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ِاسم التلميذ/ة:                                           الصّف:                           

التالميذ األعّزاء،

في هذا االمتحان سّتة 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.
حوها بحسب الحاجة، قبل تسليم االمتحان. اِفحصوا إجاباتكم وصحِّ

. Scratch في آخر االمتحان توجد ورقة أوامر لغة الـ
مّدة االمتحان — 120 دقيقة.

نتمّنى لكم النجاح!

التتّمة في الصفحة التالية  
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السؤال 1 )15 درجة(
أمامكم خوارزم:

يتبع في الصفحة 3 
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تتبَّعوا َسْير الخوارزم بواسطة جدول المتابعة التالي، واكتبوا ماذا ستقول الشخصّية عند إنهاء تشغيل الخوارزم بالنسبة إلى القيمة  أ. 
. input = 71

ماذا ستقول 
الشخصّية؟

outputd2d1

هل الشرط

يتحّقق؟
input

71

مالحظة: لستم ُملزمين باستعمال جميع أسطر الجدول خالل عملّية المتابعة.   

ما هو هدف الخوارزم المعروض في السؤال؟ أحيطوا بدائرة اإلجابة الصحيحة.  ب. 
استقباُل عدد صحيح موجب )ضمن المجال 99–10(، فحص إْن كان هذا العدد ضمن المجال وَعْرض رسالة مالِئمة.  .1

استقباُل عدد صحيح موجب )ضمن المجال 99–10( وَعْرض قيمة جديدة من دون منزلة اآلحاد للعدد الذي تّم استقباله.  .2

استقباُل عدد صحيح موجب )ضمن المجال 99–10( وَعْرض قيمة جديدة من دون منزلة العشرات للعدد الذي تّم استقباله.  .3

استقباُل عدد صحيح موجب )ضمن المجال 99–10( وَعْرض قيمة جديدة يكون ترتيب منازلها عكَس ترتيب منازل العدد   .4

الذي تّم استقباله.

يتبع في الصفحة 4 
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السؤال 2 )20 درجة(
أمامكم خمسة بنود )"أ"-"هـ"(. في كّل بند معطى زوج خوارزمّيات يحتويان على األمر "ُقْل".

ر قيمُته عدد صحيح. ر number هو ُمتغيِّ الُمتغيِّ
ر word هو ُمتغيِّر من نوع نّص )سلسلة رموز(. الُمتغيِّ

بالنسبة لكّل زوج خوارزمّيات، اُذكروا إذا كانت الشخصّية التي في الخوارزم األّول تقول نفس ُمخَرج الخوارزم الثاني )ُمخَرج ُمتطاِبق(، 
أم ال )ُمخَرج غير ُمتطاِبق(.

إذا كان الُمخَرج غير ُمتطاِبق، ِاشرحوا السبب باختصار.

دوا إجابتكم، ِافحصوا كّل خوارزم  بواسطة عدد من الِقَيم المختلفة )على سبيل المثال: في حالة قيمة عددّية  توصية: قبل أن ُتحدِّ
صحيحة: عدد موجب/ عدد سالب/ صفر، وفي حالة نّص )سلسلة رموز(: نّص فارغ/ غير فارغ(. 

 ُمخَرج ُمتطاِبق/الخوارزمّياتالبند
ُمخَرج غير ُمتطاِبق

+ َشْرح

الخوارزم األّول: أ.

الخوارزم الثاني:

يتبع في الصفحة 5 
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 ُمخَرج ُمتطاِبق/الخوارزمّياتالبند
ُمخَرج غير ُمتطاِبق

+ َشْرح

الخوارزم األّول:ب.

الخوارزم الثاني:
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 ُمخَرج ُمتطاِبق/الخوارزمّياتالبند
ُمخَرج غير ُمتطاِبق

+ َشْرح

الخوارزم األّول:ج.

الخوارزم الثاني:
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 ُمخَرج ُمتطاِبق/الخوارزمّياتالبند
ُمخَرج غير ُمتطاِبق

+ َشْرح

الخوارزم األّول:د.

