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١ 

  قواعد البيانات :األوىلالوحدة 
  
  

يحة ال جابة رمز حول دائرة ضع : ول   السؤال

ً  التالیة برامج قواعد البیاناتأي  .١   :الستخدامھاال تتطلب ترخیصا

  كسسآمیكروسوفت   .د   SqlServer2012  .ج   Oracle  .ب   MySql  .أ 

  : البیانات تتشارك بلغة قواعد جمیع برامج .٢

  SQL  .د   ++C  .ج   Css  .ب   Java  .أ 

  : صى لحجم ملف قاعدة البیانات  ھو الحد األق .٣

  MB 4  .د   GB 2  .ج   GB 1  .ب   MB 2  .أ 

  :محددة  معاییر علیھا تنطبق البیانات، قاعدة في معینة بیانات استرجاع طلب .٤

  التقاریر  .د   النماذج  .ج   االستعالم  .ب   الجداول  .أ 

  الجداول : من وحذف بیانات وتحدیث إضافة خاللھا من یتم واجھات .٥

  یرالتقار  .د   النماذج  .ج   االستعالم  .ب   الجداول  .أ 

ُستخدم التي األداة .٦   :التعدیل إمكانیة مع )نموذج أو جدول( المكون تصمیم لعرض ت

    .د     .ج     .ب     .أ 
   :جدیدة بیانات قاعدة إنشاء عند المستخدم من یُطلب .٧

  (أ+ج)  .د   مكان حفظ قاعدة البیانات  .ج   مكونات قاعدة البیانات  .ب   اسم قاعدة البیانات  .أ 

  :القوائم  شریط من ........... تبویب على النقر خالل من جدید جدول انشاء یتم .٨

  تصمیم  .د   أدوات قاعدة البیانات  .ج   إنشاء  .ب   الصفحة الرئیسیة  .أ 

  :یفضل اختیار  السم الرباعيا لحقل لبیاناتا نوع تحدیدند ع .٩

  تلقائي ترقیم  .د   مرفق  .ج   مذكرة  .ب   نص  .أ 

ً  مفتاح بإضافة برنامج اآلكسس یقوم للجدول أساسي مفتاح تحدید عدم حالفي  .١٠   : نوع من للجدول تلقائیا

  AutoNumber  .د   Number  .ج   Memo  .ب     Text  .أ 

ً  255 عن طولھا التي ال یتجاوز النصیة البیانات التالیة  في برنامج اآلكسس یستخدم  للقیم أحد أنواع .١١   : رمزا

  تلقائي ترقیم  .د   رقم  .ج   مذكرة  .ب   نص  .أ 

  : integerیح ما السعة التخزینیة المطلوبة في الذاكرة لتخزین قیم رقمیة من نوع عدد صح .١٢

  بایت8  .د   بایت 6  .ج   بایت 4  .ب   بایت 2  .أ 

  :یتم إنشاء رابطة بین الجداول في برنامج اآلكسس من خالل اختیار األمر عالقات من تبویب  .١٣

  إنشاء  .د   بیانات خارجیة  .ج   البیانات قواعد أدوات  .ب   الصفحة الرئیسیة  .أ 

 إدارة قواعد البیانات :أسئلة اختبر نفسك على الدرس األول
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٢ 

من كال عرف : ي الثا   السؤال

  ستعالمالا .٤  لالجداو  .٣  بیانات أمان قاعدة درجات .٢   بیانات قاعدة .١
  المرجعي التكامل .٨  المفتاح المركب .٧  التقاریر .٦  النماذج .٥

ي ما علل : الثالث   السؤال

 . اآلكسس برنامج في األمان اتجدر  تعدد .١
 .واحد آن في البیانات لقاعدة مستخدمین عدة وصول امكانیة .٢
 .  یصلح مذكرة النوع أن مع نص نختار موظف اسم حقل بیانات نوع تحدید عند .٣
 .یزیةجلاالن غةلبال البیانات قواعد في داولجال حقول أسماء تكون أن فضلی .٤
 . شخصلل رباعي اسم إدخال عند ذكرةم بیانات نوع استخدام عدم یفضل .٥
 قبل البدء بتصمیم قاعدة البیانات على البرنامج ؟ ERDیفضل رسم نموذج  .٦
 . یرفض نظامال فإن اآلكسس برنامج في للجدول مكرراً  صف بیانات إدخال محاولتنا عند .٧
عتبر .٨ ُ  .داولجال تصمیم عند ةلمشك  (Data Redundancy)  تكرار المعلومات ی
  یفضل عدم وضع جمیع بیانات قاعدة البیانات في جدول واحد . .٩

من كالً ن ب قارن : ع الرا   السؤال

 . آكسس  میكروسوفتالجدول واالستعالم في برنامج  .١
  . آكسس نامج في بر   Memo مذكرةو   Text  نصنوع البیانات  .٢

ي عما أجب : امس ا   السؤال

 ؟ البیانات قواعد إدارةعدد ثالثة من برامج  )١
 ؟ البیانات قواعد إدارةاذكر أهمیة برامج  )٢
 ؟ آكسس  برنامج میكروسوفتلخصائص أربعة عدد  )٣
 ؟ Microsoft Accessستخدام برنامج اذكر سلبیة واحدة ال )٤
 ؟ كسساآل برنامجلجدول في لاألساسي  المفتاح خاصیة إضافة كیف یمكن )٥
   ؟ اآلكسس برنامج في المركب  أو الحقول متعدد المفتاح تحدید یمكن كیف )٦
 اآلكسس؟ برنامج في البیانات أنواع أربعة من عدد )٧
 ؟ البرمجة عملیة قبل للنظام  ERD  نموذج رسم من المرجوة الفائدة ما )٨
 ؟ الحجم كبیرة مشاكل الجداول لقواعد البیانات تم التغلب من خاللهما على اذكر میزتان )٩

 ؟ مع التوضیح بمثال ، الجداول بین العالقات أنواع اذكر )١٠
 ؟في برنامج اآلكسس  البیانات قواعد في جدولین بین رابطة إنشاء یمكن كیف )١١
 ما فائدة المفتاح األجنبي في قواعد البیانات ؟ )١٢
 بین الجداول في قواعد البیانات ؟ العالقات فوائداذكر  )١٣
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٣ 

