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-مايو 2016

الصيغة "أ"
اسم التلميذ/ة:

ّ
الصف:

األعزاء،
التالميذ
ّ
في هذا االمتحان فصالن:
 60درجة
األول  -يجب اإلجابة عن جميع األسئلة 4-1
الفصل ّ
الفصل الثاني  -يجب اإلجابة عن اث َن ْين من األسئلة  40 8-5درجة
المجموع  100درجة
ثم ِ
أجيبوا عنها بانتباه.
اقرأوا أسئلة االمتحان بتم ّعنَّ ،
الم َخ َّصص لذلك.
في األسئلة التي ُيطلب فيها منكم أن تكتبوا إجابة ،اُكتبوا اإلجابة في المكان ُ
في األسئلة التي ُيطلب فيها منكم أن تختاروا إجابة صحيحة واحدة من بين عدّ ة إمكان ّيات ،أحيطوا بدائرة اإلجابة
الصحيحة.
الم ْس َت ْع ِمل.
في آخر االمتحان يوجد ُم َل َّخص أوامر لبرمجة الطرف ُ
وصححوها بحسب الحاجة قبل تسليم االمتحان.
افحصوا إجاباتكم ِّ
مدّ ة االمتحان 120 :دقيقة.
نتم ّنى لكم ال ّنجاح!
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للصف الثامن ،الصيغة "أ"
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2016 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

األول
الفصل ّ

أجب عن جميع األسئلة  60( 4—1درجة)
في آخر االمتحان يوجد ُملخّ ص األوامر لبرمجة الطرف المستعمل.
السؤال  12( 1درجة)
أ .فيما يلي أمر ُكتب في صفحة : page 1.html
><a href="red.html"><img src="mySchool.jpg"></a

عرض عند تطبيق هذا األمر؟
الم َج َّلدّ .
َ
الم َلفّان َ page1.htmlو  mySchool.jpgمحفوظان في نفس ُ
أي صورة ُت َ
.1

الصورة  mySchool.jpgذات إطار بلون red

.2

ُوجه إلى الصورة mySchool.jpg
الصورة  red.htmlالتي ت ِّ

.3

ُوجه إلى صفحة اإلنترنت red.html
الصورة  mySchool.jpgالتي ت ِّ

.4

ُوجه إلى الصورة red.html
الصورة  mySchool.jpgالتي ت ِّ

ب .أمامكم جدول وبعده مقطع غير كامل من كود مصدر هذا الجدولِ .
أكملوا بناء الجدول بواسطة كود . HTML
הישראלית
הסייבר
אליפות
اإلسرائيلية
السايبر
بطولة
ّ
cyber.jpg
תוצגالصورة
ُتعرض
cyber.jpg
התמונה
الم َج َّلد
نفس
في
الموجودة
תיקייה
באותה
הנמצאת
ُ
HTML
لكود
HTML
של קוד

بطولة السايبر اإلسرائيل ّية
האליפות
לאתרالبطولة
קישורلموقع
رابط
www.cyber-edu.gov.il
><html
>"<body dir="rtl
)(1
)(2
)(3
)(4
></body></html
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" الصيغة "أ،للصف الثامن
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
ُ الم َف ِّتش
ُ امتحان
2016 ،الم ْس َت ْع ِمل
الوحدة
ُ التعليمية الطرف
ّ

 נוסח א׳,בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ח׳
 תשע״ו,מודול צד לקוח

) درجة24( 2 السؤال

ّ  اُكتبوا.أي عالقة
الم ْخ َرج الذي تحصلون عليه واشرحوا
ّ ( التي ال توجد بينهاscripts) أمامكم عدد من مقاطع الكود
ُ لكل كود
.باختصار ما هو هدف الكود
الكود
<html><body><script>
var a = 15;
var b = 3;
document.write(a + "," + b +"<br/>");
a = a + b;
b = a - b;

.أ
:الم ْخ َرج
ُ

					
:هدف الكود

a = a - b;
document.write(a + "," + b +"<br/>");
</script></body></html>
<html><body><script>
var x = 24;
var y = 4;
var count = 0;
while (x >= y){
x = x - y;

