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Computers science / first stage 

1. Computer fundamentals, Computer definition, phases of computer life cycle, 

computer generations. 

2. Types of computers, computer characteristics, computer usage, classification 

of computers by purpose of use, classification of computers by size and 

performance, classification of computers by type of data. 

3. Computer components, hardware, input devices 

4. Output devices, computer box (system unit), external and internal parts of 

system unit. 

5. CPU, main memory unit, memory types. 

6. Software, operating system, application program, Bit and Byte, numbering 

systems in computer. 

7. The computer platform, the main features of the personal computer, the 

factors that must be considered when purchasing the computer 

8. Computer security and software licenses, abuse forms in digital world, 

computer security, computer privacy. 

9. Software licenses, Intellectual property, electronic intrusion. 

10. Computer viruses, the most important steps to protect against hacking. 

11. Operating systems, goals of operating system, desktop components, start and 

restart the computer. 

12. Icons, file, folder. create new folder 

13. Rename the folder, delete the folder, Recycle bin icon 

 