 .داولجال بین الربط یةلعم بعد عيجالمر  التكامل اریختامن  ما الهدف )١٤
الجدول اآلتي یمثل أحد جداول قاعدة بیانات مستشفى الشهید یاسر عرفات ، تأمله جیدًا ، ثم أجب عن األسئلة  )١٥

 التي تلیه :
  جدول العملیات الجراحیة

رقم 
  العملیة

رقم 
  المریض

رقم 
  الطبیب

تاریخ دخول 
  العملیة

إلى وقت الدخول 
  العملیة

وقت الخروج من 
  العملیة

  م 13:00  ص 10:00 2012/1/15 10 101 1
  ص 11:40  ص  9:30 2013/8/17 10 102  2
    ص 11:00  ص 9:00 2014/12/2 15 101 3

  ؟ الحجم كبیرة للجداول سلبیات ثالثة اذكر  -أ 
 ؟ كیف یمكن التغلب على هذه المشاكل  - ب 
   ؟لیمة لیصبح قاعدة بیانات س الجدول تصمیم أعد  -ج 
   : أجب ثم التالي النظام تتبع )١٦

  جدول الموظفین

  اسم القسم  رقم القسم  رقم الھویة  العنوان  اسم الموظف  رقم الموظف

 المحاسبة  2  981122355 الخلیل  خالد ھاشم  1

 المبیعات  1  978621369 غزة  بكر فایق  2

 التسویق  3  900217713  نابلس  یدرائد سع 3

 المحاسبة  2  972583495  القدس  ابراھیم مازن  4

  له . السلیم التصمیم فما كذلك، یكن لم إن سلیم؟ الجدول تصمیم هل  .أ 
 .بعد تصمیم قاعدة البیانات السلیمة حدد المفاتیح األساسیة واألجنبیة  .ب 
  .مبینًا أنواع العالقات بین الجداول ERD مخططارسم   .ج 

 :اآلتیان الجدوالنتأمل  )١٧
  
  
  
  
  
  
 

 ؟ الجدولین نبی الرابطة نوع ما  .أ 
  ولماذا ؟ الجدولین، بین ربطال هل یمكن  .ب 
 للجداول مبینًا أنواع العالقات. ERD مخططارسم   .ج 

لموظفا  

لقسمرقم ا اسم الموظف رقم الموظف  

 B محمد 101

 C علي 102

 D خالد 103

 A یوسف 104

 B جمال 105

 القسم

 اسم القسم رقم القسم

A التخطیط 

B المتابعة 

C المشاریع 
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٤ 

  شركة القدس وصف كالتالي : نظام إذا علمت أن )١٨
 ف یعمل في قسم واحد .القسم به عدة موظفین ، والموظ 
 وكل مشروع یشرف علیه أكثر من قسم. القسم یشرف على عدة مشاریع ،  
 . الموظف یعیل كثیر من األبناء 

  .للنظام السابق ، مبینًا أنواع العالقات بین الجداول  ERDارسم مخطط 

 
  تأمل الجداول اآلتیة ثم أجب عن األسئلة التي تلیها : )١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
 

 ورات التي اشترك فیها الطالب أحمد ؟ الد ما - ١
 اذكر أسماء الطلبة المشاركین في دورة "محادثة انجلیزي" ؟  - ٢
  المفتاح األجنبي في جدول التدریب  ؟و اذكر المفتاح األساسي  - ٣
 حدد نوع العالقة بین كیان المشرف والدورة ، وبین كیان الطالب والدورة ؟ - ٤
  ؟ الكیانات والعالقاتلهذا النظام موضحًا جمیع  ERDارسم مخطط  - ٥

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 طالبجدول ال
اسم 
 الطالب

رقم 
 الطالب

 10 أحمد
 20 منال
 30 خالد

 

 جدول الدورات
مدة 
 الدورة

رسوم 
 الدورة

اسم 
 الدورة

رقم 
 الدورة

محادثة  200 40
 انجلیزي

100 

الرسم  180 40
 الھندسي

200 

الشعر  150 30
 العربي

300 

 

 جدول التدریب
رقم 

 الطالب
رقم 
 الدورة

رقم 
 متسلسل

10 100 1 
20 100 2 
10 200 3 
30 300 4 

 

 جدول المشرف
رقم 
 الدورة

اسم 
 المشرف

كود 
 المشرف

 101 سعید 100
 111 محمود 300
 121 محمد 100
 131 حسن 200
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٥ 

  
  
  

يحة ال جابة رمز حول دائرة ضع : ول   السؤال

  الطریقة المناسبة إلنشاء نموذج في برنامج اآلكسس ھي : .١

  جمیع ما سبق  .د   نموذج فارغ  .ج   تصمیم النموذج  .ب   معالج النماذج  .أ 

  :قاعدة البیانات ة استعراض البیانات فيیسھل عملی بشكل معالجة البیانات خاللھا من یتم التي االستخدام واجھة .٢

  النماذج  .د   التقاریر  .ج   االستعالم  .ب   الجداول  .أ 

  تبویب : منقسم نماذج  نختارلتصمیم النموذج في برنامج اآلكسس  .٣

  بیانات خارجیة  .د   البیانات قواعد أدوات  .ج   إنشاء  .ب   الصفحة الرئیسیة  .أ 

  یمكن إنشاء نموذج سریع في برنامج اآلكسس من خالل : .٤

  نموذج  .د   نموذج فارغ  .ج   تصمیم النموذج  .ب   معالج النماذج  .أ 

  عند إنشاء نموذج جدید یكون مصدر البیانات : .٥

  (أ+ب)  .د   تقریر  .ج   استعالم  .ب   جدول  .أ 

  أي اآلتیة لیست من أنواع التخطیط  للنموذج : .٦

  ورقة بیانات  .د   أفقي  .ج   جدولي  .ب   عمودي  .أ 

  الجداول : إلى البیانات إدخال عن المسؤول Access برنامج في الكیان ما .٧

  النماذج  .د   التقاریر  .ج   االستعالم  .ب   السجل  .أ 

  طریقة من خاللھا یتم ترك المجال للمصمم باختیار إضافة األزرار والحقول للنموذج بشكل یدوي : .٨

