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االسن  ...................................................................................................الرقن ....................

أجب عن جويع األسئلت
* ورقة اإلمتحان تشتمل على عدد  6صفحات *

السؤال األول  25( :درجت)
 .1ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة الخطأ
الرقن

(  10درجات )
االجببت

العـببرة

1

اليدف من دراسة ىياكل البيانات ىو تقهيم إستهالك انمىازد فقط.

2

المكدس من أنواع البيانات المجردة التى تتبع االسموب  FIFOعند التعامل مع البيانات.

3

خوارزمية الترتيب السريع من الخوارزميات التى تعتمد عمى مبدأ فرق تسد .Divide and Conquer

4

عندما يكون المكدس خالى يكون ( .) Rear = -1

5

المكدس  Stackوالصف  Queueيصنفان ضمن أنواع البيانات األساسية .Primitive

6

متغير مؤشر الرأس  headفي القائمة المتصمة يحتوي عمى عنوان يشير الى العقدة األخيرة.

7

عممية (  ) Pushعمى الصف  Queueينتج عنيا فيضان .Overflow

8

الصف الدائرى يكون خالياً عندما يتحقق الشرط ( .) front = rear

9

يجب ترتيب العناصر قبل البدء فى عممية البحث الخطى لزيادة سرعة العثور عمى العناصر.

10

تعتبر خوارزمية الترتيب الفقاعى أفضل خوارزمية لترتيب المصفوفات ذات الحجم الصغير.

( 10درجات )

 .2ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة فقط.
 .1ماىي القيم ة االبتدائية لممتغير  Rearفي الصف الدائري
Rear = -1 .A
Rear = 1 .C

.B

Rear = 0

 .2الخوارزمية التى تقوم بتبديل العنصر مع العنصر الذى يميو ىى خوارزمية .....................
 .Aانتستية انسسيع.
 .Bانتستية انفقاعي.
 .Dانتستية تاالدخال.

 .Cانتستية تاالختياز.

 .3ماذا تسمى الييكمية التى تتكون من مجموعة من العقد بحيث كل عقدة ترتبط بالعقدة التى تمييا.
 .Bانمكدساخ
 .Aانصفىف اندائسيح
 .Dكم ما ذكس خطأ
 .Cكم ما ذكس صحيح
 .4العناصر في الصفوف تتم إضافتيا من  .........وحذفيا من  ..........عمى التوالى من اليمين الى اليسار
 .Bانمقدمح  - frontانمقدمح front
 .Aانمؤخسج  - rearانمقدمح front
 .Dانمقدمح  - frontانمؤخسج rear
 .Cانمؤخسج  - rearانمؤخسج rear
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 .5أى من االتي يصنف من انواع البيانات المجردة Abstract Data Types
 .Aالمكدسات stacks

 .Bالمصفوفات Arrays

 .Cالتراكيب structures

 .Dكل ما ذكر خطأ

 .6اذا كان المؤشر  currentيشير الى عقدة في القائمة المتصمة اي من الجمل التالية تجعل  currentيشير الى العقدة التالية:
currentnext = next .B

current++; .A

current= current next .D

current=next .C

 .7اسواء حالة لخوارزمية البحث الخطي عندما يكون العنصر المراد البحث عنو موجود في الموقع ..............

وأفضل حالة عندما

يكون العنصر المراد البحث عنو موجود في الموقع .................
 .Aاألخير – األول

 .Bاألخير  -األوسط

 .Cاألول  -األخير

 .Dكل من  Aو Bصحيحتان

 .8عندما يكون حجم البيانات صغي اًر فان خوارزمية ................تكون أسرع من خوارزمية ................في ترتيب البيانات
 .Aالترتيب الفقاعي  ،الترتيب السريع

 .Bالترتيب السريع  ،الترتيب باالدخال

 .Cالترتيب السريع  ،الترتيب باالختيار

 .Dكل ما ذكر صحيح

 .9مكونات اي عقدة في القائمة المتصمة
 .Aبيانات  dataو مؤشر pointer

 .Bعناوين addresses

 .Cبيانات data

 .Dاحرف characters

 .10أي من خوارزميات البحث التالية يـتـم فـييا تـكرار تـقتسـيـم الـمـصـفوفـة الـي نـصـفـيـن حـتـي يـتـم الـعـثور عمي العنصر المراد البحث
 Search Keyعنو في منتصف المصفوفة إذا كان موجود
 .Bالبحث التتابعي Sequential Search

