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 .שאלות   5במבחן זה  ·
 100המאפשרות לצבור שאלות בלבד,  בארבעולציין לבחור עליך 

צוין ייבדקו ארבע שאלות תבמקרה והבחירה לא  .נקודות
 מבחן.מחברת הראשונות ב

 
 .במחברת התשובות בלבדרשמו תשובותיכם  ·
 

 מותר להגדיר פעולות עזר בכל השאלות, אלא אם נאמר אחרת. ·
 

 כתבו קוד קריא והקפידו על אינדנטציה והערות (אפשר בעברית). ·

 

 ב ה צ ל ח ה !
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     דף פוליו אחד לא מודפסחומר עזר :    

     ולא מצולם.  אין להשתמש במחשבון.  
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 )'נק 25( 1שאלה 

 :נתונה התכנית הבאה

public static void main(String[] args) 

{ 

 

 System.out.println(mystery("java", 'a')); 

 System.out.println(mystery("java", 'w')); 

 

 System.out.println(secret("fulfill")); 

} 

 

//.............................................. 

public static boolean mystery(String str, char ch)  

{ 

 boolean ans; 

 if (str.length() == 0) 

  ans = false; 

 else if (str.charAt(0) == ch) 

  ans = true; 

 else 

  ans = mystery(str.substring(1), ch); 

 

 return ans; 

} 

 

//.............................................. 

public static int secret(String str) 

{ 

 int ans; 

 

 if (str.length() == 0) 

  ans = 0; 

 else if (mystery(str.substring(1), str.charAt(0))) 

  ans = secret(str.substring(1)); 

 else 

  ans = 1 + secret(str.substring(1)); 

 

 return ans; 

} 

 פקודות הבאות?  היודפס על המסך אחרי ביצוע מהו  נק' ) 5( .א
 

System.out.println(mystery("java", 'a')); 

System.out.println(mystery("java", 'w')); 

 

 ?mystery עלהפמה יעודה של ה במשפט אחדתארו  נק' ) 5( .ב

 

 ?  הפקודה הבאהיודפס על המסך אחרי ביצוע מהו  נק' ) 7( .ג
 

System.out.println(secret("fulfill")); 

 
 ?  secret פעולהמה יעודה של ה במשפט אחדתארו  נק' ) 8. (ד
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 )'נק 25( 2שאלה 

לשמאל, באופן זהה. אם ניתן לקרוא אותה משני הכיוונים, משמאל לימין ומימין  ָּפִליְנְדרֹום מחרוזת נקראת

" היא פלינדרום. בשאלה זו נבדיל בין אותיות גדולות וקטנות, ונתייחס לרווחים, madamלדוגמה, מחרוזת "

 אינן פלינדורמים.  "m adam" -" וMadamכלומר המחרוזות "

 היא פלינדרום לפי הגדרה. באורך אחדאו מחרוזת  מחרוזת ריקה

 : Stringשל המחלקה ת הבאותרק בשתי השיטובשאלה זו מותר להשתמש 

· int length() - .שיטה המחזירה את אורך המחרוזת שמפעילה את השיטה 

· char charAt(int index) - שיטה המחזירה את התו במקום index  במחרוזת שמפעילה את

 .השיטה

 

      הרקורסיבית עולהכתבו את הפ

 public static boolean isPalindromialPart(String str, int start, int end)  

 strובודקת האם תת מחרוזת של  end-ו startושני אינדקסים  strאשר מקבלת כפרמטר מחרוזת 

 ) היא פלינדרום.end-ו start(כולל  endומסתיימת בתו עם אינדקס  startשמתחילה בתו עם אינדקס 

 ניתן להניח ש:

  null -שונה מ strהפרמטר  ·

· start ו-end  0הם אינדקסים תקינים, כלומר ≤ start ≤ end < str.length() 

 

 אין להשתמש בלולאות ובפעולות עזר נוספות. : הערה

 

 )'נק 25( 3שאלה 

 רקורסיבית לא נק' ) כתבו פעולה 10(  .א

 public static String cleanUp(String s, char c) 

כל  של העל ידי מחיק sהמתקבלת מהמחרוזת ומחזירה מחרוזת חדשה   cותו sהמקבלת מחרוזת 

 . cתו מופעים שלה

 דוגמאות:

 .”sgd“הפעולה תחזיר את המחרוזת  ’f‘והתו   ”sffffgd“עבור המחרוזת

 .”rrrrrrr“הפעולה תחזיר את המחרוזת   ’5‘והתו  ”rrrrrrr“עבור המחרוזת

 .”“הפעולה תחזיר את המחרוזת   ’l‘והתו ”lll“עבור המחרוזת 
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 רקורסיבית לאכתבו פעולה  נק' ) 15(  .ב

 

 public static String[] cleanArr(String[] arr)  

 

 אותיותה מחיקתאחרי  arr -המתקבל מומחזירה מערך חדש  arr שמקבלת כפרמטר מערך של מחרוזות

 הגדולות באנגלית.