  نموذج فرعي  .د   نموذج فارغ  .ج   تصمیم النموذج  .ب   معالج النموذج  .أ 

  بعد إنشائھ : التعدیل على النموذجیمكن من خاللھا اآلتیة الطرق أي  .٩

  ورقة البیاناتعرض   .د   التخطیطعرض   .ج   النموذجعرض   .ب   عرض التصمیم  .أ 

  من ورقة الخصائص من تبویب:األمر بیانات لتحدید مصدر سجالت النموذج  نختار  .١٠

  إنشاء  .د   تنسیق  .ج   ترتیب  .ب   تصمیم  .أ 

  یمكن إضافة أزرار إلى شاشة النموذج من تبویب تصمیم من خالل اختیار أیقونة : .١١

    .د     .ج     .ب     .أ 
  الزر على النموذج  یمكن اختیار الھدف العام للزر من قسم  : عند القیام بعملیة رسم .١٢

  اإلجراءات  .د   الفئات  .ج   بیانات  .ب   تصمیم  .أ 

  

 MS Accessالنماذج في برنامج  على الدرس الثاني: اختبر نفسكأسئلة 
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٦ 

من كال عرف : ي الثا   السؤال

  النموذج الفارغ  .٣  أداة تصمیم النموذج .٢                                         النماذج    .١
  في اآلكسس الخصائصورقة  .٦  العالقات .٥  جدولال .٤

ي ما علل : الثالث   السؤال

 ؟ للجداول  البیانات إدخال في سالسة قالطر من أكثر النماذج  ةطریقتعتبر  .١
 شاشة النموذج ؟ إلى أزرار إضافةأهمیة  .٢

عا الرا منلسؤال كالً ن ب قارن :  

 فارغ . ونموذج النموذج معالج .١
 ؟ فارغ ونموذج النموذج تصمیم أداة .٢
  قسم الفئات وقسم اإلجراءات عند إضافة زر إلى النموذج. .٣

ي عما أجب : امس ا   السؤال

 الجداول؟ إلى البیانات إلدخال نستخدمھا أن یمكن التي الطریقة ما اآلكسس، برنامج داخل نماذج ال یوجد حال في .١
 نجاعتھا ؟ مدى ما وبرأیك،

 اذكر خطوات تصمیم نموذج بطریقة تصمیم النموذج ؟ .٢
 على تصمیم النموذج هناك طریقتان ، اذكرهما ؟ للتعدیل .٣
 النماذج ؟ في األزرار استخدام من المرجوة الفائدة ما .٤
 ادرس النظام اآلتي الخاص بمدرسة القدس ، ثم أجب : .٥

 عدید من الطالب ، ویجب تسجیل بیانات أي طالب داخل المدرسة .تحتوي المدرسة على ال
 حیث یتم تسجیل أسماء الكتب التي تعطى للطالب .  

٦. . النظام ذا ل اصة ا داول ا  أ

والكتاب. .٧ الطالب جدول البيانات إلدخال نموذج بتصميم  قم

٨. . النماذج إ البيانات عض بإدخال  قم

بإدراج .٩ النزرارأقم .إ ا بي للتنقل  ماذج
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٧ 

  
  
 

دائرة ضع : ول يحةالسؤال ال جابة رمز   حول

  في برنامج اآلكسس ھي : استعالمالطریقة المناسبة إلنشاء  .١

  )أ+ب(  .د   فارغاستعالم   .ج   االستعالمتصمیم   .ب  االستعالممعالج   .أ 

   تستخدم إلجراء البحث في الجداول بناء على تطبیق معاییر محددة الستعراض سجالت تطابق تلك المعاییر : .٢

  النماذج  .د   التقاریر  .ج   االستعالم  .ب   الجداول  .أ 

  : في قواعد البیانات االستعالم أشكال واحدة مما یلي لیس من .٣

     الحذف  .د   الطباعة  .ج   التحدیث  .ب   االختیار  .أ 

  :رق البسیطة في إنشاء االستعالمات داخل برنامج اآلكسس یقتصر فیھ دور المستخدم على االختیار فقط من الط .٤

  استعالم فارغ  .د   استعالم  .ج   تصمیم االستعالم  .ب   معالج االستعالم  .أ 

  یكون مصدر البیانات :جدید في برنامج اآلكسس  إنشاء استعالم عند  .٥

  )أ+ب(  .د   تقریر  .ج   استعالم  .ب   جدول  .أ 

  :االستعالمات  في  أھمیة األمور أكثر من تعد .٦

  )أ+ب(  .د   استعراض سجالت  .ج   فلترة بیانات  .ب   إجراء عملیات حسابیة  .أ 

  :الشروط المطبقة علیھا الحقول وفي عملیة اختیار اآلتیة تعطي المصمم مساحة أكبر أي  .٧

  جدیداستعالم   .د   فارغاستعالم   .ج   االستعالمتصمیم   .ب  االستعالممعالج   .أ 

  الدالة: خالل عدد منال بحساب تقوم Expr1: Count([ Patient_tbl]![PK_ID ]) الحسابیة المعادلة .٨

  Sum  .د   Patient  .ج   Count  .ب   Expr1  .أ 

  في برنامج اآلكسس :اللغة المسؤولة عن الحصول على النتائج بكتابة أوامر خاصة  .٩

  SQL  .د   ++C  .ج   JAVA  .ب   Css  .أ 

  استعالم :نستخدم  قاعدة البیانات ما في جدولل سجل جدید إلضافة .١٠

  INSERT INTO  .د   DELETE  .ج   UPDATE  .ب   SELECT  .أ 

  وقد ال تأتي بالنتائج المرجو منھا  :دون مطالبتك بأي معلومات  بشكل سریع تقوم بإنشاء التقریر .١١

