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 تحذير

  طريقةة  سةواء أنانةل تلكترونيةة ال يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو نقله على أي نحو أو بأية

أو بالتصوير أو بخالف ذلك  أو استخدامها في تنتاج أية مادة مماثلة تال بموافقة خطية من المؤلف  

 .ومن يخالف ذلك يعّرض نفسه للمساءلة القانونية  مع حفظ نافة الحقوق المدنية والجنائية

 ي تةةا اسةتخدامها فةةي تعةةداد هةةذ  المةةادة التةةا تن أسةماء العالمةةال التجا يةةة وأسةةماء المنتجةال جميعهةة

التد يبية أسماء تجا ية أو عالمال تجا يةة مسةجلة خا ةة بمالكيهةا فحسةا  ودا  النشةر ال عال ةة 

 .لها بأي من المنتجال أو الشرنال التي و د ذنرها في هذ  الوحدة التعليمية
 

 

 تبرئة وتنويه

 !اقرأ ـ من فضلك ـ لألهمية

، ICDL،  لرخصةنا لرد رينا ريينةدا لرسةبن   ECDLخ بينا ريينةدا لرسةبن   تعد كالً من  لرخصةنا ل  

 جميننا لراننعةخلخ لرصةةننا باننة االمننةخ تجةخيننا مبننجةا تةبعننا رموببننا لرخصةننا ل  خ بيننا رييننةدا 

،  رني  هننة  ECDL-F يعد لرمورن  مبنتيالً ان  . أيخرندل  د ل أصخى/  لرسةب    ميخهة في د بة 

ا دأ  تبتصدم في مبةالرتعةيميا   يمك  راذه لرمةدا. ة في أي أمخ م  ل م خأي ن ع م  لراخلكا بينام

،  رني  (ICDL) ريينةدا لرسةبن  لرمتيدمنا  لرطةبا اةى لإلاندلد رةتيندم ىرنى لصتبنةخلخ لرخصةنا لرد رينا

هنة  أيا ضمةنةخ تيدماة موببا لرخصةا ل  خ بيا رييةدا لرسةب   أ  لرمور  اةى أ  لبتصدلم هذه 

دا بيضم  لجتيةز لالصتبةخ لرمتعةق باة،  يايخ لبتصدلم لراعةخ لرصنة  بةرمنةدا لردخلبنيا لرمعتمندا لرمة

رةخصةا لرد ريا لرمتيدما رييةدا لرسةب   ىرى أ  هذل لرمنتج قد تمنخ مخلجعتنو  لاتمنةده بانكل مبنتيل 

ني رةخصةننا لرد ريننا فني لننل مننة يت لفننق  معيننةخ لرمطةبيننا لرتينيننا  هندل  لرننتعةم رمناننة  لإلةنندلخ لر ننة

 .لرمتيدما رييةدا لرسةب  

 

 عزيزي القارئ:

 لقيةةادة الحاسةةوب تشةةمً أيرةةا  الرخصةةة الدوليةةة المتقدمةةة  تن أيةةة ترةةا ة تلةةى الرخصةةة ا و وبيةةة

المنهةةاج الرسةةمي المعتمةةد مةةن  بةةً مؤسسةةة  2.0 ويعةةد اد ةةدا    ةةا. المتقدمةةة لقيةةادة الحاسةةوب

المتقدمةةةة  لالسةةةتخدام فةةةي برنةةةامجي الرخصةةةة ا و وبيةةةةالرخصةةةة ا و وبيةةةة لقيةةةادة الحاسةةةوب 

 .لقيادة الحاسوبالمتقدمة  والرخصة الدولية

 لقيةادة الحاسةوب فيجةا عليةك أوال  المتقدمةة  تذا  غبل في الحصةو  علةى رةهادة الرخصةة الدوليةة

 .المعتمدة ICDLالتسجيً لدى المزود الوطني في بلدك وذلك بالتسجيً في مرانز اختبا  

  لقيةادة المتقدمةة  أ دل الحصو  على مزيد من المعلومال بشأن التقدم الجتياز الرخصةة الدوليةةتذا

لقيةةادة المتقدمةةة الحاسةةوب فةةي دولتةةك  الرجةةاء االتصةةا  بالجهةةة المحليةةة المانحةةة للرخصةةة الدوليةةة 

