
  

המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על מדעי המחשב
עתודה מדעית טכנולוגית

המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

מדינת ישראל
משרד החינוך

إدارة العلوم والتكنولوجيا
التفتيش على علوم الحاسوب
القيادة العلمّية التكنولوجّية

اإلدارة التربوّية
قسم االمتحانات

دولـــة إســـرائــيــل
وزارة الّتربيـــة

ز في علوم الحاسوب للصّف التاسع امتحان الُمفتِّش الُمركِّ
الوحدة التعليمّية الـ سايبر واإلنترنت

أّيار 2017 

ِاسم التلميذ/ة:                                           الصّف:                           

التالميذ األعّزاء،
في هذا االمتحان 6 أسئلة، عليكم اإلجابة عن جميعها.

ن ثّم أجيبوا عنها بانتباه. ِاقرأوا أسئلة االمتحان بتمعُّ
ص لذلك. في األسئلة التي ُيطلب منكم فيها أن تكتبوا إجابة، اُكتبوها في المكان المخصَّ

في األسئلة التي ُيطلب منكم فيها أن تختاروا إجابة صحيحة واحدة من َبْين عّدة إمكانّيات، َأحيطوا بدائرة 
اإلجابة الصحيحة.

في الصفحة األخيرة من نموذج االمتحان )الصفحة 10( توجد جداول ُمساِعدة.
حوها بحسب الحاجة، قبل تسليم االمتحان. ِافحصوا إجاباتكم وصحِّ

مّدة االمتحان - 120 دقيقة.

نتمّنى لكم النجاح!
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ט׳,
מודול סייבר ואינטרנט, תשע״ז

ز في علوم الحاسوب للصّف التاسع،  امتحان الُمفتِّش الُمركِّ
الوحدة التعليمّية الـ سايبر واإلنترنت، 2017

السؤال 1 )22 درجة(
أمامكم جدول ُمعَطيات عن ُنُظم عّد )ُأُسس( مختلفة. ِامألوا الخانات الفارغة: أ. 

نظام العّد )األساس( 10 نظام العّد )األساس( 16 نظام العّد )األساس( 2

                 )3(                   )2( 10101  )1(

                )6(  2A  )5(                 )4(

28  )9(                  )8(                  )7(

مة. num هو عدد ثالثّي المنزلة في نظام العّد 8 ، وهو أكبر من 0 ومن دون أصفار متقدِّ  ب. 
م هو صفر موجود إلى يسار العدد. على سبيل المثال: 007، 014 . مالحظة: الصفر المتقدِّ

َنْجَمع المنازل الثالث لهذا العدد.  
ما هي القيمة األعلى التي ُيمكن الحصول عليها من َجْمع المنازل الثالث لهذا العدد؟                              .I

ما هي القيمة األدنى التي ُيمكن الحصول عليها من َجْمع المنازل الثالث لهذا العدد؟                              .II

في ما يلي خوارزمّية َتْعَمل على ِبتات )َجْمع "ِبت" - bit( عدد في نظام العّد 2 ِبطول 8 ِبتات.  ج. 
ن من 8 أعمدة، بحيث منزلة اآلحاد موجودة في العمود رقم 0 . ِبتات العدد مكتوبة في جدول ُمكوَّ

01234567رقم العمود

11101010

ر pos رقم العمود األصغر الذي يظهر فيه الِبت 0 . ض في المتغيِّ َعوِّ  .1 
بالنسبة ِلـ k من 0 حّتى pos-1 )يشمل(:  .2

ض في العمود الذي رقمه k الِبت 0 . َعوِّ  2.1

ض في العمود الذي رقمه pos الِبت 1 . َعوِّ  .3

َتَتبَّعوا الخوارزمّية بالنسبة للعدد الُمتمثِّل في الجدول أعاله، ثّم َأجيبوا عن األسئلة التالية:
ر pos في نهاية اخلوارزمّية؟                              ما هي قيمة المتغيِّ  .I

َأكِملوا في الجدول التالي القيمة التي سنحصل عليها عند إنهاء تشغيل الخوارزمّية:  .II

01234567رقم العمود
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ט׳,
מודול סייבר ואינטרנט, תשע״ז

ز في علوم الحاسوب للصّف التاسع،  امتحان الُمفتِّش الُمركِّ
الوحدة التعليمّية الـ سايبر واإلنترنت، 2017

