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 : اختر اإلجابة الصحيحة – 1
 العمليات البنكيةتستخدم فقط في  قواعد البيانات  –أ 
 توجد تطبيقات متقدمة لقواعد البيانات مثل استخدام الذكاء االصطناعي والتجارة االلكترونية –ب 
 .يتم تصميمها وتخزين البيانات فيها من أجل غرض معين قواعد البيانات –ج 
 (ج+ب)  –د 
 

وتعللديلها واسللتخراجها فللي صللورة م  مللة  إدخالهللايفيللة محللدد لتنملليم المعلومللات يبسللط ك أسلللوب - 2
 :مفهوم لل ..  ياانات المترابطة والمتجانسة منطقيللمستخدم لمجموعة مشتركة من الب ومفهومة

 قواعد البيانات –أ 
 الملف التتابعي –ب 
 السج ت –ج 
 الحقول –د 
 
رتبطللة ملع بع لها اللبعض بع قللة هلي مجموعلة مللن عناصلري البيانلات المنطقيلة الم قواعلد البيانلات - 3

 :مما تتكون هذه الجداول . (.واحد أو أكثر)معينة، وتتكون قاعدة البيانات من جداول 
 (Fieldsحقول ) أعمدة من ولاتكون الجدت –أ 
 Record) سج ت )صفوف  من ولاتكون الجدت –ب 
 صفحات على شكل تقارير من ولاتكون الجدت –ج 
 (ب+أ) –د 
 
. بلللنفر ترتيلللب وصلللولها للمللللف سلللجل بعلللد سلللجل بشلللكل متسلسلللل سلللج ت البيانلللات يلللتم تخلللزين – 4

 : سجل أخر إلىسجل  أولالسترجاع البيانات تجري عملية قراءة السج ت من 
 ملف مفهرر –أ 
 ملف عشوا ي –ب 
 ملف تتابعي –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 
 
 
 



عنلوان كللل سللجل بيانللات، و تللتم  أووقللع يلتم تخللزين سللج ت البيانللات بشلكل عشللوا ي مللع معرفللة م - 5
 : قراءة البيانات مباشرة عن طريق العنوان

 ملف مفهرر –أ 
 ملف عشوا ي –ب 
 ملف تتابعي –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 
 : سجل بيانات أي إلىول ل له يتم الوصلخ منو الكتاب بفهرر  بهلأش  - 6
 ملف مفهرر –أ 
 ملف عشوا ي –ب 
 ملف تتابعي –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 
عملية التعديل والحلذف و ،  الوقتمن ملف مما ي يع حيز التخزين والجهد و  أكثرتكرار البيانات في  – 7

 :وتعتبر من ،  المواصفات القياسية إلىاالفتقار و ،  تتطلب جهد ووقت وكلفة عالية
 مشاكل قواعد البيانات –أ 
 مشاكل الملفات –ب 
 ياطيمشاكل النسخ االحت –ج 
 مشاكل صيانة البيانات –د 
 
 .. االسللتع م عنهلا ، حيللب كللل بيللان يمثللل عنصللر مسللتقل أو إدخالهللاهلي كافللة البيانللات المطلللوب  - 8

 : ....(اسم المريض ، رقم الغرفة ، العنوان ، )مثل 
 بناء قاعد البيانات –أ 
 نمم قواعد البيانات –ب 
 المعلومات –ج 
 البيانات –د 
 
 
 : ات التي تمت معالجتها وو عها في صورة م  مة ومفهومة للمستخدمهي البيان - 9



 بناء قاعد البيانات –أ 
 نمم قواعد البيانات –ب 
 المعلومات –ج 
 البيانات –د 
 

بلنفر الشلكل  إملاوتعلديلها واسلتخراجها  إدخالهلامحلدد لتنمليم البيانلات يبسلط كيفيلة  أسلوبهي  - 11
 : شاشات استع م مع التحكم في كل عملية أوتقارير  أو إحصا يةمجمعة في صورة  أوالمدخل 

 بناء قاعد البيانات –أ 
 نمم قواعد البيانات –ب 
 المعلومات –ج 
 البيانات –د 
 

 : البياناتهو عملية تخزين البيانات نفسها في وسط تخزين تتحكم به نمم قواعد  - 11
 بناء قاعد البيانات –أ 
 نمم قواعد البيانات –ب 
 معلوماتال –ج 
 البيانات –د 
 

 :اخترت اإلجابة الصحيحة  – 12
 بديل لملفات البيانات ونمم معالجتها إيجادنشأت قواعد البيانات ونمم قواعد البيانات من اجل  –أ 
 سيستخدمون قاعدة البيانات التطبيقات الذينعند تصميم قاعدة بيانات يجب تحديد المستخدمين و  –ب 
 البيانات و التراكيب والقيود على كافة البيانات أنواعت يشمل تحديد تصميم قاعدة البيانا –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 
 
 
 
 
 



 :  قواعد البيانات إدارةنمم ة خصيصًا لمبرامج تطبيقية مصم – 13
 MS-Access –أ 
 Oracle –ب 
 Sybase –ج 

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 : انات ونمم الملفات التقليديةتفرق بين قواعد البي التيمن الخواص  - 14
 الوصف الذاتي للبيانات –أ 
 الفصل بين البرامج والبيانات –ب 
   البيانات والتعامل مع العديد من المستخدمين فيالمشاركة  –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 : ومعالجة قاعدة بيانات إنشاءمجموعة من البرامج يمكن استخدامها في  - 15
 قواعد البيانات ةإدار نمام  –أ 
 الملفات إدارةنمام  –ب 
 نمام إدارة الجداول  –ج 
 الملفات التقليديةنمام  –د 
 

مكانيةندرة التكرار  - 16  :واقتصادية االستخدام، تكرار البيانات فيالتحكم  وا 
 الملفات التقليديةمميزات استخدام  –أ 
 قواعد البياناتمميزات استخدام  –ب 
 (ب+أ) –ج 
 اإلجابات خاط ةجميع  –د 
 
 
 
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة  – 17



 واللذيتحتوى قواعد البيانات علي البيانات ووصف البيانات وذلك عن طريق إنشلاء فهلرر البيانلات  –أ 
 .(Meta-data)بل يحتوي على ما يسمى 

البيانلات ال تحتوى البرامج على وصف البيانات بل يوجد فصل بينهما مما يتيح إمكانية تعديل شكل  –ب 
 .بدون الحاجة لتعديل البرامج

تتلليح قواعللد البيانللات المشللاركة فللي اسللتخدام البيانللات وكللذلك تعطللي إمكانيللة تعامللل العديللد مللن  –ج 
 .المستخدمين مع نفر قواعد البيانات في نفر الوقت بدون مشاكل

