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 : ألعاب الكلمات5الواجب المنزلي 
 

 

 مقدمة

س (Ghost) لعبة الشبح"" عندما كنا أطفاالً أحببنا ألعاب الكلمات مثل . ومثل أي والدين جيدين أو مدر ِّ

جيد، سنقوم بإجبارك على القيام باألشياء التي كانت مثيرة الهتمامنا عندما كنا صغاراً. في هذا الواجب 

ة لعبتين من ألعاب الكلمات: أوالً، سنساعدك في كتابة النص البرمجي للعبة المنزلي، سوف تقوم ببرمج

 ، ثم ستقوم ببرمجة لعبة الشبح بنفسك.6.00الكلمات 

 هناك الكثير من القراءات، ولكن يمكن إنجازه. ال تخف من طول هذا الواجب المنزلي.

في حال  "Text Twistأو " "Scrabbleلعبة " : هذه اللعبة تشبه كثيراً 6.00لنبدأ بوصف لعبة الكلمات 

توزيع أحرف على الالعبين، الذين يقومون بتشكيل كلمة أو أكثر من يتم هذه األلعاب. كنت قد لعبت 

 بناء على طول الكلمة وأحرفها. نقاطاألحرف التي لديهم. كل كلمة صالحة تحصل على 

 قوانين اللعبة هي:

 التوزيع:

 (.n =7أن  هنا بشكل عشوائي )افترضحرف لالعب  nيتم توزيع مجموعة من  -

مجموعة األحرف على شكل مجموعة من الكلمات باستخدام كل حرف مرة يقوم الالعب بترتيب  -

 واحدة على األكثر.

  :نقاطحساب ال

 كلمات.ال قاطهو مجموع نحرف  nمؤلفة من المجموعة ال قاطن -

إذا قمت باستخدام كل األحرف  نقطة 50نقاط كلمة ما هو مجموع النقاط لألحرف في الكلمة زائد  -

(n.من أول محاولة ) 

نقاط  3و Bنقاط للحرف  3و A"، نقطة واحدة للحرف Scrabbleنقاط األحرف هي كما في لعبة " -

 وهكذا... لقد قمنا بتعريف القاموس Eونقطة واحدة للحرف  D، ونقطتين للحرف Cللحرف 

SCRABBLE_LETTER_VALUES 

 ".Scrabble"ير بقيمته في حرف صغهذا القاموس يربط كل 

واحد  wألن الكلمة فيها حرف ، (8=2+1+1+4) 8تساوي  ’weed‘على سبيل المثال، نقاط  -

 .dوحرف  eوحرفي 
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في محاولتك األولى، سيكون مجموع نقاط هذه  ”waybill“وأنشأت كلمة  n=7مثال آخر، إذا كان  -

 األحرف السبعة(.من أجل استخدام كل  50، +15=1+1+1+3+4+1+4) 65الكلمة هو 

 

 حجم العمل:

بأن ال نحملكم أكثر من طاقتكم رجاء أخبرنا كم من الوقت أمضيت على كل مسألة. نريد أن نكون حذرين 

 مما نتوقعه.تأخذ وقتاً أكثر بإعطائكم مسائل 

 

 التعاون

بذكر  كل طالب أن يكتب ويسلم واجبه بشكل منفصل. قمعلى يجب  إنمايمكنك التعاون مع طالب آخرين، 

أسماء الطالب الذين عملت معهم على حل الواجب. من أجل تفاصيل أخرى، قم بمراجعة سياسة التعاون 

 الموجودة في مخطط المساق.

