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دليل المتقدم الختبار

معلمي الحاسب اآللي
األدلة التخصصية
إعداد إدارة االختب�ارات املهني�ة

 143٩هـ  201٧ -م

مقدمة

يمثــل مشــروع «املعايــر املهنيــ�ة للمعلمــن»
وأدوات تقويمها أحد املشــاريع الرئيســة لشــركة
تطوير للخدمات التعليمية بمشــروع امللك عبدهللا
لتطوير التعليم العام (تطوير) ،ويأيت املشــروع ضمن
عدد من املشــاريع اليت ينفذها املركز الوطين للقياس
(قياس) ضمن الشــراكة اإلســراتيجية مــع وزارة
الرتبي�ة والتعليم للرفع من كفاية املعلمني بما حيقق
األهداف التطويرية للوزارة وحتسني مخرجاتها.

الهدف من الدليل
أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار ،من خالل
تقديم معلومات مفيدة عن محتوى االختب�ار ،واجلوانب اليت يغطيها ،وكيفية تن�اولها يف أسئلة
موضوعية من نوع اختي�ار من متعدد.
ّ
كما يقدم الدليل أمثلة على أسئلة االختب�ار وكيفية ربطها باملعايري ،وأسئلة للتمرين تساعد املتقدم
يف ّ
تعرفه على طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته ،مع العلم أن األمثلة اليت يقدمها الدليل ال تغطي
جميع جوانب االختب�ار ،وال تعرب عن مستوى سهولة أو صعوبة األسئلة اليت يقدمها االختب�ار الفعلي.
ويقدم الدليل أيضا توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه.
ويأيت هذا الدليل الذي يركز على اجلانب التخصيص ملعليم احلاسب اآليل  ،مكمال لبقية األدلة
العامة سواء اليت تتن�اول اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس ،أو اليت تقدم توجيهات ألداء
االختب�ار وإرشادات عن نوعية األسئلة وكيفية تن�اولها.

تنظيم الدليل

حيتوي الدليل يف البداية على معلومات عامة عن اختب�ارات املعلمني  ،ومن ثم يقدم نب�ذة موجزة

عن معايري معليم احلاسب اآليل  ،والوزن النسيب لكل معيار ،وعدد األسئلة اليت يغطيها .بعد ذلك
يعرض الدليل أمثلة على األسئلة وكيفية ربطها باملعايري ،يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من
التدريب على أسئلة االختب�ار الفعلي.

مزيد من املعلومات
ملزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعايري  ،يريج الدخول
على موقع املركز الوطين للقياس w w w. q i y a s . s a
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تنظيم محتوى االختب�ار:
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية للحاسب اآليل  ،وقد تم تنظيمها وفق مجاالت ،حيوي كل مجال
ً
ً
معيارا أو أكرث ،وحتت كل معيار عددا من املؤشرات ،وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات.
التخصص :احلاسب اآليل
املجال :هندسة احلاسب
املعيار :يعرف معلم احلاسب عمارة احلاسبات اآللية.
املؤشر :يبني مكونات املعالج األساسية مثل الذاكرة الثانوية ووحدة معاجلة احلسابات
السؤال:
املهمة الرئيسية لوحدة املعاجلة املركزية
أ -إدارة موارد النظام
ب -تمهيد وتهيئ�ة جهاز احلاسب
ج -ختزين البي�انات والربامج
د -اسرتجاع وفك شفرات وتنفيذ التعليمات
صمم كل سؤال من نوع االختي�ار من متعدد لقياس أحد املعايري من خالل أحد مؤشراته ،وال يلزم أن
تغطي األسئلة جميع املؤشرات.
املؤشر يتن�اول أحد عناصر املعيار على حنو قابل للقياس ،ومجموع املؤشرات حتت كل معيارتغطي
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار
املعيار حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه ،وين�درج حتت كل معيارمجموعة من
املؤشرات.
املجال هو أحد فروع التخصص املكونة له يف مجملها ،وين�درج حتت كل مجال مجموعة من املعايري.
يمثل اسم ورقم التخصص ،ويتضمن كل ختصص مجموعة من املجاالت.
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محتوى االختب�ار
يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لتخصص معلم احلاسب اآليل ،ويتضمن ذلك:



احلاسب والرياضيات



هندسة احلاسب



علوم احلاسب



تطبيقات احلاسب



احلاسب والتعليم



اسرتاتيجيات التدريس



احلاسب واملنهج

ويبني الشكل ( )1نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت ،وفقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل .وقد
روعي يف هذا التقسيم محتوى املناهج الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام وما يرتبط بها من أهداف.
شكل ( )1الوزن النسيب ملجاالت معايري احلاسب اآليل
علوم احلاسب
10.7%

7%

36%

8%
10.7%
17.3%

10.7%

تطبيقات احلاسب
احلساب والتعلم
اسرتاتيجيات التدريس
احلاسب واملنهج
احلاسب والرياضيات
هندسة احلاسب
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ويتضمن احلاسب اآليل ( )18معيارا موزعة على ( )7مجاالت .ويوضح اجلدول التايل الوزن النسيب وعدد
األسئلة لكل مجال:
املجال
احلاسب والرياضيات

