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اإلدارة التربو ّية
قسم االمتحانات

ّ
للصف التاسع
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
ُم َق ِّدمة للـسايبر بواسطة لغة بايثون )(Python

أ ّيار 2019
اسم التلميذ/ة:

ّ
الصف:

عزيزي التلميذ،
في هذا االمتحان فصالن:
 80درجة
(إلزامي) :أجب عن جميع األسئلة 4—1
األول
الفصل ّ
ّ
 20درجة
(اختياري) :أجب عن سؤال واحد من األسئلة 7—5
الفصل الثاني
ّ
 100درجة
المجموع الك ّل ّي
ثم ِ
أجب عنها بانتباه.
اقرأ أسئلة االمتحان ُّ
بتمعن ّ
المخَ َّصص لذلك.
في األسئلة التي ُي ْط َلب منك فيها أن تكتب إجابة ،اكتبها في المكان ُ
إمكانياتِ ،
أحط بدائرة اإلجابة
عدة
في األسئلة التي ُي ْط َلب منك فيها أن تختار إجابة صحيحة واحدة من َب ْين ّ
ّ
الصحيحة.
وص ِّححها بحسب الحاجة قبل تسليم االمتحان.
افحص إجاباتك َ
ِ
مساعدة فيها تلخيص أوامر برمجة بايثون.
ُمر َفق باالمتحان ورقة
ِ
ِ
مساعدة يسمح باستعمالهاّ :
شخصية باستثناء آلة حاسبة/حاسوب يمكن برمجتها/ـه.
مساعدة
كل ما ّدة
موا ّد
ّ
مدة االمتحان 120 :دقيقة.
ّ
ِ
المساعدة.
توجيه للمع ّلم/ـة :عند انتهاء االمتحانُ ،يرجى َج ْمع االمتحانات واألوراق
تمت مالءمة االمتحان لنسخة بايثون .2
ّ
الم َّ
متحنني على حدٍّ سواء.
ذكر ،لك ّنها َّ
وللم َ
للم َ
متحنات ُ
موجهة ُ
التوجيهات في هذا االمتحان مكتوبة بصيغة ُ

نتم ّنى لك النجاح!
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إلزامي ( 80درجة)
األول -
الفصل ّ
ّ

ّ
(لكل سؤال  20درجة).
َأ ِجب عن جميع األسئلة 4-1
السؤال 1

في ما يلي خمسة مقاطع كود بلغة بايثون.
بالنسبة ّ
الم ْخ َرج الناتج في العمود الفارغ.
لكل كود في الجدول ،اكتب ُ
الم ْخ َرج الناتج
ُ

كود بلغة بايثون
num = 2

1.

num = 10
num = num + 3
print "num = ", num
"print "I have", 5-1, "apples.

2.

num = 5

3.

num = int(str(num)+"0") * 2
print num
]"names = ["Miriam", "Amir", "Sara", "Amir

4.

)"print names.index("Amir
"str1 = "I loooove python

5.

]print str1[:2:] + str1[2:9:] + " " + str1[10::
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السؤال 2

المرات.
نهائية هي حلقة فيها شرط التوقُّف ال يتحقّق ً
عددا ال ًّ
أبدا ،ولذلك فإنّ األوامر التي في جسم الحلقة ُتنفَّذ ً
الحلقة الال ّ
نهائيا من ّ
في ما يلي خمسة مقاطع برامج تحتوي على حلقات  . whileبالنسبة ّ
نهائية أو حلقة
لكل مقطع برنامجَ ،ح ِّدد إذا كانت فيه حلقة ال ّ
نهائية.
ّ
الم ْخ َرج الناتج (احرص على كتابة ُم ْخ َرج دقيق).
نهائية ،اكتب ما هو ُ
إذا كانت الحلقة ّ
أي شرط ال يتحقّق.
نهائيةَ ،ضع إشارة  Xفي العمود المناسب واكتب ّ
إذا كانت الحلقة ال ّ

نهائية
الحلقة ال
ّ

أي شرط ال يتحقّق؟
ّ

نهائية
الحلقة
ّ
الم ْخ َرج الناتج
ُ

مقطع برنامج
k = 0

رقم
المقطع
1

while k < 6:
print k
k = k + 1
k = 0

2

while k != 10:
print k
k = k + 2
k = 4

3

while k != 20:
print k
k = k + 5
k = 60

4

while k > 10:
print k
k = k / 2
k = 7

5

while k == 7:
print k
k = k % 7
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السؤال 3

الع ّد
ُنظُ م (ا ُأل ُسس) َ

( 7درجات)

أ.

