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 :string.hפונקציות נבחרות מהספריה 

     int strcmp(const char *s1, const char *s2) השוואת מחרוזות    ( 1

    של מחרוזותתווים ראשונים  nהשוואת ( 2
int strncmp(const char *s1, const char *s2, int n) 

 של תו במחרוזת ןראשומופע חיפוש ( 3

 char* strchr(const char *s, char c) 

של תו  ןאחרו מופעחיפוש ( 4

 במחרוזת

char* strrchr(const char *s, char c) 

 

 של מחרוזת במחרוזת אחרת   ןראשו מופעחיפוש ( 5
char* strstr(const char *s, const char *to_find) 

 char* strcpy(char *dest, const char *src)  העתקת מחרוזת( 6

 תווים ראשונים של מחרוזת nהעתקת ( 7
char* strncpy(char *dest, const char *src, int n) 

 char* strcat(char *dest, const char *src) שירשור מחרוזות( 8

 תווים ראשונים ממחרוזת nשירשור ( 9
char* strncat(char *dest, const char *src, int n) 

 int strlen(const char *s) מציאת אורך מחרוזת( 10

 

 :math.hפונקציות נבחרות מהספריה 

 double sqrt(double x) שורש ריבועי( 1

 double pow(double base, double exponent) חזקה (2

 int abs(int n) (שלמים)ערך מוחלט ( 3

 double fabs(double x) (ממשיים)ערך מוחלט ( 4

 double ceil(double x) עיגול למעלה( 5

 double floor(double x) עיגול למטה( 6

 

 :ctype.hפונקציות נבחרות מהספריה 

 int isalnum(int c) (a-z, A-Z, 0-9)נומרי -אלפאהאם תו הוא ( 1

 int isalpha(int c) (a-z, A-Z)האם תו הוא אות ( 2

 int isdigit(int c) (0-9)סיפרה האם תו הוא ( 3

 int islower(int c) (                                           a-z)האם תו הוא אות קטנה ( 4

 int isupper(int c) (                       A-Z)האם תו הוא אות גדולה ( 5

 t'                               int isspace(int c)\')או '  'n\, רווח) whitespaceהאם תו הוא ( 6

 int tolower(int c) הפיכת אות גדולה לאות קטנה                                                          ( 7

 int toupper(int c) הפיכת אות קטנה לאות גדולה                                                          ( 8

 

 :stdlib.hפונקציות נבחרות מהספריה 

 void* malloc(unsigned int size) קצאת זיכרון דינאמיתה( 1

 הקצאת זיכרון דינאמית ואיפוס הזיכרון שהוקצה( 2

void* calloc(unsigned int nelements, unsigned int elementSize) 

 void* realloc(void *pointer, int size) הקצאה מחודשת של זיכרון( 3

 void free(void *pointer) דינאמיתשחרור זיכרון שהוקצה ( 4

 