الخوارزم الثاني:
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ز في علوم الحاسوب للصّف السابع،  امتحان الُمَفتِّش الُمَركِّ
2018 ،Scratch الخوارزمّية بواسطة بيئة التطوير

 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch, תשע״ח

- 8 -

 ُمخَرج ُمتطاِبق/الخوارزمّياتالبند
ُمخَرج غير ُمتطاِبق

+ َشْرح

الخوارزم األّول:هـ.

الخوارزم الثاني:
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السؤال 3 )20 درجة(
أمامكم البلوك MoveInDirection الذي يستخدم المتغّيَرْين steps )خطوات( َو direction )اّتجاه(:  

كذلك، أمامكم الخوارزم الرئيسّي، وفيه استخدام للبلوك MoveInDirection وللُمتغّيَرْين steps )خطوات( َو direction )اّتجاه(: 

يتبع في الصفحة 10 
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اُرسموا على الرسم التخطيطّي الذي أمامكم الشكَل الذي تحصلون عليه عند إنهاء تشغيل الخوارزم. أ. 

Y

X

(X:0, Y:0)

10
0

10
0

–1
00

–1
00

–2
00 20

0

0

90–90

180

مفتاح االّتجاهات:תרשים כיוונים:

قّررت الشخصّية تغيير القيمَتْين في األمر  ، بحيث نتج عند إنهاء تشغيل الخوارزم  ب. 
الشكُل الرباعّي التالي: 

مالحظة: بقّية الخوارزم لم يحصل فيها تغيير.   

Y

X

(X:0, Y:0)

10
0

10
0

–1
00

–1
00

–2
00 20

0

أكِملوا قيمَتْي س َو ص الناقصَتْين في األمر:

يتبع في الصفحة 11 
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أحيطوا بدائرة اإلجابة الصحيحة عن األسئلة التي في البنَدْين "ج" َو "د".

في ما يخصُّ الخوارزم الرئيسّي، قّررت الشخصّية تغيير القيمة في األمر  ، بحيث نتج عند  ج. 
إنهاء تشغيل الخوارزم الشكُل الرباعّي التالي: 

مالحظة: بقّية الخوارزم لم يحصل فيها تغيير.   

Y

X

(X:0, Y:0)

10
0

10
0

–1
00

–1
00

–2
00 20

0

ر steps ؟ ماذا ستكون القيمة الجديدة للُمتغيِّ  
10  .1

50  .2

–50  .3

–10  .4

يتبع في الصفحة 12 
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في ما يخصُّ الخوارزم الرئيسّي، قّررت الشخصّية تغيير القيمة في األمر  ، بحيث نتج  د. 
عند إنهاء تشغيل الخوارزم الشكُل الرباعّي التالي: 

مالحظة: بقّية الخوارزم لم يحصل فيها تغيير.  

Y

X

(X:0, Y:0)

10
0

10
0

–1
00

–1
00

–2
00 20

0

ر direction في الحلقة؟ ماذا ستكون قيمة الُمتغيِّ  
100  .1

0  .2

–90  .3

 180  .4
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السؤال 4 )15 درجة(
ع لصالح المجتمع  تريد مرّبية الصّف أن تعرف َمن هو التلميذ أو التلميذة الذي/التي جّمع/جّمعت العدد األكبر من ساعات التطوُّ

خالل السنة. طلبت المرّبية من مريم أن تكتب خوارزًما إليجاد اإلجابة.
أمامكم الخوارزم الذي كتَبْته مريم: 

ع(. استخدمت مريم الُمتغيِّرات count )كّمّية(، number )عدد(، max )األكبر( َو volunteering )تطوُّ
أو ُتساوي 0 . مالحظة: يمكننا االفتراض أّن جميع الُمدَخالت أكبر من 0 

يتبع في الصفحة 14 
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تتبَّعوا الخوارزم بواسطة جدول المتابعة التالي، وأكِملوا ماذا ستقول الشخصّية بالنسبة إلى الُمدَخل التالي )عليكم قراءة الِقَيم  أ. 
من اليسار إلى اليمين(:   14 , 0 , 13.5 , 18 , 10.5 , 5

مالحظة: قيمة count هي األولى التي ُتستقَبل في سلسلة الِقَيم.  

volunteeringماذا ستقول الشخصّية؟

هل شرط الحلقة

يتحّقق؟
countmax

0

5يتحّقق

10.510.5

4يتحّقق

مالحظة: لستم ُملزمين باستعمال جميع أسطر الجدول خالل عملّية المتابعة.   

