
 -תעשייה וניהול לתלמידי הנדסת ההכנה בתכנותבקורס דוגמה לבחינה 

 והערות כלליות:הנחיות 
 

 המבחן רשום בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד. .1
 : שעתייםמשך המבחן .2
 כל חומר עזר אסור בשימוש :חומר עזר .3
 עובר. -ומעלה  07ציון  .4
 .השאלות בגוף הבחינהכל על ענות יש ל .5

  בהצלחה!! 

 :השלמת קטעים חסרים נקודות( 02) .1
האברים הראשונים של סדרת פיבונאצ'י. סידרה זו היא  12התכנית הבאה מדפיסה את 

, וכל שאר האיברים שווים לסכום שני 1-סידרה בה האיבר הראשון והאיבר השני שווים ל

 האיברים הקודמים בסדרה. 

 לדוגמא:

A1 = 1 

A2 =1 

A3 = 1+1 = 2 

A4 = 1+2 = 3 

… 

 

  האמור לעיל.עליכם להשלים את השורות החסרות בתכנית על מנת שהיא תבצע את 

   

import java.util.Scanner; 

public class main 

       { 

    public static void main)( 

         { 

   ______________________ 

        a1 = 1; 

        a2 = 1; 

        System.out.println(a1); 

  _______________________ 

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



        { 

            a3 = a1+a2; 

           ___________________________ 

            a1 = a2; 

      ___________________________ 

                 {  

 { 

   { 

 

         המסך בזמן הריצה? :   מה יודפס עלהבנת תוכנית נקודות( 02) .0

public class Main 

{ 

    public static void main() 

    { 

int i; 

for (i=10 ; i>-1 ; i--)   

     { 

                   if (i == 0) 

                   { 

              i = 1/2; 

                         System.out.println(i); 

                         System.out.println("Blast Off!"); 

                    }  

                    else 

                         System.out.println(i); 

           } 

    } 

} 

 :כתיבת תוכנית נקודות( 02) .3



, ומדפיסה את כל המספרים nהמבקשת מהמשתמש לבחור מספר שלם חיובי כתוב תוכנית  .4

 )אין צורך לבדוק תקינות של קלט(. nעד  1זוגיים מ-האי

 

import java.util.Scanner; 

public class Main 

{ 

    public static void main() 

    { 

    Scanner scan = new Scanner(System.in);   

 

     } 

} 

 : הסבר מהי –. במידה ומצאת טעות יש טעות דקדוקית שורה/ותמצא באיזה  נקודות( 02) .5
 

int &;            _________________________________________________ 

double PI = 3.14;      ___________________________________________ 

if num1 > 10 _________________________________________________ 

double int num1 = 2; __________________________________________ 

while (num1>10) _____________________________________________ 

 

 ציינו עבור כל אחת מהלולאות הבאות אם היא לולאה אינסופית. נקודות( 02) .6
שתנים אם הלולאה סופית ציינו את מספר הפעמים שהיא תתבצע. )היעזרו במעקב אחרי המ

 לביצוע החישובים הדרושים(.

 

 א.     _______________  

int num = 5; 

while ( num != 0 ) 

{ 

      System.out.println(num); 

      num--; 

} 



 

    ב.     _______________

int num = 11; 

while ( num != 10 ) 

{ 

      System.out.println(num); 

      num++; 

} 

 ג.   ________________   

  

int j=0; 

while ( j<100) 

     j = j - 10; 

 ד.   ________________  

    

int k=0; 

for ( int j=0; j<10 ; j++ ) 

      k += 11; 

 

 

   בהצלחה!!

 

 לתשומת לבכם,

יש לראות את הבחינה לדוגמא כאחת הגרסאות האפשריות של הבחינה הסופית וכחומר נוסף 
לבדיקת ההבנה. יתכן כי  סוגים מסוימים של שאלות לא יופיעו באחד המועדים וכן יופיעו 
 במועדים אחרים. יש לחזור על כל תרגילי הבית וחומר העזר הנוסף שחולק במהלך הקורס.

 

 

 



  



 

 