.ب
:الم ْخ َرج
ُ

					
:هدف الكود

count = count + 1;
}
document.write("count=" + count + "<br/>");
</script></body></html>
<html><body><script>
var num = 37;
var secret_1 = num % 10;
var secret_2 = parseInt(num / 10);

.ج
:الم ْخ َرج
ُ

					
:هدف الكود

var secret_3 = secret_1 * 10+secret_2;
document.write(secret_3="+secret_3 + "<br/>");
</script></body></html>
<html><body><script>
var k,num=1,
for (k = 1; k < = 5; k ++){
document.write(k*2+",");
}
</script></body></html>
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للصف الثامن ،الصيغة "أ"
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2016 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال  12( 3درجة)
جيد" أو
في نهاية السنة ،على مر ّبية
ّ
الصف أن تكتب في شهادة تقييم التلميذ إحدى المالحظات التالية" :تلميذ ُم َتف َِّوق"" ،تلميذ ِّ
"بحاجة إلى تحسين".
المالحظة "تلميذ ُم َتف َِّوق" ُتك َتب ّ
لكل تلميذ تو َّفرت فيه الشروط الثالثة التالية:
فعالية إثراء واحدة على ّ
األقل؛
•
َّ
حضر التلميذ ّ
• ُم َع َّدل عالمات التلميذ هو  80وما فوق؛
مرات.
• لم َّ
يتغيب التلميذ أكثر من ثالث ّ
جيد".
للتلميذ الذي يتو َّفر فيه واحد من هذه الشروط ُتك َتب المالحظة "تلميذ ّ
أي واحد من هذه الشروط ُتك َتب المالحظة "بحاجة إلى تحسين".
للتلميذ الذي لم يتو َّفر فيه ّ
ُمعطاة صفحة  HTMLتحتوي على أربعة خانات نصوص:

شهادة تقييم
فعال ّية إثراء

ُمعدَّ ل العالمات

الغيابات

احسب

النتيجة:

" id="education
"id="absence
"id="avg
"id="result

فعاليات اإلثراء
عدد ّ
عدد الغيابات
ُم َع َّدل العالمات
المالئمة ّ
لكل تلميذ بعد الضغط على الز ّر "احسب"
النتيجة :المالحظة ُ
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" الصيغة "أ،للصف الثامن
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
ُ الم َف ِّتش
ُ امتحان
2016 ،الم ْس َت ْع ِمل
الوحدة
ُ التعليمية الطرف
ّ
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: أكملوا الناقص في هذا الكود. يستقبل المعطيات ويطبع المالحظة المالئمة لشهادة التقييم، JAVASCRIPT ِجزئي بـ
أمامكم كود
ّ
<html><head><script>
function calculate()
{
var

education = parseInt (document.getElementById("_______").value);

var

absence = parseInt (document.getElementById("________").value);

var

avg = parseInt (document.getElementById("_______").value);

if (________________________________________________){
document.getElementById("result").value=";"تلميذ ُم َت َف ِّوق
}		
else if (____________________________________________ ) {
document.getElementById("result").value=";"بحاجة إلى تـحسني
}
else document.getElementById("result").value=";"تلميذ ج ّيد
}</script></head>
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للصف الثامن ،الصيغة "أ"
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2016 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال  12( 4درجة)
أمامكم مجموعة عالمات. 72, 90, 87, 95, 85 :
الم َتغ َِّير . grade
الكود التالي يستقبل العالمات الواحدة تلو األخرى إلى ُ
><html><body><script
;var k ,grade ,secret=0
{)for (k = 1;k <= 5; k++
;))"إدخال عالمة"( grade = parseInt(window.prompt
{)if (grade > secret
;secret = grade
}
;)">document.write(“secret=”+ secret + "<br /
}
></script></body></html

الم ْخ َرج الذي تحصلون عليه من مقطع هذا الكود ،بحسب مجموعة العالمات من اليسار إلى اليمين
اكتبوا ،في المستطيل الفارغُ ،
(الم ْدخَ ل األ ّول هو .)72
ُ
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للصف الثامن ،الصيغة "أ"
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2016 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

الفصل الثاني ( 40درجة)