  تقریر فارغ  .د   تصمیم التقریر  .ج   أداة التقریر  .ب   معالج التقریر  .أ 

  البیانات ؟ قاعدة في األساسي الجزء ما .١٢

  العالقات  .د   االستعالمات  .ج   النموذج  .ب   الجداول  .أ 

  والتقاریر؟ النماذج على لعرضھا مخصصة بیانات لتوفیر نستخدم ماذا .١٣

  المرجعي التكامل  .د   تاالستعالما  .ج   العالقات  .ب   النموذج  .أ 

 والتقاریر االستعالمات: الدرس الثالثعلى  اختبر نفسكأسئلة 
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٨ 

من كال عرف : ي الثا   السؤال

  تصمیم االستعالم .٣  االستعالمات معالج .٢  االستعالمات .١
  أداة التقریر في اآلكسس .٦  التقاریر .٥  SQLأوامر  .٤

  

ي ما علل : الثالث   السؤال

 الحاجة إلى استخدام قواعد البیانات ؟ .١
ً  ضروري االستعالمات استخدام .٢  ؟ یاناتالب لحمایة جدا
 ؟في قواعد البیانات  االستعالمات أھمیة تصمیم .٣
 القرار ؟ األولى لمتخذي اللبنة التقریر یعد .٤

من كالً ن ب قارن : ع الرا   السؤال

 وتصمیم االستعالم . االستعالم معالج .١
 . النموذجالتقریر و  .٢
  أداة التقریر ومعالج التقریر . .٣

ي عما أجب : امس ا   السؤال

 ؟ البیانات قواعد في ستعالماتاالاذكر فوائد  .١
 ؟ البیانات قواعد في االستعالماتثالثة من وظائف  اذكر .٢
 ؟ البیانات قواعد في االستعالمات أشكال عدد .٣
 ؟ آكسس برنامج في الستعالماتاذكر طرق إنشاء ا .٤
 عدد ممیزات استخدام طریقة معالج االستعالم في برنامج اآلكسس ؟ .٥
 ؟ المعالج باستخدام االستعالمات إنشاءاذكر خطوات  .٦
  ؟في برنامج اآلكسس  في االستعالمات معاییرال وظیفةما  .٧
 ؟ التحدیث استعالمما الفائدة من استخدام  .٨
 ؟ اآلكسس برنامج في (SQl)  بلغة البرمجة جملة إظهاركیف یمكن  .٩

 في برنامج اآلكسس ؟ التقاریر إنشاء رقطعدد  .١٠
 ؟  ذلك حوض المؤسسات، في القرار صانعي أداة التقریر یعد .١١
 ؟ قریرالت أداةوضح خطوات تصمیم تقریر باستخدام طریقة  .١٢
 ؟ اآلكسس في بالنماذج التقریر ربط طریقة وضح .١٣
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٩ 

   : التالي في برنامج العیادة الطبیة .١٤

  
  

  : لكل من SQl لغة باستخدام استعالم لكل الالزمة الصیغة اكتب )١

 .(1003)من قلأ (PK_ID) رقم یكون عندما المریض اسم وحقل (PK_ID)  الرئیسي المفتاح حقل اختیار  -أ 
 .1003  رقمه الذي المریض سجل حذف  - ب 
 . )خدیجة ( لىإ ) أسماء( من (1004) رقمه الذي المریض اسم تحدیث  -ج 
 ،)غزة( وعنوانه ، )حسین(  واسمه،  (1006) المریض رقم : اآلتي السجل ادخل  - د 

 Patient .  جدول في  (6554422)  فههات ورقم،   (11002201)هویته ورقم 
  بحیث : لالستعالم معیاراً  اكتب )٢

 . محمد االسم یحملون الذین المرضى جمیع یظهر  -أ 
 .) یوسف( االسم إلى) 1000( رقم یحمل الذي المریض اسم بتحدیثیقوم   - ب 

   : الطالب تم تصمیم الجدول التالي لتعلیم خاصةرسة دنظام مفي  .١٥
  الطالبرقم 

S_ID  

  الطالباسم 

S_name 

  المادة قمر

C_ID 

  المادةاسم 

C_name 

  العالمة

mark 

  94  دین 1  محمد  1000

  95  تكنولوجیا 2  محمد  1000

  88  دین  1  أحمد 1001

  92  تكنولوجیا  2  أحمد  1001

 95  عربي 3  مراد 1002

  له . السلیم التصمیم فما كذلك، یكن لم إن سلیم؟ الجدول تصمیم هل  .أ 
 .بعد تصمیم قاعدة البیانات السلیمة حدد المفاتیح األساسیة واألجنبیة  .ب 
 .مبینًا أنواع العالقات بین الجداول ERD مخططارسم   .ج 
   رقم یكون عندما الطالب اسم وحقل (S_ID)  الرئیسي المفتاح حقلل اختیاراكتب معیار  : SQl لغة باستخدام  .د 

 (S_ID)  (1001)من أقل .  

 للتواصل مع األستاذ       
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١٠ 

  
  
 

 :مع مراعاة ما یليcarshop باسم  بیانات قاعدة أنشئ ، آكسس مایكروسوفت برنامج باستخدام السؤال األول :

 
  .األساسیة ومفاتیحها وحقولها جداولها بجمیع أعاله ERD المخطط في قاعدة البیانات الموضحة تصمیم .١
 .الجداول إلى مناسبة حقول أي أضف .٢
 أنشئ العالقات المناسبة بین الجداول . .٣
  .الجداول في البیانات من عینة بإدخال قم .٤
 صمم نموذج إلدخال البیانات في الجداول . .٥
  خل مجلدك على سطح المكتب .دااحفظ قاعدة البیانات  .٦

   :مع مراعاة ما یلي hospital باسم  بیانات قاعدة أنشئ آكسس، مایكروسوفت برنامج باستخدام : ثانيالسؤال ال

 
   صمم الجداول المطلوبة مع تحدید المفاتیح األساسیة لكل جدول. .١
  أنشئ العالقات بین الجداول . .٢
 م تصمیمھا .أدخل البیانات الالزمة  في الجداول التي ت .٣
 صمم نموذج لكل جدول في قاعدة البیانات . .٤
 انشئ استعالم یظھر بھ اسم الطبیب ، اسم المریض ، التشخیص ، العالج . .٥
  احفظ قاعدة البیانات داخل مجلدك على سطح المكتب . .٦