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة  - 18
 .دة البيانات في أي حجميمكن أن تكون قاع –أ 
 .يمكن أن يتم إنشا ها والتعامل معها يدويا أو باستخدام الحاسبات اآلليةقواعد البيانات  –ب 
إذا تم استخدام الحاسب اآللي إلدارة قواعد البيانات فلنن ذللك يلتم علن طريلق مجموعلة ملن البلرامج  –ج 

 .عد البياناتالتي تصمم خصيصا لذلك أو عن طريق استخدام نمم إدارة قوا
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 : استخدام قواعد البياناتمن مميزات  – 19
 امن وسرية البيانات عالية جداً  –أ 
 فرض القيود على المستخدمين الذين لير لهم ص حيات معينة –ب 
 توفير واجهات متعددة لتعامل المستخدم مع البيانات –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

يقوم بندارة قواعد البيانات واللتحكم فلي صل حيات العملل ومراقبلة النملام  قواعد البياناتلدم مستخ - 21
 :يسمى بل ..  وتحسين أداء قواعد البيانات

 (DBA)مدير قواعد البيانات –أ 
 (DB Designer)مصمم قواعد البيانات  –ب 
 (End User)مستخدم قواعد البيانات  –ج 
 (Analyst & Programmer)ممحلل النمم ومبرمج النم –د 
 
 



يقللوم بتصلميم قواعللد البيانللات ليلتم إنشللا ها وينا هلا بطريقللة ذات كفللاءة  قواعللد البيانلاتلمسلتخدم  – 21
 :يسمى بل ..  عالية طبقا لمتطلبات المستخدم

 (DBA)مدير قواعد البيانات –أ 
 (DB Designer)مصمم قواعد البيانات  –ب 
 (End User)مستخدم قواعد البيانات  –ج 
 (Analyst & Programmer)محلل النمم ومبرمج النمم –د 
 

إنشللاء حيللب يللتم ، يكللون لللديهم الخبللرة الكافيللة إلعللداد االستفسللارات المطلوبللة بلغللة االستفسللارات - 22
 :يسمى بل ..  برامج خاصة لهم يقومون بتشغيلها للحصول على المطلوب

 (DBA)مدير قواعد البيانات –أ 
 (DB Designer)د البيانات مصمم قواع –ب 
 (End User)مستخدم قواعد البيانات  –ج 
 (Analyst & Programmer)محلل النمم ومبرمج النمم –د 
 

يقللوم بتحديللد متطلبللات المسللتخدم وتطللوير هللذه المواصللفات المطلوبللة  قواعللد البيانللاتلمسللتخدم  - 23
 :يسمى بل ..  لتحديد المطلوب من قواعد البيانات

 لنمممحلل ا –أ 
 مبرمج النمم –ب 
 مهندر النمم –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

إلنشلللاء التلللي حلللددها وطورهلللا محللللل اللللنمم  بتنفيلللذ المتطلبلللاتيقلللوم  قواعلللد البيانلللاتلمسلللتخدم  - 24
 :يسمى بل .. التطبيقات المناسبة

 محلل النمم –أ 
 مبرمج النمم –ب 
 مهندر النمم –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 : متى ال نستخدم قواعد البيانات - 25



 إذا كانت تكلفة اإلعداد عالية بالنسبة لحجم المشروع –أ 
 إذا كانت قاعدة البيانات و التطبيقات بسيطة و سهلة –ب 
 بي ة ذات عدة مستخدمين إلىكان العمل ال يحتاج  إذا –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

يقوملون بتصلميم حيلب ،  البيانلات بطريقلة غيلر مباشلرةيتعاملون مع قواعلد  الذين األشخاصمن  – 26
 :يسمون بل ..  وتنفيذ نمم إدارة قواعد البيانات نفسها

 المشغلون وأفراد الصيانة –أ 
 البرامج المساعدة مطورو –ب 
 نمم إدارة قواعد البيانات ومنفذو مصممو –ج 
 مستخدمو البرامج التطبيقية –د 
 

يقوملون بتطلوير حيلب ،  ن ملع قواعلد البيانلات بطريقلة غيلر مباشلرةيتعاملو الذين األشخاصمن  - 27
البللرامج المسللاعدة مثللل بللرامج تحليللل الللنمم، تصللميم الللنمم، إنشللاء وتطللوير التطبيقللات، إنشللاء التقللارير 

 :يسمون بل ..  وواجهات التطبيق
 المشغلون وأفراد الصيانة –أ 
 مطورو البرامج المساعدة –ب 
 إدارة قواعد البياناتنمم  مصممو ومنفذو –ج 
 مستخدمو البرامج التطبيقية –د 
 

يقوملون بتشلغيل حيلب ،  يتعاملون مع قواعلد البيانلات بطريقلة غيلر مباشلرة الذين األشخاصمن  - 28
دارتها وصيانتها وكذلك صيانة البرامج واألجهزة المستخدمة في إنشاء وتطوير قواعد البيانلات ..  النمم وا 

 :يسمون بل 
 لون وأفراد الصيانةالمشغ –أ 
 مطورو البرامج المساعدة –ب 
 نمم إدارة قواعد البيانات مصممو ومنفذو –ج 
 مستخدمو البرامج التطبيقية –د 
 
 



 
 : مكونات بي ة نمم قواعد البياناتمن  – 29
 من حواسيب وخوادم وأجهزة ومعدات: المكونات المادية –أ 
 بقواعد البيانات نمم البرمجة الخاصة: المكونات البرمجية –ب 
 األشخاص الذين يتعاملون مع قواعد البيانات: المستخدمون  –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

البيانلات واللنمم التطبيقيلة  وملا ف قواعلدتتواجلد جميلع وفيه  هيكلية نمم إدارة قواعد البياناتمن  – 31
 :وتسمى بل ..  وواجهات التعامل مع المستخدم

  )(Centralized systemالنمام المركزي  –أ 

 (Client-Server)نمام الخادم ل العميل  –ب 
 منفذ قواعد البيانات –ج 
 مترجم لغة االستفسارات –د 
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة  – 31
 منممة ومفهومة هافي مكان ما لجعل أحداب أو أنشطة أووصف لبيانات هي  نماذج البيانات –أ 

 لبيانات والع قات بين البيانات والقيود المفرو ة عليهاتحديد نوع ا بناء البيانات هو –ب 
 (مثل كيفية تعديل أو استرجاع البيانات)يحتوي نموذج البيانات على بعض العمليات األساسية  –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 :ى بل واعد البيانات في لحمة معينة تسمالبيانات المتواجدة داخل ق - 32
 ناتحالة قواعد البيا –أ 
 الحاليالو ع  –ب 
 استرجاع البيانات –ج 
 (ب+أ) –د 
 
 
 
 



 
 :في قواعد البيانات عند Extensionحالة البيانات  تسمى – 33
 للبيانات بدون و ع أي إجراء على عمليات البيانات إنشاء الو ع االبتدا ي –أ 
دخالها ألول مرة –ب   إنشاء الو ع االبتدا ي للبيانات وا 
دخالها ألول مرة ثم يتغير و عها عنلد إجلراء العمليلات المختلفلة إنشاء الو ع  –ج  االبتدا ي للبيانات وا 