دوا القول الصحيح من َبْينها: في ما يلي أربعة أقوال َتِصف َعَمل الخوارزمّية الُمعطاة. َحدِّ  .III
إضافة 1 إلى العدد الُمعطى  .1
َطْرح 1 من العدد الُمعطى  .2
َضْرب العدد الُمعطى ِبـ 4  .3

قسمة العدد الُمعطى على 4  .4

السؤال 2 )12 درجة(
أمامكم سّتة مصطلحات في مجال اّتصال البيانات:

ping)switch( ل الشبكة ه )router(ُمَبدِّ ipconfig / allعنوان MACعنوان IPُموجِّ

لة في الجدول. َأكِملوا الجدول. الِئموا كلَّ مصطلح للّسطر األنسب له بحسب األقوال الُمسجَّ

ِاسم المصطلحالقول
إرسال 4 ُحَزم )חבילות( معلومات إلى هدف ُمعيَّن واستقبال معلومات حول ما إذا أ.

وصل رّد وخالل كم من الوقت
إيجاد ُمعَطيات عن ُمنِتج َكْرت الشبكة )כרטיס רשת( التي في الحاسوبب.
ن من 4 أعداد في نظام العّد 10 في المجال 0-255ج. ُمكوَّ
َمْنع االصطدامات وتخفيف الضغط في الشبكة المحّلّية )LAN(د.
استقبال معلومات َحْول تعريفات الحاسوب في الشبكةهـ.
ن من َنْقل ُحَزم )חבילות( معلومات في شبكة اإلنترنت أو في الشبكة الواسعة و. ُيَمكِّ

)WAN(
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ט׳,
מודול סייבר ואינטרנט, תשע״ז

ز في علوم الحاسوب للصّف التاسع،  امتحان الُمفتِّش الُمركِّ
الوحدة التعليمّية الـ سايبر واإلنترنت، 2017

السؤال 3 )16 درجة(
ِاختاروا اإلجابة األنسب عن كّل واحد من البنود التالية.

. B ُيرِسل رسالة إلى الحاسوب A في الرسم التوضيحّي "أ" للّسؤال 3، الحاسوب أ. 
switch

PC-PT
A

PC-PT
PC1

PC-PT
PC2

PC-PT
PC3

PC-PT
B

الرسم التوضيحّي "أ" للّسؤال 3

على َفَرض أّن جدول الـ MAC ُممتلئ، أيٌّ ِمّما يلي سَيستقِبل الرسالة؟  
. A الحواسيب كّلها باستثناء الحاسوب  .1
. B الحواسيب كّلها باستثناء الحاسوب  .2 

. B والحاسوب A الحاسوب  .3 
الحاسوب B فقط.  .4  

في الرسم التوضيحّي "ب" للّسؤال 3، ُمعطاة طوبولوجيا شبكة. ب. 

switch

PC-PT
PC1

PC-PT
PC0

PC-PT
PC2

PC-PT
PC3

الرسم التوضيحّي "ب" للّسؤال 3
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ט׳,
מודול סייבר ואינטרנט, תשע״ז

ز في علوم الحاسوب للصّف التاسع،  امتحان الُمفتِّش الُمركِّ
الوحدة التعليمّية الـ سايبر واإلنترنت، 2017

أّي نوع من طوبولوجيا الشبكة ُمَبيَّن في الرسم التوضيحّي؟  
)Star( نجمة  .1  

)Bus( ناِقل/شريط  .2  
)Mesh( نسيج  .3  
)Ring( حلقة  .4  

: )CMD( في الرسم التوضيحّي "ج" للّسؤال 3، تظهر صورة لنافذة األوامر ج. 

الرسم التوضيحّي "ج" للّسؤال 3

ما هو األمر )פקודה( الذي ُأْدِخَل من أجل الحصول على المعلومات الظاهرة في الصورة؟  
tracert  .1

ipconfig  .2

nslookup  .3

ping  .4

ل الشبكة )switch( في شبكة االّتصاالت؟ ما هي وظيفة ُمبدِّ د. 
نة إلى ُأخرى َنْقل رسائل من شبكة اّتصاالت ُمعيَّ  .1

نة إلى ُأخرى تشفير الرسائل التي ُتْنَقل من شبكة اّتصاالت ُمعيَّ  .2

َنْقل رسائل من حاسوب ُمعيَّن إلى آخر في الشبكة نفسها  .3

تشفير الرسائل التي ُتْنَقل من حاسوب ُمعيَّن إلى آخر في الشبكة نفسها  .4
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ט׳,
מודול סייבר ואינטרנט, תשע״ז