  عملية على الوحدة األوىلأسئلة 
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١١ 

 :ا یليمع مراعاة مcompany باسم  بیانات قاعدة أنشئ آكسس، مایكروسوفت برنامج باستخدام : ثالثالسؤال ال

  

  

  

  

  

  

  

   صمم الجداول المطلوبة مع تحدید المفاتیح األساسیة لكل جدول. .١
  أنشئ العالقات بین الجداول السابقة. .٢
  أدخل البیانات الالزمة  في الجداول التي تم تصمیمھا . .٣
 أنشئ استعالم  یظھر بھ اسم الموظف ، اسم المشروع . .٤
 . فقط  Cالمسؤول عنها قسم  عدد المشاریع بحساب یقوم بحیث المشروع لجدول استعالماً  صمم .٥
  احفظ قاعدة البیانات داخل مجلدك على سطح المكتب . .٦

  

ً یمراعTraining center باسم  بیانات قاعدة أنشئ آكسس، مایكروسوفت برنامج باستخدام :  الرابعالسؤال    :ما یلي ا
  ھناك مدربین ، ھناك دورات ، ھناك كتب ، و ھناك موظفین مع العلم أن :

  الدورة یعطیھا مدرب واحد والمدرب یمكن أن یعطي أكثر من دورة .لكل دورة كتاب محدد ال یصلح لغیرھا ، 

 یمكن للموظف التسجیل بأكثر من دورة .

   ساسیة لكل جدول.الجداول المطلوبة مع تحدید المفاتیح األ صمم .١
  نشئ العالقات بین الجداول السابقة.أ .٢
  . في الجداول التي تم تصمیمھا  دخل البیانات الالزمةأ .٣
 . الدورة ، اسم المدرب، اسم  كود المشتركیظھر بھ   نشئ استعالم أ .٤
 . مركز التدریب في تمت التي الدورات لجمیع تقریراً  أنشئ .٥

  . المكتب سطح على مجلدك داخل البیانات قاعدة احفظ .٦
  

 

  
  

لموظفا  

 رقم القسم اسم الموظف رقم الموظف

 B محمد 101

 C علي 102

 C خالد 103

 A یوسف 104

 B جمال 105

 المشروع

رقم 

 المشروع

 اسم المشروع رقم القسم

11 C بناء مستشفى القدس 

21 C بناء مستشفى األقصى 

31 A مخطط حدیقة أریحا 

41 C صیانة مدرسة الحریة 

51 A طط مدیریة القدسمخ  

61 B تحلیل نظام بلدیة بیت لحم 
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 اسم القسم رقم القسم

A التخطیط 

B المتابعة 

C المشاریع 
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١٢ 

  تطبيقات اهلاتف الذكي  :الثانيةالوحدة 
  
  

ي فيما يحة ال جابة اخ : ول   السؤال

ّورین بالتعدیل علیھ نظام .١  الصلبة : المكونات من القریبة البرمجیة الطبقات من ستفادةواال یسمح  للمط

  blackberry  .د  windows phone  .ج  IOS  .ب  Android  .أ 

 لغة جافا لبرمجة تطبیقاتھا : تستخدم التي التشغیل أنظمة أي اآلتیة یعد أحد .٢

 بیري بالك  .د  فون ویندوز  .ج  IOS  .ب  األندروید  .أ 

  ى أو أسفل :خاصیة متوفرة في الھواتف عند ضبطھا یتم استعراض محتوى الشاشة بحركات الرأس إلى أعل .٣

  الرفع للتنبیھ  .د   اإلطار المتعدد  .ج   التمریر الذكي  .ب   التصویر المزدوج  .أ 

   في أجھزة األندروید: إحدى الطرق اآلتیة ال تستخدم في نقل الملفات  .٤
  البرید اإللكتروني  .د      Itunesبرنامج   .ج    السحابي التخزین  .ب          USBكابل   .أ 

  اضي والتفاعل معھا :من األدوات المستخدمة لمعاینة مشاھد الواقع االفتر .٥
  VRنظارات   .د   تطبیق أورازما  .ج   الكمبیوتر اللوحي  .ب كامیرا الھاتف المحمول    .أ 

  : x, y, z المحاور الثالثة باتجاه الجھاز حركة سرعة في التغیر یستشعر مجس .٦

  الزمن  .د   المغناطیسیة  .ج   الدوران  .ب   التسارع      .أ 

  میل الجھاز وزوایا التحرك عبر محاور ثالثة : مجس یدعم تقنیة الواقع االفتراضي في الھواتف الذكیة حیث یقیس .٧

  الزمن  .د   المغناطیسیة  .ج   الدوران  .ب   التسارع      .أ 

  بشكل :  º 360یتم تغطیة المشھد في تقنیة التصویر  .٨

  كروي  .د   مسطح  .ج   اھلیجي  .ب   بیضاوي  .أ 

  من األدوات التي تعتمد علیھا برمجیات الواقع المعزز : .٩

  (ب+ج)  .د   بیوتر اللوحي   كامیرا الكم  .ج   كامیرا الھاتف المحمول  .ب     VRنظارات   .أ 

١٠.  ً   : في تقنیة الواقع المعزز یكون الواقع الحقیقي دائما

 (أ+ب)  .د  احداثیات جغرافیة  .ج  فیدیو  .ب  صورة  .أ 
  :ھو أحد إجراءات  IOSمرور میزة لنظام التشغیل  بكلمة app store تطبیق إخفاء تعتبر خاصیة .١١

  السریة  .د   الخصوصیة  .ج   القیود  .ب   األمان  .أ 

  خاصة بـ : IOSة لظروف الطقس حسب إضاءة الجو المحیط میزة لنظام التشغیل تعتبر خاصیة مالئمة ضوء الشاش .١٢