 

 البداية:

 التحميل والحفظ -1

- ps5.py  5-1الذي ستقوم بتعبئته للمسائل  النموذج )الهيكل(هو 

- test_ps5.py  حدث بشكل أكثر عن ذلك الحقاً(.تسنلجزء من النص البرمجي ) ات الوحدةاختبارهو 

- ps5_ghost.py  6الذي ستقوم بتعبئته للمسألة  (الهيكلالنموذج )هو 

- words.txt " فيه قائمة من الكلمات الصالحة )كل الكلمات المقبولة في لعبةScrabble في أمريكا "

 كلمات(. 10الشمالية حتى طول 

 قم بوضع كافة الملفات في نفس المجلد! -

 نص البرمجيتشغيل ال -2

دون التعديل عليه للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل جيد. النص البرمجي الذي  ps5.pyقم بتشغيل 

. play_gameالدال ة  باستدعاء أعطيناك إياه يقوم بتحميل قائمة من الكلمات الصالحة من ملف ثم يقوم

 لتعمل. play_gameسوف تقوم بكتابة النص البرمجي للدوال التي ستستخدمها الدال ة 

 بعد تأخير زمني سوف تشاهد المطبوع التالي: إذا كان كل شيء على ما يرام،
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Loading word list from file... 

83667 words loaded. 

 play_game not implemented. 

play_hand not implemented. 

 النص البرمجي الُمعطى -3

ويمكنك استخدامها أثناء كتابة الحل. يمكنك تجاهل فيه عدد من الدوال المكتوبة والجاهزة  ps5.pyالملف 

 كل شيء آخر. وفهم النص البرمجي الموجود بين التعليقات التالية، ولكن يجب عليك قراءة 

                           # ---------------------------------- 

# Helper code# (you don't need to understand this helper code)  

                                                                                                     . . .  

                                                                                                       # (end of helper code) 

                                                                                                # ---------------------------------- 

 اختبار الوحدة -4

على شكل وحدات برمجية ثم سنلصقهم الواجب المنزلي له هيكل حيث سوف تكتب عدداً من الدوال 

كتابة حتى تجهز اللعبة، يجب عليك اختبار كل الببعضهم البعض لتشكيل الكلمة الكاملة في اللعبة. بدالً من 

الطريقة تدعى "اختبار الوحدة"، وستساعدك دال ة تقوم بكتابتها، بشكل مستقل قبل االنتقال ألمر آخر. هذه 

 بتنقيح البرنامج من األخطاء.

لتبدأ. كلما تقدمت في انجاز الواجب المنزلي قم بتشغيل لقد قمنا بتزويدك بعدة دوال الختبار الوحدة 

test_ps.py. 

 وإال سترى الرسالة SUCCESSإذا نجح برنامجك في اجتياز اختبارات الوحدة سوف ترى الرسالة 

FAILURE.ًهذه االختبارات ليست شاملة. يمكنك اختبار برنامجك بطرق أخرى أيضا . 

 ، يجب أن ترى أن كل االختبارات تفشل.ps5.pyباستخدام الهيكل  test_ps5.pyإذا قمت بتشغيل 

 هذه هي دوال االختبار الُمعطاة:

test_get_word_score() 

 ()get_word_scoreتقوم باختبار النص البرمجي للدالة 
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test_update_hand() 

 ()update_handتقوم باختبار النص البرمجي للدالة 

test_is_valid_word() 

 ()is_valid_wordتقوم باختبار النص البرمجي للدالة 

 

I. نقاط الكلمة 

 الخطوة األولى هي لكتابة نص برمجي يمكننا من حساب نقاط كلمة واحدة.

 1المسألة 

يجب أن تقبل سلسلة من األحرف الصغيرة كدخل )كلمة( وتعيد  get_word_scoreالدال ة 

 ً  .يمثل عدد النقاط للكلمة، باستخدام قوانين اللعبة لتسجيل النقاط عدداً صحيحا

 :ps5.pyفي  get_word_scoreقم بكتابة النص البرمجي في 

  def get_word_score(word, n): 

""" 

 الكلمة هي كلمة صالحة.د مجموع النقاط لكلمة ما. افترض أّن ع  أ  

كل نقطة إذا تم استخدام  50مجموع النقاط لكلمة هو مجموع النقاط لألحرف في الكلمة زائد 

 في أول محاولة. (nاألحرف المسموح بها )

 3و Bنقاط للحرف  3و A"، نقطة واحدة للحرف Scrabbleنقاط األحرف هي كما في لعبة "

 وهكذا. Eواحدة للحرف ونقطة  D، ونقطتين للحرف Cنقاط للحرف 

 الكلمة: هي سلسلة )أحرفها صغيرة(

n( العدد األكبر عدد من األحرف المسموح به في الجولة الواحدة : عدد صحيح (hand) بعبارة ،

