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 ورقة عمل//الدرس االول

    

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :: 1س

 :ما عداجميع ما يلي من برامج قواعد البيانات  -1
 

 Ms Access -أ
 

  MySql -ب
 

  SqlServer -ج
 

  Sketchup -د
 

 :ما عداجميع برامج قواعد البيانات االتية تتطلب ترخيص  -2
 

 Ms Access -أ
 

  MySql -ب
 

  SqlServer -ج
 

  Oracle -د
 

 عند إنشاء قاعدة بيانات فارغة يطلب منك : -3
 

 ة تحديد اسم القاعد    -أ
 

 تحديد مكان تخزين القاعدة   -ب
 

 فتح قاعدة بيانات سابقة      -ج
 

 أ+ب    -د
 

 من قائمة: Accessيتم إدراج مكون جديد في  -4
 

 الصفحة الرئيسية     -أ
 

 إنشاء    -ب
 

 بيانات      -ج
 

 أدوات قاعدة البيانات    -د
 

 عرض محتويات جدول معين عن طريق:يمكن -5
 

النقر المزدوج على اسم     -أ
 الجدول 

 

 طريقة عرض التصميم    -ب
 

طريقة عرض ورقة      -ج
 البيانات 

 

 أ+ج    -د
 

 :حال عدم تحديد مفتاح للجدول ،يقوم األكسس بإضافة مفتاح لذلك الجدول باسمفي  -6
 

 مفتاح أساسي     -أ
 

  ID   -ب
 

  PK_ID     -ج
 

  code    -د
 

 التخزينية لنوع البيانات )عدد صحيح مطول(:السعة  -7
 

 بايت 1    -أ
 

 بايت 2  -ب
 

 بايت4     -ج
 

 بايت8    -د
 

 لعرض تصميم الجدول في طريقة عرض التصميم نختار األيقونة: -8
 

 -ب -أ
 -د -ج

 إلنشاء العالقات في أكسس نستخدم قائمة: -9
 

 الصفحة الرئيسية     -أ
 

 إنشاء    -ب
 

 بيانات خارجية      -ج
 

 أدوات قاعدة البيانات    -د
 

 يتم الربط بين الكيانات من خالل: -10
 

 جداول مشتركة    -أ
 

 حقول مشتركة    -ب
 

 روابط مشتركة      -ج
 

 قيم مشتركة    -د
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 :ما عداجميع الحقول االتية تصلح أن تكون مفتاحاً أساسياً  -11
 

 رقم المريض    -أ
 

 رقم المعلم    -ب
 

 رقم الجلوس      -ج
 

 رقم الهاتف    -د
 

 العالقة بين جدول المريض وجدول الطبيب هي عالقة من نوع : -12
 
 

 واحد لواحد    -أ
 

 واحد لمتعدد   -ب
 

 متعدد لواحد     -ج
 

 متعدد لمتعدد    -د
 

 الواجهات التي يقوم المستخدم من خاللها باالضافة و التعديل و حذف البيانات  -13

 التقارير -د االستعالمات  -ج النماذج -ب الجداول -أ

 اذا أردنا أن نصمم حقال للمالحظات فمن االفضل اختيار نوع البيانات.. -14 

 رقم -د مذكرة -ج تاريخ -ب نص -أ

 خاصية تستخدم لمنع ادخال البيانات في الجدول المرتبط دون الجدول األساسي: -15

 السجالت -د العالقات -ج االجنبيالمفتاح  -ب المرجعيالتكامل  -أ

 

 عرف المصطلحات االتية:: 2س

 برامج ادارة قواعد البيانات 

 الجداول 

 علل لما يلي:: 3س

 يتميز برنامج األكسس بتعدد درجات األمان فيه. -1

 ستخدمين لقاعدة البيانات في وقت واحدإمكانية وصول عدة م -2

 يفضل اختيار نوع حقل )اسم الموظف( نص و ليس مذكرة. -3

 : أجيب عن االتي4س
  ميزات و عيوب هذه الطريقة واحد.ناقشالبيانات في ملف تجمع أكسس مكونات قاعدة. 

 عدد أنواع المفاتيح في قواعد البيانات؟ 

 قارن بين أنواع المفاتيح في قواعد البيانات؟ 
 

 الية:من خالل الجداول التالية، أجب عن األسئلة الت: 5س
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 .حدد كيانات النظام .1

 .ولينما نوع العالقة بين الجد .2

 .حدد الخطأ الموجود في جدول السيارة .3

  هل يمكن الربط بين الجدولين؟ ولماذا؟ .4

 يح األساسية واألجنبية في الجدولينحدد المفات5.

 

 كاالتي: النظام: في نظام للحافالت وصف 6س

 قون بحيث يستطيع السائق أن يقود أي حافلة.عدد من الحافالت يعمل عليها السائيوجد 

 خطها.أن تسير على غير الحافالت على الخطوط وال تستطيعتسير 

  نموذج ارسميERD 

  ببناء قاعدة البيانات على االكسسقم 

 

 مكتب لشركة استيراد و تصدير وصف النظام كاالتي:في :7س

 عدد من األقسام حيث يعمل في كل قسم أكثر من موظفيوجد 

 ملية التجاريةمن قسم حسب الع من أكثرالتعامل مع السلع يتم 

  نموذج ارسميERD 

  ببناء قاعدة البيانات على االكسسقم 

 


