלגורית
firstNum-á
secondNum-á
thirdNum-á
firstNum ìù
secondNum ìù
secondNum ìù
thirdNum ìù
thirdNum ìù
thirdNum ìù

éáåéç íìù øôñî èåì÷
éáåéç íìù øôñî èåì÷
éáåéç íìù øôñî èåì÷
åëøò úà èìôë âöä
åëøò úà èìôë âöä
åëøò úà èìôë âöä
åëøò úà èìôë âöä
åëøò úà èìôë âöä
åëøò úà èìôë âöä

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

:יישו האלגורית
/* שלושה מספרים שלמים: קלט
* סדרה של שישה מספרים בה משוכפל כל אחד מנתוני הקלט: פלט
* כמספר הפעמים המתאים למקומו הסידורי בקלט
*/
using System;
public class ThreeNumbers
{
public static void Main()
{
int firstNum; // קלט ראשון
int secondNum;// קלט שני
int thirdNum; // קלט שלישי
Console.Write("Enter first value: ");
firstNum = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter second value: ");
secondNum = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter third value: ");
thirdNum = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(firstNum);
Console.Write(" ");
Console.Write(secondNum);
Console.Write(" ");
Console.Write(secondNum);
Console.Write(" ");
Console.Write(thirdNum);
Console.Write(" ");
Console.Write(thirdNum);
Console.Write(" ");
Console.Write(thirdNum);
} // Main
} // ThreeNumbers

3.13 שאלה
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כתבו סדרה של ארבעה משפטי השמה המבצעי ,לפי הסדר הבא:
 .1השמת הער  3במשתנה .a
 .2השמת תוצאת החישוב של הביטוי  3*9במשתנה .b
 .3השמת סכו ערכי  aו bבמשתנה .c
 .4השמת מכפלת ערכי  aו cבמשתנה .d
מה ערכי ארבעת המשתני  c ,b ,aו dבתו ביצוע סדרת המשפטי?
תשובה 3.13
ארבעת משפטי ההשמה המבצעי את הנדרש:
;3
;3 * 9
;a + b
;a * c

=
=
=
=

a
b
c
d

ערכי ארבעת המשתני בתו ביצוע סדרת המשפטי.d=90 ,c=30 ,b=27 ,a=3 :

שאלה 3.15
פתחו וישמו בשלבי אלגורית שהקלט שלו הוא מספר חיובי של ,המציי אור צלע של
קובייה ,והפלט שלו הוא נפח הקובייה ושטח הפני שלה.
2
הדרכה :א צלע הקובייה היא  ,aהנפח יחושב כ a3ושטח הפני יחושב כ .6a
תשובה 3.15
בחירת משתני:
 – sideשל ,אור צלע של קובייה
 – volumeשל ,נפח הקובייה
 – surfaceשל ,שטח הפני של הקובייה
יישו האלגורית:
קלט :אורך צלע של קובייה */
 */פלט :נפח ושטח הפנים של הקובייה
;using System
public class Cube
{
)(public static void Main
{
;int side
צלע הקובייה //
נפח הקוביה int volume; //
שטח פני הקובייה int surface; //
;)" Console.Write("Enter cube side:
;))(side = int.Parse(Console.ReadLine
;volume = side * side * side
;surface = 6 * side * side
;)Console.WriteLine("Cube volume is: {0}", volume
;)Console.WriteLine("Cube surface is: {0}", surface
}//Main
}// Cube

שאלה 3.17
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הניחו שערכי המשתני  aו bלפני כל אחד ממשפטי ההשמה הבאי ה  3ו ,5בהתאמה .מהו
ערכו של  aלאחר ביצוע כל משפט?
אa = 1; .
בa = a + 1; .
גa = 2 * a + 3; .
דa = 2 * a + (a – 3); .
הa = b; .
וa = a * b; .
זa = a + a * b; .
שימו ♥ :ערכו של  bלא משתנה בעקבות א #אחת מההוראות האלו!
תשובה 3.17
ערכו של  aלאחר ביצוע כל משפט
א1 .
ב4 .
ג9 .
ד6 .
ה5 .
ו15 .
ז18 .
שאלה 3.18
כתבו משפטי השמה לביצוע ההוראות הבאות .את תוצאת החישוב יש לשמור במשתנה :a
א .הכפלת ערכו של המשתנה  aב.2
ב .החסרת ער המשתנה  bמ המשתנה .a
ג .הכפלת ערכו של המשתנה  aבסכו ערכי המשתני  bו .c
תשובה 3.18
א.

a = a * 2

ב.

a = a – b

ג.

