
  

 ערבית מדעי המחשב 2מבחן א "ب"الموعد 

 بطيخة الجّدة سميث -( درجة 15) 1السؤال 

 .تريد الجّدة سميث أن تحّمل من اإلنترنت صورة بطيخة
الدوائر )هنالك أزواج من المحوالت . حاسوب الجدة سميث موصول بالخادم الذي فيه صورة البطيخة من خالل عّدة محّوالت

لكل رابط من هذه الروابط، هنالك اتساع خط معين، ونحن . موصولة فيما بينها بصورة مباشرة عبر رابط شبكة( البرتقالية في الرسم
 .تشير وتيرة التحميل األكبر إلى تحميل أسرع. نعرف وتيرة التحميل من خالله

رة من الخادم، تنتقل الصورة عبر مسار ما يربط بين الخادم وحاسوب الجدة سميث، وتكون عندما تقوم الجّدة سميث بتحميل الصو
 (.أي العدد األصغر في المسار المذكور)وتيرة تحميل الصورة مساوية لوتيرة أبطأ خط في المسار 

األفضل، أي عبر المسار الذي فيه إذا كانت هنالك عّدة مسارات مختلفة تربط الجّدة سميث بالخادم، فسيتم تحميل الصورة بالوتيرة 
 .أسرع وتيرة تحميل ممكنة

 كم ستكون وتيرة تحميل الصورة؟
 

 
 
 
 
 

  



  
 

 صف السيّدة بينك -( درجة 15) 2السؤال 

 .تلميذا 20في صف السيدة بينك، يتعلّم 
بمقعد آخر، بحسب ما هو ظاهر مقعدا، ولكل مقعد رقم تسلسلي، وعلى كل مقعد مكتوب الرقم التسلسلي الخاص  20لديها في الصف 
 :في الرسم التالي

 
 .في اليوم األول من التعليم، يجلس التالميذ في المقاعد بأي ترتيب كان، بحيث يكون تلميذ واحد في كل مقعد

جلس عليه على المقعد الذي يحمل الرقم التسلسلي الذي كان مسجال على المقعد الذي  داألوالبعد ذلك، في كل يوم، يجلس كل ولد من 
 .في اليوم السابق

 هل سيعود التالميذ، في مرحلة ما من السنة، إلى نفس الترتيب الذي كانوا فيه في اليوم األول من التعليم؟
 (.، وهكذا10 -، اليوم العاشر من التعليم 2 -مثال اليوم الثاني من التعليم )إذا كانت اإلجابة نعم، اكتبوا أول يوم سيحصل فيه هذا 

 .0ت اإلجابة كال، اكتبوا إذا كان
 

 

 

 



  

 السيّد حرمون -( درجة 20) 3السؤال 

 .يشعر السيّد حرمون بالملل في المنزل، وقّرر اللعب بمجموعة من الصناديق التي يملكها
 .ثمرة جوافة، ووضعه على الطاولة 2021أخذ صندوقا فارغا، مأله بـ 

أو أكثر، يأخذ منه حبتي جوافة، يأكل منها واحدة ويضع األخرى  ةحبتي جواففي كل يوم، يذهب إلى الطاولة، يختار صندوقا ما فيه 
إذا كان الصندوق الذي اختاره في أقصى اليمين، يضيف صندوقا جديدا إلى يمينه، . في الصندوق الذي إلى يمين هذا الصندوق

 .ن من الجوافةيتوقف عن اللعب عندما ال تتبقى على الطاولة صناديق فيها حبتا. ويضع الجوافة فيه
يشمل )ما هو هذا العدد . يرغب السيد حرمون بإتمام العملية من خالل استخدام أقل عدد ممكن من الصناديق( درجات 5. )أ

 ؟(جوافة 2021الصندوق األول الذي يحتوي على 
يشمل )ما هو هذا العدد . يرغب السيد حرمون بإتمام العملية من خالل استخدام أكبر عدد ممكن من الصناديق( درجات 5. )ب

 ؟(جوافة 2021الصندوق األول الذي يحتوي على 
الوصول إلى وضعية ليس فيها صناديق )ما هو أقل عدد من األيام يستطيع السيد حرمون خالله إنهاء التجربة؟ ( درجات 10. )ج

 (تحتوي على حبّتي جوافة أو أكثر على اللوح؟

 

 تسلسل األحرف -( درجة 20) 4السؤال 

أحرف، وهي ترغب بترتيب األحرف بالتسلسل بحيث ال يكون لديها زوج من األحرف المتطابقة بجانب  تسلسللجاال  معطى
، وليس بالضرورة ابحسب اختياره)التي تبّدل بين أي زوج من األحرف  swapمن أجل ذلك، يمكنها استخدام عملية . بعضهما

يجعل تسلسل األحرف  swapالتالية، اذكروا ما هو أصغر عدد من عمليات  بالنسبة لكل بند من البنود(. زوج أحرف متالصقة

 .1-إذا لم يكن باإلمكان إنشاء مثل هذا التسلسل بواسطة العملية المذكورة، اكتبوا . تسلسال ال يتضمن أحرفا متطابقة متالصقة

 
 BAABBBABBAAABAAB( درجات 6. )أ

 ABAABBABABAABBAA( درجات 6. )ب
 AAAABBBBABABAABBAABABABBBABABAABBAAABB( درجات 8. )ج

 

 برايبورن المشهور -( درجة 30) 5السؤال 

 .شخصا 2021بيب يجرون احتفاال، يحضره -في مدينة هاال

بإمكان قسم من األشخاص أن يعرفوا أشخاصا آخرين في الحفل، لكن ال يجب أن تكون المعرفة متبادلة بالضرورة، أي 

 .آخر خالل الحفل، ليس بالضرورة أن يعرف الشخص اآلخر الشخص األولأنه إذا عرف شخص ما شخصا 

 .إذا كان جميع من في الحفل يعرفونه، لكنه ال يعرف أي شخص" مشهور"يطلق على شخص في الحفل اسم 

 Aهل يعرف الشخص "يمكنكم طرح أسئلة على نمط . معطى أن في الحفل شخص مشهور واحد( درجات 10) .أ

. أن تسألوا أقل عدد ممكن من هذه األسئلة من أجل فهم من هو الشخص المشهور تماما، وتريدون "؟Bالشخص 

 (في أسوأ حالة ممكنة)  ما هو أقل عدد من األسئلة يجب عليكم طرحه من أجل ذلك؟

معطى أنه يتواجد في الحفل، بالحد األقصى، مشهور واحد، وبإمكانكم أن تطرحوا نفس نمط ( درجة 20) .ب

ما هو أقل عدد من األسئلة يجب عليكم طرحه من أجل فهم ما إذا كان هنالك شخص ". أ"د األسئلة مثل البن

 (في أسوأ حالة ممكنة)مشهور في الحفل، وإذا كان موجودا، العثور عليه؟ 

 