هندسة احلاسب

علوم احلاسب

تطبيقات احلاسب
احلاسب والتعليم

اسرتاتيجيات التدريس

احلاسب واملنهج

رقم املعيار

الوزن النسيب %

عدد األسئلة

1 .10 .3

%4.0

%3

2 .10 .3

%2.7

%2

3 .10 .3

%2.7

%2

4 .10 .3

%8.0

%6

5 .10 .3

%13.3

%10

6 .10 .3

%6.7

%5

7 .10 .3

%4.0

%3

8 .10 .3

%8.0

%6

10 .10 .3

%4.0

%3

9 .10 .3

%13.3

%10

11 .10 .3

%4.0

%3

12 .10 .3

%10.7

%8

13 .10 .3

%5.3

%4

15 .10 .3

%1.3

%1

17 .10 .3

%4.0

%3

14 .10 .3

%2.7

%2

16 .10 .3

%2.7

%2

18 .10 .3

%2.7

%2

%100

%75

املجموع
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نماذج من األسئلة :
يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات ،وفيما يلي نماذج من األسئلة وتفسري االجابات.
النموذج األول:
املجال  :هندسة احلاسب
املعيار  :يعرف معلم احلاسب عمارة احلاسبات اآللية
املؤشر  :يبني مكونات املعالج األساسية مثل الذاكرة الثانوية و وحدة معاجلة احلسابات
السؤال:
الذاكرة االفرتاضية  virtual memoryيف نظام احلاسب:
أ

تضغط امللفات لتوفري مساحة إضافية لتنفيذ التطبيقات.

ب تسمح باستخدام ذاكرة القرص .الثابت املتاحة لدعم ذاكرة احلاسب.
ج تسمح باحلفظ املؤقت للبي�انات والربامج أثن�اء تشغيل احلاسب.
د يتم فيها ختزين البي�انات واملعلومات بشكل دائم على جهاز احلاسب.
اإلجابة الصحيحة :ب
تبرير اإلجابة الصحيحة (ب) :مهمة الذاكرة االفرتاضية السماح باستخدام القرص الثابت كداعم لذاكرة
احلاسب.
تبرير البدائل اخلاطئة:
أ

ال تضغط الذاكرة االفرتاضية امللفات.

ج احلفظ املؤقت للبي�انات والربامج أثن�اء تشغيل احلاسب هي من عمل ذاكرة الوصول العشوايئ «.»RAM
د

ختزين البي�انات واملعلومات بشكل دائم على جهاز احلاسب من مهام الذاكرة الدائمة.

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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النموذج الثاين:
املجال  :هندسة احلاسب
املعيار  :يعرف معلم احلاسب عمارة احلاسبات اآللية
املؤشر  :يعرف مكونات احلاسب األساسية ووظائفها
السؤال:
يتم التخزين نتيجة عملية حسابي�ة بشكل مؤقت يف:
أ

وحدة احلساب واملنطق.

ب ناقل البي�انات.
ج الذاكرة الرئيسة.
د مسجل .register
اإلجابة الصحيحة :د
تبرير اإلجابة الصحيحة (د):
وظيفة املسجل التخزين املؤقت لنتيجة العملية احلسابي�ة.
تبرير البدائل اخلاطئة:
أ

وحدة احلساب واملنطق تعمل على تنفيذ العمليات احلسابي�ة.

ب وظيفة ناقل البي�انات نقل البي�انات وليس ختزينها.
ج الذاكرة الرئيسة ليست وظيفتها التخزين املؤقت لنت�اجئ العمليات احلسابي�ة.
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النموذج الثالث:
املجال  :هندسة احلاسب
املعيار  :يعرف معلم احلاسب شبكات احلاسب و تصميمها
املؤشر  :يعرف أنواع الشبكات ،مثل :الشبكات املحلية و الشبكات واسعة النطاق و اختالفاتها .
السؤال:
من سمات شبكة العميل/اخلادم :
أ نقل البي�انات إىل أجهزة احلاسب العميلة.
ب تنفيذ املهام اليت ال يمكن للحاسب العميل إجنازها.
ج الوصول إىل ملفات البي�انات املخزنة يف اخلادم.
د يمكن جلميع أجهزة احلاسب يف الشبكة إجناز مهام العميل واخلادم.
اإلجابة الصحيحة :ج
تبرير اإلجابة الصحيحة (ج) :يعتمد عمل الشبكة على توفري ملفات مخزنة يف اخلادم جلميع أجهزة العمالء.
تبرير البدائل اخلاطئة:
أ

نقل البي�انات مهمة ناقل البي�انات.

ب ال ينفذ اجلهاز اخلادم العمليات ألجهزة العمالء.
د يعمل كل جهاز على تنفيذ مهامه يف الشبكة.

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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النموذج الرابع:
املجال  :احلاسب و الرياضيات
املعيار  :يتقن معلم احلاسب املهارات الرياضية األساسية املتعلقة بعلم احلاسب اآليل
املؤشر  :يتعرف اجلرب املنطقي ومسلمات نظريات بول وطرق التبسيط اجلربية لها الشكل أدناه أجب عن
السؤال التايل:
					

EXAM

TEACHER

STUDENT

ّ
ّ
السؤال :يمثل الشكل حبث يف اإلنرتنت عن ثالث كلمات مفتاحية .ما هو البحث الذي يمثل املنطقة املظللة يف
الشكل أعاله؟
أ

Teacher OR student OR Exam

ب Teacher NOT student NOT Exam
ج Teacher AND student AND Exam

د

Teacher OR student AND Exam

اإلجابة الصحيحة :ج
تبرير اإلجابة الصحيحة (ج) :املنطقة املظللة تمثل البحث يف مواقع تشمل الكلمات املفتاحية الثالثة جميعا
وهذا ما حيققه استخدام  ANDبني جميع الكلمات.
تبرير البدائل اخلاطئة:
(أ) استخدام  ORبني جميع الكلمات يعين البحث عن أحد الكلمات املفتاحية.
(ب) استخدام  NOTتعين عدم وجود الكلمات املفتاحية يف نتيجة البحث.
(د) استخدام  ORبني الكلمتني األول يعين وجود أحدهما يف نتيجة البحث واستخدام  ANDيعين
وجود الكلمة الثالثة وعلى هذا العبارة ال حتقق اجلزء املظلل الذي يشمل جميع الكلمات.
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النموذج اخلامس:
املجال  :علوم احلاسب
املعيار  :يعرف معلم احلاسب لغات الربمجة و املفاهيم الربمجية األساسية
املؤشر  :يمزي بني طرق تمثي�ل البي�انات الشائعة ( مثل  ) stack, queue, treesو يوظفها يف تصميم برامج
السؤال:
ّ
خوارزمية تعمل على حتديد ومسح أصغر رقم من مجموعة أرقام بشكل متكرر .ما تركيب البي�انات
يكتب مربمج
املناسب لتخزين هذه املجموعة؟
أ