الحاسةوب  أو  ةةا بزيةةا ة مو ةةع الويةةا الخةةار بمؤسسةة الرخصةةة ا و وبيةةة لقيةةادة الحاسةةوب فةةي 

 http://www.ecdl.com: نوان اآلتيالع

  تا تخراع المةادة المترةمنة فةي هةذ  المةادة الد اسةية لعمليةة مراجعةة تقنيةة  وفيمةا يتعلة  بةأي مةن

االختبا ال التقييمية أو جيمعها أو تد يبال تقييا ا داء المحتوا  فةي هةذا المنةتف  فهةي تقتصةر فقة  

http://www.ecdl.com/


المنةةتف وال تحتةةوي بشةةكً  ةةريي أو يةةمني ترخيصةةا  مةةن مؤسسةةة الرخصةةة ا و وبيةةة  علةةى هةةذا

 .أو أية اختبا ال أخرى( ICDL) لقيادة الحاسوب الختبا ال

  تا اتخاذ االحتياطال الالزمة جميعها في تعداد هذا المستند  بما فةي ذلةك عمليةال المراجعةة التقنيةة

لقيةةادة الحاسةةوب المتقدمةةة ي منهةةاج الرخصةةة الدوليةةة وغيةةر التقنيةةة  لت طيةةة المهةةا ال المطلوبةةة فةة

 .اد دا  الثاني

  لقد تا بذ  أ صى جهد ممكن لرمان احتواء هذا الكتاب على معلومال د يقة ومحدثةة  ومةع هةذا ال

يتحمً النارر أو المؤلف أية مسؤولية  انونية فيما يخص محتوى الكتةاب أو عةدم وفائةه باحتياجةال 

يتحمً أية مسؤولية أو خسةائر أو مطالبةال متعلقةة بالنتةائف المترتبةة علةى  ةراءة القا ئ  نما أنه ال 

 .هذا الكتاب

  تذا عثةةرل علةةى أيةةة أخطةةاء فةةي هةةذ  المةةادة التد يبيةةة  يمكنةةك االتصةةا  بةةالمؤلف علةةى العنةةوان

وعلى الرغا من الجهد الذي بذ  من أجةً معالجةة أيةة اخطةاء مطبعيةة .  info@specto.coالتالي

ويعتةزم المؤلةف تحةديذ هةذ  المةادة . تقنية فنحن نلتمس العذ  حيا  ا خطاء التي  د تعثةر عليهةاأو 

بصفة دو ية  لذا فإن أية ملحوظةة تةأتي مةن جةانبكا سةيكون لهةا دو هةا الفعةا  فةي مسةاعدتنا علةى 

 .تحقي  أعلى الموا فال

 

 

 
 

  

 هام جدا : نيف تقرأ هذا الكتاب

تطبي  المها ال عمليا  على ملفال معدة مسبقا   ويجا  تعتمد المادة التد يبية على -1

 .عليك الحصو  على هذ  الملفال من المو ع أدنا 

  ا بتحميً الملفال من المو ع www.specto.co/data. 

   ا بفك الر   عن الملفال في المو ع الذي ترا  مناسبا . 

يمكنك  راءة أية وحدة من وحدال الكتاب بشكً منفصً وبأي ترتيا ترا  مناسبا    -2

لقيادة الحاسوب المتقدمة فقد تا مراعاة تمكانية التقدم الختبا ال الرخصة الدولية 

 .بأي ترتيا يرا  الطالا مناسبا  

لرمان تطاب  ا ركا  والصو  الوا دة في هذ  الوحدة مع تلك الموجودة على  -3

 (.التكبير) ك الذي تتد ب عليه  اجعً النوافذ جميعا  في ويعحاسوب

 .Office 2013ُ ممل تد يبال هذا الكتاب وأركاله التي فيه لتتواف  مع مها ال  -4
 

http://www.specto.co/data
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 Database Concepts مفاهيم في قواعد البيانات .1

 Database Development and Use استخدام قواعد البيانات وتطويرها .1.1

 هواتةةف دليةةً ة إدانةة ا عمةةا   ومتابعةةة لتنظةةيا يةةة التجا ا عمةةا  مجةةا  فةةي البيانةةال  واعةةد امفربةة سةتخدمتُ 