 .Aالبحث الخطي Linear Search
 .Cالبحث الثنائي Binary Search

 .3أجب بإختصار عن األتى:

 .Dكل من

 Aو  Bصحيحتان

(  5درجات )

 .1ماىى وظيفة الدالة )(: malloc
.....................................................................................................................................................
 .2ماىى وظيفة )(: sizeof
.....................................................................................................................................................
 .3ماىى وظيفة الدالة )(: free
.....................................................................................................................................................
 .4ماىى الخوارزمية التى يطمق عمييا الخوارزميو التك اررية : Recursive Algorithm
.....................................................................................................................................................
 .5ماىو الشرط الذى يجب توفره قبل تنفيذ خوارزمية البحث الثنائى :
.....................................................................................................................................................
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السؤال الثبنى  20( :درجت)
 .1مستخدماً خوارزمية الترتيب الفقاعى رتب العناصر األتية تصاعدياً (اق أر األرقام من اليسار الى اليمين) (  5درجات )

4

2

1

3

 .2أكمل الفراغات بكتابة الشفرة البرمجية المناسبة ثم أجب عن االسئمة التالية:

5

(  5درجات )

)void Sort( int list [ ], int size
{
;int temp, min
) for( int i = 0; i < .......; i++
{
;min = i
) for (int j = ........; j < size; j++
{
) if (....................
;min = j
}
) if ( ........ != min
{
temp
;]= list[i
]list[i
;= ...............
;............ = temp
}
}
}
 - 1ما ىو أسم الخوارزمية .............................................................................
 - 2ماىى طريقة عمميا ................................................................................
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 .3مستخدماً خوارزمية البحث الثنائى  ،قم بالبحث فى المصفوفة األتية عن العنصر ( :) 5

رقم التكرار

First

6

5

4

3

2

1

0

47

15

30

22

10

8

12

Last

Mid

]List[mid

(  10درجات )

عدد المقارنات

ماهى نتيجح اننهائيح نهتنفير ...................…………………………………………………………. :
السؤال الثبلث  25( :درجت)
 .1أكتب الدالة التى تقوم بإضافة عقدة عند بداية القائمة المتصمة

(  5درجات )

 .2أكتب الدالة التى تقوم بحذف عنصر من الصف الخطى (مع كتابة الدالة )( 10 ( )isEmptyدرجات )
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 .3أكتب دالة البحث الخطى )( Linear Searchمع كتابة شرح طريقة عمل الشفرة البرمجية
الشرح

(  10درجات )

الذالت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

السؤال الرابع  15( :درجت)
 .1لديك المكدس األتى  ،قم بإجراء العمميات المطموبة ثم وضح نتيجة كل عممية
4
3
2
1
0

0
0
0
20
10

Top=1

(  8درجات )

…………………………… Push (30) :
…………………………… Push (40) :
…………………………… Push (50) :
…………………………… Push (60) :
Pop () : ………………………………..
Pop (): ………………………………...

123456-

- 1ما ىى محتويات المكدس بعد إجراء العمميات السابقة ....................................................
- 2ما ىى قيمة المتغير ............. : Top

 .2لديك الصف الخطى األتى  ،قم بإجراء العمميات المطموبة ثم وضح نتيجة كل عممية
0
1 2 3 4 5
12 16 20 22 25 26
rear

(  7درجات )

…………………………… Insert (22) :
…………………………… Insert (33) :
…………………………… Remove () :
…………………………… Remove () :

front

- 1ما ىى محتويات الصف بعد إجراء العمميات السابقة ....................................................
- 2ما ىى قيمة المتغير ................... : Front
- 3ما ىى قيمة المتغير ................... : Rear
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1234-

) درجت15( : السؤال الخبهس
)  درجة15 ( :قم بتنفيذ العمليات األتية على الصف الدائرى وتابع نتيجة كل عملية
14  و7 عند بداية التنفيذ كان الصف يحتوى على القيم

1 Insert (9)

14
7
Front = 0
2 Insert (20)

Front = ……

Rear = ……

Front = ……

Rear = ……

5 Insert (10)

Rear = ……

6 Remove ()

Front = ……

Rear = ……

3 Insert (30)

4 Remove ()

Front = ……

Front = ……

Rear = 1

Front = ……

Rear = ……

7 Remove ()

Rear = ……

Front = ……
Good Luck
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Rear = ……

