המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על מדעי המחשב
עתודה מדעית טכנולוגית

إدارة العلوم والتكنولوجيا
التفتيش على علوم الحاسوب
القيادة العلم ّية التكنولوج ّية

מדינת ישראל
משרד החינוך

دولـــة إســـرائــيــل
وزارة التربيـــة

המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

اإلدارة التربو ّية
قسم االمتحانات

ّ
للصف الثامن
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل
الوحدة التعليم ّية الطرف ُ
أ ّيار 2017
ِاسم التلميذ/ة:

ّ
الصف:

األعزاء،
التالميذ
ّ
في هذا االمتحان فصالن:
 60درجة
األول :عليكم اإلجابة عن جميع األسئلة 		 4-1
الفصل ّ
 40درجة
		
الفصل الثاني :عليكم اإلجابة عن اث َن ْين من َب ْين األسئلة 8-5
 100درجة
		
المجموع الك ّل ّي
ثم أجيبوا عنها بانتباه.
ِاقرأوا أسئلة االمتحان ُّ
بتمعن ّ
الم َخ َّصص لذلك.
في األسئلة التي ُي ْط َلب منكم فيها أن تكتبوا إجابة ،اُكتبوها في المكان ُ
في األسئلة التي ُي ْط َلب منكم فيها أن تختاروا إجابة صحيحة واحدة من َب ْين عدّ ة إمكان ّيات ،أحيطوا بدائرة
اإلجابة الصحيحة.
الم ْس َت ْع ِمل.
في آخر النموذج يوجد ُم َل َّخص أوامر لبرمجة الطرف ُ
وص ِّححوها بحسب الحاجة ،قبل تسليم االمتحان.
ِافحصوا إجاباتكم َ
مدّ ة االمتحان  120 -دقيقة.
نتم ّنى لكم النجاح!
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للصف الثامن،
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2017 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

األول ( 60درجة)
الفصل ّ
أجيبوا عن جميع األسئلة .4—1
السؤال  10( 1درجات)
الملف.
أمامكم َع ْرض لصفح َت ْي  htmlموجودت َْين في نفس
ّ
telDan.html

myparks.html

محمية ّ
تل دان
ّ

ُسلطة الطبيعة والحدائق

ساعات العمل

إلى موقع ُسلطة الطبيعة والحدائق
ِاضغط هنا
www.parks.org.il

9:00-16:00

صورة
للصفحة
ُتستعمل كرابط ّ
dan.jpg

myparks.html

َأ ِ
للصفح َت ْين التالي َت ْين:
كملوا الكود
األصلي ِبلغة  htmlبالنسبة ّ
ّ
myparks.html

telDan.html

><html
><head
></head
>"<body dir="rtl

></body
></html

><html
><head
></head
>"<body dir="rtl

></body
></html
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للصف الثامن،
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2017 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال  18( 2درجة)

أمامكم خمسة مقاطع كود (أ  -هـ) .هدف ّ
طبعه.
كل مقطع كود هو أن َيستق ِبل أربع عالمات ،أن َيحسب ُم َّ
عدلها وأن َي َ
كل مقطع كود َو َقع خطأ واحد ،بسببه ال ُي َحقِّق المقطع هدفه .في ّ
في ّ
وص ِّححوه على
كل واحد من المقاطعِ ،اشرحوا ما هو الخطأَ ،
مقطع الكود.
مالحظة :الخطأ ليس خطأ ترجمة برنامج (קומפילציה).
الشرح
أ

مقطع الكود
><script
;))"var num = parseInt(window.prompt("Press a number
;var count = 1, sum = 0
{ )while (count < 4
;))"num = parseInt(window.prompt("Press a number
;sum = sum + num
;count = count + 1
}
;) document.write( sum / count

ب

></script
><script
; var m, num, sum
{ )for (m=1; m <= 4; m++
;))"num = parseInt(window.prompt("Press a number
;sum = 0
;sum = sum + num
}
;) document.write( sum / 4
></script
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،للصف الثامن
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
ُ الم َف ِّتش
ُ امتحان
2017 ،الم ْس َت ْع ِمل
الوحدة
ُ التعليمية الطرف
ّ