Heap

ب

Stack

ج

Linked list

د

Array

اإلجابة الصحيحة :أ
تبرير اإلجابة الصحيحة (أ):
ّ
خباصية الشجرية حبيث أن اجلذر حيتوي على الرقم أكرب أو الرقم األصغر.
تركيب البي�انات  heapيعمل
باستخدام  min-heapسيكون  heapأنسب تركيب بي�انات لهذه اخلوارزمية.
تبرير البدائل اخلاطئة:
ب  stackيسمح بقراءة أعلى عنصر فقط وهو ليس بالضرورة األصغر.
ج  linked listيربط العناصر بسلسلة وبذلك ال يكون مناسب الستخراج الرقم األصغر بسرعة.
ّ
د  arrayيرتب العناصر وفقا ل  indexلتكون مفهرسة.

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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النموذج السادس:
املجال  :علوم احلاسب
املعيار  :يعرف معلم احلاسب أمن املعلومات
املؤشر  :يوضح مفاهيم أمن املعلومات مثل اجلدار الناري وأهمية كلمات املرور
السؤال:
أي من اآليت له ضرر كبري على املعلومات ؟
أ

التشفري.

ب التجزئة.
ّ
اخلاصة االفرتاضية .VPN
ج الشبكة
د الرتوجان .Trojans
اإلجابة الصحيحة :د
تبرير اإلجابة الصحيحة (د):
الرتوجان وبرامج التجسس جميعها ضارة باملعلومات
تبرير البدائل اخلاطئة:
أ

التشفري يساعد على حماية املعلومات من الوصول إليها وقراءتها.

ب التجزئة من أنواع احلماية اليت حتافظ على املعلومات من التغيري.
ج  VPNتعمل على حماية سرية املعلومات عند نقلها.
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النموذج السابع:
املجال  :تطبيقات احلاسب
املعيار  :يعرف معلم احلاسب أهم تطبيقات احلاسب اآليل الشائعة و مهارات صيانت�ه
املؤشر  :يتقن استخدام برامج الوسائط :الرسومات ،الصوت و الصورة ،الفيديو ويتقن استخدام األجهزة
الالزمة لها.
السؤال:
يستخدم محرر الفيديو من أجل:
أ

موازنة األلوان يف صورتني التقطتا جبهازي كامريا مختلفني.

ب ضغط ملف فيديو إلرساله عن طريق اإلنرتنت.
ج البحث عن مقاطع فيديو على اإلنرتنت.
د تركيب صورة على صورة أخرى.
اإلجابة الصحيحة :د
تبرير اإلجابة الصحيحة (د):
من أساسيات عمل محرر الفيديو تركيب صورة على صورة أخرى.
تبرير البدائل اخلاطئة:
أ

برامج حترير الصور تعمل موازنة األلوان يف الصور.

ب برنامج ضغط امللفات يعمل على ضغط امللفات.
ّ
املختصة بالبحث عن مقاطع فيديو على اإلنرتنت.
ج محركات البحث هي

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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النموذج الثامن:
املجال  :تطبيقات احلاسب
املعيار  :يعرف معلم احلاسب أهم تطبيقات احلاسب اآليل الشائعة و مهارات صيانت�ه
املؤشر  :يتقن استخدام برامج الوسائط :الرسومات ،الصوت و الصورة ،الفيديو و يتقن استخدام األجهزة
الالزمة لها
السؤال:
ما صيغة اللون املناسبة ّ
للصور املستخدمة يف مواقع الويب؟
				
أ RGB

ج

Spot

				
ب CMYK

د

Pantone

اإلجابة الصحيحة :أ
تبرير اإلجابة الصحيحة (أ):
يرتبط استخدام صيغة  RGBمع الشاشات ولهذا فإن استخدامها ملواقع الويب جيعل ظهور الصورة على
الشاشة مطابق لأللوان األصلية.
تبرير البدائل اخلاطئة:
ب  CMYKيوجد على مواد الطباعة مثل املجالت واجلرائد.
ج ليست صيغة لون.
د  Pantoneهو مجموعة األلوان اليت يستخدمها مهنيي الطباعة لتحديد اللون املناسب.
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النموذج التاسع:
املجال  :احلاسب والتعليم
املعيار  :يعرف معلم احلاسب أهم التقني�ات و األدوات و التطبيقات التقني�ة احلديث�ة و استخداماتها يف التعليم
املؤشر  :يتقن أبرز تطبيقات و نظم التعلم اإللكرتوين كنظم إدارة التعلم  LMSو الفصول االفرتاضية وحقائب
اإلجناز الرقمية إضافة إىل املعرفة باملكتب�ات الرقمية و أنظمة االختب�ارات اإللكرتوني�ة.
السؤال:
البالك بورد  BlackBoardمن أمثلة موارد اإلنرتنت التالية:
أ

املكتب�ات الرقمية.

ب تصميم املقررات اإللكرتوني�ة.
ج نظم مؤتمرات الفيديو التفاعلية.
د نظم إدارة التعلم.
اإلجابة الصحيحة :د
تبرير اإلجابة الصحيحة (د):
البالك بورد من أمثلة نظم إدارة التعلم,

تبرير البدائل اخلاطئة:
(أ) توفر بعض نظم إدارة التعلم الربط مع مكتب�ات رقمية.
(ب) توفر بعض نظم إدارة التعلم خدمة تصميم املقررات اإللكرتوني�ة.
(ج) توفر بعض نظم إدارة التعلم خدمات مؤتمرات الفيديو التفاعلية.

