
 

 

 

( من خالل الدروس التي تم  Accessتم التعرف على مجموعة من المزايا لبرنامج قواعد البيانات )

شرحها،والمهارات التي تم إتقانها وتم تنفيذها عملياً على الحاسوب ،بناءاً على ذلك قم بتنفيذ ما يلي عملياً  

 مراعياً في ذلك التسلسل في تنفيذ خطوات السؤال بكل دقة وإتقان :  

 

 ) عالمة ( . Access 2010شغل برنامج معالج النصوص    .1

 وأحفظها داخل مجلد خاص بك على سطح المكتب )عالمة (.  اسم )طالب (  بيانات فارغة ب أنشئ قاعدة   .2

أنشئ داخل قاعدة البيانات جدوالً بطريقة عرض ورقة البيانات حسب الحقول اآلتية مع مالحظة تغيير   .3

 اسم الحقل ) المعرف ( ليصبح) رقم الطالب ( ثم طبِق ما يلي :  

 

 

 

 أحفظ الجدول باسم ) الطالب ( ثم أغلقه ) عالمة (.  .1

 التصميم )عالمة (. افتحِ جدول الطالب بطريقة عرض  .2

 )عالمة (.  50اجعلي حجم حقل )اسم الطالب ( يساوي  .3

 اجعلي القيمة االفتراضية لحقل الجنسية أردني )عالمة (.  .4

 أحفظ عملك وأغلقي جدول الطالب )عالمة (.  .5

 

 

 

 

 أنشئ جدوالً بطريقة عرض التصميم حسب الحقول اآلتية ثم نفِذ ما يلي :   .4

 

 أحفظ الجدول ب اسم ) الغرفة الصفية ( )عالمة (.  .1

 اجعل حقل ) الصف والشعبة( مفتاحاً أساسياً ) عالمة (.  .2

 أحفظ العمل وأغلق جدول الغرفة الصفية )عالمة ( .  .3

 

 

 المملكـة األردنية الهاشمية 

 وزارة التربيــة والتعليـــــم

 مديرية التربية والتعليم / لواء بني عبيد 

 مـــــدارس األردن الوطنيـــــة

 
 

 

 وب  ـــــــاســـــالح ادةــــــالمــــــــ

 ) أ  / ب (  الـعــاشــــــر ف ــــــــــــــالص

  العام  الدراسي 

 الثـــانـــــــــي  الفصل الدراسي

 روال بني ملحـــم معلمة المادة

  ةاسم الطالب

 نوع البيانات  اسم الحقل

 ترقيم تلقائي  رقم الطالب

 نص  اسم الطالب

 تاريخ/وقت  تاريخ الميالد

 نص  الجنسية

 رقم المعدل

 مذكرة مكان السكن

 نعم /ال  صفة بطاقة الغوث

 نص  الصف والشعبة  

 نوع البيانات   اسم الحقل  

 نص  الصف والشعبة 

 نص  اسم الطابق 

 نص  مربي الصف 

 يتبع ......



 

 

 عالمات (   3افتح جدول الغرفة الصفية بطريقة عرض ورقة البيانات وأدخِل البيانات التالية :)   .4

 الصف والشعبة  اسم الطابق  مربي الصف 

 أ 10 الثالث  آالء روا شدة 

 أ 8 الثالث  روان درادكه

 أ1 الثاني  فيروز القط 

 ب  2 الثاني  فاطمة القضاة 

 ب  9 الثاني  أنسام خصاونة 

 ب  3 الثاني  الزعبي آمال 

 Kg2 األول  أحالم 
 

 عالمات (   3البيانات التالية :) افتحِ جدول الطالب بطريقة عرض ورقة البيانات وأدخِل  .5

 

 أغلق قاعدة البيانات ) عالمة ( .  .6

   

 

 

 رقم الطالب  اسم الطالب تاريخ الوالدة الجنسية المعدل مكان السكن صفة بطاقة الغوث الصف والشعبة

 1 محمد  4/2/2001 أردني 99 الحي الشرقي  أ 10

 2 أحمد  26/8/2001 أردني 95 الحي الشرقي  أ 10

 3 سلطان  2/2/2005 سوري  94 حواره  ب  2

 4 فهد 9/5/2002 أردني 96 الحي الجنوبي  ب  9

 5 حمزة 14/7/2002 أردني 85 مجمع عمان  ب  9

 6 يحيى  15/3/2004 أردني 81 الصريح  ب  3

Kg2  7 محمود  1/1/2009 أردني 95 الحصن 

 انتهت األسئــــــلة 

 

 
 
 

 

 
 
 