مقطع الكود
<script>
var count

=

while (count

0, sum
<

=

0;

,בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ח׳
 תשע״ז,מודול צד לקוח

الشرح
ج

4) {

num = parseInt(window.prompt("Press a number"));
sum = sum + num;
}
document.write( sum / 4 );
</script>
<script>
var sum = 0, num = 0, m;

د

for (m = 1; m <= 4; m++) {
sum = sum

+

num;

num = parseInt(window.prompt("Press a number"));
}
document.write( sum / 4 );
</script>
<script>
var sum = 0, num = 0, m;
for (m = 1; m <= 4; m++) {
num = parseInt(window.prompt("Press a number"));
sum = sum

+

num;

}
document.write( sum / m );
</script>
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للصف الثامن،
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2017 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال  14( 3درجة)
في إطار اللعبة  Zokimon-Amatيستطيع الالعبون َج ْمع نقاط بحسب صنف الزوكيمون الذي ِب َح ْو َزتهم.
ومعدني (.)steel
مائي ()water
ّ
هناك ثالثة أصناف ( )typeمن الزوكيمونات :طائر (ّ ،)flying
في ما يلي تحديد عدد النقاط بالنسبة ّ
لكل صنف من الزوكيمونات:
الصنف

()type

النقاط

()points

طائر ()flying

100

مائي
ّ
معدني ()steel
ّ

50

()water

150

ِ
تقدم.
أمامكم استمارة ُت َم ِّكن من حساب عدد النقاط
لي أو مستوى ُم ِّ
النهائي ومستوى الالعب جامع الزوكيمونات  -مستوى أ ّو ّ
ّ

جنون الزوكيمون
كم ّية الزوكيمونات
ّ
من الصنف الطائر
حساب
النهائي
عدد النقاط
ّ

كم ّية الزوكيمونات
ّ
المائي
من الصنف
ّ

كم ّية الزوكيمونات
ّ
المعدني
من الصنف
ّ

مستوى ِ
الجامع

حدد ِل َمن َج َمع ح ّتى  2000نقطة (يشمل الـ .)2000
لي ُي َّ
المستوى األ ّو ّ

وأيضا معه  6زوكيمونات ،على ّ
المعدني (.)steel
األقل ،من الصنف
تقدم ُي َّ
الم ِّ
حدد ِل َمن َج َمع أكثر من  2000نقطة ً
المستوى ُ
ّ
خرجات التالية:
بعد تعبئة االستمارة َ
وضغْ ط الز ّر "حساب" ،تظهر في خانات ّ
النص ُ
الم َ
-

النهائي
عدد النقاط
ّ
مستوى ِ
الجامع
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،للصف الثامن
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ّ
ُ الم َف ِّتش
ُ امتحان
2017 ،الم ْس َت ْع ِمل
الوحدة
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ّ

ِ عملية ِلحساب عدد النقاط النهائي ومستوى
.الجامع
أمامكم مقطع كود
ّ  توفِّر االستمارة.جزئي في استمارة
ّ
ّ

ِ َأ
.body  وفيscript كملوا األجزاء الناقصة في

<html><head>
<script>
function calculate()
{
var zkm_flying = 											
var zkm_water = 											
var zkm_steel = 											
total =

