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 , على ان يكون السؤال األول )الموضوعي( منها إجباريا  فقط  وعلى المشترك أن يجيب على أربعة منهامن ستة أسئلة  االمتحانيتكون هذا 

 
 عالمة( 40السؤال األول : )

في المكان   Xمن أربعة بدائل, أختر رمز االجابة الصحيحة ثم ضع اشارة  من نوع أختيار من متعدد,  ( فقرة20)يتكون هذا السؤال من 
   المخصص في دفتر األجابة:

 

 Microsoft Accessما التبويب الذي ننقر عليه من شريط القوائم النشاء جدول جديد في برنامج  -1

 أدوات قواعد البيانات  -د                             تصميم -ج                          فتح -ب                        انشاء -أ

 ما اللغة التي تتشارك بها جميع برامج قواعد البيانات  -2

 Css -د                               +C -ج                          sql -ب                       java  -أ            

 الشخص الذي يملك التحكم الكامل بقاعدة البيانات ومنع التغيير غير المصرح بهمن  -3

 المستخدم  -د            مدير قاعدة البيانات -ج        محلل النظام           -ب                    لمصمما  -أ            

 ما الرابطة المنطقية التي تستخدم لتحقيق مجموعة من الشروط معا   -4

 NOT AND -د                           NOT -ج                         OR -ب                     AND  -أ            

 واعد البيانات قفي )تاريخ الميالد(  ما االختيار األنسب لتحديد نوع بيانات لحقل -5

 وقت \ تاريخ  -د                               نص  -ج                          مفكرة -ب                         رقم  -أ      

 اي من االتية تعد من الطرق المحسنة الدخال البيانات في قاعدة البيانات  -6

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

 تكون قيمته متكررة ما المفتاح الذي  -7

 األساسي  -د                          األجنبي -ج                         المركب -ب            الصحيح           -أ       

 (<>ماذا تعني االشارة )  Microsoft accessفي برنامج اكسس -8

 يساوي -د                        ال يساوي -ج         أصغر وليس أكبر   -ب     أكبر وأصغر           -أ       

 ما األمر الذي يستخدم الدخال سجل جديد للجدول ضمن قاعدة البيانات -9

 insert into -د                    update -ج                       select -ب                   delete  -أ       

 اي من االتية تضاف الى النماذج لتنفيذ مهام متنوعة     -10

 صور ال -د                     عالقاتال -ج                           األلوان -ب        االزرار              -أ       

 اي من االتية في قاعدة البيانات تستخدم لتخزين البيانات فيها     -11

 التقارير -د    االستعالمات             -ج                          الجداول -ب      النماذج                -أ       
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 المحاور الثالث ما المجس الذي يقيس ميل الجهاز وزوايا التحرك من خالل تحديد موقعه عبر     -12

 الجاذبية -د                     لمغناطسيةا -ج                           الدوران -ب                    التسارع   -أ       

 (:;delete from Book where Id< 4التالية )  SQLما هي وظيفة جملة     -13

                   4رقمها اكبر من حذف جميع الكتب التي    -ب                                                   حذف جميع الكتب  -أ       

 جملة الحذف خاطئة   -د                       4حذف جميع الكتب التي رقمها اصغر من  -ج     

 من المجموعة  labelيتم اضافة االداة  app inventorفي برنامج     -14

 drawing -د                     user interface -ج                          media -ب                    layout  -أ       

  Accessما وظيفة االيقونة التالية في برنامج اكسس     -15

 تشغيل  -د                                       حذف -ج                              تحديث -ب                        الحاق  -أ       

 

   ما وظيفة اللبنة البرمجية التالية app inventorفي برنامج     -16

         9حساب مربع العدد  -ب                                                       9طباعة العدد   -أ       

 بدون اعشار 9عرض العدد  -د                                     9حساب الجذر التربيعي للعدد  -ج     

 

 اللبنة البرمجية التالية    ناتج تنفيذ ما  app inventorفي برنامج     -17

 2.3 -د                                         2 -ج                                    0.3 -ب                      0.2  -أ       

 يتم اختيار اللبنات البرمجية من خالل النافذة  app inventorفي برنامج     -18

 Projects -د                        Properties -ج                          designer -ب              Blocks  -أ       

 اليجاد  SQLفي لغة  countتستخدم الدالة     -19

 العدد  -د                             اكبر عدد -ج                                المعدل  -ب     المجموع              -أ       

 SQLاليجاد اقل عدد في لغة الدالة المستخدمة     -20

 avg -د                                sum -ج                                  min -ب                    max  -أ       

 

 عالمة( 20السؤال الثاني: )

 عالمات (  6)                                                                                               ما المقصود بكل مما يأتي: ( أ

            عالئقيةقاعدة بيانات   -3             لتطبيقات الهجينةا  -2        مجس التسارع -1
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 عالمة( 20السؤال الثالث: )

 

 

 عالمة( 20السؤال الرابع: )
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 عالمة(  20: )الخامسالسؤال 

 عالمات( 12)                               لديك قاعدة البيانات التالية, أجب عن االسئلة التي تليها :                          ( أ

 

 ؟ Courseمن جدول  LABاحذف بيانات المقرر  -1

 studentsأعرض كل بيانات الطلبة الناجحون من جدول  -2

 all_houreمع تغير اسم الحقل الى  courseمن جدول  houreاظهر مجموع الساعات  -3

   80 التي هي اكبر من   markاعرض عالمات الطالب  -4

 باستخدام استعالم واحد فقط course من جدول  name واسماء المقررات students من جدول  name عرض اسماء الطالبا -5

 22% للمقررات التي تكلفتها اقل من  10بنسبة  courseمن جدول  cost عدل تكلفة الساعة  -6

 

 عالمات( 4)                                  ؟             Microsoft Access عدد أربعة من خصائص برنامج آكسس ( ب

 عالمات( 4)                                            ما وظيفة كل مما يلي؟ App Inventorمن خالل دراستك لبرنامج  (ج

 

 عالمة( 20: )السادسالسؤال 
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 السؤال السادس : تابع 

 

 

 

 

 انتهت االسئلة 

 


