الجامع يف علم الحاسوب – بايثتون
القياس للقبول
اختبار اإلمارات
ي
ي
الوصف العام لالختبار
الجامع :عبارة عن اختبار ُمحوسب يف علم الحاسوب مدته  120دقيقة
القياس للقبول
وصف االختبار :اختبار اإلمارات
ي
ي
ويقيس مستوى مهارة طلبة الصف  12يف المجاالت الرئيسية لعلم الحاسوب ،ويحدد درجة إستعدادهم للدخول إىل
الجامع يف علم الحاسوب يحتوي عىل خمسة مجاالت رئيسية)1( :
القياس للقبول
الكليات الجامعية .اختبار اإلمارات
ي
ي
الحاسوب )4( ،اليمجة وحل المشكالت  ،و ( )5أثر الحوسبة.
التفكي
أنظمة الحوسبة )2( ،شبكات الحاسوب)3( ،
ر
ي
عشواب كما يتم تحديد زمن االختبار من قبل برمجية االختبار.
يتم توزي ع أقسام االختبار واألسئلة وخيارات األسئلة بشكل
ي
ُ ّ
حدد الزمن حيث يظهر ُ
للم ْمتحن زمن االختبار عىل الشاشة أثناء أداء االختبار.
االختبار المحوسب هو اختبار م

زمن االختبار
األسئلة

مجاالت المحتوى:

طبيعة األسئلة
اآلالت الحاسبة

الدرجة
1500+
1100-1475
900-1075

700-875

500-675

<500

 120دقيقة
 100سؤال
 .1أنظمة الحاسوب
 .2شبكات الحاسوب
.3
الحاسوب
التفكي
ر
ي
 .4اليمجة وحل المشكالت (بايثون)
 .5أثر الحوسبة
اختيار من ُمتعدد
غي مسموحه
ر

