أكاديمية بهيج

Baheeg Academy
تمرين أكسس 63

مالحظة :لتنزيل ملفات ومشاهدة الحل النموذجي للتمرين يرجى زيارة موقعي www.baheeg.com:
الدرجة 011:

الوقت  01:دقيقة

درجة النجاح 51:

افتح الملف تمرين 36من المستندات ثم أجب علي االسئلة التالية
السؤال األول :
أنشئ جدوالً جديداً باستخدام المعلومات التالية  :أحفظ الجدول باسم (محاضر)  ،انقر على ال عندما يطلب منك
تحديد مفتاح أساسي للجدول ؟

السؤال الثاني
اكتب البيانات التالية في جدول المواقع :

السؤال الثالث
أضف حقالً إلى جدول المرافق الجديدة وسمه الموقع وليكن نوع البيانات هو نص بحيث يكون حجم الحقل 31
حرفا ً ؟
السؤال الرابع
غير البيانات في حقل رقم المقرر  0111في جدول المناهج ليصبح اسم المقرر الحاسب اآللي ؟
السؤال الخامس
استعرض السجل األخير في جدول (المناهج القديمة) وانسخ البيانات في حقل اسم المقرر ثم الصقه في حقل
الجواب من جدول اإلجابات ؟
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السؤال السادس
في جدول التصنيفات ،أنشئ فهرسا ً لحقل رقم التصنيف بحيث يكون بدون تكرار ؟
السؤال السابع
غير خصائص الحقل أسم المقرر في جدول المناهج الجديدة بحيث يصبح نوع البيانات نصا ً ومكون من  31حرفا ً
؟
السؤال الثامن
أضف قاعدة للتحقق من صحة البيانات المدخلة إلى حقل اليوم في جدول األربعاء بحيث يتم قبول الكلمة األربعاء
فقط  ،وليكن نص التحقق هو :اسم اليوم غير مقبول ؟
السؤال التاسع
س /9حرك عمود االسم ليصبح العمود األول في جدول المرافق ؟
السؤال العاشر
أ نشئ عالقة بين الجدولين :االمتحانات واالمتحانات المكتملة  .بحيث تبنى العالقة على أساس الحقل رقم االمتحان
وتكون الحقول المرتبطة بين الجدولين متساوية ؟
السؤال الحادي عشر
س/00عدل العالقة بين الجدولين الطالب واالمتحانات المكتملة بحيث ال يمكن حذف أي سجل في الجدول
االمتحانات المكتملة عندما يوجد سجل مرتبط به في جدول الطالب ؟
السؤال الثاني عشر
عدل اتجاه الصفحات في تقرير المناهج إلى اتجاه أفقي  ،وعدل حجم الورق إلى  A4ثم أغلق التقرير ؟

مع تمنياتي بالتوفيق
م/أحمد بهيج حلمي
شكر خاص جدا الي  moonمن االنترنت
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