ّ
(لكل سؤال  20درجة).
اثن ْين من األسئلة 8—5
في هذا القسم أجيبوا عن َ
السؤال  20( 5درجة)
الم ْخ َرج الذي تحصلون عليه من مقطع الكود هذا.
أمامكم مقطع كود ( .)scriptاكتبوا في المستطيل الفارغ ُ
><html><body><script
;var k, x ,min =5,max =8
{ )for (k = 1; k <= 3; k++
{ )for (x = min; x <= max; x++
;)" " document.write( min +
}
;)">document.write("<br /
}
></script></body></html
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للصف الثامن ،الصيغة "أ"
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2016 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال  20( 6درجة)
اإلسرائيلية  CodeMonkeyوجمعوا النقاط.
اشترك تالميذ المرحلة اإلعداد ّية في بطولة السايبر
ّ
أعلنت مديرة المدرسة عن تخصيص يوم "ترفيه"
للصف الذي ينجح في َج ْمع  8,000نقطة أو أكثر.
ّ
االنتقال إلى المرحلة القطر ّية للبطولة مشروط بجمع  20,000نقطة أو أكثر.
كودا يستقبل عدد النقاط التي يجمعها ّ
كل واحد من تالميذ
الصف الذين يبلغ عددهم . 30
ّ
في قسم الحاسوب في المدرسة كتبوا ً
فيما يلي المعطيات لكتابة الكود:
معا؛
• عدد النقاط التي جمعها جميع تالميذ
ّ
الصف ً
• رسالة مالئمة إنْ كان التالميذ سيحصلون على يوم ترفيه من المدرسة؛
الصف سينتقل إلى المرحلة القطر ّية.
• رسالة مالئمة إنْ كان
ّ
الم َتغ َِّيرات التالية:
يحتوي الكود على ُ
معا
 - sumAllلحساب عدد النقاط التي جمعها تالميذ
ّ
الصف ً

 - starsالستقبال عدد النقاط التي جمعها ّ
كل تلميذ

أمامكم مقطع من الكود الذي كتبه قسم الحاسوب في المدرسةِ .
أكملوا األوامر الناقصة في هذا الكود.
><script
;

			=k, stars, sumAll

var

{ )for (k = 1; k <=				; k++
;))"كم نقطة جمعت"(stars = parseInt(window.prompt
;				=sumAll
}

ّ
;)"><br/عدد النقاط التي جمعها جميع تالميذ
الصف م ًعا"
;)"><br/يحقّ

+

			( document.write

)

		( if

ّ
للصف احلصول على يوم ترفيه من املدرسة"( document.write

;)">"<br/ال يحقّ

ّ
للصف احلصول على يوم ترفيه"( else document.write
)					( if

ّ
;)"><br/ينتقل
الصف إلى املرحلة القطر ّية"( document.write
;)"><br/في هذه السنة ال تنتقلون إلى املرحلة القطر ّيةَ .ج ِّربوا في السنة القادمة"( else document.write
></script
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للصف الثامن ،الصيغة "أ"
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2016 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال  20( 7درجة)
أمامكم صفحة  HTMLتحتوي على الوسم : canvas
><html><head></head><body
height="400" style="background-

"width="400

"<canvas id="canvasFrame
>color:yellow"> </canvas
><script

;)"= document.getElementById("canvasFrame

var canvasObj

;)"var ctx = canvasObj.getContext("2d
;var x = 0
;var y=0
;var k
;"= "blue

ctx.fillStyle

{)for (k =1;k <= 4; k++
;)ctx.rect ( x , y , 100 , 100
;) ( ctx.fill
;x = x + 100
;y = y + 100
}
></script></body></html

الم َر َّبعات التالية حدود الـ  canvasوالرسم الذي تحصلون عليه من تشغيل الصفحة.
ارسموا على الئحة ُ
لستم ُم ْل َزمين باستعمال األلوان .يمكنكم كتابة أسماء األلوان (بالكلمات).