 يُمكةن ادرا فة مسةتوى وعلةى هةا روغي المبيعال رفواتي  واستصدا  المخازن  دة أ في التحكا وأ العمالء 

 الطبيةةة الو ةةفالن الشخصةةية اضرا غةة مجموعةةة وتصةةنيف تنظةةيا فةةي البيانةةال  واعةةد امفربةة اسةةتخدام

 .هاروغي

 :ما يأتي استخدام Access 2013 بيانال  اعدة ملف يمن يُمكنكو

  البيانال. لتخزين الجداو  

 دادها.رواست فيها غارت التي البيانال عن للبحذ االستعالمال  

 جداو . في وتحديثها وتيافتها البيانال ضرلع النماذج  

 معين بتخطي  طباعتها أو البيانال لتحليً ري التقا. 

 .رأنث أو واحد بمويوع تختص والتي بعرها  مع تبطةرالم المنظمة البيانال من مجموعة البيانال قواعدف

 فةي الموجةودة نةرالمشت البيانال) حقو  من الجدو  ويتكون  رأنث أو واحد جدو  من البيانال ة اعد نوتتكوّ 

 .(واحد  ف في الموجودة البيانال مجموعة) سجاللو  (واحد عمود

 يخ تةا أو  ةا  أو نةص من الواحد  الحقً في البيانال محتوى مع يتواف  بشكً البيانال نوع  تختا أن يجاو

 (المؤلةف )اسةا الحقةً سةاال (Number  ا/ ) البيانال نوع تحديد يجوز ال المثا  سبيً فعلى  لختنعا/ال... أو

 .(Text/ )نص هو الذي

 مثةً  خصةائصال هةذ  علةى التعةديً يُمكنةكو فيةه  المخزنةة البيانةال بنةوع تتعلة  خصةائص حقً نً يمتلكو

 .هارغيو التنسي و اييةراالفت والقيمة الحقً حجا

 أو حقةً ساسةيا  مفتةا فال  ةر مكة سةجالل وجةود عةدم مةن تأّنةدلل للجةدو  أساسةي مفتةا  تحديد المها ومن

 اآلتية: الفوائد يحق  الذي را م  السجالل بين  ارللتك  ابلة رغي بياناتها  حقو  مجموعة

 زها.روف البيانال جاعراست في عةرالس وبالتالي ا ساسي  للمفتا  تلقائي بشكً سرفه تنشاء 

 البيانال.  اعدة في الجداو  بين العال ال تنظيا 

 يدة.رف تكون أن يجا السجالل جميع  ن البيانال   ارتك منع 

 Types of database models البيانات قواعد أشكال .1.1.1

 تخةةزينو البيانةال   اعةدة بنةاء فيهةا يةتا التةي يقةةرلطل تبعةةا   بينهةا فيمةا تختلةف  عديةدة أرةكا  البيانةال لقواعةد

 يأتي: ما ا ركا  هذ  ومن  فيها البيانال

 المسطح الشكل/ Flat: تنشةاء سةهولة مةن غارالة وعلةى .رنبية واحةد جةدو  فةي البيانال فيه تخّزن 

  ورمةة مةةع اد ةةال   ةةعا يكةةون أن ويُمكةةن  ن  رمةة رغيةة أنةةه تال البيانةةال   واعةةد مةةن الشةةكً هةةذا

 الو ل.

 الهيكلككي الشكككل/ Hierarchical: عرتتفةة التةةي ةرالشةةج يشةةبه هيكلةةي بشةةكً البيانةةال فيةةه تخةةزن 

 يسةةتخدم  نةةه ؛البيانةةال عادةسةةتاب يسةةمي حيةةذ ا رةةكا   نافةةة بةةين ا   اشةةانت ا وسةةع وهةةو  غصةةونها

  ()الطفً من عديدة رعنا  لديه يكون أن ()الوالدان رلعنص يُمكن حيذ  (والطفً )الوالدان عال ة