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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النموذج العاشر:
املجال  :تطبيقات احلاسب
املعيار  :يعرف معلم احلاسب أهم تطبيقات احلاسب اآليل الشائعة و مهارات صيانت�ه
املؤشر  :يتقن استخدام برامج الوسائط :الرسومات ،الصوت و الصورة ،الفيديو و يتقن استخدام األجهزة
الالزمة لها
السؤال:
يوفر استخدام الطبقات عند إنشاء الرسوم إمكاني�ة:
أ

استرياد ملف الصورة إىل برنامج رسوم آخر.

ب حفظ الطبقات بصيغة ملف الستخدامها يف صفحة الويب.
ج إنشاء صور تستخدم عددا أكرب من األلوان.
د حترير الطبقات كل على حدة.
اإلجابة الصحيحة :د
تبرير اإلجابة الصحيحة (د):
تستخدم الطبقات من أجل حترير الطبقات كل على حدة لتسهيل التعديل عليها ومن ثم دمجها يف صورة واحدة.
تبرير البدائل اخلاطئة:
ا

ال تعمل الطبقات على استرياد ملف الصورة.

ب برنامج الرسوم يوفر حفظ امللف.
ج الهدف األسايس من الطبقات حترير كل على حدة وليس استخدام أكرب عدد من األلوان.
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أسئلة تدريبي�ة
فيما يلي نقدم بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار ،مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون االختب�ار
محاكيا لهذه األسئلة بتفاصيلها ،وال معربا عن مستوى الصعوبة ،وإنما املقصود التدريب ،وإعطاء فكرة
عامة عن طبيعة االختب�ار  ،وقد روعي يف األسئلة ما يلي:



تمثي�ل املعايري حبيث يوضع لكل معيار سؤال أو أكرث.



تنويع األسئلة يف مستويات املعرفة :حبيث حتوي أسئلة يف مستوى التذكر ،وأسئلة يف مستوى
التطبيق ،وأسئلة يف مستوى التفكري.



تنويع أنماط األسئلة ،ومستوى الصعوبة فيها؛ لتعطي املعلم صورة عامة عن أسئلة االختب�ار.



وضع اإلجابة الصحيحة يف نهاية االختب�ار للتأكد من صحة اإلجابة.

السؤال األول
لتعريف ّ
متغي له قيمتني فقط نستخدم :
أ

Integer

ب Date
ج Character
د Boolean

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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السؤال الثاين
ّ
يمثل الرسم أدناه املعادلة  ، y = mx + b :أي العبارات التالية صحيحة ؟

y = mx + b
x
أ

0 > and b 0 > m

ب

0 < and b 0 > m

ج

0 > and b 0 < m

د

0 < and b 0 < m

السؤال الثالث
أي العوامل التالية ثن�ايئ ؟
أ NOT
ب+
ج DIV
د /

20
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y

()

السؤال الرابع

ّ
الذاكرة اليت ال نستطيع التغيري يف محتواها ،وحتتوي على معلومات ّ
خاصة بالشركة املصنعة للحاسب هي :
أ

ذاكرة القراءة الثابت�ة . ROM

ب

الذاكرة العشوائي�ة . RAM

ج

القرص الثابت . hard disk

د

مسجالت البي�انات .Data register

السؤال اخلامس

ّ
يريد مستخديم احلاسب الوصول إىل تطبيقات ،تم ختزينها يف الشبكة ،ما مكون الشبكة الذي حيتوي على

التطبيقات ؟
أ

اجلسر .Bridge

ب

البوابة . Gateway

ج

مبدل .Switch

د

اخلادم . server

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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السؤال السادس
اخرت اإلجابة الصحيحة ملخرجات الفقرة التالية من برنامج بلغة : C ++
;int x = 6
;int y = 8
;int m
;m = x
;x = y
;y = m
; cout << x << ‘ ‘ << y

أ

6 6

ب 8 8
ج 6 8
د 8 6

السؤال السابع
لكتابة برنامج حاسويب لتحويل االتصاالت الواردة إىل مأمور االتصال للرد عليهم حسب أولوية اتصالهم ،فإن
هيكل البي�انات ( )data structureاملناسب هو:
أ

الكومة .stack

ب الطابور .queue
ج جدول التجزئة .hash table
د الشجرة الثن�ائي�ة .binary tree

22
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السؤال الثامن
ما أفضل وصف للهدف من عمل مخطط انسيايب كجزء من تصميم برنامج حاسويب؟
أ اختب�ار الربنامج  ،والتأكد من صحة عمله.
ب تقديم اخلطوات الالزمة حلل مشكلة الربنامج.
ج ترجمة الربنامج إىل لغة من لغات احلاسب العليا.
د حتليل املشكلة إىل عناصر ( مدخالت ،معاجلة ،مخرجات ).

السؤال التاسع
ما سبب استخدام لغات برمجة object-oriented؟
ً
أ التحكم يف تنفيذ الربنامج أمرا بعد أمر.
ب أوامر الربنامج قليلة وسهلة القراءة والفهم.
ج أن يكون الربنامج قابال إلعادة االستخدام.
د تشغيل الربنامج أكرث سهولة.

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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السؤال العاشر
باستخدام اخلوارزمية أدناه أجب على ما يلي:
1- Input M
2- Let R=6
3- S=R*M
4- Print S
5- END

ما السطر الذي يمثل خطوة معاجلة البي�انات املدخلة؟
أ

السطر 1

ب السطر 2
ج السطر 3
د السطر 4

السؤال احلادي عشر
لعمل اختب�ار لربنامج حاسويب يلزم مراعاة شرط رئيس هو  :أن يسمح بـ :
ّ
أ استخدام الدوال بصورة سليمة.
ب إدخال مجموعة متنوعة من األعداد واحلروف.
ج تنفيذ كل سطر من الربنامج.
د طباعة جميع القيم املحتملة.