( 7درجات)

العشري؟ ____________.
ب .كيف ُيمثَّل العدد  CD1الذي بنظام ال َع ّد  ،16بنظام ال َع ّد
ّ

( 6درجات)

ج.

العشري  374بنظام ال َع ّد (األساس) 16؟ ____________.
كيف ُيمثَّل العدد
ّ

اشرح مراحل ّ
الحل بكلماتك:

اشرح مراحل ّ
الحل بكلماتك:

زوجيًا طوله أكبر من  4أرقام (منازل).
ثنائياً ( ِبنار ّيًا)
(درجة واحدة)  .1اكتب ً
ّ
عددا ّ
ثنائيًا ( ِبنار ّيًا) فرد ّيًا طوله أكبر من  4أرقام (منازل).
(درجة واحدة)  .2اكتب ً
عددا ّ
( 4درجات)

.
.

الزوجية؟ َأ ِحط بدائرة اإلجابة الصحيحة:
الثنائية (ال ِبنار ّية)
 .3ما المشترك بين جميع األعداد
ّ
ّ
أ.
ب.
ج.
د.

األهم ّ
زوجي هو 1
ثنائي
الرقم ّ
ّ
لكل عدد ّ

أهم ّية ّ
الرقم ّ
زوجي هو 1
ثنائي
األقل ّ
ّ
لكل عدد ّ

األهم ّ
زوجي هو 0
ثنائي
الرقم ّ
ّ
لكل عدد ّ

أهم ّية ّ
الرقم ّ
زوجي هو 0
ثنائي
األقل ّ
ّ
لكل عدد ّ

توضيح :في العدد  1234الرقم  4هو ّ
أهم ّية (ألنّ قيمته هي األدنى) ،والرقم  1هو
األقل ّ
األهم (ألنّ قيمته هي األعلى).
ّ
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السؤال 4

( 5درجات)

أ.

ُمعطى مقطع كود:
][ = numbers
for index in range(6):
)numbers.append((index+1)* 10
print numbers

طبع في نهاية تشغيل مقطع الكود هذا؟ احرص على َع ْرض طباعة الحدود بحسب ترتيبها في القائمة.
ماذا ُي َ

( 5درجات)

بُ .معطى مقطع كود:
]numbers = [11, 22, 33, 44, 55, 66, 77
for index in numbers:
if index % 2 == 0:
print index

طبع في نهاية تشغيل مقطع الكود هذا؟ احرص على َع ْرض طباعة الحدود بحسب ترتيبها في القائمة.
ماذا ُي َ

( 5درجات)

جُ .معطى مقطع كود:
]numbers = [11, 22, 33, 44, 55, 66, 77
for index in range(len(numbers)):
if index % 2 == 0:
print index

طبع في نهاية تشغيل مقطع الكود هذا؟ احرص على َع ْرض طباعة الحدود بحسب ترتيبها في القائمة.
ماذا ُي َ
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ُمعطى مقطع كود:
]numbers = [10, 11, 23, 31, 42, 55, 60
for index in range(len(numbers)-1):
]numbers[index+1] = numbers[index
print numbers

طبع في نهاية تشغيل مقطع الكود هذا؟ احرص على َع ْرض طباعة الحدود بحسب ترتيبها في القائمة.
ماذا ُي َ
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اختياري ( 20درجة)
الفصل الثاني -
ّ

َأ ِجب عن سؤال واحد من األسئلة .7-5
السؤال 5

ُمعطاة قائمة ُتمثِّل س ّلة مشتريات ياسمين.