 (.إ افة-تعديل-حذف)على البيانات 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

التخاطللب مهمتهللا ،  هللو الجللزء الللذي يسللتهدف المسللتخدمينو  هيكليللة نمللم قواعللد البيانللاتمللن  – 34
 : مرحلة التحليلوتسمى ب،  م برامج تطبيقيةوتستخد،  واالتصال واسترجاع البيانات

 The External or View Levelمستوى البيانات الخارجي  –أ 

 The Conceptual Levelالمستوى المفاهيمي  –ب 

 (Internal Level)الداخلي  ى المستو  –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

التللي تصللف بنللاء  Conceptual Schemaيحتللوي علللي وت هيكليللة نمللم قواعللد البيانللامللن  - 35
تقلللوم بوصلللف الكيانلللات، نلللوع البيانلللات، و ،  نملللوذج البيانلللات المنطقلللي –البيانلللات فلللي قواعلللد البيانلللات 

 :صميم مرحلة التوتسمى ب،  الع قات، القيود وكذلك العمليات التي يعرفها المستخدم
 The External or View Levelمستوى البيانات الخارجي  –أ 

 The Conceptual Levelمفاهيمي المستوى ال –ب 

 (Internal Level)الداخلي  ى المستو  –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 
 
 
 
 
 
 



 
المخطللط الللداخلي والللذي يقللوم بوصللف التخللزين  ىيحتللوي علللت ود البيانللاللللهيكليللة نمللم قواعمللن  - 36

وتسللمى ،  و البللرامج ةبللاألجهز مللرتبط ويكللون ،  قاعللدة البيانللات إنشللاءالفعلللي لقواعللد البيانللات وعمليللة 
 :نفيذ مرحلة التب
 The External or View Levelمستوى البيانات الخارجي  –أ 

 The Conceptual Levelالمستوى المفاهيمي  –ب 

 (Internal Level)الداخلي  ى المستو  –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

جللوب تغيللر المخطللط فللي هللي المقللدرة علللي تغييللر مخطللط البيانللات فللي مسللتوي معللين بللدون و  - 37
 :وتسمى بل ،  المستويات األخرى 

 استق لية البيانات –أ 
 االستق ل المنطقي –ب 
 االستق ل الفعلي –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

بللدون ( Conceptual Level)هللي المقللدرة علللي تغييللر مخطللط البيانللات فللي المسللتوي الثللاني  - 38
وكللذلك بللدون تغييللر البللرامج ( External Level)الثالللب  الحاجللة إلللى تغييللر المخطللط فللي المسللتوي 

 :وتسمى بل ،  التطبيقية
 استق لية البيانات –أ 
 االستق ل المنطقي –ب 
 االستق ل الفعلي –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 
 
 
 
 
 



 
بدون الحاجة ( (Internal Level هي المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في المستوي األول - 39

 :وتسمى بل ،  (Conceptual Level) إلى تغير المخطط في المستوي الثاني 
 استق لية البيانات –أ 
 االستق ل المنطقي –ب 
 االستق ل الفعلي –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 : (Conceptual Level)المستوي الثاني لماذا يكون التغير في  االستق ل المنطقيفي  – 41
 قواعد البيانات التغيرات التي قد تحدب في المخطط نتيجة زيادة أو حذف عناصر بياناتلكي تستوعب  –أ 

ل لديدة فللي تنملليم الملفللات مللن أجلللاليب جلللتخدام أسلللد تحللدب نتيجللة اسللليرات التللي قلللبب التغلللبسلل –ب 
 املسين أداء النملتح
 لم تتغير بين المستويات( mapping)طرق التحويل  –ج 
 حيحةجميع اإلجابات ص –د 
 

 : (Internal Level) األولالمستوي فعلي لماذا يكون التغير في االستق ل الفي  - 41
 لكي تستوعب قواعد البيانات التغيرات التي قد تحدب في المخطط نتيجة زيادة أو حذف عناصر بيانات –أ 
سين لل تحللفات من أجديدة في تنميم المللاليب جلتخدام أسلد تحدب نتيجة اسليرات التي قلبب التغلبس –ب 

 املأداء النم
 لم تتغير بين المستويات( mapping)طرق التحويل  –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

وكلذلك ( DBA)تستخدم بواسطة مدير قواعلد البيانلات حيب ،  لغات نمم إدارة قواعد البياناتمن  – 42
 :للغة بل وتسمى هذه ا،  مصمم قواعد البيانات لتعريف بناء قواعد البيانات

 (Data Definition Language DDL)لغة وصف البيانات  –أ 

 (View Definition Language VDL)لغة تعريف األشكال –ب 
 (Data Manipulation Language DML )لغة التعامل مع البيانات  –ج 

 (SQL)لغة االستفسار الهيكلية  –د 
 



تخدم فللي بعللض نمللم إدارة قواعللد البيانللات التللي تسللحيللب ،  لغللات نمللم إدارة قواعللد البيانللاتمللن  - 43
بطريقللة حقيقيللة وذلللك لتعريللف مخطللط البيانللات فللي المسللتوي  الث ثلليتسللتخدم هيكللل قواعللد البيانللات 

،  menuالتفاعل من خ ل القلوا م  GUIالرسومية   Formsالنماذج  (External Level)الخارجي 
 :وتسمى هذه اللغة بل 

 (Data Definition Language DDL)لغة وصف البيانات  –أ 

 (View Definition Language VDL)لغة تعريف األشكال –ب 
 (Data Manipulation Language DML )لغة التعامل مع البيانات  –ج 

 (SQL)لغة االستفسار الهيكلية  –د 
 

دخلال وحلذف وتعلديل حيلب ،  لغات نمم إدارة قواعد البيانلاتمن  - 44 ،  البيانلاتتسلتخدم السلترجاع وا 
 :وتسمى هذه اللغة بل 

 (Data Definition Language DDL)لغة وصف البيانات  –أ 

 (View Definition Language VDL)لغة تعريف األشكال –ب 
 ( Data Manipulation Language DML)لغة التعامل مع البيانات  –ج 

 (SQL)لغة االستفسار الهيكلية  –د 
 

وكللذلك  DDL,VDL,DMLالبيانللات الع  قللي و تحتللوي علللي لغللات  لغللة تسللتخدم مللع نمللوذج - 45
 :وتسمى هذه اللغة بل ،  الجمل الخاصة بتعديل مخطط البيانات

 (Data Definition Language DDL)لغة وصف البيانات  –أ 

 (View Definition Language VDL)لغة تعريف األشكال –ب 
 (Data Manipulation Language DML )لغة التعامل مع البيانات  –ج 

 (SQL)لغة االستفسار الهيكلية  –د 
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة  – 46
 DMLنمم إدارة قواعد البيانات الحالية تستخدم لغة واحدة شاملة تحتوي علي  –أ 