24
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السؤال الثاين عشر
املتغيات حبيث يكون لكل ّ
ّ
متغي:
يف لغات الربمجة العالية يتم تعريف
أ مجموعة محتملة من البي�انات .
ّ
ب سطر محدد يستخدم يف الربنامج .
ّ
ّ
ّ
واضحة ومحددة.
عددية
ج قيمة
د معرف ثابت وفريد .

السؤال الثالث عشر
املتغيات حبيث يكون لكل ّ
ّ
متغي:
يف لغات الربمجة العالية يتم تعريف
أ مجموعة محتملة من البي�انات .
ّ
ب سطر محدد يستخدم يف الربنامج .
ّ
ّ
ّ
واضحة ومحددة.
عددية
ج قيمة
د معرف ثابت وفريد .

السؤال الرابع عشر
ما األفضل ملعاجلة قائمة األرقام الصحيحة  integerمحدد حجمها مسبقا؟
أ

A stack

ب

A linked list

ج

An array

د

A sequential file

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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السؤال اخلامس عشر:
التعليم بمساعدة احلاسب يساعد املعلم يف:
أ

سرعة أداء األعمال اإلدارية يف املدرسة.

ب توفري التعليم الفردي للطالب.
ج تصحيح االختب�ارات يف وقت قصري.
د تقدم تعلم الطالب بمعدل متماثل.

السؤال السادس عشر:
ما نوع البحث اخلوارزيم املناسب إلجياد موضع الرقم  8من قائمة األعداد الصحيحة املرتب�ة كما يلي:
10 ,3 ,8 ,2 ,5 ,1 ,6
أ

االختي�ار.

ب العشوايئ.
ج الثن�ايئ.
د اخلطي.

26
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السؤال السابع عشر:
ما اخلوارزمية املناسبة جلمع قائمتني أو أكرث مرتب�ة أجبديا ألسماء الطالب؟
أ

ترتيب االختي�ار.

ب الرتتيب العشوايئ.
ج ترتيب الدمج.
د الرتتيب السريع.

السؤال الثامن عشر:
حيتوي اإلجراء التايل من برنامج

C ++

على خطأ يف بن�اء اجلملة  .syntax errorخيرج اإلجراء ناجت ضرب

عددين.
)void Fun1(int x, int y
} ;{ return x * y
)(void main
{
;int a = 5
;int b = 6
;)int product = Fun1(a, b
;cout << product << endl
}

أي االختي�ارات التالية تصحح اخلطأ؟
أ

نوع القيمة العائدة من  Fun1جيب أن يكون  floatأو .double

ب

جيب أن حيتوي سطر عنوان  Fun1على عامل مرجعي .reference parameter

ج

جيب أن تسىم عوامل  Fun1ب “ ”aو “.”b

د

نوع القيمة العائدة من  Fun1جيب أن تكون .int
دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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السؤال التاسع عشر:
ّ
املكونات األربعة الرئيسة جلهاز احلاسب املكتيب :
أ

وحدات اإلدخال،وحدة املعاجلة املركزية ،وحدات اإلخراج ،وحدات التخزين.

ب وحدات اإلدخال،وحدة الذاكرة الداخلية،وحدات اإلخراج،وحدات التخزين.
ج وحدات اإلدخال ،وحدة املعاجلة املركزية ،وحدات اإلخراج،وحدة التحكم.
د وحدات اإلدخال،وحدة التحكم ،وحدات اإلخراج ،وحدات التخزين.

السؤال العشرون:
املهمة الرئيسة لوحدة املعاجلة املركزية:
أ

التخزين املؤقت للبي�انات واملعلومات.

ب حفظ الربامج اخلاصة بتشغيل احلاسب.
ج ختزين البي�انات والربامج.
د تنفيذ التعليمات احلسابي�ة واملنطقية.

السؤال احلادي والعشرون:
من املمزيات األساسية لربنامج اجلداول احلسابي�ة:
أ

28

			
عرض البي�انات.

ج

التدقيق اإلماليئ.

		
ب البحث عن السجالت.

د

حساب القيم.
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السؤال الثاين والعشرون:
من ّ
مميات شبكات احلاسب:
أ

مشاركة املصادر مع اآلخرين.

ب منع اخرتاق األجهزة.
ج اإلدارة التقني�ة السهلة.
د اتصال عايل السرعة باإلنرتنت.

السؤال الثالث والعشرون:

ّ
نوع من الربامج األمني�ة يسمح بالنقل اآلمن لبي�انات الطالب من شبكة مدرسية إىل إدارة الرتبي�ة والتعليم :
أ

مكافحة التجسس.

ب التشفري.
ج منع االخرتاق.
د جدار احلماية.

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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السؤال الرابع والعشرون:
أحد اإلجراءات التالية ليس له عالقة بمكافحة الربمجيات الضارة :
أ

احلفاظ على حتديث الربامج.

ب استخدام برامج مكافحة الفريوسات.
ج تصفية الرسائل غري املرغوب فيها.
د استخدام كلمة ّ
السر.