 فةإن وبالتالي  ()الوالدان من واحد رعنص سوى لديه يكون أن يُمكن ال ()الطفً رعنص أن حين في
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 الحقو  تكون حيذ للجداو   مكافئا   را م هذا ويصبي نوعها  حسا توزيعها سيتا سجً نً حقو 

  فوف. في والسجالل أعمدة  في

 المطلةوب   بالقةد نةا  رم لةيس أنةه تال البيانال  واعد من الشكً هذا عةروس بساطة من غارال وعلى

 .(One to Many اف/ربأط أس ) عال ة تال يستخدم ال  نه

 العالئقي الشكل/ Relational: بدال   منفصلة  جداو  في  معا   البيانال من رنبي عدد ياّ  على يقوم 

 المفتةا  علةى أساسةا   تقوم بعال ة  بينها فيما الجداو  هذ  تب روت .رنبي واحد جدو  في تخزينها من

  يدة.رف السجالل من يجعً الذي ا ساسي 

 جداو  من البيانال بمعالجة يسمي( ـ Microsoft Accessـ مثً ) البيانال  واعد من الشكً هذاو

 .الجداو  تنظيا تعادة تلى الحاجة دون ري تقا أو استعالمال ركً على مختلفة

 الموجه الكائن شكل Object-Oriented: أنةواع ومعظا  نكائنال البيانال بإنشاء الشكً هذا يسمي 

  به. الخا ة اتهحّددم وله  (SQL/ نبةرالم االستعالمال ل ة) يدعا ال الشكً هذا

 Stages of a database البيانات قواعد بناء احلرم .2.1.1

 ىناةء قبل  ل م  م  بةرعديد لرييةم م  بد ال ىذ ببيطةً، أمخلً  تاة ىدل أ   تةميماة بيةنةخ اادقة ىناةء يعد   ال

 اآلتي: تيارالت يمن بها التقيد ينب ي منطقيا   تبةرم احًروم خطوال فهناك بيةنةخ، قةادا

ض رتحديةد ال ةو  تحليةً حاجةال المسةتخدمين بعةد :Logical Design /المنطقكي التصميم حلةرم .1

 تحليةةً ف هةةذ  المرحلةةة يةةتا وتنظيمهةةا  المطلوبةةة المعلومةةال علةةى  العثةةو  ومةةن  اعةةدة البيانةةال

 جةدو   لكةً ا ساسية المفاتيي وما تنشاؤها  ينب ي التي الجداو  وتحديد أنواعها  وتحديد البيانال 

 .الجداو  هذ  بين تنشاؤها ويالمن   العال ال وما

  ومحدثةة د يقةة لمعلومةال الو ةو  حة  ـ  ةحيي بشةكً تصميمها تاّ  التيـ  البيانال  اعدة رتوفو

 فةةي غةةارت  نةةك البيانةةال   اعةةدة مةةع العمةةً فةةي ا هةةداف لتحقيةة  أساسةةا   الصةةحيي التصةةميا ويعةةدّ 

 .بسهولة المستقبلية والتو عال الت يير مع وتتكيف باحتياجاتك تفي بيانال  اعدة على الحصو 

 Access 2013 نةةامفرب فيهةةا سةةتخدميُ  :Database Creation /البيانككات قاعككد  إنشككاء حلككةرم .2

 تلةى المعلومال تقسيا يتا حيذ التصميا  حلةرم في تاّ  الذي التخطي  حسا البيانال   اعدة دنشاء

 يةتا نمةا ا ساسةية  المفةاتيي وتعيةين  ()حقةو  أعمةدة تلةى المعلومال هذ  رعنا  وتحويً جداو  

 .ستحتاجها التي واالستعالمال ري والتقا والنماذج  الجدو  عال ال تعداد فيها

 مةن أو باليةد  نتابةة تمةا الجةداو  في البيانال تدخا  فيها يتا :Data Entry /البيانات إدخال حلةرم .3

 .ىرأخ تطبيقال أو جداو  من ادهاراستي خال 

 عةةن بحثةةا   التصةةميا يتنقةةي فيهةةا يةةتا :Data Maintenance /وإصككالحها البيانككات معالجككة حلككةرم .4

 فيها يتا نما سليا  بشكً الجداو  بناء من تأّندلل البيانال تسوية  واعد تطبي  فيها يتا نما ا خطاء 