ر count عند إنهاء تشغيل الخوارزم؟ أحيطوا بدائرة اإلجابة الصحيحة. ماذا ستكون قيمة الُمتغيِّ ب. 
–1  .1

0  .2

1  .3

5  .4

يتبع في الصفحة 15 
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َكَتب أمجد خوارزًما بدياًل استبدل فيه نوَع الحلقة في الخوارزم الذي كتَبْتُه مريم، كما يظهر أدناه:  ج. 

يّدعي أمجد أّن الخوارزم الذي َكَتبه ُينّفذ المهّمة نفَسها بالضبط كما ُينّفذها الخوارزم الذي كتَبْتُه مريم.   
أحيطوا بدائرة القول الصحيح:   

اّدعاء أمجد صحيح/ اّدعاء أمجد غير صحيح  

يتبع في الصفحة 16 
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السؤال 5 )15 درجة(
قبيل نهاية العطلة الصيفّية، يقام في الِبْركة البلدّية يوم ترفيهّي لجميع تالميذ القيادة العلمّية التكنولوجّية الذين يدرسون في الصفوف 

السابع إلى الثاني عشر في المدرسة.
في الِبْركة البلدّية ثالثة أجهزة مختلفة: مقفز مائّي، ُمنَزَلق مائّي )ُسحسلّية( وبانجي مائّي. 

يستطيع جميع التالميذ القفز من المقفز المائّي.
يستطيع أن يتزحلق على الُمنَزَلق المائّي التالميذ في ُعمر 14 فما فوق.

أّما البانجي المائّي فيستطيع قفزها التالميذ في ُعمر 16 فما فوق.
أمامكم بلوك يتلّقى ُعمر التلميذ، age ، كبارامتر، وُيحتِلن )يعطي قيمة البداية لـِ( العّداد الذي يعّد عدد التالميذ المسموح لهم  أ. 

استعمال كّل واحد من األجهزة: cJump )المقفز المائّي(، cSlide )الُمنَزَلق المائّي(، cBungee )البانجي المائّي(.
أكِملوا األجزاء الناقصة في الخوارزم.  

يتبع في الصفحة 17 
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أمامكم خوارزم رئيسّي جزئّي، يستقِبل ُعمر تالميذ القيادة العلمّية التكنولوجّية في المدرسة وُيحتِلن )يعطي قيمة البداية لـِ(  ب. 
 عدد التالميذ المسموح لهم استعمال كّل واحد من األجهزة في الِبْركة، بحسب أعمارهم. االستقبال ينتهي عندما ُيستقَبل

 الُعمر 0 . يعرض الخوارزم عدد التالميذ المسموح لهم استعمال كّل واحد من األجهزة.
َأكِملوا األجزاء الناقصة فيه.

يتبع في الصفحة 18 
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السؤال 6 )15 درجة(
أمامكم خوارزم: 

 . scratch تتبَّعوا الخوارزم بواسطة جدول المتابعة التالي، واكتبوا ماذا ستقول الشخصّية بالنسبة إلى كلمة أ. 

newWordlastfirstماذا ستقول الشخصّية؟

هل الشرط 

يتحّقق؟
word

scratch

مالحظة: لستم ُملزمين باستعمال جميع أسطر الجدول خالل عملّية المتابعة. 

ر word التي بالنسبة لها ستقول الشخصّيُة الرسالَة: "خطأ!". أعطوا مثااًل لقيمة المتغيِّ ب. 
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 . CS التي بالنسبة لها ستقول الشخصّيُة الرسالَة word ر أعطوا كلمَتْين بأطوال مختلفة كمثاَلْين لقيمة الُمتغيِّ ج. 

ر word لكي تقول الشخصّية القيمة التي في المتغّير newWord ؟  ما هو طول الكلمة األقصر الالزم في الُمتغيِّ د. 
أحيطوا بدائرة اإلجابة الصحيحة.  

حرف واحد  .1

حرفان  .2

ثالثة حروف  .3

أربعة حروف  .4

نتمّنى لكم النجاح!
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