مساحة ّ
كل ُم َر َّبع هي . 50 X 50
y:0

y:400

x: 400

x: 400

y:0

y:400

x:0

x:0
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للصف الثامن ،الصيغة "أ"
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2016 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

السؤال  20( 8درجة)
شخصية شَ ْك ُلها دائرة صفراء ممتلئة داخل إطار أسود.
״باك-مان״ ) (PAC–MANهي
ّ
معين إعداد لعبة باك-مان على  canvasبلون أسود.
ّقرر تالميذ ّ
صف ّ
الضغط على
المفتاح ْين "سهم إلى اليمين" َو "سهم إلى اليسار" ُي َح ِّرك الباك-مان على محور  Xإلى اليمين وإلى اليسار ،على الترتيب.
َ
فيما يلي كود
جزئي هدفه َر ْسم باك-مان ومعالجة حدث ) (eventمفاتيح األسهم.
ّ
أكملوا الكود بحيث ُيؤَ ِّدي الضغط على المفتاح"سهم إلى اليمين" ) (39أو الضغط على المفتاح "سهم إلى اليسار" ) (37إلى ت ََح ُّرك
التطرق إلى الحالة التي يخرج فيها الباك-مان عن حدود الـ .canvas
الباك-مان  10بيكسالت .ال حاجة إلى ُّ
) (ascii codeلمفاتيح لوحة المفاتيح:
 - 39سهم إلى اليمين
 - 37سهم إلى اليسار
 - xPمكان الباك-مان على المحور X
 - yPمكان الباك-مان على المحور Y

 - Rنصف قطر الباك-مان
"height="400

"width="400

"id="canvasFrame

<canvas

>style="background-color:black"> </canvas
><script
;var xP = 50
;var yP = 50
;var R = 20
;var WIDTH = 400
;var HEIGHT = 400
;)"canvasObj = document.getElementById("canvasFrame
;)"ctx = canvasObj.getContext("2d
;)drawPacman(xP, yP
;"_______" = = document.onkeyup

تكملة الكود في الصفحة التالية

10
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الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
ُ الم َف ِّتش
ُ امتحان
2016 ،الم ْس َت ْع ِمل
الوحدة
ُ التعليمية الطرف
ّ
function PacmanMoving() {
var e = event.keyCode;
if (e == 37)
_______;
if (e == 39)
_______;
		

_____________________;

		

_____________________;

		

drawPacman(xP, yP);
}

		function drawPacman(xP, yP) {
				ctx.beginPath();
				ctx.fillStyle = "yellow";
				ctx.strokeStyle = "black";
				ctx.lineWidth = 3;
				____________________;
		

ctx.fill();
}

</SCRIPT></body></html>
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للصف الثامن ،الصيغة "أ"
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2016 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

ِ
المستعمل ُ -ملخَّ ص األوامر
برمجة الطرف
سطر جديد
عناوين
مقطع
جدول
روابط
صورة

مبنى الصفحة:

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

("بالنجاح")

عددا"
"أدخل ً
عددا"
"أدخل ً
(جمع أعداد أو ربط نصوص)
(مساواة) (اختالف)

(الباقي)
(وأيضا) (أو)
ً

شرط
مجموعة أوامر
مجموعة أوامر

مجموعة أوامر
مجموعة أوامر
تغيير القيمة

القيمة
العليا

الوسم
نتطرق إلى تعريف قماش الرسم وإلى الـ  scriptالتالي:
َّ

(ليس)
شرط

قيمة بداية
مجموعة أوامر

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

التكملة في الصفحة التالية.
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בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ח׳ ,נוסח א׳
מודול צד לקוח ,תשע״ו

ّ
خط
قوس

مكان بداية ّ
الخط
مكان نهاية ّ
الخط
عملي
األمر بالرسم بشكل
ّ
اتّجاه نهاية

بداية

للصف الثامن ،الصيغة "أ"
الم َر ِّكز في علوم الحاسوب
ّ
الم َف ِّتش ُ
امتحان ُ
الم ْس َت ْع ِمل2016 ،
الوحدة
التعليمية الطرف ُ
ّ

مستطيل

طول عرض
(مغلق/مفتوح)
مثلّث/مسار ُ

نقطة البداية

(نقطة المركز للدائرة)
نصف قطر

أحرف
صفات الرسم

الخلفية
لون
ّ
ُس ْمك ّ
الخط
لون اإلطار

صورة
تعبئة الشكل

(النقطة العليا من جهة اليسار)

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

مسار الصورة
تحميل الصورة

طول عرض

نتم ّنى لكم النجاح!
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