 األحرف المطلوب استخدامها خالل الجولة األولى للحصول على النقاط اإلضافية(عدد أخرى، 

 0بإعادة: عدد صحيح <=  مق

""" 

# TO DO ... 
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ً إما سلسلة من أحرف صغيرة، أو السلسلة الفارغة "".  يمكنك افتراض أن الكلمة المدخلة هي دائما

ف في بداية  SCRABBLE_LETTER_VALUESستحتاج الستخدام القاموس  . يجب ps5.pyالمعرَّ

 .تغير قيمته أالعليك 

هو عدد األحرف  nأحرف! المعامل  7( هو handال تفترض أن مجموع األحرف في الجولة )

 )أكبر عدد من األحرف مسموح به في الجولة(. ةالمطلوبة للحصول على النقاط اإلضافي

 

 االختبار:

، سترى كيف أن  test_ps5.pyإذا تم كتابة النص البرمجي لهذه الدالة بشكل مناسب، وقمت بتشغيل 

ً اختبر النص البرمجي للد ()test_get_word_scoreاختبارات  الة ستنجح. أيضا

get_word_score  التي تحمل معنىباستخدام الكلمات اإلنكليزية. 

 

لتكرر على كل األحرف في السلسلة، قم بتجريب شيء مثل هذه الحلقة، التي تقوم بإعطاء  :تلميح

 النقاط لكل أحرف الكلمة:

for letter in word: 

          print letter 

 

II. ـالتعامل مع ال hands 

 hands ـتمثيل ال

هي مجموعة من األحرف التي يملكها الالعب خالل اللعبة. في البداية يتم توزيع مجموعة  handلـ ا

 التالي: handعلى سبيل المثال، يمكن أن يبدأ الالعب بالـ  العشوائية على الالعب. حرفمن األ

hand = ['a', 'q', 'l', 'm', 'u', 'i', 'l'] 

مختلفة، ألنها تقوم بتبسيط البرنامج سنحتاج إلى الدالتين بطريقة  handعلى أية حال، سوف نمثل الـ 

update_hand  وis_valid_word بشكل عام، هناك عدة طرق لتمثيل المفاهيم المختلفة بالنص( .

 بعضها تناسب عمليات محددة أكثر من غيرها(. –البرمجي 
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وجود قيم هي عدد مرات في برنامجنا كقاموس: المفاتيح هي أحرف صغيرة وال handسيتم تمثيل الـ 

السابقة على الشكل  hand، على سبيل المثال يتم تمثيل الـ handفي تلك الـ  تحديدبال لحرفذلك ا

 التالي:

hand = {'a':1, 'q':1, 'l':2, 'm':1, 'u':1, 'i':1} 

 .’l‘الحظ كيف تم تمثيل الحرف المتكرر 

 'a'، حيث hand['a']ة للوصول إلى القيمة هي الحظ أنه بالتمثيل باستخدام القاموس، الطريقة المعتاد

هو المفتاح الذي نريد إيجاده. على أية حال، القاموس سيعيد لنا القيمة فقط إذا كان المفتاح موجوداً في 

، هذه  hand.get('a',0)لتجنب هذا األمر، يمكننا أن نستدعي القاموس، وإال سنحصل على خطأ. 

عيد القيمة ت الم نكن متأكدين من أن المفتاح موجود في القاموس. إنهطريقة "آمنة" للوصول للقيمة إذا 

 إذا لم يجده. 0التي وجدها إذا كان المفتاح موجوداً في القاموس، وسيعيد 

 

 تحويل الكلمات إلى تمثيل القاموس

وقد قمنا بتعريفها في بداية  get_frequency_dictإحدى الدوال المفيدة التي قمنا بتعريفها هي 

ps5.py. 