الجامع يف علم الحاسوب
القياس للقبول
اختبار اإلمارات
ي
ي
وصف الدرجة
درجة عالية من اإلتقان :تم اعداد الطالب يف هذا المستوى بشكل جيد لمساقات علم
الجامع.
الحاسوب عىل المستوى
ي
ُ
رض للبدأ يف مساقات علم الحاسوب يف
إتقان  :تم اعداد الطالب يف هذا المستوى بشكل م ي
الجامع.
السنة األوىل من المستوى
ي
إتقان بالحد األدب :تم اعداد الطالب يف هذا المستوى بالحد األدب لمساقات علم الحاسوب
الجامع.
يف السنة األوىل من المستوى
ي
الكاف للمعرفة القبلية لمساقات علم
أساس :ال يمتلك الطالب يف هذا المستوى اإلتقان
ي
ي
الجامع وربما هم بحاجة إىل دعم ومساعدة
الحاسوب يف مستوى السنة األوىل من المستوى
ي
إضافية.
إضاف يف مفاهيم ومهارات
تعليم
للتحسي :يحتاج الطالب يف هذا المستوى إىل دعم
يحتاج
ر
ي
ي
أي من مساقات علم الحاسوب
ف
البدأ
قبل
الجامع
المستوى
عىل
األساسية
الحاسوب
علم
ي ٍ
ي
عىل مستوى السنة األوىل الجامعية.
تعليم
معرفة متواضعة يف علم الحاسوب العام :يحتاج الطالب يف هذا المستوى إىل دعم
ي
ُمكثف يف مفاهيم ومهارات علم الحاسوب األساسية.
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الجامع يف علم الحاسوب  -بايثون
القياس للقبول
اختبار اإلمارات
ي
ي
الوصف العام لالختبار
ملحق  :1مجاالت المحتوى
ً
والت يجب عىل طلبة الصف  12إتقانها لتحقيق التوقعات من هذا
تاليا األقسام الرئيسية ومواصفات المحتوى المرتبطة بها ي
االختبار.
القسم  :1أنظمة الحاسوب
الت يتكون منها الحاسوب  :وحدات اإلدخال واإلخراج ،الذاكرة ،وحدة المعالجة
يشمل هذا القسم عىل األجزاء الصلبة ي
المركزيةُ .يركز هذا القسم عىل كيفية إدخال المعلومات للحاسوب وكيفية تزويد المخرجات لتلبية النتائج المرجوة وذلك
الت تتواجد يف جميع الحواسيب بشكل عام .ويركز هذا
بعد معالجة جميع البيانات باستخدام وحدة المعالجة المركزية ي
ً
القسم كذلك عىل كيفية تحكم اليمجيات باالجزاء الصلبة للحاسوب سواءا كانت برمجيات تطبيقية ( ميكروسوفت ،برنامج
الت تدير أنواع
والت بدورها تقدم خدمة لمستخدم الحاسوب ،أو برمجيات تشغيل النظام ( ويندوز)  ،ي
الكتابة ورد) ؛ ي
يعط كذلك لمحة عن تصميم وتمثيل االجزاء الصلبة للحاسوب باستخدام
مختلفة من مصادر الحاسوب .هذا المجال
ي
ُ
مجي مع
طرق مختلفة مثل جدول الصدق،
ر
تعابي بوليان المنطقية و مخطط رفي .كذلك يركز عىل كيفية محادثة المي ر
جمي ليجمة هذه التعليمات إىل لغة يفهمها
الحاسوب وذلك من خالل استخدام لغات برمجية عالية المستوى ودور المي ر
ُ
الثناب من األعداد هو اللغة المفهومة للحاسوب  ،يركز هذا القسم عىل
الثناب (  0و  . )1بما أن النظام
الحاسوب :النظام
ي
ي
الثناب و كيفية
كيفية تمثيل أنواع مختلفة من البيانات مثل األرقام ،الصور ،الصوت والنصوص المكتوبة باستخدام النظام
ي
الثناب من أنظمة األعداد األخرى
الثناب لألعداد إىل أنظمة األعداد األخرى والحصول عىل األعداد بالنظام
تحويل النظام
ي
ي
العشي ونظام األعداد الثماب ونظام األعداد السادس ر
مثل نظام األعداد ر
عش.
ي
مواصفات المحتوى
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حاسوب.
التميي ربي وحدات اإلدخال واإلخراج وربطها بوظائفها يف أي نظام
ر
ي
التعرف عىل عنارص وحدة المعالجة المركزية وتوضيح كيفية دعم هذه العنارص دورة تعليم اآللة.
التميي ربي األنواع المختلفة من الذاكرات من حيث التكلفة ،الحجم ،السعة ،وزمن الدخول ،و نوع البيانات
ر
ّ
ُ
المخزنة ( دائمة أو مؤقتة) .
التعرف عىل ملحقات الحاسوب (كرت الصوت ،القاعدة األم ... ،الخ) ومعرفة دورهم ووظائفهم يف تشغيل
الحاسوب .
توضيح العمليات المنطقية والدوائر المنطقية وكيفية تمثيلهم.
وتفسي دورها من حيث وظائفها.
