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مدة االمتحان  03 :دقيقة

عدد صفحات األسئلة  :صفحة واحدة

العالمة العظمى 51 :

اسم الطالب :
السؤال األول ( 55عالمة) :
تسوح وكالت لتأجٍش الشقق للزبائي بالبحث عي الشقق وفقا ً لوعاٌٍش هختلفت .تولك الىكالت هعلىهاث العذٌذ هي
الشققٌ .تن تىصٍف الشقق هي خالل سقن ،هىقع ،عذد الغشف واإلٌجاس الشهشي :
 -5اكتب الصف  Flatالشقت؟
 -2اكتب الصف  Agencyالىكالت؟
 -3اكتب الوٌهج ) add(Flat fوالزي ٌضٍف شقت إلى الىكالت؟
 -4أضف إلى صف الىكالت الوٌهج ) search (int nbRooms, int priceو الزي ٌعٍذ قائوت الشقق راث
عذد غشف هساوٌت أو أكبش لعذد الغشف  nbRoomsوبإٌجاس شهشي أقل أو ٌساوي price؟
 -5اكتب الصف  Testحٍث ٌقىم بـ :
 إًشاء وكالت.
 إًشاء شقت سقن  1بوٌطقت الوزة بعذد غشف  3وإٌجاس شهشي  50000وإضافتها إلى الىكالت.
 إًشاء شقت سقن  2بوٌطقت الوزة بعذد غشف  4وإٌجاس شهشي  05000وإضافتها إلى الىكالت.
 إًشاء شقت سقن  3بوٌطقت الجسش األبٍض بعذد غشف  3وإٌجاس شهشي  65000وإضافتها
إلى الىكالت.
 إًشاء شقت سقن  4بوٌطقت الوزسعت بعذد غشف  2وإٌجاس شهشي  50000وإضافتها إلى
الىكالت.
 البحث وطباعت كل الشقق راث عذد الغشف  2وبإٌجاس شهشي 50000؟
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ببلتىفيق للجميع
د .ببسم قصيبة

: أحد الحلىل المقبىلة
class Flat
{
private int id;
private String position;
private int nbRooms;
private int price;
public Flat(int id, String position, int nbRooms, int price)
{
this.id = id;
this.position = position;
this.nbRooms = nbRooms;
this.price = price;
}
public int getId() {return id;}
public String getPosition() {return position;}
public int getNbRooms() {return nbRooms;}
public int getPrice() {return price;}
public String toString )(
{
return id + ": " + position + "# " + nbRooms + "# " + price;
}
}

class Agency
{
Flat[] flates = new Flat[1000];
private int index=0;
public void add(Flat f)
{
if(index < 1000)
{
flates[index] = f;
index++;
}
else
{
System.out.println("Error : Agency is Full.");
}
}
public void search(int price, int nbRooms)
{
for(int i=0; i<index; i++)
{
Flat f = (Flat) flates[i];
if((f.getNbRooms()>nbRooms) and (f.getPrice()<price))
{
System.out.println(f);
}
}
}
}

class Test
{
public static void main(String[] args)
{
Agency a = new Agency();
Flat f1 = new Flat(1, "Maza", 3, 50000);
a.add(f1);
Flat f2 = new Flat(2, "Maza", 4, 75000);
a.add(f2);
Flat f3 = new Flat(3, "White Bridge", 3, 65000);
a.add(f3);
Flat f4 = new Flat(4, "AlMazra3a", 2, 50000);
a.add(f3);
a.search(2, 50000);
}
}

انتهت األجىبة