عدد عندما تعطيه سلسلة من األحرف كدخل، سيعيد قاموساً حيث أن المفاتيح هي أحرف والقيم هي 

 على سبيل المثال:. في سلسلة الدخل الحرف تمثيل مرات

>> get_frequency_dict("hello") 

                          {'h': 1, 'e': 1, 'l': 2, 'o': 1} 

 .handsس نوع القاموس الذي قمنا باستخدامه بتمثل الـ كما ترى، هذا قاموس من نف

 

 handعرض الـ 

 نريد عرضها بشكل مالئم للمستخدم.ُمَمثلة على شكل قاموس،  handبفرض لدينا 

تأكد من قراءته بشكل . display_handلقد قمنا بإعطائكم النص البرمجي الذي يقوم بذلك في الدال ة 

 ل.دقيق وفهم ما يقوم به وكيف يعم
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def display_hand(hand): 

""" 

 handقم بعرض األحرف الموجودة حالياً في الـ 

 كمثال:

display_hand({'a':1, 'x':2, 'l':3, 'e':1}) 

 يجب أن يطبع:

a x x l l l e 

 ترتيب األحرف غير مهم.

hand عدد صحيح(-: قاموس )سلسلة > 

""" 

for letter in hand.keys(): 

for j in range(hand[letter]): 

print letter, 

 الفاصلة تقوم بالتأكد من طباعة كل ما في حلقة #

for بنفس السطر   

      Print 

# تقوم بطباعة سطر فارغ التعليمة هذه   

 

 عشوائي handتوليد 

على الالعب هي مجموعة أحرف ُمختارة بشكل عشوائي. نحن اآلن بحاجة  التي يتم توزيعه handالـ 

بشكل عشوائي. يجب أن نكون حذرين عندما نقوم باختيار أحرف الـ  handبتوليد الـ  إلى دال ة تقوم

hand  الـ منبشكل عشوائي. يجب أن نتأكد من أن هناك ما يكفي VOWELS  في الـhand  ليتمكن

 ب من تركيب بعض الكلمات.عالال

لتوليد أعداد  randomمن الوحدة البرمجية  randrangeفي النص البرمجي سنستخدم الدالّة 

، ونستخدم الصيغة ps5.py( في بداية import randomعشوائية. الحظ أننا نقوم بعملية االستيراد )

random.randrange()  الستدعاءrandrange  من داخل الوحدة البرمجيةrandom تأكد من .

 بشكل جيد ودقيق وتفهم ما يقوم به وكيف يعمل. deal_handتقرأ النص البرمجي لـ أن 
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import random 

def deal_hand(n):  

""" 

 حرف صغير. nحتوي على يعشوائي  handقم بإعادة 

 VOWELSيجب أن يكونوا  handمن األحرف في الـ  n/3على األقل 

والقيم هي عدد مرات وجود ذلك الحرف بالتحديد في ممثلة كقواميس. المفاتيح هي أحرف  handsالـ 

 .hand تلك الـ

 

n :> 0= عدد صحيح 

ً قاموسيعيد:   < عدد صحيح(-)سلسلة  ا

"""  

hand={} 

num_vowels = n / 3 

for i in range(num_vowels):x = 

VOWELS[random.randrange(0,len(VOWELS))]hand[x] = 

hand.get(x, 0) + 1 

for i in range(num_vowels, n):x = 

CONSONANTS[random.randrange(0,len(CONSANANTS)

)]hand[x] = hand.get(x, 0) + 1  

return hand 

موجود في  xألنّنا ال نعلم إذا ما كان المفتاح  hand.get(x,0)الحظ أننا نقوم بالوصول للقيم باستخدام 

 .handsـ تمثيل الالقاموس أم ال، كما في النقاش الذي قمنا به في 

 

 handحذف األحرف من 

دما يقوم الالعب بتهجئة الكلمات يتم استخدام األحرف ، مجموعة من األحرف. عنhandالالعب يبدأ بـ 

 التالي: handمن هذه المجموعة. على سبيل المثال، يمكن أن يبدأ الالعب ولديه الـ 

a, q, l, m, u, i, l 
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 التالي: hand". هذه الكلمة تترك لالعب الـ quailيمكن أن يختار الالعب أن يقوم بتهجئة الكلمة "

l, m 

لتهجئة   handكلمة كُمدخالت، وستستخدم األحرف من تلك الـو handدالّة تأخذ واآلن، ستكتب 

 .handالكلمة وتعيد األحرف المتبقية في الـ 

 على سبيل المثال:

>> hand = {'a':1, 'q':1, 'l':2, 'm':1, 'u':1, 'i':1} 

>> display_hand(hand)a q l l m u i 

>> hand = update_hand(hand, 'quail') 

>> hand{'l': 1, 'm': 1} 

>> display_hand(hand) 

l m 

يمكن أن تكون  handفإن قيمة  update_hand: كبديل، في المثال السابق، بعد استدعاء مالحظة

 القاموس التالي:

{'a':0, 'q':0, 'l':1, 'm':1, 'u':0, 'i':0} 

يجب أن يكون  ()display_handرج القيمة الدقيقة تعتمد على النص البرمجي الذي تكتبه؛ ولكن خ

 الحالتين. تينفسه في كل
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 2المسألة 

. تأكد من أنه ال يوجد لهذه الدالّة أعراض جانبية؛ update_handقم بكتابة النص البرمجي للدالّة 

 التي تقوم بتمريرها لها. handأي ال تستطيع تغيير الـ 

def update_hand(hand, word):  

"""  

 ’hand‘موجودة في  word كلمةال افترض أن  كل أحرف

فيه  ’hand‘فإن   ’word‘ظهور حرف ما في بعبارة أخرى، افترض أنه أياً كان عدد مرات 

 على األقل ذلك العدد لهذا الحرف.

 

جديد بعد حذف  hand: قم باستخدام األحرف في الكلمة المعطاة وقم بإعادة handتحديث الـ 

 األحرف المستخدمة منه.

 . handجانبية: ال تقوم بتعديل ليس لها آثار 

 

wordسلسلة : 

hand عدد صحيح(-)سلسلة : قاموس > 

 < عدد صحيح(-)سلسلة قاموس يعيد: 

 
""" 

اكتب النص البرمجي هنا  # ... 

 االختبار

تنجح. ربما يجب عليك اختبار النص البرمجي لـ  ()test_update_handختبارات االتأكد من أن 

update_hand ض الُمدخالت المنطقية.باستخدام بع 
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III. الكلمات الصالحة 

طلب عشوائي وعرضه للمستخدم. يمكننا أيضاً أن ن handحتى اآلن لقد قمنا بكتابة نص برمجي لتوليد 

( وحساب نقاط الكلمة )باستخدام raw_inputأن يقوم بإدخال كلمة )تعليمة بايثون المستخدم  من

get_word_scoreليتحقق من كلمة ما (. على أية حال، حتى اآلن ل ً قام بتركيبها -م نكتب برنامجا

 إذا ما كانت تحقق قواعد اللعبة. -الالعب

الكلمة الصالحة هي: يجب أن تكون موجودة في قائمة الكلمات؛ ومؤلفة من أحرف مأخوذة فقط من الـ 

hand .الحالية 

 

 3المسألة 

 is_valid_wordكتابة الدال ة 

def is_valid_word(word, hand, word_list):  

"""  

 (word_list( موجودة في قائمة الكلمات )word)صحيح( إذا كانت الكلمة ) true قم بإرجاع

 )خطأ(. false قم بإرجاع. وإال handومؤلفة من أحرف مأخوذة فقط من الـ 

 

 .word_listأو  handال تغي ر 

wordسلسلة : 

hand عدد صحيح(-)سلسلة : قاموس > 

 ن السالسلقائمة ميعيد: 

 
""" 

 ... اكتب النص البرمجي هنا #

 :االختبار

تنجح. بالتحديد، ربما يجب عليك اختبار النص البرمجي  test_is_valid_wordتأكد أن االختبارات 

 ما هو السلوك الصحيح؟ – handالذي كتبته باستدعائه عدة مرات على نفس الـ 
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IV.  لعبhand 

 ة النص البرمجي الذي يتفاعل مع الالعب.لقد أصبحنا جاهزين اآلن لنبدأ بكتاب

 4المسألة 

 واحد. hand. هذه الدال ة ستمكن المستخدم من لعب play_handاكتب النص البرمجي للدال ة 

def play_hand(hand, word_list): 

 

"""  

 كالتالي:  ُمعطى handيمكن المستخدم من أن يلعب 

 .hand* يتم عرض الـ 

نهي اللعبة تخدم أن يُدخل نقطة ويُ خل كلمة. أو بدالً من ذلك يمكن للمس* يمكن للمستخدم أن يُد

.).( 

 * يتم رفض الكلمات الغير صالحة ويتم عرض رسالة للمستخدم تطلب منه إدخال كلمة أخرى.