 

  אפילו אם לא כתבת אותה 'סעיף אפעולה מב להשתמש חובההערה: 

 

 דוגמאות:

 :שמכיל מחרוזות הבאות הבא arrמערך העבור  )1

5555FFFFY66 dsdskdsb 1233FrrrT sWfff 

 

 גדולות נקבל את המערך: האותיות השל  מחיקהאחרי ה

555566 dsdskdsb 1233rrr sfff 

 

 :שמכיל מחרוזות הבאות הבא arrמערך העבור  )2

dsdskdsb 555534FFFYF6 1233FrrrT sWfff 

 

 גדולות נקבל את המערך: האותיות השל  מחיקהאחרי ה

dsdskdsb 5555346 1233rrr sfff 

 

 

 

 )'נק 25( 4שאלה 

 

שמופיעים ומחזירה מערך התווים  strArrמקבלת כפרמטר מחרוזת ש OnceToCharArray פעולהנתונה 

 .פעם אחת בלבד strArr -ב

 המערך הבא:מחזירה את  OnceToCharArrayהפעולה  gh"fdffebdcb"a עבור המחרוזת  :דוגמא

h g e c a 

 

אין להוסיף שורות חדשות או . OnceToCharArrayבפעולה  החסרות הפקודותלהשלים את  כםעלי

 .דבמחברת התשובות בלב כםלרשום את תשובתיש קיימות. שורות לשנות 
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public static char[ ]  OnceToCharArray (String strArr )  

{ 

     int i, j, k;  

     boolean flag;  

     int len = strArr.length(); 

     char[ ] tempArr = ( ?? 1 ?? );  // help array 

 

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

     tempArr[i] =  ( ?? 2 ?? ); 

    for(i = 0; ( ?? 3 ?? ) ; i++) 

    { 

     for( j = i+1 , ( ?? 4 ?? ); j < len;  j++) 

     if( tempArr[ i ] == tempArr[ j ] ) 

               { 

     for( ( ?? 5 ?? ); k < len -1; k++) 

      tempArr[ k ] = ( ?? 6 ?? ); 

     flag = true; 

     ( ?? 7 ?? ); 

                          len--;  

     }  

      if(( ?? 8 ?? )) 

      { 

               for( k = i ;k < len - 1; k++) 

              tempArr[ k ] = tempArr[ k+1]; 

               i--;  

               ( ?? 9 ?? ) ; 

                  }  

     }  

 

     char[ ] retArr = new char[len]; 

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

      retArr[ i ] = tempArr[ i ]; 

     ( ?? 10 ?? ); 

 

} // OnceToCharArray 

 

 .גודל המערך המוחזר חייב להיות שווה למספר התווים המוחזרים הערה:

 

 

 

 

 

5

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 )'נק 25( 5שאלה 

 צומתמעבירה את הה List במחלקה lastToHead רקורסיבית לא פעולה ובנק' ) כת 10א. ( 

בלבד, אין להעתיק את שימו לב, יש לשנות את סדר צמתים לתחילת הרשימה. ברשימה  נההאחרו

 של הצמתים! data-שדות ה

 .Listמחלקה הפעולה מחזירה הפנייה מעודכנת לצומת הראשונה ב

 ניתן להניח שהרשימה לא ריקה. הערה:

 

 נק' ) אין קשר לסעיף א' 15ב. (

 : PC מחלקה   כםלפני

public class PC  
{ 
    private String  manufacturer; 
    private double  price;  
    private String [ ] programs ; 
    private int [ ] programSize; 
}  

 שם היצרן, – : manufacturerהתכונותמוגדר ע"י    PCבמחלקה  עצםכל  

 price –  ,מחיר המחשבprograms –  מערך שמות התכניות המעודכנות במחשב הזה 

 מערך גודל התוכנות.  -   programSize-ו  

  programSize[i]  מתאר את גודל התוכנהprograms[i]. 

 מוגדרים באותו גודל. programSize-ו programsשני המערכים  

 

 רקורסיבית לא פעולה כתבו

 public static  List<PC>  Test5( List<PC>  lpc, String progName, int size )   

וגודל של  progName שם התכנית  ,lpc המקבלת כפרמטרים את ההפניה לרשימת המחשבים

 ומסירה ממנה את כל המחשבים שכוללים את התכניות שגודלם גדול  sizeהתכנית 

 . - progNameלאו ששם התוכנית שווה   size -מ 

 אחרי העדכון. אותה הרשימההפעולה מחזירה את 

 וגם בפעולות List, Node מחלקותהשל  בכל הפעולותאפשר להשתמש  :1 הערה

 ) בלי לממש אותן. GET -ו SET(פעולה בונה, פעולות  PC מחלקההשל           

 .: אין להשתמש בפעולות עזר נוספות 2 הערה

 לא ריקה. lpc ניתן להניח שהרשימה :3 הערה
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