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 2 االمتحانحل 

 

 أي من العبارات التالية صحيح وأي منها خاطئ؟ .1

 خطأ.  1-1

 صحيح. 1-2

 خطأ. 1-3

 خطأ. 1-4

 صحيح. 1-5

 خطأ. 1-6

 

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

def findMedian(L): 

if len(L) == 0: raise ValueError("Empty list") 

copy = L[:] 

copy.sort() 

if len(copy) % 2 == 1: 

return copy[len(copy) / 2] 

else: 

 return (copy[len(copy) / 2] + copy[len(copy) / 2 -1]) / 2 

 ماذا يطبع البرنامج التالي؟ .3

16.0 

Circle with radius 4 

Circle with radius 8 
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 .1-0يمكن استخدام الصيغتين التاليتين لصياغة مسألة حقيبة الظهر  .4

 

 ؟Cو  wiو  xiو  piو  nثل كل من ماذا يم 4-1

  N - .العدد الكلي للعناصر 

  pi -  قيمة العنصرi. 

  xi –  إذا لم يتم أخذ العنصر. 0إذا قم أخذ العنصر؛  وتساوي  1القيمة تساوي 

  C – .أعلى وزن مسموح به 

 .2أكبر ما يمكن وحقق القيد من الصيغة  1اجعل قيمة الصيغة  4-2

 

 ،أعد القائمة 1أو  0إذا كان طول القائمة  .5

 وإذا لم يكن كذلك،

م القائمة إلى مجموعة جزئية يسرى ومجموعة جزئية يُمنى بحيث يكون لهما نفس الحجم تقريبا    قسِّ

 قم بترتيب كل مجموعة جزئية بطريقة عودية بتطبيق الترتيب بالدمج

 قم بدمج المجموعات الجزئية المرتَّبة 

 

6.  

def findNumber(maxVal): 

""" 

بحيث يكون  numهو عدد صحيح موجب. أعد عددا   maxValافترض أّن 

cmpGuess(num) == 0 

""" 

s = range(0, maxVal) 

return bsearch(s, 0, len(s) -1) 
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def bsearch(s, first, last): 

if (last -first) < 2: 

if cmpGuess(s[first]) == 0: 

return first else: 

return last 

mid = first + (last -first)/2 

if cmpGuess(s[mid]) == 0: 

return s[mid] 

if cmpGuess(s[mid]) == -1: 

return bsearch(s, first, mid -1) 

return bsearch(s, mid + 1, last) 

def cmpGuess(guess): 

""" 

 in range(maxVal)هو عدد صحيح في الحلقة  guessافترض أن 

 إذا كان أكبر منه. 1إذا كان يساويه و 0ر من عدد تخيلي وأصغ guessإذا كان  1-أعد 

""" 

 

 