 .hand* عندما يتم إدخال كلمة صالحة، ستستخدم األحرف من الـ 

كلمة ومجموع النقاط الكلي، ويتم عرض * بعد كل كلمة صالحة: يتم عرض مجموع نقاط تلك ال

 ، ويُطلب من المستخدم أن يُدخل كلمة أخرى.handاألحرف المتبقية في الـ 

 .(hand) * يتم عرض مجموع نقاط الكلمات عندما تنتهي الجولة

 .handغير مستخدمة في الـ  * تنتهي الجولة عندما ال يتبقى أي أحرف

 ( بدالً من كلمة.’.‘واحدة )السلسلة ي أي وقت بإدخال نقطة قد يختار المستخدم أن ينهي الجولة ف

 * يتم عرض المجموع النهائي للنقاط.

 

hand عدد صحيح(-: قاموس )سلسلة > 

word_listقائمة من السالسل : 

  

""" 

 ... اكتب النص البرمجي هنا #

 :االختبار

 قم باختبار النص البرمجي كما لو أن ك تلعب اللعبة.
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يمثل  HAND_SIZEشمولي )العام( المتغير ال !7هو دائماً  handتفترض أن عدد أحرف الـ ال  :مالحظة

 القيمة.

)قد يختلف الخرج لديك فذلك يعتمد على الرسائل التي تقوم  play_handهناك مثال على خرج لـ 

 بطباعتها(:

Current Hand: a c i h m m z 

Enter word, or a . to indicate that you are finished: him 

him earned 8 points. Total: 8 points 

Current Hand: a c m z Enter word, or a . to indicate that you are finished: cam 

cam earned 7 points. Total: 15 points 

Current Hand: z Enter word, or a . to indicate that you are finished: . 

Total score: 15 points. 

 : هذا هو الخرج في حالة كلمة غير موجودةتحديث

Current Hand: a s t t w f o 

Enter word, or a . to indicate that you are finished: tow 

tow earned 6 points. Total: 6 points 

Current Hand: a s t f 

Enter word, or a . to indicate that you are finished: tasf 

Invalid word, please try again.Current Hand: a s t f 

Enter word, or a . to indicate that you are finished: fast 

fast earned 7 points. Total: 13 points 

Total score: 13 points. 
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V. لعب لعبة 

برنامج لعبة الكلمات  . يجب علينا أن نكتب دال ة أخيرة لنكمل(hands) اللعبة تتألف من عدة جوالت

 الخاص بنا.

 5المسألة 

المفعل (. يجب أن تحذف النص البرمجي #)بإزالة الرمز play_gameقم بتفعيل النص البرمجي للدالة  

 . قم بقراءة النص البرمجي لها بتمعن وتأكد من أنك تفهم كيف يعمل.play_gameداخل الدالّة حالياً 

العمل الوحيد الذي يجب عليك القيام به هو تفعيل بعض  –لمسألة كتابة نص برمجي في هذه ا عليك ليس

 األسطر البرمجية وحذف أسطر أخرى من النص البرمجي.

 

. يمكنك أن handلتحديد عدد األحرف في الـ  HAND_SIZEمن أجل اللعبة يجب أن تستخدم الثابت 

 في برنامجك. HAND_SIZEتجرب قيماً مختلفة لـ 

def play_game(word_list): 

"""  

 :handsيمكن المستخدم من أن يلعب عدداً اعتباطياً من الـ 

 

 .’e‘أو  ’r‘أو  ’n‘اطلب من المستخدم أن يُدخل * 

 

 عشوائي جديد. hand، اسمح للمستخدم أن يلعب ’n‘ لمستخدمإذا أدخل ا* 

 .’e‘أو  ’r‘أو  ’n‘اطلب منه مرة أخرى أن يُدخل  handعندما ينتهي من لعب الـ 

 