نمللللللم إدارة قواعللللللد البيانللللللات الحاليللللللة تسللللللتخدم لغللللللة واحللللللدة شللللللاملة تحتللللللوي علللللللي لغللللللات  –ب 
DDL,VDL,DML 

 VDL,DMLة قواعد البيانات الحالية تستخدم لغة واحدة شاملة تحتوي علي لغاتنمم إدار  –ج 
 عدة لغاتنمم إدارة قواعد البيانات الحالية تستخدم  –د 
 



 
ريف مخطلط البيانللات والتأكللد مللن صلحته ثللم تخللزين هلذا التعريللف داخللل فهللرر لمة تعلللترجلليقللوم ب – 47

 :ويسمى بل ،  النمام
  (DDL Compiler)انات مترجم لغة تعريف البي –أ 
 (Run-Time DB processor)منفذ قواعد البيانات  –ب 
 (Query Compiler)مترجم لغة االستفسارات  –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 :ويسمى بل ، يقوم بالتعامل مع قواعد البيانات عند تشغيل أي أمر خاص بقواعد البيانات - 48
 (DDL Compiler)مترجم لغة تعريف البيانات  –أ 
 (Time DB processor-Run)منفذ قواعد البيانات  –ب 
 (Query Compiler)مترجم لغة االستفسارات  –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

ر وترجمتهلا ثلم إرسلالها إللى منفلذ قواعلد البيانلات لريق فهم األوامللتفسارات عن طليتعامل مع االس - 49
 :ويسمى بل ،  لتنفيذها

 (DDL Compiler)تعريف البيانات  مترجم لغة –أ 
 (Run-Time DB processor)منفذ قواعد البيانات  –ب 
 (Query Compiler)مترجم لغة االستفسارات  –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

عمليلة تحويلل البيانلات الموجلودة سلابقا ومنهلا ،  تقدمها نملم إدارة قواعلد البيانلات إ افية ةخدم – 51
 :سمى بل وت، إعادة إدخالها يدويا إلىشكل م  م للتصميم الجديد بدون الحاجة  إلى في النمم القديمة

 (Loading)تحميل البيانات  –أ 
 (Backup)النسخ االحتياطية  –ب 
 (File reorganization)تنميم الملفات  –ج 
 (Performance monitoring)مراقبة األداء  –د 
 
 



عمليللة إنشللاء نسللخ احتياطيللة للبيانللات ومنهللا ،  قواعللد البيانللاتتقللدمها نمللم إدارة  إ للافية ةخدملل - 51
 :وتسمى بل ،  الموجودة بهدف تأمين البيانات من األعطال التي قد تؤدي ل ياعها

 (Loading)تحميل البيانات  –أ 
 (Backup)النسخ االحتياطية  –ب 
 (File reorganization)تنميم الملفات  –ج 
 (Performance monitoring)مراقبة األداء  –د 
 

عمليللة إعلللادة تنملليم الملفلللات عللللي ومنهلللا ،  تقللدمها نملللم إدارة قواعللد البيانلللات إ لللافية ةخدملل - 52
 :وتسمى بل ،  أسطوانات التخزين بهدف تحسين أداء النمام

 (Loading)تحميل البيانات  –أ 
 (Backup)النسخ االحتياطية  –ب 
 (File reorganization)تنميم الملفات  –ج 
 (Performance monitoring)مراقبة األداء  –د 
 

تسلتخدم لمراقبلة وتسلجيل أداء قواعلد البيانلات و ،  تقدمها نمم إدارة قواعد البيانلات إ افية ةخدم - 53
اإلحصلللا يات ال زملللة لتحليلللل أداء النملللام ودراسلللة كيفيلللة ( DBA)ويلللذلك تقلللدم لملللدير قواعلللد البيانلللات 

 :وتسمى بل ،  تحسينه
 (Loading)ل البيانات تحمي –أ 
 (Backup)النسخ االحتياطية  –ب 
 (File reorganization)تنميم الملفات  –ج 
 (Performance monitoring)مراقبة األداء  –د 
 

فللي مراحللل تصللميم قواعللد البيانللات ويوجللد تسللتخدم و  ، تللدعم عمللل مسللتخدم قواعللد البيانللات أداة – 54
 :وتسمى بل ،  الكثير من المراحل التي يمر بها تصميم النمام العديد من األدوات التي تقوم بتنفيذ

 (أدوات مساعدة هندسة النمم)  CASE tools –أ 

 أدوات تطوير النمم –ب 
 برامج االتصال عبر الشبكات –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 



 
 

ات سلواء أكانلت تسلتخدم عنلد تطلوير نملم قواعلد البيانل ، تدعم عمل مستخدم قواعد البيانات أداة - 55
نشلاء االستفسلارات عللي البيانلات  لتصميم قواعد البيانات أو واجهلات التعاملل ملع المسلتخدم أو تعلديل وا 

 :وتسمى بل ،  وكذلك أثناء إنشاء البرامج التطبيقية
 (أدوات مساعدة هندسة النمم)  CASE tools –أ 

 أدوات تطوير النمم –ب 
 برامج االتصال عبر الشبكات –ج 
 ميع اإلجابات خاط ةج –د 
 

وتسلتخدم لتقلديم إمكانيللة التعاملل ملع قواعلد البيانللات  ، تلدعم عملل مسلتخدم قواعللد البيانلات أداة - 56
 :وتسمى بل ،  عبر الشبكات

 (أدوات مساعدة هندسة النمم)  CASE tools –أ 

 أدوات تطوير النمم –ب 
 برامج االتصال عبر الشبكات –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة  – 57
هلي النلوع الوحيلد المسلتخدم حاليلًا، لملا تقدمله ملن قلوه و كفلاءة و  قواعد البيانات الع قيلةأصبحت  –أ 

 .مساعدة للمبرمجين أدوات

تعتمد قاعدة البيانات الع قيلة فلي تصلميمها عللى المفلاهيم الطبيعيلة الموجلودة فلي بيانلات نملوذج  –ب 
 .ي تمثله قاعدة البياناتالعالم المصغر الذ

و اللذي  األهلمقواعد البيانات الع قية هو الع قات الرابطة بين البيانات و التي تعتبر الجلزء  أسار –ج 
 .يمثل اغلب التعام ت مع قاعدة البيانات

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 
 
 
 



 
 

لموجلودة داخلل قاعلدة البيانلات نموذج يبين لنا صورة كاملة لنمام المعلوملات والوملا ف والقيلود ا - 58
 :ويسمى بل ،  ويركز على التكامل بين البيانات

 نموذج قاعدة البيانات  –أ 

 ملفاتنموذج قاعدة ال –ب 
 تطبيقاتنموذج قاعدة ال –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة  - 59
 األنلواعيمكن تخزينها في كل ملف وتحديد لتعريف قاعدة البيانات يجب تحديد تركيب السج ت التي  –أ 