  True Tone  .د   الرفع للتنبیھ  .ج   القیود  .ب   األمان   .أ 

  استخدام : IOSواحدة مما یلي لیست من طرق نقل البیانات في نظام التشغیل  .١٣

  Itunesبرنامج   .د   مواقع التواصل   .ج   البلوتوث   .ب     ICloud  .أ 

  لمشتركة في نقل الملفات بین أنظمة التشغیل :واحدة من التالیة من الطرق ا .١٤

 أنظمة تشغیل الهاتف الذكيالدرس األول: اختبر نفسك على 
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١٣ 

  Itunesبرنامج   .د   Bluetooth  .ج     ICloud  .ب   مواقع التواصل   .أ 

  نستخدم : IOS جھاز یعمل بنظام  إلى الحاسوب من نقل ملفات عند .١٥

ً   .د  USB كابل   .ج    Cloud  .ب   Itunesبرنامج   .أ    (أ+ج) معا

  نظام من أكبر سلبیاتھ جمع القمامة : .١٦

  blackberry  .د  windows phone  .ج  IOS  .ب  Android  .أ 

 IOS : نظام في التنفیذي الملف امتداد .١٧

  Xap.  .د   Cod.  .ج   IPA.  .ب   Apk.  .أ 
 النظام ذو األمان العالي : .١٨

  blackberry  .د  windows phone  .ج  IOS  .ب  Android  .أ 

 تتنوع تطبیقات الھواتف الذكیة من حیث : .١٩

 (أ+ب)  .د  الشركة المطورة  .ج  البیئة التي تعمل فیھا      .ب  طریقة إعدادھا  .أ 

 Native : األصیل  التطبیق میزات من .٢٠

 مھارات إلى  ال یحتاج  .ج  وسریعة سھلة برمجتھ  .ب  التكلفة رخیص  .أ 

 عالیة

 متجر إال في  ال تجده  .د 

 واحد

 أحد التالیة یستخدم في تصمیم التطبیقات الھجینة : .٢١

   .د    .ج    .ب    .أ 
 :الویب  تطویر بمھارات یقصد .٢٢

 ویب في لبحثا  .د  html5. cssمع  التعامل  .ج  بیسك فیجوال بلغة البرمجة  .ب  جافا بلغة البرمجة  .أ 

  
من  كالُ عرف : ي الثا   السؤال

   IOS نظام  .٥   تطبیق أورازما .٤  º 360تقنیة تصویر  .٣  التصویر المزدوج .٢  نظام األندروید .١
مهارات  .١٠  التطبیقات الهجینة .٩  التطبیقات األصیلة .٨  الرفع للتنبیه .٧  App store متجر .٦

  تطویر الویب
  

من كالُ ن ب قارن : الثالث   السؤال

 . )  الفیروسات من الحمایة-المطورة  الشركة - البرمجة لغاتمن حیث (  IOS و ندرویدأ  التشغیل نظامي .١
 تقنیة الواقع المعزز من حیث التعریف واألدوات المستخدمة .و تقنیة الواقع االفتراضي  .٢
 مجس التسارع ومجس الدوران .  .٣
 . IOSفي نظام  True Tone ومیزة   للتنبیه میزة الرفع .٤
 الملفات التنفیذیة ) .  –البرمجة -المتجر  – اإلعدادوالتطبیقات الهجینة من حیث :(التطبیقات األصیلة  .٥
    لغات البرمجة المستخدمة  في بناء التطبیقات األصیلة وامتداد الملفات التنفیذیة الخاصة بها . .٦
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١٤ 

ي ما علل : ع الرا   السؤال

 مفتوح المصدر . Androidیعتبر نظام أندروید  -١
ً عند فتح تطبیق ما .یحتاج أندروید إل -٢  ى ذاكرة عشوائیة كبیرة نسبیا
 استخدام المجسات الثالث (التسارع والدوران والمغناطیسیة)  في الھواتف الذكیة . -٣
 . VRیلزم استخدام نظارات خاصة بالواقع االفتراضي تسمى  -٤
 . º 360بتقنیة تصویر  عدسات بعدة مزودة كامیرا استخدام -٥
 ز على استخدام كامیرا الھاتف المحمول  أو الكمبیوتر اللوحي .تعتمد برمجیات الواقع المعز -٦
 .  App Storeیوفر مزایا أمنیة  للتطبیقات الموجودة في المتجر  IOSنظام  -٧
 قیود في إخفاء التطبیقات بكلمة المرور . IOSیستخدم نظام  -٨
ً من نظام األندروید .     IOSیعتبر نظام التشغیل  -٩  أكثر أمانا

 أكثر كفاءة في استغالل الذاكرة العشوائیة من نظام أندروید .  IOSنظام التشغیل  - ١٠
 .للفیروسات  غیر معرضة  IOSاألجھزة التي تستخدم نظام  - ١١
 التطبیقات األصیلة ال تعمل في بیئة نظام تشعیل آخر . - ١٢
  التطبیقات الھجینة متواجدة في عدة متاجر . - ١٣

ي عما أجب : امس ا   السؤال

طورین بكتابة وتعدیل الشیفرة البرمجیة لنظام التشغیل ، وهذا یتیح للمطورین العدید من یسمح نظام أندروید للم )١
 اذكرها .، اإلمكانیات 

 . میزات متوفرة في الهواتف التي تعمل بنظام األندرویداذكر ثالثة  )٢
 . عدد ثالثة طرق لنقل الملفات في أجهزة األندروید )٣
 واتف الذكیة .وضح كیف یمكن دعم الواقع االفتراضي في اله )٤
 .Aurasma وضح فكرة عمل تطبیق أورازما  )٥
 . IOSعدد ثالثة ممیزات متوفرة في نظام التشغیل  )٦
 على ماذا تعتمد تقنیة الواقع المعزز لتحقیق واقع یحاكي البیئة الحقیقیة. )٧
  . IOSعدد ثالثة طرق لنقل البیانات في نظام التشغیل  )٨
 أو تطبیق ھجین : صنف كل من اللغات اآلتیة إلى تطبیق أصیل )٩