 األخير مرة أخرى. handالـ   ، اسمح للمستخدم أن يلعب’r‘إذا أدخل المستخدم  *

 

 ، اخرج من اللعبة.’e‘إذا أدخل المستخدم * 

 

 إذا أدخل المستخدم أي شيء آخر، اطلب منه أن يُدخل مرة أخرى.* 

""" 

 ... اكتب النص البرمجي هنا #

 االختبار:

 قم بتجربة البرنامج وكأنك العب.
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VI. لعبة كلمات مختلفة :الشبح 

"الشبح" هي لعبة كلمات سخيفة وشائعة فيها العبين. هدفنا في هذه المسألة هو كتابة برنامج تفاعلي بلغة 

كل منهما ضد اآلخر. لمن ال يعرف القوانين، يمكنكم  باللعب معاً، بايثون يسمح لشخصين من لعبة الشبح

 . من أجل هذا الواجب المنزلي يرجى اتباع القوانين التالية.هنا على موقع ويكيبيدياقراءتها 

 

 قوانين لعبة الشبح

يقوم الالعبين بتشكيل كلمة حيث كل العب يقوم بقول حرف بالتناوب، واألحرف تُضاف إلى بعضها. 

 هناك طريقتين لكي تخسر في لعبة الشبح:

 أحرف 3ل كلمة أطول من تشكيإذا قمت ب  (“PEA”  مقبولة ولكن“PEAR” .)ليست مقبولة 

  إنشاء جزء )بأي حجم( ال يمكن أن يصبح كلمة )ذات معنى( بإضافة أحرف أخرى إليه )على

 (.”QZ“سبيل المثال، 

 للفوز بلعبة الشبح عليك ببساطة أن ال تخسر! على سبيل المثال، تجري اللعبة كالتالي:

   مثالً ل حرفاً، يقو  1الالعب‘P’. 

   يقول حرفاً، مثالً   2الالعب‘E’. 

   يقول حرفاً، مثالً   1الالعب‘A’.   بتشكيل الكلمة  1قام الالعب‘PEA’ ولكنها مقبولة ألن ،

 أحرف. 3طولها ليس أكثر من 

   يقول حرفاً، مثالً   2الالعب‘F’. 

   أن يقول  1يقول حرفاً، يجب على الالعب   1الالعب‘O’ن هناك كلمة واحدة تبدأ بـ . أل

PEAF أي حرف آخر مثالً  1. إذا قال الالعب‘A’  سيخسر، ألنه ال يوجد كلمة تبدأ بـ

PEAFA. 

   يقول حرفاً، والذي يجب أن يكون   2الالعب‘W’. 

   يقول حرفاً، والذي يجب أن يكون   1الالعب‘L’.   يخسر ألن  1الالعبPEAFOWL كلمة. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_(game)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_(game)
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 6المسألة 

 والتي تقوم ببدء لعبة الشبح التفاعلية بين شخصين. ()ghostالنص البرمجي للدالة  قم بكتابة

 

 البداية

في نفس المجلد الذي أنشأته لهذا الواجب المنزلي. هذا الملف سيقوم  ps5_ghost.pyقم بتحميل و حفظ 

 بإعطائك الدال ة التي تقوم بتحميل قائمة الكلمات.

كل جيد قبل التعديل. يجب أن تحصل على الخرج التالي عندما تقوم قم بالتأكد من أن الملف يعمل بش

 ps5_ghost.pyبتشغيل نسخة غير معد لة من 

Loading word list from file... 

83667 words loaded. 

ً يعتمد  ً ألنك ستكتب برنامجا سيتوجب عليك كتابة النص البرمجي لهذا البرنامج ضمن هذا الملف أيضا

 ت بكتابتها.على كل دال ة قم

 

 المتطلبات:

 هذه هي متطلبات اللعبة:

  يجب أن تكون اللعبة تفاعلية: بكل مرحلة، يجب أن تقول من هو الالعب الحالي وما هو الجزء

 من الكلمة.