ز في علوم الحاسوب للصّف التاسع،  امتحان الُمفتِّش الُمركِّ
الوحدة التعليمّية الـ سايبر واإلنترنت، 2017

السؤال 4 )12 درجة(
نة قابلة للّتمثيل بطريقة RGB . بهذه الطريقة، كّل بيكسل ُممثَّل بواسطة ثالث ِقَيم )R, G, B( التي ُتمثِّل كّمّية اللون  الصَور الملوَّ

. )B( وكّمّية اللون األزرق )G( كّمّية اللون األخضر ، )R( األحمر
كّل واحدة من هذه الِقَيم ُيمكن أن تكون في المجال الذي َبْين 0 َو 255.

ِامألوا الفراغات في الُجمل التالية )باألعداد فقط(: أ. 
لكي نجد ِبَكم ِبت، على األكثر، يَتمثَّل كّل واحد من األلوان، علينا تحويل القيمة 255 إلى نظام العّد                        ،   .I 

فنحصل على أّن كّل لون َيتمثَّل بواسطة                        ِبتات.
إذا كان في الصورة 100 بيكسل، عندها يكون حساب ِكَبر الصورة بالِبتات:           #            # 100 .  .II 

نة إلى صورة فيها 4 مستويات من اللون الرمادّي )أسود، رمادّي غامق، رمادّي فاتح، أبيض(. ر تحويل الصورة الملوَّ َتقرَّ  ب. 
ستتّم الُمالءمة بحسب مجموع الِقَيم التي لـِ R, G, B على النحو التالي:

R+G+B اللونمجال الِقَيم
أسود0-199

رمادّي غامق200-399
رمادّي فاتح400-599
أبيض600-765

َأكِملوا الشرط الذي سُيستعَمل في التحويل.  .I

إذا كان R + G + B < 200  ، َمثِّل البيكسل بواسطة 00
إذا كان 
إذا كان 

إذا كان R+G+B > 599  ، َمثِّل البيكسل بواسطة 11

كيف سُيْحَسب ِكَبر الصورة بالِبتات بعد التحويل إلى 4 مستويات من اللون الرمادّي )في الصورة 100 بيكسل(؟  .II

100 #          

اُذكروا حسنة واحدة وسّيئة واحدة لتحويل الصورة إلى مستويات من اللون الرمادّي.  .III

الحسنة:   
السّيئة:   
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ט׳,
מודול סייבר ואינטרנט, תשע״ז

ز في علوم الحاسوب للصّف التاسع،  امتحان الُمفتِّش الُمركِّ
الوحدة التعليمّية الـ سايبر واإلنترنت، 2017

السؤال 5 )18 درجة(
أمامكم خوارزمّية للّتشفير بطريقة الضرب النمطّي )المودوالرّي(:

m 0!  .1
key 3!  .2

text ر ِاستقِبل كلمة للّتشفير داخل المتغيِّ  .3
text طوَل الكلمة التي في len ر ض في المتغيِّ َعوِّ  .4

: m len1 طالما   .5
)اُنظر الجدول الُمساِعد في الصفحة 8(  text m6 ر code القيمة العددّية للحرف @ ض في المتغيِّ َعوِّ  5.1  

) (%new code code key 26! )  5.2  

text الحرف المناسب للقيمة new_code بحسب الجدول m6 ض في @ َعوِّ  5.3  

m m 1! +  5.4  

text ر ِاْطَبع المتغيِّ  .6
مالحظات:

* يرمز لعملّية ضرب.
.)mod( يرمز لعملّية باقي القسمة %

text يرمز للحرف في موقع الـ m في الجملة text . الموقع يبدأ ِبـ 0 . m6 @

جدول ُمساِعد:
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

252423222120191817161514131211109876543210

. key 3= روا الكلمة back بمساعدة شفرة الضرب النمطّي )المودوالرّي( التي فيها   َشفِّ أ. 
3210

kcab

ِاعرضوا المراحل بُمساعدة الجدول التالي:
text [m]new_codecodem
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ט׳,
מודול סייבר ואינטרנט, תשע״ז

ز في علوم الحاسوب للصّف التاسع،  امتحان الُمفتِّش الُمركِّ
الوحدة التعليمّية الـ سايبر واإلنترنت، 2017

خوارزمّية فّك التشفير ُمطاِبقة لخوارزمّية التشفير، باستثناء قيمة key ، أيْ إّن مفتاح التشفير يختلف عن مفتاح فّك التشفير.  ب. 
ما هو مفتاح فّك التشفير؟ أشيروا إلى اإلجابة الصحيحة.