التعرف عىل األنواع المختلفة من اليمجيات
ر
التميي ربي خصائص لغات اليمجة عالية المستوى و منخفضة المستوى والتعرف عىل األنواع المختلفة من
ر
ميجمات اليامج.
تمثيل األعداد باستخدام أنظمة األعداد المختلفة وتطبيق التحويل ربي أنظمة األعداد المختلفة.
تطبيق تقنيات مختلفة لجعل التمثيل الثناب ُ
الممثل ألنواع مختلفة من البيانات االفياضية بما يف ذلك ضغط
ي
البيانات ( األعداد ،بيانات النصوص ،البيانات الثنائية).
الت تسبب خسارة البيانات ،وتهدد سالمة البيانات ،وخصوصية
التعرف عىل األنشطة الضارة والمخاطر األمنية ي
نظية لها.
البيانات و ابتكار حلول
وتدابي ر
ر
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القسم  :2شبكات الحاسوب
ومميات أنواع مختلفة من الشبكات .يركز عىل كيفية إدارة وترتيب أنواع مختلفة من
يحتوي هذا القسم عىل خصائص
ر
الت يستخدمها مضيفوا الشبكة
النقل
أنماط
من
مختلفة
وأنواع
البعض
لبعضها
بالنسبة
الشبكة
الشبكات والمضيفات ضمن
ي
ً
للمضيفي أن يكونوا إما عمالء أو خوادم إستنادا إىل المهام
 .وتركز كذلك عىل األنظمة الطرفية للشبكة وكيف يمكن
ر
المضيفي بعضهم ببعض وكيف
الت تربط
ر
الموكولة لهم .كما ويركز عىل التوصيالت السلكية والالسلكية ( وسائط النقل) ي
تؤثر وسائط النقل المختلفة بنوعها وخصائصها عىل رسعة نقل البيانات يف الشبكة .ويحتوي كذلك عىل طرق تبديل
البيانات ضمن الشبكة ودور األنواع المختلفة من عناوين الشبكة يف نقل البيانات ضمن األنواع المختلفة من الشبكات.
مواصفات المحتوى
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التميي ربي أنواع مختلفة من الشبكات ( الن ،والن ،وان ،انينت .... ،الخ) واقياح نوع الشبكة األنسب لسيناريو
ر
عي.
ُم ر
التميي ربي أنواع مختلفة من الطبولوجيات ( طبولوجيا خطية ،طبولوجيا نجمية ،طبولوجيا حلقية ،طبولوجيا
ر
معي.
....
لسيناريو
المناسب
الشبكة
طبولوجيا
اح
واقي
الخ)
،
الهجي
،
شجرية
طبولوجيا
مشطية،
ر
ر
تحديد أجهزة الشبكة المختلفة ( المحول ،الموجه ،بطاقة واجهة الشبكة ،و اليمجيات التشغيلية) ،و توضيح
أدوارهم يف تشغيل الشبكة.
توضيح كيفية تنظيم الحواسيب يف الشبكة وكيف يتم تخصيص المهام ربي هذه الحواسيب ( نموذج العميل –
الخادم و نموذج الند – الند).
ُ
توضيح كيف أن االتصال عي الشبكات يقسم إىل طبقات مختلفة وتحديد اليوتوكوالت يف كل طبقة.
ياب  )MACوتوضيح دورهم يف اتصال الحواسيب
تحديد األنواع المختلفة من العناوين ( عنوان  ، IPوالعنوان ر
الفي ي
ضمن األنواع المختلفة من الشبكات.
المقارنة ربي وسائط النقل المختلفة ( السلكية والالسلكية) من حيث التكلفة ،الموثوقية ،األمان ،والشعة ،و
الت تؤثر عىل رسعة نقل البيانات.
تحديد العوامل ي
الت تؤثر عىل كفاءة وصحة نقل البيانات.
إظهار فهم لكيفية نقل البيانات عي الشبكات وتحديد العوامل ي
الم ّ
تحديد أنظمة األمان ُ
صممة لحماية الحواسيب المستقلة والشبكات وحماية أمن البيانات.
ُ ّ
الت يمكن أن تستغلها أنواع
تحديد األنواع المختلفة من مهددات اإلتصال عي النت ووصف نقاط الضعف ي
مختلفة من تهديدات اإلتصال عي اإلنينت.
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القسم :3
الحاسوب
التفكي
ر
ي
الت يمكن أن تساعد يف حلها ومن
التفكي
يتضمن هذا القسم تقنيات
ر
ي
والت تساعدنا عىل فهم المشكالت والطرق ي
الحاسوب ي
ثم استخدام الحاسوب ( اليمجة) لحل المشكالت بكفاءة عالية .التقنيات المستخدمة تشمل الخوارزميات ،التفكيك،
تميي األنماط .يركز هذا المجال عىل كيف أن هذه التقنيات تستخدم لتقييم وتقسيم المشكلة إىل أجزاء وحل
التجريد ،و ر
المشكالت المعقدة .
مواصفات المحتوى
•
•
•
•
•