السؤال اخلامس والعشرون:
عملية مشاركة الوقت  time-sharingيف أنظمة التشغيل تعين:
ّ
أ تنفيذ برنامج محدد يف وقت واحد.
ّ
ب تعدد املستخدمني.
ّ
ج تعدد املهام.
ّ
د متعدد املعاجلة .
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مفتاح اإلجابة
رقم السؤال

االجابة

املعيار

املؤشر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

د
ب
أ
أ
د
ج
ب
ب
ج
ج
ج
د
ج
ج
ب
د
ج
د
أ
د
د
أ
ب
د
ب

1
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
10
10
10
5
3
3
9
4
7
7
8

2
1
1
3
3
2
3
1
1
2
1
1
3
1
3
1
1
2
3
4
1
1
3
3
1
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هل أنت جاهز لالختب�ار؟
حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار من خالل اإلجابة عن القائمة التالية :
م

32

أسئلة التحقق من االستعداد

1

هل تعرف متطلبات االختب�ار للتخصص التدرييس املقدم عليه؟

2

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟

3

هل تعرف مقر االختب�ار وموعده؟

4

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟

5

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟

6

ً
هل استعملت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوى الذي تعرفه جيدا ،واملحتوى
ً
الذي حتتاج إلعطائه مزيدا من االهتمام؟

7

هل راجعت ً
كتب�ا ،أو مذكرات دراسية ،أو مصادر أخرى ترتبط بمحتوى االختب�ار؟

8

هل تعرف زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟

9

هل أنت معتاد على طبيعة األسئلة اليت يعرضها االختب�ار؟

10

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار؟

11

إذا كنت تؤدي االختب�ار للمرة الثاني�ة ،هل حللت درجتك السابقة وتعرفت على املجاالت اليت
حتتاج منك إىل مراجعة؟

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي

نعم

ال

يف يوم االختب�ار

ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعلي وينصح
بالتايل:



خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار.



تأكد من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحوال.



تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار.



انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار.



كن هادئا ،فال يمكنك أن تتحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيع أن تتحكم يف نفسك.



املراقبون يف قاعة االختب�ار على درجة عالية من التدريب ويسعون إىل بذل اجلهد الالزم لتوحيد
إجراءات االختب�ار على مستوى اململكة ،ولكن ال جتعل بعض اإلجراءات تزعجك.



إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار  ،فمن املفيد أن تقرأ دليل خفض القلق قبل االختب�ار
بعدة أيام .

دليل المتقدم الختبار معلمي الحاسب اآللي
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التخطيط للمذاكرة

لإلستفادة القصوى من هذا الدليل ومن محتوى املعايري ،ينصح بتحديد املعايري اليت حتتاج إىل مزيد من القراءة
واالطالع ،وكتابة أرقامها يف اجلدول أدناه ،مع استكمال بقية اخلانات للرتكزي يف عمليات املذاكرة وتنظيمها .

املحتوى
املغطى يف
االختب�ار

34

كيف يمكنين
املعرفة اجليدة
بهذا املحتوى

ماذا لدي من
املواد ملذاكرة
هذا املحتوى

ما املواد اليت
احتاجها ملذاكرة
هذا املحتوى
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أين أجد املواد
اليت احتاج إليها

تاريخ
بداية
املذاكرة

تاريخ انتهاء
املذاكرة

ملحق معايري مادة احلاسب اآليل
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املؤشرات

املعيار
.1

املعيار :1 .10 .3
يتقن معلم احلاسب املهارات
الرياضية األساسية املتعلقة بعلم
احلاسب اآليل

36

.2

.3
.4

1يعرف التفاضل والتكامل ومقدمة للمعادالت التفاضلية.
2يفرق بني نظم األعداد املختلفة ويعرف الطرق املختلفة لتمثي�ل األعداد،
مثل :النظام الثن�ايئ والتحويل بني األنظمة املختلفة والقيام بالعمليات
احلسابي�ة عليها
3يتعرف اجلرب املنطقي ومسلمات نظريات بول وطرق التبسيط اجلربية لها.
4يصف املصفوفات وكيفية القيام بالعمليات الرياضيات عليها مثل جمع
وضرب املصفوفات وإجياد املعكوس.

املعيار :2 .10 .3
يلم معلم احلاسب بالتصميم
املنطقي.

1 .1يبسط ويصمم وحيلل الدوائر التجميعية .combinational
2 .2يبسط ويصمم وحيلل الدوائر التسلسلية  sequentialاملزتامنة وغري
املزتامنة .
3 .3يبني الدوائر األساسية اليت تستخدم يف احلاسبات وتطبيقاتها مثل
.decoder, mux

املعيار :3 .10 .3
يعرف معلم احلاسب عمارة
احلاسبات اآللية.

4يوضح كيفية تمثي�ل البي�انات واألوامر داخل املعالج .
5حيدد بوضوح خطوات تنفيذ األوامر داخل املعالج.
6يعرف مكونات احلاسب األساسية ووظائفها.
7يبني مكونات املعالج األساسية مثل الذاكرة الثانوية ووحدة معاجلة
احلسابات.

.4
.5
.6
.7
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املعيار
املعيار :4 .10 .3
يعرف معلم احلاسب شبكات
احلاسب وتصميمها.

املؤشرات
.1

1يعرف أنواع الشبكات ،مثل :الشبكات املحلية والشبكات واسعة النطاق
واختالفاتها.
2يصف النموذج القيايس للشبكة (. )OSI model
3حيدد مكونات الشبكات ،مثل :املوزع واملبدل ...إلخ.
4يشرح كيفية إنشاء شبكة محلية مبسطة.

.1

1يعرف أبرز لغات الربمجة ومزياتها واستخداماتها.
2يتقن لغيت برمجة على األقل ويستخدم مكوناتهما يف بن�اء برامج وفق
أساليب الربمجة األساسية (.)procedural, object oriented
3يمزي بني طرق تمثي�ل البي�انات الشائعة (مثل stack, queue,
 )treesويوظفها يف تصميم برامج.
كاف.
4يطبق معرفته يف لغات الربمجة لكتابة برامج ذات تعقيد ٍ

.5

5يعرف قواعد البي�انات وأهم مكوناتها.
6يبين نماذج تمثي�ل البي�انات لألنواع األساسية من قواعد البي�انات.
7يستخدم العمليات اجلربية وتطبيعها (.)Normalization
8يعرف استخدامات لغة  SQLوكيفية كتابة استعالمات قواعد البي�انات
بها.
9يستخدم أحد أنظمة قواعد البي�انات لبن�اء قاعدة بي�انات (إنشاء – إنشاء
نموذج إدخال – استعالم –تقرير).