											

													
if 													

{
document.getElementById("com").value = ";"مستوى ُمتقدِّ م

		
}
else

document.getElementById("com").value = "لي
ّ ;"مستوى أ ّو

}
</script></head>
<body dir = "rtl">
<h1><جنون الزوكيمون وصل إلى إسرائيل/h1>

زوكيمون طائر

<input type = "text" id = "flying" value = "" size = 4>

مائي
ّ < زوكيمونinput type = "text" id = "water"
معدني
< زوكيمونinput type ="text" id = "steel"
ّ

value = "" size = 4>
value = ""

size = 4>

<br/>
<input type = "button" id ="clac"

value =

""حساب

onclick =

"___________________________________________________________"><br/>

النهائي
< عدد النقاطinput type ="text" id = "points" value
ّ
ِ < مستوىinput type ="text" id = "com" value = ""
الجامع
</body></html>
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للصف الثامن،
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ّ
الم َف ِّتش ُ
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الم ْس َت ْع ِمل2017 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال  18( 4درجة)
بناء على األوامر و َيطبع النتائج:
أمامكم مقطع كود َ JavaScriptيستق ِبل خمسة أرقام (َ ،)0-9ي ْحسب ً
><html><body><script
;var m, digit
;var result_1 = 0
;var result_2 = 0
{)for (m=1 ; m <= 5 ; m++
))"digit = parseInt(window.prompt("Press a digit

		

{)if (digit % 2 == 0

		

;result_1= (result_1 * 10 ) + digit

			
}		
{		else

;result_2 = result_2 + digit

			
}		
}

;)">document.write("<br/
)">document.write("Result #1 is " + result_1 + "<br/
)document.write("Result #2 is " + result_2
></script></body></html

أ.

الم ْدخَ الت التالية2 ،5 ،6 ،8 ،9 :
كم ْخ َرج بالنسبة إلى ُ
عرض ُ
أمامكم جدول ُّ
لتتبع مقطع الكودَ .س ِّجلوا في الجدول ما الذي َس ُي َ

الم ْدخَ ل األ ّول هو .)9
( ُ
الم ْخ َرج
ُ

digit

m

result_2

result_1
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للصف الثامن،
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ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
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الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

الم ْخ َرجان التاليان:
عرض بالنسبة إليها ُ
بَ .س ِّجلوا خمسة أرقام ُي َ
Result # 1 is 646
  Result # 2 is 6

الم َتغ َِّير  result_2؟ أحيطوا بدائرة اإلجابة الصحيحة.
ج .ما هي وظيفة ُ
َ .iج ْمع ّ
كل األرقام
.ii

َج ْمع األرقام الزوج ّية

.iii

َج ْمع األرقام الفرد ّية
َج ْمع ّ
باق
ُقسم على  mمن دون ٍ
كل األرقام التي ت َ

.iv
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للصف الثامن،
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ّ
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الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

الفصل الثاني ( 40درجة)
ّ
(لكل سؤال —  20درجة).
اثن ْين من َب ْين األسئلة 8—5
أجيبوا عن َ
السؤال 5
أمامكم أربعة مقاطع كود (أ  -د) .هدف ّ
كل مقطع هو طباعة مستطيل من النجوم ُمك َّون من  3أسطر َو  5أعمدة ،بحسب المثال
التالي:
*****
*****
*****

في ّ
سي ْط َبع بسبب هذا الخطأ.
كل مقطع كود َو َقع خطأِ .اشرحوا باختصار ما هو هذا الخطأ ،أو ما الذي ُ
خرج/الشرح
ُ
الم َ
أ

مقطع الكود
><html><body><script
;var k, m
{)for (k = 1; k <= 3; k++
{)for (m = 1; m <= 5; m++
;)"*"(document.write
}
}

ب

></script></body></html
><html><body><script
;var k, m
{ )for (k = 1; k <= 3; k++
;)"*"(document.write
}
{ )for (m = 1; m <= 5; m++
;)"*"(document.write
}
;)">document.write("<br/
></script></body></html
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<html><body><script>
var k, m;

,בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ח׳
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ج

for (k = 1; k <= 5; k++) {
for (m = 1; m <= 3; m++){
document.write("*");
}
document.write("<br />");
}
</script></body></html>
<html><body><script>
var k, m ;
for (k = 1; k <= 3; k++) {
for (m = 3; m <= 5; m++){
document.write("*");
}
document.write("<br />");
}
</script></body></html>
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الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال 6
تم تخصيص الدخل منه لحماية الطبيعة في إسرائيلُ .تقْ َت َرح في هذا اليوم
اليات ِلـ  400عائلةَّ ،
ن ََّظمت ُسلطة الطبيعة والحدائق يوم ف ّع ّ
اليتان التاليتان:
الف ّع ّ
-