  جديةدة سةجالل وترةاف لهةا  داعةي ال التي السجالل فتُحذف يومي  بشكً البيانال تحديذ أيرا  

  .را م لزم تذا

 مةن ئيسرالة الهةدف حلةةرالم هةذ  تعةدّ  :Information Retrieval /المعلومكات اسكترجا  حلكةرم .5

 الصةلة  ذال المعلومةال جاعرسةتال والنمةاذج االستعالمال تنشاء يُمكن حيذ البيانال   اعدة تنشاء

 .لرالزما ةخيخلرتي تنشاء يُمكن نما
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 Business applications of databases البيانات قواعدل يةرالتجا تطبيقاتال .3.1.1

 يأتي: ما منها  ية التجا ا عما  مجا  في عديدة تطبيقال البيانال لقواعد

  الديناميكيككة الويكك  مواقك/ Dynamic Website: موا ةةع أنةةواع أحةةد هةةو الةديناميكي الويةةا مو ةةع 

 فةي والمعلومةال البيانةال هةذ  تخزين يتا ما غالبا  و   ارباستم محدثة بمعلومال مجهز لكنه الويا 

 المنتجةال  ومعلومةال  ا سةعا تحةديذ نالرالشة تسةتطيعو ويةا  خةادم على تحتوي بيانال  اعدة

 .التسوق و وائا

 الكلمال نتابة خال  من يدونها ري التي والمعلومال البيانال عن بالبحذ للمستهلكين تسمي أنها نما

 مةةع المسةتخدم  نلمةال بمطابقةة البحةذ محةرك ويقةوم عنهةا  يبحثةون التةي المعلومةال عةن ةرالمعبّة

  البحذ. نتائف المستخدم على ضريع ثا لديه  الموجودة بالمستندال المتعلقة البيانال  اعدة

 بالمسكتهل  العالقكة  رإدا أنظمكة/ Customer Relationship Management Systems:  تتعلة 

 حيةةذ المسةةتهلكين  وبةةين  والمنظمةةال نالرالشةة بةةين بالعال ةةة (بالمسةةتهلك العال ةةة  ةاتد) أنظمةةة

 نة رالش مبيعال في والتحكا التخطي  على يعمً بالمستهلكين خا ا    سما   المنظمال هذ  تخصص

 فالمسةتهلك  نالرالشة هةذ  مةع المسةتهلكين تفاعً نيفيةو بالمستهلكين  نةرالش عال ة نيفية وتحديد

 .والمنظمال نالرالش لهذ  الحياة عصا هو

 نةزي روم منظا بشكً المستهلك بيانال فيه نخز  تُ  بشكً بالمستهلكين باالتصا  تسمي امفرالب هذ 

 وبأ ةً الخةدمال أفرةً تقةديا مع بسهولة  هاواحتياجات المستهلكين اهتمامال تحديد خالله من يُمكن

 لزيةةادة ررفةة أ صةةى رتةةوفيو مةةنها  القةةدماء علةةى والمحافظةةة جةةدد  زبةةائن نسةةا وبالتةةالي  تكلفةةة

  المبيعال.

 .المستهلكون يحتاجه لما السليا الفها خال  من بيرال زيادة هو ا نظمة هذ  من ئيسرال فالهدف

 ي راــالمش درموا طـيـتخط ةـظمـأن/ Enterprise Resource Planning Systems: ذ ـهة ًـتعمة 

 .يةربش أم مادية د موا نانل سواء  جية والخا الداخلية د الموا ة تدا على ا نظمة

 به تقوم عمً نً دمف علىـ  لديها التي نزيةرالم البيانال  واعد خال  منـ  ا نظمة هذ  تساعد نما

 حاجةالحةّدد ت نزيةةرم بيانةال  واعةد باسةتخدام لهةا  التابعة الالمنظمو رالدوائ مع ئيسةرال ةرالدائ

  ة.ردائ نً

 عنةد أمةا  الحتياجاتهةا تبعةا   يةة متعا امفربة تسةتخدم  دأو ررنة  ةردائ نً فإنالعملي  الوا ع وفي

 بيانةال ترةا  واحةدة مظلة تحل امفرالب هذ  ترع فإنها (يع المشا د موا تخطي  أنظمة) استخدام