.2
.3
.4

املعيار :5 .10 .3
يعرف معلم احلاسب لغات
الربمجة واملفاهيم الربمجية
األساسية

.2
.3
.4

املعيار :6 .10 .3
يعرف معلم احلاسب أنظمة قواعد
البي�انات واستخداماتها

.6
.7
.8
.9
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املؤشرات

املعيار
.1

1يوضح مفاهيم أمن املعلومات مثل اجلدار الناري وأهمية كلمات املرور.
2يقارن بني أنواع التشفري ،مثل :املفاتيح السرية ،واملفاتيح العامة ،وحماية
اخلصوصية للمعلومات.
3يبني السياسات واملستويات املختلفة وتنظيم الوصول إىل املوارد
واملعلومات.
4يصف أهم نظم التشفري املستخدمة ،مثل :تشفري املفاتيح العامة واخلاصة
والتوقيع اإللكرتوين.
5يشرح أهم طرق حماية امللقمات (الربوكيس) ووظيفتها ويبني مفهوم
جدران احلماية.

.1

1يعرف الوظائف األساسية لنظم التشغيل ،مثل :جدولة الربامج داخل
املعالج ،والتحكم بملحقات احلاسب.
22يبني العالقة بني نظام التشغيل واملكونات المادية للحاسب اآليل
"العتاد".
3يقارن بني أبرز نظم التشغيل الشائعة.
4يتقن تركيب أو حتديث نظم التشغيل على األجهزة الشخصية.
5جييد استخدام أحد أنظمة التشغيل.

.2

املعيار :7 .10 .3
يعرف معلم احلاسب أمن
املعلومات.

.3
.4
.5

املعيار :8 .10 .3
يعرف معلم احلاسب نظم
التشغيل

.2
.3
.4
.5
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املؤشرات

املعيار
.1

1يتقن استخدام برامج اإلنت�اجية الشخصية ،مثل :محرر النصوص ،
اجلداول احلسابي�ة  ،العروض التقديمية  ،النشر املكتيب  ..... ،إلخ
2يتقن استخدام برامج الوسائط  :الرسومات  ،الصوت والصورة ،الفيديو
ويتقن استخدام األجهزة الالزمة لها.
3يتقن استخدام برامج تصفح اإلنرتنت بمهارة عالية .
4يتقن استخدام اإلنرتنت ،مثل  :الربيد اإللكرتوين  ،البحث عن املعلومات ،
رفع امللفات وحتميلها.
5يتقن استخدام أحدث تطبيقات الوب ،وخاصة الشبكات االجتماعية
املتعلقة بالنشر واملشاركة والتواصل
6يتقن استخدام برامج صيانة احلاسب باإلضافة إىل املعرفة بأهم املبادئ
واملهارات لصيانت�ه.

.1

1جييد مهارات االستقصاء الريايض وتطوير اخلوارزميات.
2يعرف التطور التارييخ للحاسب اآليل وأهم مراحله.
3يعرف العالقة بني املبادئ الرئيسة للحاسب اآليل والتخصصات األخرى.
4يعرف عالقة الرياضيات مع احلاسب.

.1

1يعرف أبرز جوانب تأثري احلاسب على املجتمع .
2يلم بالقضايا القانوني�ة واألخالقية املتعلقة باحلاسب وتطبيقاته املختلفة.
3حيدد التوجهات املستقبلية للحاسب.
4يدرك جوانب االستخدام الصيح واألمن للموارد التقني�ة.

.2

املعيار : 9 .10 .3
يعرف معلم احلاسب أهم
تطبيقات احلاسب اآليل الشائعة
ومهارات صيانت�ه.

.3
.4
.5
.6

املعيار : 10 .10 .3
يعرف معلم احلاسب مهارات
وأساليب املعرفة والعمليات
والتفكري واالستقصاء وعالقة
احلاسب اآليل ببقية التخصصات.
املعيار :11 .10 .3
يعرف معلم احلاسب القضايا
األساسية يف محتوى احلاسب اآليل
وعالقة احلاسب باملجتمع.

.2
.3
.4

.2
.3
.4
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املؤشرات

املعيار

املعيار :12 .10 .3
يعرف معلم احلاسب أهم
التقني�ات واألدوات والتطبيقات
التقني�ة احلديث�ة واستخداماتها يف
التعليم.

.1

1يتقن أبرز تطبيقات ونظم التعلم اإللكرتوين كنظم إدارة التعلم LMS
والفصول االفرتاضية وحقائب اإلجناز الرقمية إضافة إىل املعرفة باملكتب�ات
الرقمية وأنظمة االختب�ارات اإللكرتوني�ة.
2يستخدم بعض الربامج واألنظمة التعليمية اليت تساعده يف تصميم دروس
إلكرتوني�ة تفاعلية.
3يعرف بعض املبادرات الدولية لتوظيف التقني�ة يف التعليم ،مثل :مبادرة
إنت�ل ،وثنك كويست.
4يستخدم أدوات وتطبيقات احلاسب يف نقل املعرفة لآلخرين.
5يساعد زمالءه وطالبه يف الوصول إىل مواقع ومصادر ومكتب�ات رقمية
متعددة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم سواء داخل املدرسة أو خارجها.