بصري ِبسعر  10شواقل لل ّتذكرةسمعي
عرض
ّ
ّ

َج ْولة في عربة الكوابل ِبسعر  15شاقل لل ّتذكرة

اليات هذاّ ،
جزئي هدَ فُه استيعاب عدد التذاكر التي اشترتها ّ
لكل واحدة
أمامكم كود
كل واحدة من الـ  400عائلة التي ُد ِع َيت ليوم الف ّع ّ
ّ
والج ْولة في عربة الكوابل).
السمعي
الي َت ْين (العرض
ّ
البصري َمن الف ّع ّ
ّ
على الكود أن َيحسب و َيطبع:
-

المبلغ الذي ستدفعه ّ
كل عائلة مقابل شراء التذاكر

-

مجموع النقود الك ّل ّي الذي ُجمع من جميع الـ  400عائلة

َأ ِ
كملوا األجزاء الناقصة في الكود:

><html><body><script
; var pay
; var m, count_1, count_2
= var total
			 = var m
) 			( while
{

السمعي
;))"إدخال عدد التذاكر للعرض
البصري"(count_1 = parseInt(window.promptّ
ّ

		

;))"إدخال عدد التذاكر ِلعربة الكوابل"(		count_2 = parseInt(window.prompt
			 = 		pay
			 = 		total

;) "المبلغ الذي على العائلة أن تدفعه هو" +

			 (		document.write
;)">		document.write("<br/
					
}

; )"مجموع النقود الك ّل ّي الذي ُجمع هو"

document.write( ___________ +
></script></body></html
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التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال 7
أمامكم مقطع كود في صفحة  htmlيحتوي على ال َو ْسم : canvas
><html><body
><h1>what is it</h1
<canvas id="canvasFrame" width="400" height="400" style="background-color:blue"></
>canvas
><script
;)'var elem = document.getElementById('canvasFrame

		

;)'var ctx = elem.getContext('2d

		

;)ctx.arc(200,100,100,0,2 * Math.PI,true

		

;"ctx.fillStyle = "yellow

		

;)(		 ctx.fill
;)(		 ctx.beginPath
;)ctx.moveTo(50, 150

		

;)ctx.lineTo(200, 400

		

;)ctx.lineTo(350, 150

		

;)ctx.moveTo(50, 150

		

;'ctx.fillStyle = 'orange

		

;)(		 ctx.fill
;)(		 ctx.closePath
></script
></body></html

عرض الئحة خانات وفيها حدود الـ  . canvasقياسات ّ
كل خانة هي . 50 # 50
في الرسم
التوضيحي ّ
للسؤال ( 7في الصفحة التالية) ُت َ
ّ

الرسم الذي سنحصل عليه بعد تشغيل كود الـ . html
رسموا على الئحة الخانات
اُ ُ
َ
ال حاج َة الستعمال األلوان ،لكن عليكم كتابه أسماء األلوان.
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x:0 y:0

x:400 y:0

x:0 y:400

x:400 y:400

للسؤال 7
الرسم
التوضيحي ّ
ّ
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الم ْس َت ْع ِمل2017 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال 8
َط َّورت رانية تطبي ًقا ألخيها الصغير لتعليمه استعمال فأرة الحاسوب.
التوضيحي
خلفية بيضاء ،كما هو ُم َب َّين في الرسم
لهذا الغرض َك َت َبت رانية مقطع كود َيعرض على شاشة الحاسوب مر ّب َع ْين أسو َد ْين على
ّ
ّ
لهذا السؤال.
طول ضلع ّ
كل مر ّبع هو  50بيكسل.
العالمية (. )x1،y1)،(x2،y2
الم َتغ َِّيرات
موقع المر ّب َع ْين ُي ْدخَ ل إلى ُ
ّ

