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 2 االمتحان

 

 أي من العبارات التالية صحيح وأي منها خاطئ؟ .1

 .1-0يمكن استخدام خوارزمية جشعة لحل مسألة حقيبة الظهر   1-1

يمكن استخدام البرمجة الديناميكية لحل مسائل األمثلية حيث حجم مجال الحلول الممكنة  1-2

 كبير بشكل أُسي.

التقريبية لمسألة أمثلية، ولكن ال يمكن  يمكن استخدام البرمجة الديناميكية إليجاد الحلول 1-3

 استخدامها إليجاد حل أمثلي بشكل مضمون.

 .كائنا  من صف هو كائن، ولكن الصف نفسه ليس  instanceفي بايثون، الـ  1-4

( تعريف دالّة موجود في صف overrideفي بايثون، يمكن للصف الفرعي إبطال ) 1-5

 رئيسي./فائق

 أشجار القرار دائما  ثنائية. 1-6

 

 بكتابة النص البرمجي لدالة بلغة بايثون تحقق التوصيف التالي.قم  .2

def findMedian(L): 

 .L""" قم بإيجاد متوسط 

Lقائمة ليست فارغة من األعداد العائمة : 

 تعيد:

 L. على سبيل المثال، إذا كانت Lالعنصر المتوسط لـ  قم بإعادةفردي،  Lكان عدد عناصر  إذا

 15.0 قم بإعادة [15.0, 5.3, 18.2]هي القائمة 

 هي القائمة  L. على سبيل المثال، إذا كانت Lمتوسط  قم بإعادةزوجي،  Lإذا كان عدد عناصر 

  2.5قم بإعادة  [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]

 إذا كانت القائمة فارغة، قم برفع استثناء خطأ بالقيمة.

 الجانبية: ال يوجد. أثيراتالت

""" 
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 ماذا يطبع البرنامج التالي؟ .3

class Shape(object): 

def __cmp__(s1, s2): 

return cmp(s1.area(), s2.area()) 

class Square(Shape): 

def __init__(self, h): 

self.side = float(h) 

def area(self): 

return self.side**2 

def __str__(self): 

return 'Square with side ' + str(self.side) 

class Circle(Shape): 

def __init__(self, radius): 

self.radius = radius 

def area(self): 

return 3.14159*(self.radius**2) 

def __str__(self): 

return 'Circle with radius ' + str(self.radius) 

def f(L): 

if len(L) == 0: return None 

x = L [0]  

for s in L: 

if s >= x: 

x = s 

return x 

s = Square (4)  

print s.area)( 

L  ][ =  

shapes = {0:Circle, 1: Square} 

for i in range (10:)  
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L.append(shapes[i%2](i)) 

print L [4]  

print f(L) 

 

 .1-0يمكن استخدام الصيغتين التاليتين لصياغة مسألة حقيبة الظهر  .4

 

 ؟Cو  wiو  xiو  piو  nماذا يمثل كل من  4-1

"( لوصف طريقة حل مسألة 2"الصيغة  و" 1الصيغة قم باإلشارة لهم بـ "استخدم الصيغتين ) 4-2

 األمثلية.

 

 طريقة الترتيب بالدمج. يصف pseudo codeاكتب  .5

 