5  .I
9  .II

10  .III
إرشاد: ِاستخدموا الكلمة التي حصلُتم عليها في البند "أ"، َوُفّكوا شْفَرتها بمساعدة المفاتيح.

جدول ُمساِعد:
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

252423222120191817161514131211109876543210

بالنسبة لكّل واحد من األقوال الثالثة التالية، َأحيطوا بدائرة اإلمكانّية األصّح إلكمال القول: ج. 
شفرة الضرب النمطّي )المودوالرّي( هي نوع من: شفرة التبديل/شفرة الخلط  .I

الشفرة التي فيها مفتاح فّك التشفير ُمطابق لمفتاح التشفير )أو نحصل عليه بسهولة بناًء على مفتاح التشفير(  .II 

ُتسّمى: شفرة ُمتناِظرة )סימטרי(/ شفرة غير ُمتناِظرة )א–סימטרי(
طول مفتاح التشفير ليس ثابًتا في شفرة:  .III 

الضرب النمطّي )المودوالرّي(/لوحة المّرة الواحدة/التبديل من دون قانونّية
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ט׳,
מודול סייבר ואינטרנט, תשע״ז

ز في علوم الحاسوب للصّف التاسع،  امتحان الُمفتِّش الُمركِّ
الوحدة التعليمّية الـ سايبر واإلنترنت، 2017

السؤال 6 )20 درجة(
نة بِاسم مسافة ثابتة، فيها  عند تشفير الرسائل من الُمعتاد عدم االهتمام بالمسافات )spaces( في الجملة األصلّية. ُنعرِّف عملّية ُمعيَّ

ُنضيف مسافة َبْعد كّل عدد ثابت ومعروف من الحروف.
على سبيل المثال، بالنسبة للجملة:

yticmelasure j

بعد تفعيل العملّية "مسافة ثابتة" على القيمة 3 نحصل على الجملة:
yticmelasurej

أمامكم خوارزمّية لتشفير رسالة:
 المرحلة 1: ِاحذف جميع المسافات من الرسالة

المرحلة 2: ِاستبِدل كّل حرف أصلّي بالحرف المناِسب من الجدول التالي:
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

hurwizyblmgxnctvjsjeakdopf

. )N = 3( ذ عملّية المسافة الثابتة المرحلة 3: َنفِّ

.                                                                                                                             "haifa old city" روا الرسالة َشفِّ أ. 

دوا إْن كان صحيًحا أم غير صحيح: أمامكم أربعة اّدعاءات تتعّلق بالخوارزمّية الُمعطاة. بالنسبة لكّل اّدعاء، َحدِّ ب. 

 صحيح/ االّدعاء
غير صحيح

إذا شّغلنا خوارزمّية مختلفة، فيها المرحلة 3 تتّم قبل المرحلة 2 وعند تبديل الحروف ُتستبَدل المسافة 1
رة نفسها كتلك التي نحصل عليها من الخوارزمّية الُمعطاة. بمسافة، فإّننا نحصل على الرسالة الُمشفَّ

في عملّية فّك التشفير، ُيمكن استعادة موقع المسافات كما كانت في الجملة األصلّية.2

ر هو مختلف بالضرورة عن الحرف األصلّي.3 في الخوارزمّية الُمعطاة، كّل حرف ُمشفَّ

العملّية "مسافة ثابتة" تؤّدي إلى أّن فّك تشفير الرسالة بُمساعدة إحصاءات لغوّية سيكون أصعب.4
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ט׳,
מודול סייבר ואינטרנט, תשע״ז

ز في علوم الحاسوب للصّف التاسع،  امتحان الُمفتِّش الُمركِّ
الوحدة التعليمّية الـ سايبر واإلنترنت، 2017

جداول ُمساِعدة

نظام عّد 2 ثنائّينظام عّد 16 السادس عشرنظام عّد 10 عشرّي
000000

110001

220010

330011

440100

550101

660110

770111

881000

991001

10A1010
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نتمّنى لكم النجاح!
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