 .المختلفة لعناصر البيانات

 يحتوي على بيانات يجب أن كل سجل –ب 
 نحدد نوع البيانات لكل عنصر بيانات داخل السجل أنيجب  - –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 : “Relationshipsٌ”الع قات الرابطة ما هي  – 61
 ن الكيانات وتمثل رابطة العالم المصغر الذي تمثله قاعدة البياناتالع قة التي تريط بيهي  –أ 
 مختلفة من السج ت مع بع ها البعض أنواعع قات في قواعد البيانات تريط هي  –ب 
 مع بع ها البعض ملفاتالمختلفة من  أنواعالبيانات تريط  ملفاتع قات في هي  –ج 
 (ب+أ) –د 
 

 ( :تذكرة –فر مسا)هذه الع قات أو درجة الع قة ما هو مقدار التشاركية في  – 61
 واحد \واحد  –أ 
 متعدد \واحد  –ب 
 واحد \متعدد  –ج 
 متعدد \متعدد  –د 
 
 



 
 ( :كتب مستعارة – طالب)ما هو مقدار التشاركية في هذه الع قات أو درجة الع قة  - 62
 واحد \واحد  –أ 
 متعدد \واحد  –ب 
 واحد \متعدد  –ج 
 متعدد \عدد مت –د 
 

 ( :كتاب – مؤلفون )ما هو مقدار التشاركية في هذه الع قات أو درجة الع قة  - 63
 واحد \واحد  –أ 
 متعدد \واحد  –ب 
 واحد \متعدد  –ج 
 متعدد \متعدد  –د 
 

 ( :نشاطات – ط ب)ما هو مقدار التشاركية في هذه الع قات أو درجة الع قة  - 64
 واحد \واحد  –أ 
 متعدد \واحد  –ب 
 واحد \متعدد  –ج 
 متعدد \متعدد  –د 
 

 :سيتم طرح عدة أس لة على الجدول التالي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
لقواعللد ومللن خلل ل معرفتللك ، مستشللفى لالللذي يو للح قاعللدة بيانللات بنللاًء علللى الجللدول السللابق  – 65

 :أريد معرفة اسم الدولة المصنعة للدواء الذي يستخدمه ناصر ، البيانات الع قية 
 مصر –أ 
 األردن –ب 
 السعودية –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

ومللن خلل ل معرفتللك لقواعللد ، مستشللفى لبنللاًء علللى الجللدول السللابق الللذي يو للح قاعللدة بيانللات  - 66
 :رقم الدواء الذي يستخدمه عبد هللا  أريد معرفة، البيانات الع قية 

 A1 –أ 

 B2 –ب 

 C2 –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

ومللن خلل ل معرفتللك لقواعللد ، مستشللفى لبنللاًء علللى الجللدول السللابق الللذي يو للح قاعللدة بيانللات  - 67
 : الذي تستخدمه نهىأريد معرفة اسم الدواء ، البيانات الع قية 

 بنادول –أ 
 أسبرين –ب 
 سولينان –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

ومللن خلل ل معرفتللك لقواعللد ، بنللاًء علللى الجللدول السللابق الللذي يو للح قاعللدة بيانللات لمستشللفى  - 68
 :أريد معرفة كمية الدواء الذي يستخدمه ناصر ، البيانات الع قية 

 1 –أ 
 3 –ب 
 4 –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 



 
 

 
 

 :ما هي درجة جدول الطالب ، أع ه  بناًء على قاعدة البيانات – 69
 1 –أ 
 2 –ب 
 3 –ج 
 4 –د 
 

 :ما هي درجة جدول النشاطات ، بناًء على قاعدة البيانات أع ه  - 71
 1 –أ 
 2 –ب 
 3 –ج 
 4 –د 
 

 : Data about dataوصفًا دقيقًا ويطلق عليها  المخزنةالبيانات التي تصف البيانات  - 71
 البيانات –أ 
 ت الوصفيةالبيانا –ب 
 الكينونة –ج 
 الخاصية –د 
 
 
 
 
 



 
 

، هللذه الوحللدة لهللا األنشللطة أوالكا نللات  أو األشللياءمجموعللة مللن  أووحللدة معلومللات تمثللل ف للة  - 72
 : إليهاتصفها وتخصصها وتعبر عن مجموعة الكا نات التي تنتمي ( خصا ص)مواصفات 

 البيانات –أ 
 البيانات الوصفية –ب 
 الكينونة –ج 
 خاصيةال –د 
 

هي صفه تصف كيلان معلين وقيمتهلا هلي احلد مكونلات سلج ت البيانلات مثلل رقلم الطاللب واسلم  - 73
 : طالب( الع قة)الطالب في الجدول 

 البيانات –أ 
 البيانات الوصفية –ب 
 الكينونة –ج 
 الخاصية –د 
 

 :مخصصة  ةمثل قيميهو اقل وحدة بيانات  - 74
 “Data Item”عنصر البيانات  –أ 
 “ Data aggregate”عنصر بيانات مجمع  –ب 

 “ Record”سجل  –ج 
 “ Key”المفتاح  –د 
 

 : هو عنصر بيانات يتكون من عناصر بيانات بسيطة اصغر - 75
 “Data Item”عنصر البيانات  –أ 
 “ Data aggregate”عنصر بيانات مجمع  –ب 

 “ Record”سجل  –ج 
 “ Key”المفتاح  –د 
 
 



 
 

 : حاالت كيان محدد أو أمثلةلعناصر بيانات تمثل احد هو تجميع  - 76
 “Data Item”عنصر البيانات  –أ 
 “ Data aggregate”عنصر بيانات مجمع  –ب 

 “ Record”سجل  –ج 
 “ Key”المفتاح  –د 
 

 أوملن خصلا ص الكيلان تسلتخدم الختيلار سلجل ( علدة خصلا ص مجتمعله) أوهو خاصية واحدة  - 77
 : لكيانمن سج ت ذلك ا أكثر
 “Data Item”عنصر البيانات  –أ 
 “ Data aggregate”عنصر بيانات مجمع  –ب 

 “ Record”سجل  –ج 
 “ Key”المفتاح  –د 
 

 أيفلي   (Unique)هو احد خصا ص هذا الكيان وقيمته تكلون وحيلدة فلي كلل سلجل وال تتكلرر  - 78
 : اسم الخاصية لأسف مستقيمنميز هذا المفتاح بو ع خط ، من نفر الكيان أخرسجل 

 “ Key”المفتاح  –أ 
 “Primary Key”المفتاح الر يسي  –ب 

 “Foreign Key” األجنبيالمفتاح  –ج 
 “Secondary Key”المفتاح الثانوي  –د 
 

فلي  أساسليعن خاصلية عاديلة ملن  لمن خلواص الكيلان و موجلودة كخاصلية مفتلاح  عبارةهو  - 79
 : اسم الخاصية أسفلتقطع كيان آخر ، نميز هذا المفتاح بو ع خط م