 من يجعً نحو   على ةرللدائ عملية احالرا ت تقدم وبالتالي ني  تشا بشكً بتحليلها وتقوم ة ردائ نً

 المبيعال. زيادة وبالتالي  للمستهلك غوبةرم منتجاتها

نما أنك باستخدام هذ  ا نظمة تستطيع تعقةا الطلبيةال المختلفةة  بشةكً يسةاعد علةى  فةع الكفةاءة  

 ظام.اجية للشرنال التي تستخدم هذا النوادنتوزيادة التوا ً 

 الوي  مواق  محتوى  رإدا أنظمة/ Website Content Management Systems: هةذ  ُ ممل 

 .. .والمسةتندال والفيةديو  والصةو النصةور مةن الويا محتوى تطبيقال استخدام لتسهيً ا نظمة

 مو ةع محتةوى حةذف أو ريةرتح أو تيافة من html بل ة المختصين رل ي ا نظمة هذ  تسمي حيذ

 الملفةال تحميةً نيفيةة فةةرمع تلةى وال  html بل ةة مجتهةارب نيفيةة فةةرمع تلى الحاجة دون الويا 

 لهةا تسةمي صةة خصم بقوالةاـ  التقنيةين رغيـ  المستخدمين هؤالء تزود ا نظمة هذ  أن ذلك ؛فيها

 الويا. ومو ع يتف  بما البيانال هذ  بتنسي  المحتوى ة تدا نظام ويقوم البيانال  بإدخا 
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 SQL كبةرالم االستعالم لغة .4.1.1

 االسةتعالمال ل ةة باسةتخدام البيانةال تطلةا الحقيقةة فةي فإنةك بيانةال   اعدة من البيانال دادراست يدرت عندما

 مةةةع للتعامةةةً حاسةةةوب ل ةةةة هةةةيو  SQL ((Structured Query Language يسةةةمى مةةةا أو نبةةةةرالم

 فةي SQL يسةتخدم بتشة يله تقةوم اسةتعالم فكةً البيانال.  واعد امفرب في  والعال ال الحقائ  من مجموعال

 بالنسةةبة حتةةى وفهمهةةا  SQL اءةر ةة الصةةعا مةةن لةةيس  الحاسةةوب ل ةةال مةةن رالكثيةة عكةةس وعلةةى  الخلفيةةة

 .للمبتدئين

ةةنة  اسةةتعالمال تنشةةاء علةةى SQL عمةةً نيفيةةة فهةةا يسةةاعدك أن يمكةةن ةةا عليةةك ويسةةهًّ محس   نيفيةةة فهةةا أير 

 .روالمعايي ا سئلة على ادجابة في مساعدتك وبالتالي  جوةرالم النتائف جعريُ  ال استعالم ت ال 

 :SQL كبةرالم االستعالمات لغة إلى رأكث فرللتع اآلتية الخطوات اتب  واآلن

 .(accdbافتي  اعدة البيانال )ل ة االستعالمال. .1

  تذا (Enable Content)تمكةين المحتةوى/   علةى ز ر  انقة(Message Barسائً/ ري  الرمن )ر .2

 .رلزم ا م

  (ة ا يمةةن علةى االسةةتعالم )مكةةان السةةكن الفةةأ  بةز ر  انقةة(Navigation Barمةن )جةةزء التنقةةً/  .3

يقةة ر  وراهد االسةتعالم فةي )ط(Design Viewض التصميا/ ر)ع رمنها ا م رالئحة  اخت رفتظه

 .(Design Viewض التصميا/ رع

علةى السةها  ر  انقة(Results  ومةن المجموعةة )النتةائف/ (Designيمن عالمة التبويا )تصةميا/  .4

 SQL /SQLض ريقةةة عةةر)ط رمنهةةا ا مةة رالئحةةة  اختةة ر  فتظهةة(Viewض/ رأسةةفً أيقونةةة )عةة

View)راالستعالم بل ة االستعالمال الم ر  فيظه( نبةSQL). 