.1

1يستوعب أساسيات ومهارات طرق التدريس املفضلة وتطبيقاتها يف
احلاسب ،مثل :املشروعات  ،وحل املشكالت  ،والتدريب واملمارسة ،
والتوضيح العملي  ،واالكتشاف  ،واملحاكاة  ،والتعليم املربمج  ،ودراسة
احلالة  ،والتعلم التعاوين  ،وتدريب�ات املعمل.
2يعرف الطرق واإلسرتاتيجيات التدريسية ،مثل :خرائط املفاهيم ،والتعلم
التعاوين ،والبي�ان العملي ،وحل املشكالت اخلاصة بكل مجال من مجاالت
احلاسب.
3يشرك الطالب يف أنشطة فعالة ومشروعات تعليمية حقيقية تتطلب
املمارسة والتطبيق  ،أو التفكري والتحليل.
4يوظف أساسيات التدريس الفعال لتعليم مهارات احلاسب يف املعمل،
ومن ذلك استخدام برامج إدارة املعمل  ،ومتابعة الطالب أثن�اء عملهم على
ً
وقتا ً
كافيا للتطبيق .
األجهزة  ،وتزويدهم بأمثلة توضيحية  ،وإعطاؤهم
5يركز على تمكن الطالب من املهارات األساسية واملبادئ العامة للتطبيقات
أكرث من إتقانهم للربامج التطبيقية واألدوات نفسها.

.2
.3
.4
.5

املعيار :13 .10 .3
يعرف معلم احلاسب طرق
تدريس منهج احلاسب اآليل
جبانبي�ه النظري والعملي بما يؤدي
إىل رفع مشاركة الطالب وفهمهم
ألسس علم احلاسب والتمكن من
مهاراته.

.2

.3
.4

.5
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املعيار

املؤشرات

املعيار :14 .10 .3
يعرف معلم احلاسب املناهج
احلالية للحاسب يف التعليم العام
وأنظمة التدريس وتعليماته.

1 .1يعرف املناهج احلالية للحاسب يف التعليم العام ،من حيث البني�ة العامة ،
املجاالت الدراسية  ،واملوضوعات  ،واألهداف العامة.
2 .2يعرف األهداف التعليمية املتوقع من الطالب الوصول إليها بنهاية كل
وحدة أو درس وبنهاية تدريس منهج احلاسب.
3 .3يعرف اللواحئ الرسمية الستخدامات احلاسب ،وأنظمة احلاسب وتعليمات
تعليمه الصادرة عن اجلهات املسؤولة عن التعليم.

املعيار :15 .10 .3
يظهر معلم احلاسب اطالعاً
ومتابعة لألحباث اجلديدة يف مجال
التدريس الفعال للحاسب وكيفية
تعلم وتعليم الطالب محتوى
احلاسب يف املجاالت املختلفة

ً
اطالعا ومتابعة لألحباث والدراسات واالجتاهات اجلديدة فيما
 .14 .4يظهر
يتعلق بالتدريس الفعال للحاسب.
 .25 .5يظهر إطالعه ومعرفته بآخر نت�اجئ األحباث يف كيفية تعلم الطالب
محتوى احلاسب ومهاراته .
ً
ّ
يسم واحدا على األقل من أبرز املنظمات أو اجلمعيات أو املجالت أو
.36 .6
املواقع املهتمة بت�دريس احلاسب .

املعيار :16 .10 .3
يفهم معلم احلاسب مهارات تعلم
احلاسب لدى الطالب ،ويظهر
مسؤوليت�ه يف تطوير مهارات
تعلم احلاسب لدى طالبه وجتاوز
الصعوبات اليت يواجهونها.

1يبني مهارات تعلم احلاسب لدى الطالب يف مجاالت احلاسب املختلفة،
مثل :مهارات الربمجة ،وكتابة اخلوارزميات ،والطباعة ،واستخدام الفأرة .
2يصف صعوبات تعلم احلاسب اليت يمكن أن يواجهها الطالب أثن�اء تعلم
موضوعات احلاسب  ،مثل :صعوبات الرياضيات  ،والربمجة  ،وصعوبات
تعلم الربامج التطبيقية .
3يعرف طرق حتديد مستوى الطالب يف مهارات تعلم احلاسب وكيفية
حتديد صعوبات تعلم احلاسب مثل :استخدام املقابالت واالختب�ارات
األدائي�ة وملفات اإلجناز وحنوها.
4يبني مسؤوليت�ه يف تطوير مهارات جميع الطالب لتعلم احلاسب ويضع
خطة لتطوير ذلك.

.1
.2

.3

.4
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املؤشرات

املعيار
املعيار :17 .10 .3
يستخدم موضوعات الربمجة
واخلوارزميات لتنمية وتعزيز
مهارات التفكري العليا لدى طالبه.

.1
.2
.3
.4

املعيار :18 .10 .3
يبني أهمية حتليل وتصنيف
البي�انات يف تطبيقات وبرامج
وأدوات احلاسب واالستفادة منها.

42

1يدرب الطالب على حل املسائل الربمجية واخلوارزمية بأكرث من طريقة.
2يساعد الطالب على اكتشاف األخطاء يف املسائل الربمجية واخلوارزمية
وإصالحها.
3يشجع الطالب على حل املسائل الربمجية واخلوارزمية بأفضل طرق
احلل.
4يدرب الطالب على حتليل عناصر وأجزاء املسائل الربمجية اليت يوجهونها.

1 .1يدرب الطالب على تصنيف البي�انات وفق خصائص ومواصفات معين�ة
باستخدام برامح وأدوات قواعد البي�انات املناسبة وعرضها.
2 .2يساعد الطالب على تنظيم البي�انات يف برامح وأدوات اجلداول احلسابي�ة
وتوظيفها يف حتليل البي�انات واالستفادة منها برسوم بي�اني�ة .
3 .3يشجع الطالب على تنظيم املعلومات يف برامج وأدوات تصميم العروض
املرئي�ة ،وتعريفهم بدورها يف تركزي االنتب�اه واإلصغاء ملشاهدي العروض .
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يسعدنا أن نستقبل مقرتحاتكم ومالحظاتكم
اخلاصة بهذا الدليل على الربيد اإللكرتوين التايل
teacherstest@qiyas.org