)a = a * (b + c

שאלה 3.20
הא המשפט ; int x = 3 * xהוא משפט חוקי? נמקו את תשובתכ.
תשובה 3.20
משפט זה אינו חוקי ,כיוו שהמשתנה  xמוכפל ב 3למרות שעדי אי לו כל ער.
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שאלה 3.22
נתו קטע התוכנית הבא:
;c = 0
;a = (a + 5) * a
;b = b + 2 * a
;)Console.WriteLine(a
;)Console.WriteLine(b
;)Console.WriteLine(c

1.
2.
3.
4.
5.
6.

הניחו שהערכי ההתחלתיי של  b ,aו ) cכלומר ערכיה לפני תחילת ביצוע קטע התוכנית( ה
 2 ,1ו 3בהתאמה.
מלאו את טבלת המעקב עבור קטע התוכנית הנתו:
מספר השורה
המשפט לביצוע
a
b
c
פלט
3

2

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

תשובה 3.22
טבלת המעקב עבור קטע התוכנית הנתו:
a
b
c
פלט

6
14
0

3
0
0
0
0
0
0

2
2
2
14
14
14
14

1
1
6
6
6
6
6

המשפט לביצוע
;c = 0
;a = (a + 5) * a
;b = b + 2 * a
;)Console.WriteLine(a
;)Console.WriteLine(b
;)Console.WriteLine(c

מספר השורה
1.
2.
3.
4.
5.
6.

שאלה 3.24
כתבו קטע תוכנית ובו משפטי השמה אשר מכפילי את ערכו של המשתנה  aב ,4ולחיסור
פעמיי של ער המשתנה  cמערכו של המשתנה  .bבכל אחד מ הביטויי של משפטי ההשמה,
השתמשו א ורק בפעולת חיבור אחת או בפעולת חיסור אחת .בסו #קטע התוכנית יוצגו ערכי
שלושת המשתני.
כעת ,בחרו ערכי התחלתיי כלשה למשתני  b ,aו ,cובנו טבלת מעקב אחר מהל הביצוע של
קטע התוכנית שכתבת עבור ערכי אלה.
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תשובה 3.24
קטע התוכנית המבוקש:
;a = a + a
;a = a + a
;b = b – c
;b = b – c
;)Console.WriteLine("a={0} b={1} c={2}", a, b, c

טבלת מעקב אחר מהל הביצוע עבור הערכי10 20 2 :
a
b
c
פלט
2
2
2
2
2

10
20
40
6
6

20
20
20
18
16

המשפט לביצוע

;a = a + a
;a = a + a
;b = b – c
;b = b – c
;)Console.WriteLine("a={0} b={1} c={2}",a,b,c

a=6 b=16 c=2

שאלה 3.25
א .בנו שתי טבלאות מעקב אחר מהלכי ביצוע שני הפתרונות שהוצעו לבעיה  ,5עבור הערכי
ההתחלתיי  1ו 2במשתני  aו :bטבלה אחת עבור הפתרו השגוי של הבעיה וטבלה אחת
עבור הפתרו הנכו של הבעיה.
ב .הביאו שתי דוגמאות קלט שונות אשר עבור כל אחת מה יהיה פלט הפתרו השגוי .5 5
ג .הא תיתכ דוגמת קלט שעבורה יהיה פלט הפתרו השגוי  ?5 6נמקו.
תשובה 3.25
א .טבלת מעקב עבור הפתרו השגוי של בעיה 5
המשפט לביצוע
a
b
2
2
2

1
2
2

;a = b
;b = a

מספר
השורה
1.
2.

טבלת מעקב עבור הפתרו הנכו של בעיה 5
temp

b

a

?
1
1
1

2
2
2
1

1
1
2
2

המשפט לביצוע

;temp = a
;a = b
;b = temp

מספר
השורה
1.
2.
3.