 

 

 يأتي: ما ستالحظ  رالظاه اللغة من

  ض التصةةميا/ ريقةةة عةةر)ط فةةي الةةذي نفسةةه تيةةاربالت تبةةةرم االسةةتعالم حقةةو  أسةةماءأنDesign 

View). 

 االستعالم. في ترمينها تاّ التي أخذل منها الحقو  التي  و اجدال بيان أسماء 

 ذال بعال ة تبطةرم الجداو  أن (  داخلي ب/ Inner Join). 

  أو  ()عمةان المدينةة فةي يسةكنون الةذين للعمالء السجالل  تظها على  ائمة االستعالم نتائفمعايير 

  .()ميا فربالح ا ولى أسماؤها تبدأ الذين

  تشتمً جملةSQL العبةا ال هةذ  و ةد تكةون بعة    وظيفةة معينةةنةً منهةا تةؤدي   على عبةا ال

  1الصةحيحة الجملةة بنةاء اسةتخدام عليك يتعين  SQL تستخدم وعندما.   وبعرها اختيا يمطلوبة

 مةةن العديةةد مسةةتخد  ي   أنةةه نمةةا ادنجليزيةةة  الل ةةة فةةي الجملةةة بنةةاء تلةةى SQL جملةةة بنةةاء يسةةتندحيةةذ 

 .ذاتها رالعنا 

                                                           

  حيي. بشكً الل ة رعنا  دمف خاللها من يتا  واعد مجموعةهو  الجملة بناء 1
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 :الشائعة SQLعبارات بعض  يبين اآلتي الجدولو

 ؟مطلوبة الوظيفة SQL عبا ة

SELECT نعا .المطلوبة تسرد الحقو  التي تحتوي على البيانال 

FROM  الوا دة في عبا ة الحقو تسرد الجداو  التي تحتوي على 

SELECT. 

 نعا

WHERE نً سجً مراد ترمينه  معايير الحقً التي يجا أن يحققهاحّدد ت

 .في النتائف

 ال

ORDER BY ال .نيفية فرز النتائفحّدد ت 

HAVING في جملة SQL ذ  ه حّددت تحتوي على داالل تجميعية  التي

الشروط التي تنطب  على الحقو  التي يتا تلخيصها في العبا ة 

 .SELECTعبا ة 

 ال

 البيانال.  اعدة أغل  .5
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 (1) الذاتي التقييم

 يأتي: فيما الصحيحة اإلجابة راخت

 تستخدم: فإن  معين، بتخطيط اعتهابط أو البيانات لتحليل 

 االستعالمال. -ب الجداو . -أ

 .ري التقا -د النماذج. -ج

 األساسي؟ المفتاح فوائد من ليس اآلتية  األمو أي 

 زها.روف البيانال جاعراست في عةرالس -أ

 الجداو . بين العال ال تنظيا -ب

 البيانال.  ارتك منع -ج

 .المناسا الحقً حجا تحديد -د

 الشكل: هو (والطفل )الوالدان عالقة يستخدم الذي اتالبيان قاعد  شكل  

 .العالئقي -ب .الهيكلي -أ

 .الموجه الكائن -د .المسطي -ج

 اآلتي: تي ربالت تبةرم احلرم ضمن البيانات قواعد بناء يتم  

 .واد ال  المعالجة البيانال  تدخا  ادنشاء  التحليً  التصميا  -أ

 .ادنشاء واد ال   المعالجة البيانال  تدخا  التصميا  التحليً  -ب

 .واد ال  المعالجة البيانال  تدخا   ادنشاء  التصميا التحليً  -ج

 .ادنشاء واد ال   المعالجة البيانال  تدخا  التحليً  التصميا  -د

 جككدول، لكككل األساسككية المفككاتيحو إنشككااها، ينبغككي التككي الجككداول تحديككد فيهككا يككتم التككي حلككةرالم 

  هي: الجداول، هذه بين إنشااها المْنوي العالقاتو

 .المنطقي التصميا -ب .التحليً -أ

 .البيانال تدخا  -د .البيانال  اعدة تنشاء -ج

 بالمصطلح يقصد (SQL):  

 .نبةرالم االستعالمال ل ة -ب .المنربطة االستعالمال ل ة -أ

 .المتشابهة االستعالمال ل ة -د .البسيطة االستعالمال ل ة -ج

 