ِ
الم ْن َتج ،وهكذا.
الم ْن َتج ،ثمن ُ
الم ْن َتج ،اسم ُ
الم ْن َتج ،ثمن ُ
الق َيم في القائمة تظهر بحسب الترتيب التالي :اسم ُ
الم ْن َتجات
عمليات على قائمة ُم ْن َتجات ُمرتَّبة بحسب المبنى الموصوف أعاله ،و َيطبع المبلغ للدفع مقابل ُ
في ما يلي مقطع كود ُينفِّذ ّ
الم ْن َتجات التي اشْ ُت ِر َيت.
وكذلك عدد ُ
مثال:
]lst = ["Milk", 5.9, "Bread", 10, "Banana", 12.5, "Apples", 15.3

طبع 43.7 :ش.ج .مقابل أربعة ُم ْن َتجات.
المبلغ للدفع الذي ُي َ
َأ ِ
كمل األجزاء الناقصة في مقطع الكود.
انت ِبه :طول القائمة غير معروف ولذلك تظهر اإلشارة ( ...ثالث نقاط) في نهاية القائمة . lst
]lst = ["Milk", 5.9, "Bread", 10, "Banana"...
__________________ = summ
___________

:

for

__________________ = summ

",المبلغ للدفع هو"

print

الم ْن َتجات التي اشْ ُت ِر َيت هي"
ّ ,
"كم ّية ُ

print

summ
____________
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السؤال 6

اُت ُِّخ َذ قرار بتشفير رسالة كما يلي:
ِ
ّ
متالصق َْين يستبدالن مكان َْيهما.
كل حر َف ْين
مثال :بالنسبة لهذه الجملة:
The only source of knowledge is experience

المشفَّرة تكون:
الجملة ُ
hT enoyls uocr efok onlwdeegi sxeepirneec

( 10درجات)

أ.

( 10درجات)

المشفَّرة بحسب
ب .في ما يلي مقطع كود
جزئي يشمل دالّة تتلقّى ّ ً
نصاُ ،ت ِّ
حوله إلى قائمة رموز ،وتطبع القائمة ُ
ّ
المعطاة في السؤالِ .
أكمل األوامر الناقصة في الكود.
الشيفرة ُ

شَ فِّر هذه الجملة:
!Good Luck

		

النص المتلقّى إلى قائمة رموز .على سبيل المثال:
حول ّ
انت ِبه :األمر )ُ list (textي ِّ
بالنسبة إلىَ text = "hello world" :ت ْن ُتج القائمة[h, e, l, l, o, , w, o, r , l , d] :
def exchange(text):
)text = list(text
,2):

]

[],text

for index in range(0,

[text[index],text[index+1] = text
print
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السؤال 7

المساعدة في كتابة
بيولوجي في إسرائيل ،تعمل في مجال تطوير التطعيمات .طلبت ليلى
ليلى ،وهي عا ِلمة كبيرة في معهد بحث
َ
ّ
جيني ،يظهر ّ
لتطعيم ْين مختلف َْين .في ّ
مرة واحدة فقط.
كل تسلسل
الجينية
التسلسالت
نص ْين ُيمثّالن ترميز
كود يستقبل َّ
َ
ّ
ُ
كل حرف ّ
ّ
التسلسل
النص األ ّول ُيمثّل
ضد المرض
التسلسل
النص الثاني
الجيني للتطعيم ّ
الجيني للتطعيم ّ
ّ
ضد الزكام ) ،(coldبينما ُيمثّل ّ
ُ
ُ
ّ
ّ
سمى "اليم" ). (lyme
الم َّ
ُ
جيني ْين ُيم ِّثالن
الجينية كما يلي :بين
تريد ليلى أن تفحص إذا كانت هناك قَرابة جينيّة بين التطعيمَيْن .تُع َّرف القَرابة
ّ
تسلسل َْين َّ
ُ
تطعيم ْين ،يجب أن تكون على ّ
المشتركة بنفس الترتيب).
مشتركة (ليس من الواجب أن تظهر الحروف
األقل خمسة حروف
َ
َ
َ
على سبيل المثال:
mkTsAaFlLctfSpQcGJ
kkLsPaltTfSpnFINc
لنلص ْين ،أوت ْ :يجد َقرباة جين ّية بيا نلتطعيَم
وتجد  12حروف مشت َركة َّ
ْي.ن
للنص ْينِ .
أكمل الكود التالي.
كم ّية الحروف
المشتركة َّ
في ما يلي مقطع كود يجد ّ
َ
"cold = "mksAalLctTfFSpQGJ
"lyme = "kKLsPalLctTfFSpnIN
= count

for c in cold:
found = c in
if

:
= count

if

:

"التطعيم ناجع"

print

"التطعيم غير ناجع"

print

else:

نتم ّنى لك النجاح!