2 5
ב .דוגמאות קלט עבור פלט הפתרו השגוי יהיה 8 5 :5 5
ג .לא תיתכ דוגמת קלט עבורה יהיה פלט הפתרו השגוי  5 6כיוו שהפתרו השגוי מעתיק את
ער המשתנה  bלמשתנה  ,aכ שבסיו קטע הקוד ערכי שני המשתני זהי.
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שאלה 3.30
פתחו בשלבי אלגורית שהקלט שלו הוא מחיריה של שלושה מוצרי בשקלי .הפלט שלו
הוא מחיר כולל המתקבל מסכו שלושת המחירי בתוספת מס בשיעור .20%
תשובה 3.30
ניתוח הבעיה באמצעות דוגמאות:
פלט192 :
• קלט10 100 50 :
פלט28.8 :
• קלט12 9 3 :
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת מחיר שלושת המוצרי
 .2חישוב המחיר הכולל אחרי מס על ידי סכו שלושת המוצרי כפול 1.2
 .3הצגה כפלט את המחיר הכולל אחרי מס
בחירת משתני:
 – price1של ,מחיר המוצר הראשו
 – price2של ,מחיר המוצר השני
 – price3של ,מחיר המוצר השלישי
 – sumAfterTaxממשי ,המחיר הכולל אחרי מס
יישו האלגורית:
קלט :מחירי שלושה מוצרים */
 */פלט :מחיר המוצרים אחרי מס
;using System
public class Prices
{
)(public static void Main
{
;int price1, price2, price3
;double sumAfterTax
;)" Console.Write("Enter first price:
;))(price1 = int.Parse(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter second price:
;))(price2 = int.Parse(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter third price:
;))(price3 = int.Parse(Console.ReadLine
;sumAfterTax = (price1 + price2 + price3) * 1.2
Console.WriteLine("Total price after tax is: {0}",
;)sumAfterTax
}// Main
}// Prices
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שאלות נוספות
שאלות נוספות לסעי3.1 #
שאלה 4
פתחו בשלבי אלגורית אשר הקלט שלו הוא שלושה מספרי שלמי ,והפלט שלו הוא שלוש
שורות של מספרי :בשורה הראשונה יופיע נתו הקלט השלישי ,בשורה השנייה יופיע נתו הקלט
השלישי והשני ,ובשורה השלישית יופיע נתו הקלט השלישי השני והראשו .ישמו את האלגורית
בשפת .C#
תשובה 4
ניתוח הבעיה באמצעות דוגמה:
פלט3 :
• קלט4 8 3 :
38
384
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת שלושה מספרי שלמי
 .2הצגה כפלט של הנתו השלישי
 .3הצגה כפלט של הנתוני השלישי והשני
 .4הצגה כפלט של הנתוני השלישי השני והראשו
בחירת משתני:
 –firstNumשל ,נתו קלט ראשו
 –secondNumשל ,נתו קלט שני
 –thirdNumשל ,נתו קלט שלישי
יישו האלגורית:
קלט :שלושה מספרים שלמים */
 */פלט :נתוני הפלט על פי הסדר המבוקש
;using System
public class Input3Numbers
{
)(public static void Main
{
קלט ראשון int firstNum; //
קלט שני int secondNum;//
קלט שלישי int thirdNum; //
;)" Console.Write("Enter first value:
;))(firstNum = int.Parse(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter second value:
;))(secondNum = int.Parse(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter third value:
;;))(thirdNum = int.Parse(Console.ReadLine
;)Console.WriteLine(thirdNum
;)Console.WriteLine("{0} {1}", thirdNum, secondNum
Console.WriteLine("{0} {1} {2}", thirdNum, secondNum,
;)firstNum
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}//Main
}

שאלות נוספות לסעי3.2 #
שאלה 1
כתבו משפטי השמה לביצוע הפעולות הבאות:
א .השמה במשתנה  aשל סכו ערכי המשתני  cו.b
ב .השמה במשתנה  cשל ההפרש בי פעמיי ערכו של המשתנה  dובי ער המשתנה .b
ג .השמה במשתנה  eשל סכו ערכו של המשתנה  aוחמש פעמי ערכו של המשתנה .f
תשובה 1
אa = b + c .

ב.
גe = a + (5 * f) .
c = (2 * d) – b

שאלות נוספות לסעי3.3 #
שאלה 3
עבור כל זוג משפטי השמה נתו כתבו משפט השמה אחד שמשיג אותה מטרה:
בa = (a + 2)* 3; .
אn = m + 5; .
;n = n - 2

ג.

;v = v + w
;v = v * 5

תשובה 3
אn = m + 3 .
ג.

v = (v + w) * 5

;a = a * 4 – 9

ד.