JAVA  C  Java Script  CSS  HTML5  C#.NET  VB.NET  
              

 حدد اسم نظام التشغیل الخاص لكل من اآلتیة : )١٠
  اسم النظام  الوصف

    من ممیزاتھ دعم الواقع االفتراضي والواقع المعزز  -١
    یستخدم تقنیة البلوتوث في نقل الملفات  -٢
    .apkالملف التنفیذي الخاص بھ  -٣
    نظام غیر مفتوح المصدر  یعتبر -٤
    app storeالمتجر الخاص بھ  -٥
    تصمیم تطبیقاتھفي  VB.NETیستخدم لغة البرمجة  -٦
    ++C لغة البرمجة  علىتطبیقاتھ في إعداد یعتمد  -٧
    الحمایة من الفیروسات فیھ متوفرة -٨

  ذ على الفیس بوكأو صفحة األستا عزیزي الطالبـ /ــــــــة : اإلجابات متوفرة من خالل شرح الدرس
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١٥ 

  

  
  

ي فيما يحة ال جابة اخ : ول   السؤال

  من مجموعة : Horizontal Arrangementاألفقي  الترتیب یمكن الحصول على أداة .١
 storage  -د  Social  -ج  Layout  -ب  User Interface  -أ 

  من مجموعة :  App Inventorفي برنامج  Label یمكن الحصول على األداة  .٢
  Sensor  -د   Social  -ج   Layout  -ب    User Interface  -أ 

 الخاصیة المستخدمة لتغییر النص الظاھر على مربعات التسمیة وأزرار األمر: .٣
   Rename  -د  Text  -ج  Alignment  -ب  Image  -أ 

 لتغییر االسم البرمجي لألدوات: الخاصیة التي تستخدم .٤
 Rename  -د  FontSize  -ج  TextAlighnment  -ب  Text  -أ 

   یجب حفظھ بامتداد: App inventor  للتعدیل على تطبیق مصمم  ببرنامج .٥
  exe  -د   app  -ج   aia  -ب   Apk  -أ 

  : وظیفة اللبنة البرمجیة التالیة   .٦
  تعریف متغیر  -د   تعریف إجراء  -ج   اتخاذ قرار  -ب   تعریف حدث  -أ 

 : اللبنة البرمجیة  الھدف من .٧
 الجزء من التخلص  -أ 

 العشري

 الجزء من التخلص  -ب 
 صحیحال

بناء عدد یتكون من أكثر   -ج 
 من منزلة عشریة 

 یعيبناء الجذر الترب  -د 

  :الشاشةن ملئ لتكو  ما ألداة Height أو Width خاصیة لتغییر .٨
 Percent  -د  Pixels  -ج  Fill Parent  -ب  Automatic  -أ 

 : Imageالخاصیة المستخدمة إلدراج صورة ألداة ما  .٩
 Width  -د  Back Ground image  -ج Picture  -ب  Image  -أ 

 : النص لمحاذاةما الخاصیة المستخدمة  .١٠
 Heading  -د  HorizontalArrangement  -ج VerticalArrangement  -ب  Alignment  -أ 

 : في صف واحد) Button1,Button2لترتیب أزرار األمر (ما األداة المستخدمة  .١١
 Heading  -د  HorizontalArrangement  -ج  Vertical Arrangement  -ب  Fill Parent  -أ 

 : الخاصیة نختار Screen الشاشة نعنوا لتغییر .١٢
 Title  -د  Text  -ج  Appname  -ب  Rename  -أ 

 من مجموعة : IFالشرطیة  القرار اتخاذ جملةیتم إدراج  .١٣
 Math  -د  Text  -ج  Logic  -ب  Control  -أ 

 یساوي : Table Arrangementفي  Rowsفإن عدد  3وعدد أعمدتھ  5جدول عدد صفوفھ  عند تصمیم .١٤
 غیر ذلك  -د  15  -ج  3  -ب  5  -أ 

 : وظیفة اللبنة البرمجیة التالیة   .١٥
  تعریف متغیر  -د  تعریف حدث  -ج  اتخاذ القرار  -ب  المقارنة  -أ 

قا : ي الثا نالسؤال ب   رن

  . Renameواألمر  Textاصیة خال  .ب   . Textboxواألداة  Labelاألداة   .أ 
  .Vertical Layout األداة  و Horizontal Layout األداة  .د   . get globalواللبنة  Set globalاللبنة   .ج 

 قي الخاص على هاتفيتطبی: اختبر نفسك على الدرس الثاني
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١٦ 

 

: الثالث :السؤال التالية مجية ال اللبنات وظيفة   ما

١.   

٣   .٢. 

٤.   
٦  .٥.   

  
سئ عن أجب : ع الرا التاليةالسؤال   لة

 تأمل اللبنات البرمجیة اآلتیة ، ثم أجب عن األسئلة التي تلیھا : تطبیق الوزن المثاليبناء على ما درست في  )١
  

  المجموعة التابع لھا ؟مستخدم في التطبیق مع ذكر اسم  ر عاممتغی اءسمأاذكر  -١
  ؟ وما ھي األداة المنفذة  للتطبیق المستخدم ما الحدث -٢

 
  لحدث ؟متى یتم تنفید ا -٣
  وما ھي وظیفتھا؟  في التطبیق حدد اسم خاصیة مستخدمة -٤
 ؟  قیمة الوزن اذكر اسم األداة المسئولة عن استقبال -٥

  وما الھدف منھا ؟  اللبنة اختیار كیف یمكن -٦

  ؟ما وظیفة اللبنة البرمجیة   -٧
 

 على عدة قیم مدخلھ ، اذكرھا ؟ factorتعتمد قیمة المتغیر  -٨

 ؟جیة التالیةما وظیفة اللبنة البرم -٩
 " ؟زیادة مفرطةلطباعة جملة " تحققھ ما الشرط الالزم - ١٠
 (المھام التي یقوم بھا البرنامج) ؟ /ما ناتج التنفیذما وظیفة اللبنات المستخدمة - ١١
  ، ما النتیجة المتوقعة وأین تظھر النتیجة ؟ 21تساوي  factorإذا علمت أن قیمة المتغیر  - ١٢