الضغط على ّ
كل مر ّبع ُيخفيه (المنطقة التابعة للمر ّبع الذي ُض ِغط عليه ُت َل َّون باألبيض).
عند الضغط على ّ
كل منطقة أخرى تظهر الرسالة'You should press inside the square!' :
أي إنّهما في مكان َْين مختلف َْين على الشاشة.
مالحظة :المر ّبعان ليسا ُمتطا ِبق َْين في موق َع ْيهماْ ،
 - square_sizeطول ضلع ّ
كل مر ّبع  50بيكسل
 - x1 ، y1موقع المر ّبع األ ّول

 - x2 ، y2موقع المر ّبع الثاني

للسؤال 8
الرسم
التوضيحي ّ
ّ
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،للصف الثامن
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
ُ الم َف ِّتش
ُ امتحان
2017 ،الم ْس َت ْع ِمل
الوحدة
ُ التعليمية الطرف
ّ

ِ .جزئي لتطبيق رانية
:أكملوا األوامر الناقصة فيه
أمامكم مقطع كود
ّ
<script>
function quiz(event) {
event = event || window.event;
var ctt = document.getElementById('canvasFrame');
var xM = event.pageX - ctt.offsetLeft;
var yM = event.pageY - ctt.offsetTop;
if ( xM >= x1

&& (xM <= (_______________)) && (yM >= y1 && yM <= (y1 +

square_size)))
{
			 ctx.fillStyle = ______________;
			 ctx.fillRect

______________;

}
else
if ( xM >= x2 && (xM <= (x2 + square_size)) && (yM >= y2 && yM <= (y2 +
square_size)))
{
			 ctx.fillStyle = ____________;
			 ctx.fillRect

____________;

}
else {
		

alert('You should press inside the square!')

		 }
}
</script>

!نتم ّنى لكم النجاح
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للصف الثامن،
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2017 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

الم ْس َت ْع ِمل ُ -ملخَّ ص األوامر
برمجة الطرف ُ
سطر جديد
عناوين
مقطع
جدول
روابط
صورة

مبنى الصفحة:

أمر الطباعة:
استقبال معلومات:
تحويل إلى عدد صحيح:
عشري:
تحويل إلى عدد
ّ
حسابية:
ُم َشغِّالت
ّ
منطقية:
ُم َشغِّالت
ّ

عددا")
;(("أدخل ً
عددا")
;(("أدخل ً

("بالنجاح")

(جمع أعداد أو ربط نصوص)
(مساواة) (اختالف)

شرط
{ مجموعة أوامر//
{ مجموعة أوامر

//

الو ْسم
َ
نتطرق إلى تعريف قماش الرسم وإلى الـ  scriptالتالي:
َّ

(الباقي)
(وأيضا) (أو)
ً

(ليس)
شرط

{ مجموعة أوامر
{ مجموعة أوامر} //
//

بداية>)

}(<تغيير القيمة>;<القيمة>;<قيمة
العليا
مجموعة أوامر//
{

سي َح ِّدد شكل وطريقة الرسم على القماش.
سيكتب هنا ُ
الكود الذي ُ

التكملة في الصفحة التالية.
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ّ
خط مكان بداية ّ
الخط
مكان نهاية ّ
الخط
عملي
األمر بالرسم بشكل
ّ
(نقطة المركز للدائرة)
قوس
بداية نصف قطر
اتّجاه نهاية

للصف الثامن،
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2017 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

مستطيل

طول ,عرض
(مغلق/مفتوح)
مثلّث/مسار ُ

نقطة البداية

أحرف
صورة

صفات الرسم

الخلفية
لون
ّ
ُس ْمك ّ
الخط
لون اإلطار

تعبئة الشكل

(النقطة العليا من جهة اليسار)

نقطة النهاية
الخط" ِكبر ّ
'أسلوب "نوع ّ
الخط'
نص
" ّ"

مسار الصورة
تحميل الصورة

طول ,عرض
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