;x = x - 2
;x = t - 3

ב.

a = a * 12 + 15

ד.

x = t - 3

שאלות נוספות לסעי3.4 #
שאלה 1
נתו קטע התוכנית הבא:
;))(x = int.Parse(Console.ReadLine
;))(y = int.Parse(Console.ReadLine
;x = x + y
;y = x – y
;x = x – y
;)Console.WriteLine("{0} {1}", x, y

א .מהו פלט קטע התוכנית עבור הקלט  ?13 5היעזרו בטבלת מעקב למציאת הפלט.
ב .נסחו את הבעיה האלגוריתמית שקטע תוכנית זה פותר.
ג .כתבו קטע תוכנית אחר לפתרו הבעיה.
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תשובה 1
א .טבלת מעקב עבור הקלט13 5 :
פלט

5 13

y
?
?
5
5
13
13
13

x
?
13
13
18
18
5
5

המשפט לביצוע
;)(x = in.readInt
;)(y = in.readInt
;x = x + y
;y = x – y
;x = x – y
;)Console.WriteLine("{0} {1}", x, y

ב .קלט קטע התוכנית הוא שני מספרי שלמי ,והפלט הוא הצגת המספרי בסדר הפו
לסדר קליטת
ג.
;)(x = in.readInt
;)(y = in.readInt
;)Console.WriteLine("{0} {1}", x, y

שאלות נוספות לסעי3.5 #
שאלה 2
פתחו בשלבי אלגורית אשר הקלט שלו הוא מספר חיובי של המציי אור צלע של ריבוע,
והפלט שלו הוא שטח העיגול החסו בריבוע .ישמו את האלגורית בשפת .C#
תשובה 2
ניתוח הבעיה באמצעות דוגמה:
פלט28.26 :
• קלט6 :
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת אור צלע של ריבוע
 .2חישוב רדיוס עיגול החסו בריבוע
 .3חישוב שטח העיגול
 .4הצגת שטח העיגול כפלט
בחירת משתני:
 –sideשל ,צלע הריבוע
 –radiusממשי ,רדיוס העיגול
 –areaממשי ,שטח העיגול
האלגורית:
side-á éáåéç íìù øôñî èåì÷ .1
radius-á íùäå ,side/2 éãé ìò òåáéøá íåñçä ìåâéòä ñåéãø úà áùç .2
area-á íùäå ,3.14 * radius * radius éãé ìò íåñçä ìåâéòä çèù úà áùç .3
area ìù åëøò úà èìôë âöä .4
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יישו האלגורית:
קלט :צלע ריבוע החוסם עיגול */
 */פלט :שטח העיגול החסום בריבוע
;using System
public class Circle
{
)(public static void Main
{
;int side
צלע הריבוע החוסם //
;double radius
רדיוס המעגל החסום //
;double area
שטח המעגל החסום //
;)" Console.Write("Enter side value:
;))(side = int.Parse(Console.ReadLine
;radius = (double)side/2
;area = 3.14 * radius * radius
;)Console.WriteLine("Circle area is: {0}", area
}//Main
} //Circle

שאלות מסכמות לפרק 3
שאלה 1
נית להמיר ער של טמפרטורה המיוצג במעלות פרנהייט ) (Fלייצוג במעלות צלזיוס ) (Cעל ידי
הנוסחה.C = 5/9 (F-32) :
פתחו בשלבי אלגורית אשר הקלט שלו הוא טמפרטורה הנתונה במעלות פרנהייט ,והפלט שלו
הוא ער הטמפרטורה במעלות צלזיוס .ישמו את האלגורית בשפת .C#
תשובה 1
ניתוח הבעיה באמצעות דוגמה:
פלט37.77 :
• קלט100 :
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת ער טמפרטורה המיוצג במעלות פרנהייט
 .2חישוב ער הטמפרטורה המיוצג במעלות צלזיוס
 .3הצגת ער הטמפרטורה המיוצג במעלות צלזיוס
בחירת משתני:
 –farשל ,ער הטמפרטורה המיוצג במעלות פרנהייט
 –celממשי ,ער הטמפרטורה המיוצג במעלות צלזיוס
האלגורית:
far-á éáåéç íìù øôñîë äøåèøôîè êøò èåì÷ .1
,(5/9)*(far-32) éãé ìò ñåéæìö úåìòîá âöåéîä äøåèøôîèä êøò úà áùç .2
cel-á íùäå
cel ìù åëøò úà èìôë âöä .3
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:יישו האלגורית
/*  ערך טמפרטורה המיוצג במעלות פרנהייט:קלט
 ערך הטמפרטורה המיוצג במעלות צלזיוס:* פלט/
using System;
public class Temperature {
public static void Main() {
int far;
double cel;
Console.Write("Enter temperature in Fahrenheit: ");
far = int.Parse(Console.ReadLine());
cel = (5.0/9.0)*(far-32);
Console.WriteLine("Temperature in Celsius is: {0}", cel);
}//Main
} //Temperature
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