 “ Key”المفتاح  –أ 
 “Primary Key”المفتاح الر يسي  –ب 

 “Foreign Key” األجنبيالمفتاح  –ج 
 “Secondary Key”المفتاح الثانوي  –د 
 



 
 

 : خاصية يمكن استخدامها الختيار سج ت معينة من بين السج ت الموجودة في الكيان أي - 81
 “ Key”المفتاح  –أ 
 “Primary Key”المفتاح الر يسي  –ب 

 “Foreign Key” األجنبيالمفتاح  –ج 
 “Secondary Key”المفتاح الثانوي  –د 
 

 : (Schema)مخطط قواعد البيانات  – 81
 يستخدم عند تصميم قواعد البيانات -أ 
 تكراري بشكل  يتوقع تغيرهال  -ب 
 هندسييتم عادة تمثيل هذا المخطط باستخدام شكل أو رسم  -ج 
 جميع اإلجابات صحيحة  –د 
 

 :أين المفتاح الر يسي في قاعدة البيانات أدناه  – 82
 الكلية التخصص اسم الطالب رقم الطالب

 رقم الطالب –أ 
 اسم الطالب –ب 
 التخصص –ج 
 الكلية –د 
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة  – 83
 البيانات الع قية يريطها المفتاح األجنبي –أ 
بلين الكيانلات  أوناصر البيانلات لعللى اللروابط بلين عل اسيلللأسد البيانات الع قية تركز بشلكل للقواع –ب 
 .ج ت البياناتلسأو 
 إمكانيللات قية هللي تمثيلهللا للللروابط المختلفللة التللي تللوفر لنجللاح قواعللد البيانللات العلل بابللللأس ملأهلل –ج 
 .تع م سهلة و قويةلاس
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 



 
 

 : في قواعد البيانات الع قية "الكيان" شكلهو  ما – 84
 مستطيل –أ 
 معين –ب 
 بي اوي  –ج 
 الصفة أسمبي اوي مع خط تحت  –د 

 
 : في قواعد البيانات الع قية "الع قة الرابطة"شكل ما هو  - 85
 مستطيل –أ 
 معين –ب 
 بي اوي  –ج 
 الصفة أسمبي اوي مع خط تحت  –د 
 

 : في قواعد البيانات الع قية "أو الصفة ةالخاصي"شكل ما هو  - 86
 مستطيل –أ 
 معين  –ب 
 بي اوي   –ج 
 الصفة أسمبي اوي مع خط تحت   –د 
 

 : في قواعد البيانات الع قية "المفتاح الر يسي"شكل ما هو  - 87
 مستطيل –أ 
 معين –ب 
 بي اوي  –ج 
 الصفة أسمبي اوي مع خط تحت  –د 
 
 
 
 



 
 

 :لصحيحة اختر اإلجابة ا – 88
 السج ت المشاركة في الع قة الرابطة أوتعني نسبة المشاركة عدد العناصر  –أ 
 أخرى تريط كيان بكيانات  باألسارهي ( السج ت أو)الع قة الرابطة بين الكيانات  –ب 
بعنصلر بيانلات معلين  أملانصر بيانلات معلين لتريط عل ارلباألسناصر البيانات هي لرابطة بين ع أي –ج 
 .بعدة عناصر بيانات أو
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 أو وآخللرالرابطللة بللين عنصللر  أوروابط ويعبللر عللن نسللبة المشللاركة الع قللة لهوم يللتحكم فللي اللللمفلل – 89
 :ويسمى بل ،  أخركيان و 

 السج ت –أ 
 العناصر –ب 
 المفتاح األساسي –ج 
  الكارديناليتي –د 
 

 :كثرأ أوتكون المشاركة صفر  أنيمكن  - 91
 اختياري  كاردينالتي –أ 
 إجباري  كاردينالتي –ب 
 بهما معاً  –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 : أكثر أو األقلتكون هنالك المشاركة بعنصر واحد على  أنالبد  - 91
 اختياري  كاردينالتي –أ 
 إجباري  كاردينالتي –ب 
 بهما معاً  –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 
 



 
 

كلل عنصلر بيانلات  أنرابطة بين عنصرين تعنلي وتكون ،  روابط بين عناصر البياناتال أنواعمن  – 92
 :وتسمى بل ..  من خاصية ما يقابلها عنصر بيانات واحد من العنصر الثاني

 One Associationرابطة واحدة  –أ 
 Many Associationرابطة متعددة  –ب 
 (Cardinal Association)رابطة كاردينالتي  –ج 
 ميع اإلجابات خاط ةج –د 
 

كلل عنصلر بيانلات  أنرابطة بين عنصرين تعنلي وتكون ،  الروابط بين عناصر البيانات أنواعمن  - 93
 :وتسمى بل .. من خاصية ما يقابلها عناصر بيانات متعددة من العنصر الثاني

 One Associationرابطة واحدة  –أ 
 Many Associationرابطة متعددة  –ب 
 (Cardinal Association)اردينالتي رابطة ك –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 : الرابط بين عناصر البيانات ما نوع، " كل رقم طالب يقابله اسم طالب واحد " – 94
 One Associationرابطة واحدة  –أ 
 Many Associationرابطة متعددة  –ب 
 (Cardinal Association)رابطة كاردينالتي  –ج 
 إلجابات خاط ةجميع ا –د 
 

 : الرابط بين عناصر البيانات ما نوع، " من مقرر مادة  أكثركل رقم طالب يقابله  " - 95
 One Associationرابطة واحدة  –أ 
 Many Associationرابطة متعددة  –ب 
 (Cardinal Association)رابطة كاردينالتي  –ج 
 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 
 



 
 

 :كاردينالتيالالرابط  ما نوع، " رقم المريض 1:1رقم السرير " – 96
 One Associationرابطة واحدة  –أ 
 Many Associationرابطة متعددة  –ب 
  الواحدة رابطة كاردينالتي –ج 
  تعددةالم رابطة كاردينالتي –د 
 

 :كاردينالتيالالرابط  ما نوع، " رقم المريض 1:1رقم الغرفة "  - 97
 One Associationرابطة واحدة  –أ 
 Many Associationرابطة متعددة  –ب 
  الواحدة رابطة كاردينالتي –ج 
  المتعددة رابطة كاردينالتي –د 
 

 :التالية " السج ت"ما نوع الع قة الرابطة بين الكيانات  – 98
 

 
 (One to one)ع قة سجل واحد مع سجل واحد –أ 

 (one to many)ع قة سجل واحد مع عدة سج ت –ب 

 (Many to many)ع قة عدة سج ت مع عدة سج ت  –ج 

  ال توجد ع قة بين الكيانات –د 
 
 
 
 



 
 