  
  تأمل اللبنات البرمجیة اآلتیة ، ثم أجب عن األسئلة التي تلیھا : لة الحاسبةاآلتطبیق بناء على ما درست في  )٢
   )أ 

  
  ما المھام التي تقوم بھا اللبنات السابقة ؟ -١
 وظیفتھ ؟ مع تحدید،  مستخدم في التطبیق اسم متغیر اذكر -٢

  
  ؟ وما ھي وظیفتھا ،  في التطبیق مستخدمة  أداةاسم  اذكر -٣
 تیجة المتوقعة ؟، ما الن 1 الرقم على الضغط عند -٤

  
  ، كیف یمكن عرض الرقم ؟ مرتین  1الرقم على الضغط عند -٥
  ما ھي القیم النھائیة التي یتم تخزینھا داخل المتغیرات األربعة ؟،  ثالث مرات  1الرقم على الضغط عند -٦

 ؟   اللبنة  اختیار ما الھدف من -٧
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١٧ 

 

 

 

 

 : ي ، ثم أجبالالبرمجي الت مقطعتأمل ال  )ب 
  
  
  
  
  
  

 ؟ الحسابیة تحدید نوع العملیة ة المسؤولة عنحدد اللبن -١

  ؟ كیف یمكن الحصول على اللبنة  -٢

 وما الھدف منھا؟   اللبنة  اختیار كیف یمكن -٣
 

 استخرج من اللبنات السابقة ما یلي : -٤
  اسم خاصیة .٣  اسم حدث .٢  اسم أداة .١
  وأخرى عددیة قیمة نصیة .٦  اسم متغیر نصي .٥  اسم متغیر عددي .٤

 
فما ھي القیم المخزنة داخل المتغیرات األربعة قبل  12×2ھي  Label1خلة على شاشة األرقامإذا كانت العملیة المد -٥

  ؟  equalوبعد الضغط على زر 
 : ، ثم أجب تأمل اللبنات البرمجیة اآلتیة  )ج 

 
 ؟ النتیجة المتوقعة عند تنفیذهما ، ومتى یتم تنفیذ الحدث  -١
 ؟ ما األدوات المستخدمة في اللبنات المقابلة -٢

  ؟ اسم المجموعة التي تضاف منھا اللبنة  اذكر -٣
 

 ؟الریاضیة اذكر اسم المجموعة التي یمكن من خاللھا الحصول على العملیة  -٤
  

 ؟     البرمجیة ما الھدف من اللبنة -٥
  

 : ، ثم أجب تأمل اللبنات البرمجیة اآلتیة   )د 
  

 ما العمل التي تقوم بھ اللبنات البرمجیة المجاورة ؟ -١
 تخدمة في اللبنات المقابلة؟ما األدوات المس -٢
 اذكر اسم المجموعة التي یمكن من خاللھا الحصول على  -٣

  ، وما الھدف من استخدامھا ؟العملیة الریاضیة 
 ؟ المستخدم ، ومتى یتم تنفیذه الحدث ما اسم -٤
 الحدث ؟عند تنفیذ  Label1قام رفما ھي القیمة المعروضة على شاشة األ 25تساوي  newإذا كانت قیمة المتغیر  -٥
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١٨ 

 

 

 

  
 
  

  كما یلي : Markباسم  App inventorصمم تطبیق باستخدام برنامج :  السؤال األول
 یكون فوق فما50 كان المعدل  إذابحیث  والتقدیر، المعدل ویحسب مواد ثالثة في عالمات ادخال على یعمل - ١

 .راسب التقدیر یكون 50 من أقل كان ذاوإ  التقدیر ناجح
  . aiaمجلدك على سطح المكتب بامتداد احفظ التطبیق داخل  - ٢

  كما یلي : Ageباسم  App inventorصمم تطبیق باستخدام برنامج :  السؤال الثاني 

سبعة عشر  یساوي أو من أكبر الفرد عمر كانبحیث إذا  ،لسجل االنتخابات  المتقدم الفرد عمر استقبال على یعمل - ١
 . (ال یحق له االنتخاب) رسالة اظهار یتم كان أقل ذاإ و  ( یحق له االنتخاب) العبارة اظهار یتم ،ةسن

  . aiaاحفظ التطبیق داخل مجلدك على سطح المكتب بامتداد  - ٢
 كما یلي : areaباسم  App inventorصمم تطبیق باستخدام برنامج :  السؤال الثالث 

 طول المستطیل وعرضه ویقوم بحساب مساحة المستطیل . استقبال على یعمل - ١
م / =مالحظة املستطيل  .العرض× الطول  ساحة

   . aiaاحفظ التطبیق داخل مجلدك على سطح المكتب بامتداد  - ٢
 : مع مراعاة ما یلي Addباسم  App inventorصمم تطبیق باستخدام برنامج :  السؤال الرابع 

  تصمیم الواجهة المقابلة . - ١
خراج ناتج عملیة ال 0-9استقبال األرقام من  - ٢  جمع .على شاشة البرنامج وإ
  . aiaحفظ التطبیق داخل مجلدك على سطح المكتب بامتداد  - ٣

  
 :مع مراعاة ما یلي  sinباسم  App inventorصمم تطبیق باستخدام برنامج :  السؤال الخامس 

  تصمیم الواجهة المقابلة . - ١
خراج ناتج حساب جیب الزاویة . 0-9استقبال األرقام من  - ٢  على شاشة البرنامج وإ
  . aiaخل مجلدك على سطح المكتب بامتداد حفظ التطبیق دا - ٣

  
 :مع مراعاة ما یلي  cal1باسم  App inventorصمم تطبیق باستخدام برنامج :  السؤال السادس 

  تصمیم الواجهة المقابلة . - ١
 على شاشة البرنامج . 0-9استقبال األرقام من  - ٢
 . clearمسح العدد المدخل عند الضغط على زر  - ٣
 . Backمدخلة عند الضغط على زر التراجع عن آخر قیمة  - ٤
  . aiaحفظ التطبیق داخل مجلدك على سطح المكتب بامتداد  - ٥

 

 عملية على الوحد الثانية أسئلة 
 

 تمت بحمد هللا 
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