  يجب أن يُطلب من الالعب أن يقوم بإدخال حرف، ويجب على البرنامج أن يتأكد أن الدخل صالح

 لممكن أن يكون صغيراً أو كبيراً(.)حرف أبجدي واحد فقط، ولكن من ا

 الجزء من الكلمة الُمعدليجب عرض يجب إضافة الحرف للجزء من الكلمة و. 

 نأحرف( أو إذا لم يك 3ب الحالي بتشكيل كلمة )أطول من عيجب أن تنتهي اللعبة إذا قام الال 

 باإلمكان تشكيل أي كلمة من الجزء الذي قام بتشكيله.

 ، أو دالة أخرى تقوم بكتابتها.()ghostفي الدالة الرئيسية  دوال: إمالبرمجي في تأكد من أن تكتب النص ا
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 ascii_lettersلتحديد إذا ما كان حرف ما أبجدي، يمكنك التحقق إذا ما كان موجوداً في السلسلة  تلميح:

 التي نقوم باستيرادها(. string)والتي هي جزء من الوحدة البرمجية 

 

>> 'a' in string.ascii_letters  

True  

>> 'F' in string.ascii_letters 

True 

 >> '2' in string.ascii_letters 

False 

 تأكد أن دالتك تقبل األحرف الصغيرة واألحرف الكبيرة.تحديث: 

عندما تقوم بالطباعة، قم بتحويل كل األحرف إلى أحرف كبيرة أو أحرف صغيرة )إنه خيارك(. ربما تجد 

 مفيدة. ()string.lowerو  ()string.upperالدوال 

 الخرج لمثال عن اللعبة هو:

Welcome to Ghost! 

Player 1 goes first. 

Current word fragment: '' 

Player 1 says letter: P 

 
 

Current word fragment: 'P' 

Player 2's turn. 

Player 2 says letter: Y 

 
Current word fragment: 'PY' 

Player 1's turn. 

Player 1 says letter: T 



 مقدمة في الحاسوب والبرمجة – MITجامعة 

   ةالمنزلي اتالواجب

 05الواجب المنزلي  18

 

 
Current word fragment: 'PYT' 

Player 2's turn. 

Player 2 says letter: H 

 

Current word fragment: 'PYTH' 

Player 1's turn. 

Player 1 says letter: O 

 
Current word fragment: 'PYTHO' 

Player 2's turn. 

Player 2 says letter: N 

 

Current word fragment: 'PYTHON' 

Player 2 loses because 'PYTHON' is a word! 

Player 1 wins! 

 ر الالعب ألنه يشكل جزء كلمة غير قانوني.هذا مثال آخر، حيث يخس

 
Welcome to Ghost! 

Player 1 goes first. 

Current word fragment: '' 

Player 1 says letter: P 

 

Current word fragment: 'P' 

Player 2's turn. 
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Player 2 says letter: Y 

 

Current word fragment: 'PY' 

Player 1's turn. 

Player 1 says letter: N 

 

Current word fragment: 'PYN' 

Player 1 loses because no word begins with 'PYN'! 

Player 2 wins! 

 

قم بتجزئة المسألة إلى مهام جزئية منطقية. ما هي الدوال  ال تخف من المسألة! إنها أسهل مما تبدو عليه.

 التي تحتاجها لتعمل اللعبة؟

 

 

 عملية التسليم:

 

 الحفظ

 ps5.pyفي الملف الذي قمنا بإعطائك إياه:  لعبة الكلماتقم بحفظ 

 ps5_ghost.pyأيضاً، قم بحفظ لعبة الشبح في الملف الذي قمنا بإعطائك إياه: 

 الخطوة وال تسمي الملف بأسماء أخرى. تقم بتجاهل هذه ال

 

 

 التوقيت ومعلومات عن التعاون .1

التي أمضيتها على  -بشكل تقريبي-في بداية كل ملف، قم بكتابة تعليق واذكر فيه عدد الساعات 

 المسائل في هذا الجزء، واذكر أيضاً أسماء األشخاص الذين تعاونت معهم. على سبيل المثال:
 

# Problem Set 5 

# Name: Jane Lee 

# Collaborators: John Doe 

# Time: 3 hours 30 minutes 

# 

 … اكتب النص البرمجي هنا ...