 :التالية " السج ت"ما نوع الع قة الرابطة بين الكيانات  - 99
 

 
 (One to one)ع قة سجل واحد مع سجل واحد –أ 

 (one to many)ع قة سجل واحد مع عدة سج ت –ب 

 (Many to many)ج ت مع عدة سج ت ع قة عدة س –ج 

  ال توجد ع قة بين الكيانات –د 
 

 :التالية " السج ت"ما نوع الع قة الرابطة بين الكيانات  - 111
 

 
 (One to one)ع قة سجل واحد مع سجل واحد –أ 

 (one to many)ع قة سجل واحد مع عدة سج ت –ب 
 y to many)(Manع قة عدة سج ت مع عدة سج ت  –ج 

  ال توجد ع قة بين الكيانات –د 
 
 
 
 
 



 
 

 :التالية  (الكيانات)درجة الع قة الرابطة بين السج ت ما  – 111
 

 
  أحاديةع قة  –أ 

 ع قة ثنا ية  –ب 

 ع قة ث ثية  –ج 

  ال توجد ع قة بين الكيانات –د 
 

 :التالية  (الكيانات)درجة الع قة الرابطة بين السج ت ما  - 112
 

 
  أحاديةع قة  –أ 

 ع قة ثنا ية  –ب 

 ع قة ث ثية  –ج 

  ال توجد ع قة بين الكيانات –د 
 
 
 
 
 



 
 
 

 :التالية  (الكيانات)درجة الع قة الرابطة بين السج ت ما  – 113

 
  أحاديةع قة  –أ 

 ع قة ثنا ية  –ب 

 ع قة ث ثية  –ج 

  ال توجد ع قة بين الكيانات –د 
 

 : (Entity Relationship Model)نموذج الكيان والع قة الرابطة ما هو  – 114
 اآللي الحاسب على البيانات قواعد إلنشاء استخدامه يتم الذي النموذج هو( ERD) نموذج –أ 

 معين تطبيق في الموجودة الكيانات تصف محددة أشكالو قواعد  له –ب 

 البيانات قاعدة تصميم يمثل –ج 

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

  :نموذج الكيان والع قة الرابطةيتم تصميم كيف  – 115
 يتم تحديد خصا ص كل كيان –أ 

 يجب تحديد لكل ع قة رابطة الخصا ص التي تساعد على وصف الع قة الرابطة بين كل كيانين –ب 

 (1أو 1)نسبة المشاركة وتحديد ،  يجب تحديد نوع الع قة –ج 

 جابات صحيحةجميع اإل –د 
 
 
 
 
 



 
 
 

هللذا النمللوذج أثنللاء مرحلللة تم اسللتخدام يللانللات، و يقللوم بعللرض بنللاء البينمللوذج عللالي المسللتوي  - 116
قله يانات، والذي عن طر يالنموذج األولي ، لقاعدة الب نتج عن ذلك،ويهيمي للنموذج األوليم المفاالتصمي

أشلكال  باسلتخدام يهلالود المطلوبلة عيلانات والقيالب ل بناءيتم تمثيانات، و يم مخطط قاعدة البينقوم بتصم
 : ةومحدد سهلةة يرسوم

 مخطط الكيان الع قة –أ 

 مخطط بياني –ب 
 مخطط تشاركي –ج 
 مخطط وصفي –د 
 

 :ويتم تمثيلها بالشكل أو الرمز التالي  مكونات مخطط الكيان الع قةمن  – 117

 
 الكيان أو الكينونة –أ 

 الكيان ال عيف –ب 
 لصفةا –ج 
 الع قات –د 
 

 :ويتم تمثيلها بالشكل أو الرمز التالي  مكونات مخطط الكيان الع قةمن  - 118

 
 صفة بسيطة –أ 

 صفة متعددة القيم –ب 
 صفة مركبة –ج 
 صفة مشتقة –د 
 
 
 



 
 
 

 :ويتم تمثيلها بالشكل أو الرمز التالي  مكونات مخطط الكيان الع قةمن  - 119

 
 صفة بسيطة –أ 

 صفة متعددة القيم –ب 
 صفة مركبة –ج 
 صفة مشتقة –د 
 

 :ويتم تمثيلها بالشكل أو الرمز التالي  مكونات مخطط الكيان الع قةمن  - 111

 
 صفة بسيطة –أ 

 صفة متعددة القيم –ب 
 صفة مركبة –ج 
 صفة مشتقة –د 
 

 :الي ويتم تمثيلها بالشكل أو الرمز الت مكونات مخطط الكيان الع قةمن  - 111

 
 صفة بسيطة –أ 

 صفة متعددة القيم –ب 
 صفة مركبة –ج 
 صفة مشتقة –د 
 
 
 
 



 
 

 :ويتم تمثيلها بالشكل أو الرمز التالي  مكونات مخطط الكيان الع قةمن  - 112

 
 صفة المفتاح الر يسي –أ 

 الجز يصفة  –ب 
 متعددة القيمصفة  –ج 
 صفة مشتقة –د 
 

 :ويتم تمثيلها بالشكل أو الرمز التالي  الع قةمكونات مخطط الكيان من  - 113

 
 صفة المفتاح الر يسي –أ 

 الجز ي المفتاح صفة –ب 
 متعددة القيمصفة  –ج 
 صفة مشتقة –د 
 

 :ويتم تمثيلها بالشكل أو الرمز التالي  مكونات مخطط الكيان الع قةمن  - 114

  
 الكيان أو الكينونة –أ 

 الكيان ال عيف –ب 
 فةالص –ج 
 الع قات –د 
 
 
 
 
 



 
 

 ::ويتم تمثيلها بالشكل أو الرمز التالي  مكونات مخطط الكيان الع قةمن  – 115

 
 الكيان أو الكينونة –أ 

 الكيان ال عيف –ب 
 الصفة –ج 
 الع قات –د 
 

 :ما نوع الع قة بالشكل التالي  – 116

 
  واحد -إلى -ع قة واحد –أ 
 د متعد -إلى -ع قة واحد –ب 

 متعدد  -إلى -متعددع قة  –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 :ما نوع الع قة بالشكل التالي  - 117

 
  واحد -إلى -ع قة واحد –أ 
 متعدد  -إلى -ع قة واحد –ب 

 متعدد  -إلى -متعددع قة  –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 
 
 
 
 



 
 

 :ما نوع الع قة بالشكل التالي  - 118

 
  واحد -إلى -قة واحدع  –أ 
 متعدد  -إلى -ع قة واحد –ب 

 متعدد  -إلى -متعددع قة  –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

ان اآلخلر يلان األول بوحلدة واحلدة ملن الكيترتبط وحدة واحدة من الك يهاوف، من أنواع الع قات  – 119
 :وتسمى بل ،  1:1ا بالرمزهرمز ليعلى األكثر، و 

