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امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع

Scratch الخواريزمّية بواسطة بيئة التطوير

)البيئة العربّية(

أّيار-مايو 2016 

اسم التلميذ/ة:                                           الصّف:                           

التالميذ األعّزاء،
في هذا االمتحان سّتة أسئلة. أِجيبوا عن جميع األسئلة.

ِاقرأوا أسئلة االمتحان بتمّعن، ثّم أِجيبوا عنها بانتباه.
في األسئلة التي ُيطلب منكم فيها أن تكتبوا إجابة، اُكتبوها في المكان المخّصص لذلك.

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

 اِفحصوا إجاباتكم وصّححوها بحسب الحاجة، قبل تسليم االمتحان. في آخر االمتحان توجد ورقة أوامر لغة
. Scratch الـ

مّدة االمتحان - 120 دقيقة.

نتمّنى لكم الّنجاح!
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

السؤال 1 )20 درجة(
عالمة (grade) قانونّية في شهادة تقييم ُتعرَّف على أّنها عدد صحيح بين الـ 40 َو الـ 100 )يشمل(. 

بالنسبة إلى كّل واحد من الشروط اآلتية، اُكتبوا في األماكن المناسبة في الجدول كلمة "صدق" أو "كذب". إذا كانت العالمة  أ. 
(grade) قانونّية اُكتبوا "صدق"، خالف ذلك - اُكتبوا "كذب": 

"صدق" أو "كذب" الشرط
1

2

3

4

بالنسبة إلى كّل واحد من الشروط اآلتية، تقول الشخصّية إذا كانت العالمة (grade) قانونّية أم غير قانونّية.   ب. 
ا أو غير قانونّي: بالنسبة إلى كّل واحد من الشروط اآلتية، اُكتبوا في الجدول إذا كان الشرط قانونّيً

"قانونّي" أو "غير قانونّي"  الشرط
1

2
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

"قانونّي" أو "غير قانونّي"  الشرط
3

مالحظة: الرابط "ليس" يتطّرق إلى التعبير كّله.

4

5
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

السؤال 2 )20 درجة( 
أمامكم الخواريزم التالي:  أ. 
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

اُرُسموا على الرسم التالي الشكل الناتج على المنّصة في أعقاب إنتاج الخواريزم.    
مالحظة: ال توجد أهّمّية للون القلم الذي تستعملونه أو ِلُسْمِكه.  
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

 : "Second" َو "First" :فيما يلي خواريزم، يدمج استدعاء الرسالَتْين ب. 
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

اُرسموا على الرسم التالي الشكل الذي ينتج على المنّصة في أعقاب إنتاج الخواريزم:    
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

السؤال 3 )20 درجة(  
أمامكم خمس ِقَطع خواريزمّيات. هدف كّل قطعة من قطع الخواريزمّيات هو طباعة كّل األعداد الزوجّية التي بين الـ 2 َو الـ 10 

)يشمل(. 
أكِملوا األجزاء الناقصة في كّل واحدة من ِقَطع الخواريزمّيات التي أمامكم، بحيث ُتحّقق الشخصّية هدفها:  

الرقم
.1

.2

.3
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

الرقم
.4

 
.5
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

السؤال 4 )10 درجات( 
في الصّف التابع للقيادة العلمّية التكنولوجّية يتعّلم 34 تلميًذا. 

استعداًدا لحفلة نهاية السنة َبَنت حنين، بواسطة Google Docs ، استمارة تحمل اسم "حفلة نهاية السنة"، وأرسلتها إلى جميع تالميذ 
الصّف. في االستمارة طرحت حنين السؤال التالي: "هل َسَتْحُضر الحفلة؟" 

إمكانّيات اإلجابة  التي ُأعطيت للُمجيبين عن السؤال في االستمارة هي:
"going" - ُأصادق على حضوري الحفلة )في اللغة اإلنجليزّية: "ذاهب" أو "ذاهبة"(.
"interested" - أنا معنّي/معنّية بالحضور )في اللغة اإلنجليزّية: "معنّي" أو "معنّية"(.

التلميذ الذي أجاب بـ "going"، أْي صاَدق على حضوره الحفلة، ُطلب منه أن يضغط على "0" )صفر( إذا كان سيحضر وحده، 
وعلى"1" - إذا كان سيحضر برفقة أحد والَدْيه، وعلى "2" - إذا كان سيحضر مع ِكال والَدْيه. 

 أمامكم خواريزم يستقبل إجابات التالميذ، ويعرض لمّدة ثانيَتْين عدد التالميذ الذين صادقوا على حضورهم، عدد أولياء األمور
الذين سيحُضرون وعدد التالميذ المعنّيين بالحضور.أكملوا الناقص في األماكن المناسبة:
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

السؤال 5 )10 درجات(
فيما يلي خمسة خواريزمّيات. اُكتبوا بالنسبة إلى كّل خواريزم ما تقوله الشخصّية:  

الشخصّية تقول الخواريزم
1

2

3

4
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

السؤال 6 )20 درجة(  
 في التطبيق WhatsApp يمكن تعريف 30 مجموعة كحدٍّ أقصى. لكّل مجموعة يمكن ضّم 50 عضًوا كحدٍّ أقصى.

كتبت لوسي خواريزم يستقبل عدد المجموعات التي هي عضٌو فيها، وعدد األعضاء الموجودين في كّل مجموعة هي عضو فيها، 
 وعدد المجموعات الُمكتملة، أي التي فيها 50 عضًوا بالضبط.

فيما يلي خواريزم جزئّي، يستقبل عدد المجموعات التي لوسي هي عضٌو فيها. في نهاية الخواريزم يجب على الشخصّية أن تقول: 

ما هو عدد األعضاء اإلجمالّي في جميع المجموعات مًعا؛ أ. 

ما هو عدد المجموعات التي في كّل واحدة منها أكثر من 10 أعضاء، ولكّنها ليست ُمكتِملة؛   ب. 

ما هو عدد المجموعات الُمكتِملة، أي التي فيها 50 عضًوا بالضبط.   ج. 

 في الخواريزم اسُتعملت المتغّيرات التالية:
 sum ، ووظيفته َجْمع المجموع الكّلّي لألعضاء في جميع المجموعات مًعا.

 above10 ، ووظيفته عّد المجموعات التي في كّل واحدة منها أكثر من 10 أعضاء، ولكّنها ليست ُمكتِملة.  

 fifty ، ووظيفته إحصاء عدد المجموعات الُمكتِملة. 
أكملوا التعليمات الناقصة في األماكن المناسبة في الخواريزم )في الصفحة التالية(.
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ו

 امتحان المفّتش المرّكز في علوم الحاسوب للصّف السابع، 
 2016 ، Scratch الخواريزم بواسطة بيئة التطوير

نتمّنى لكم النجاح!