تصميم وتمثيل الخوارزميات باستخدام طرق مختلفة من التمثيل مثل شبه التعليمة اليمجية والمخططات
اإلنسيابية.
تقييم الحلول الخوارزمية من حيث مدى التعقيد والكفاءة والدقة والمصداقية والمرونة وإيجاد المخرجات
للخوارزميات عىل أساس المدخالت لها.
تحليل المشكالت إىل مشكالت فرعية أصغر من أجل إدارة تعقيد المشكلة ُ
المعطاة وإظهار كيف أن أجزاء
المشكلة ميابطة مع بعضها.
تحديد التجريد يف أمثلة من واقع الحياة وتوضيح كيف يساعد التجريد عىل إدارة تعقيد المشكلة.
ً
ر
األكي تعقيدا.
تحديد األنماط وتوضيح كيف أن تعميم األنماط يساعد يف حل المشكالت

القسم  :4اليمجة وحل المشكالت
يحتوي هذا القسم عىل مهارت اليمجة الضورية واألساسية بما يف ذلك تحليل التعليمية اليمجية إىل وحدات برمجية
ميابطة ،والتحكم بتنفيذ الينامج باستخدام أنواع مختلفة من عبارات هيكل التحكم ،واستخدام دالة برمجية ضمنية
واالختيار المناسب لهياكل البيانات المعقدة والبسيطة .كما ويركز عىل مهارات اليمجة الجيدة والطرق الصحيحة للفحص
والتصحيح .هذا القسم كذلك يركز عىل مهارات حل المشكالت وكيفية استخدامها لحل مشكالت الحياة البسيطة باستخدام
اليمجة.
مواصفات المحتوى
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ً
تحليل الينامج المعقد إىل دوال ( مهمات ُم ّ
عرفة جيدا) وتحديد كيف أن هذه المهمات تتفاعل فيما بينها.
استخدام الدوال اليمجية الضمنية للتعامل مع هياكل البيانات المختلفة ،وتنسيق بيانات المخرجات والمدخالت،
ً
مسبقا أو دوال يتم تعريفها من قبل ُ
وتحديد فيما إذا كنت تريد استخدام دوال ُم ّ
المستخدم.
عرفة
والمتغيات ضمن الينامج.
تعريف ومعالجة هياكل البيانات
ر
معالجة هياكل البيانات واستخدامها إلخفاء تعقيدات المشكلة
ً
قراءة وكتابة البيانات من هياكل بيانات خارجية مثل الملفات وتحديد مت يكون مناسبا استخدام هياكل بيانات
خارجية.
المنطق للتحكم يف خطوات تنفيذ الينامج
بالتعبي
اختيار هياكل التحكم المناسبة واتخاذ القرار
ر
ي
وغي الرقمية.
تقييم
التعابي ومعالجتة أنواع مختلفة من البيانات الرقمية ر
ر
تجميع جميع مفاهيم اليمجة لحل مشكلة معينة.
فحص الينامج ،لتحديد وتصحيح األنواع المختلفة من األخطاء يف المراحل المختلفة من تطوير اليمجيات.
تنفيذ أفضل ممارسات اليمجة عند الي رمي لجعل التعليمة اليمجية سهلة القراءة والفحص والتصحيح والمراجعة.
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القسم  :5أثر الحوسبة
الت يحتاج الطلبة معرفتها قبل انتقالهم إىل مستويات تعليمية أعىل .كما
يحتوي هذا القسم عىل أثر مفاهيم الحوسبة ي
غيت الجوانب المختلفة يف حياتنا يف مجاالت متعددة مثل الصحة والتعليم والبيئة
يحتوي عىل كيف أن التكنولوجيا قد ر
والثقافة والحياة االجتماعية وأماكن العمل .كما يغط هذا القسم مبادئ األخالق والقانون الذي يحم حقوق ا ر
لنش
ي
ي ً
والملكية الخاصة واالستخدام السليم لإلنينت خصوصا عندما يتعلق األمر بالخصوصية الرقمية وكيف أن االستخدام
اب  .كما يركز هذا القسم عىل أساليب
الخاط لإلنينت قد يؤدى بمستخدمه لخطر الهجمات اإللكيونية والتهديد ًالسيي ي
ً
ً
الت تستخدم لحماية أنظمة الحاسوب سواءا كان الحاسوب مستقال أم متصال بشبكة
وأدوات األمن السيي ي
اب والشبكات ي
اب واإلتصال عي الشبكة.
الت يمكن أن تستغلها مختلف أنواع التهديد السيي ي
اإلنينت من نقاط الضعف ي
مواصفات المحتوى
•
•
•
•
•
•
•
•

قواني الملكية وحقوق ر
النش لليمجيات والبيانات ،وتحديد كيف أن التكنولوجيا الحديثة ( نسخ
توضيح أهمية
ر
ر
قواني الملكية وحقوق النش.
ولصق ،مشاركة الملفات) تسهل عملية انتهاك
ر
تحديد مبادئ األخالق والممارسة المهنية يف أماكن العمل والمدارس وتطبيق ذلك عىل سيناريوهات الحياة
الواقعية.
الت تحكم عي
تطبيق أفضل الممارسات الستخدام التكنولوجيا السليم والتحقق من كيفية الخصوصية الرقمية ي
جميع أرجاء العالم.
تقييم قابلية استخدام األدوات الحاسوبية مثل األجهزة واليامج والمواقع اإللكيونية  ..وما إىل ذلك .واستخدام
األدوات والطرق للتعاون عي الثقافات المختلفة.
التعرف عىل عواقب ‘ الفجوة الرقمية‘ ( وجود عدم مساواة يف الوصول إىل موارد الحوسبة) عىل التعليم ،
لقواني ،مستوى الحياة ... ،الخ.
الت تؤثر عىل الفجوة الرقمية مثل ا
ر
واليفيه والدخل وتحديد العوامل ي
التعرف عىل اآلثار اإليجابية والسلبية للتكنولوجيا عىل الجوانب المختلفة للمجتمع مثل الصحة واألمن والتعليم
والعالقات االجتماعية والثقافة واألنشطة ( أماكن العمل) واقياح الحلول للحد من آثارها السلبية.
الشخص
التعرف عىل اآلثار اإليجابية والسلبية للتكنولوجيا عىل الممارسات الشخصية مثل نمط الحياة
ي
والخصوصية الفردية واألمن والصحة ،الخ.
يصف كيف أن االبتكارات الحاسوبية تطورت وأسفرت عن ثورة يف المجتمع.
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الجامع يف علم الحاسوب  -بايثون
القياس للقبول
اختبار اإلمارات
ي
ي
الوصف العام لالختبار
ملحق  :2نموذج اسئلة
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