  واحد -إلى -ع قة واحد –أ 
 متعدد  -إلى -ع قة واحد –ب 

 متعدد  -إلى -متعددع قة  –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

انلات بلأكثر ملن وحلدة فلي يمكن أن ترتبط وحدة واحلدة ملن أحلد الكيا يهوف، من أنواع الع قات  - 121
 :وتسمى بل ،  N:1 بالرمز لهارمز يح، و ير صحيان اآلخر، والعكر غيالك
  واحد -إلى -قة واحدع  –أ 
 متعدد  -إلى -ع قة واحد –ب 

 متعدد  -إلى -متعددع قة  –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 
 
 
 
 
 



 
 

ان األول بأكثر من وحدة فلي يمكن أن ترتبط أكثر من وحدة من الكيا يهوف، من أنواع الع قات  - 121
ان األول، يلأن تلرتبط بلأي وحلدة فلي الك ان اآلخلريلفلي الك  مكلن ألي وحلدةيان اآلخر، والعكلر، أي يالك
 :وتسمى بل ،  M:N بالرمز لهارمز يو 
  واحد -إلى -ع قة واحد –أ 
 متعدد  -إلى -ع قة واحد –ب 

 متعدد  -إلى -متعددع قة  –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 :في الع قة التالية ود يع القنو ما  – 122

 

 اشتراك كلي –أ 
 اشتراك جز ي –ب 

 بهما معا –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 :في الع قة التالية ود يع القنو ما  - 123

 
 اشتراك كلي –أ 
 اشتراك جز ي –ب 

 بهما معا –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 
 
 



 
 

 :انات من المراحل ياة قاعدة البيتتكون دورة ح - 124
 اناتيد المواصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيتحد –أ 

 ةيانات األوليإعداد قاعدة الب – ب

 ةيانات المنطقيم قاعدة البيتصم –ج 

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

ة  من جمع مواصفات ومتطلبلات نملام يمرحلة جز وهي ،  اناتياة قاعدة البيدورة حتعتبر من  – 125
 :وتسمى هذه المرحلة بل ،  ليالمعلومات في مرحلة التحل

 اناتيوالمتطلبات الخاصة بقاعدة الب د المواصفاتيتحدمرحلة  –أ 

 ةيانات األوليإعداد قاعدة البمرحلة  –ب 

 ةيانات المنطقيم قاعدة البيتصممرحلة  –ج 

 ةيانات المنطقين قاعدة البيتحسمرحلة  –د 

 
انلللات بواسلللطة يللب أولللليم نملللوذج يتم تصلللميللل يهلللاوف،  انلللاتياة قاعلللدة البيلللدورة حتعتبلللر ملللن  - 126

 :وتسمى هذه المرحلة بل ،  (E-RD )  ع قةمخططات الكيان ال
 اناتيد المواصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيتحدمرحلة  –أ 

 ةيانات األوليإعداد قاعدة البمرحلة  –ب 

 ةيانات المنطقيم قاعدة البيتصممرحلة  –ج 

 ةيانات المنطقين قاعدة البيتحسمرحلة  –د 

 
ة، أو مخطللط يللانللات األوليل قاعللدة البيللتحو وفيهللا يللتم ،  نللاتاياة قاعللدة البيللدورة حتعتبللر مللن  - 127
 :وتسمى هذه المرحلة بل ،  ليما ، وذلك بنتباع قواعد التحو يالع قة إلى مخطط االسك/الكيان

 اناتيد المواصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيتحدمرحلة  –أ 

 ةيانات األوليإعداد قاعدة البمرحلة  –ب 

 ةيانات المنطقياعدة البم قيتصممرحلة  –ج 

 ةيانات المنطقين قاعدة البيتحسمرحلة  –د 
 



 
 

 Normalizationانلات يع البيلق قواعلد تطبيلوذلك بتطب،  اناتياة قاعدة البيدورة حتعتبر من  - 128
وتسلمى هللذه ،  نانللات ملا أمكلليل رفلع كفللاءة قاعلدة البلانلات، مللن أجلية البيرار للللل تكيلإلللى تقل تهدد التلي 

 :بل المرحلة 
 اناتيد المواصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيتحدمرحلة  –أ 

 ةيانات األوليإعداد قاعدة البمرحلة  –ب 

 ةيانات المنطقيم قاعدة البيتصممرحلة  –ج 

 ةيانات المنطقين قاعدة البيتحسمرحلة  –د 
 

، SQL انلات بلغلةياعدة البتم كتابة أكواد إنشاء قوفيها ي،  اناتياة قاعدة البيدورة حتعتبر من  - 129
م قاعدة ية وباقي شروط تصمية واألجنبيح األساسيانات الحقول والمفاتية الجداول ونوع بيبن يهاحدد فيو
 ,oracle, access مناسللب، مثللل DBMS انللاتير قاعللدة بيذ ذلللك  للمن مللديللانللات، ثللم تنفيالب

sqlserver, mysql …. etc))  ، وتسمى هذه المرحلة بل: 
 اناتيد المواصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيتحد مرحلة –أ 

 ةيانات األوليإعداد قاعدة البمرحلة  –ب 

 ةيانات المنطقيم قاعدة البيتصممرحلة  –ج 

 ة يا يز يانات الفيذ قاعدة البيتنفمرحلة  –د 

 
 :تسمى بل  طةيق مجموعة من الخطوات البسي، بتطبERDل مخطط ية تحو يتتم عمل - 131

 رزمية التحويلخوا –أ 

 جداول التحويل –ب 

 ملفات التحويل –ج 

 رسوم التحويل –د 

 
 
 
 
 



 
 

  يمكلللن العملللل عللللى تحسلللين قواعلللد البيانلللات باسلللتخدام ملللا يعلللرف بتطبيلللع قواعلللد البيانلللات - 131
Database Normalization لل، والذي يستخدم: 

 إزالة عيوب البيانات المخزنة –أ 

 يانات متينول إلى مخطط قواعد بالوص –ب 

 (ب+أ) –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 

 (أبللنفللرع أو )، واألخللرى طبقللة أسللفل (أصللل أو أب)ع قللة بللين كيللانين ،أحللدهما طبقللة أعلللى – 132
 :وهو مفهوم لل ،  متفرعة من الطبقة األصل

  واحد -إلى -ع قة واحد –أ 
 متعدد  -إلى -ع قة واحد –ب 

 ISAالع قة الرابطة  –ج 

 ع اإلجابات خاط ةجمي –د 
 

 : بيانات ال يتم تسجيلها في قاعدة البياناتهناك  – 133
 الم حمات والتوقيعات والتعليقاتو ، الشعارات  –أ 

 أو تاريخ الطباعة رقم كل صفحة مطبوعة أوالرقم المسلسل،  –ب 

 أو حسابها من بيانات أخرى  اشتقاقهاالبيانات التي يمكن  –ج 

 ةجميع اإلجابات صحيح –د 
 

 :مشاكل  البيانات عدة تكرار دينتج عن - 134
 استه ك حيز التخزين –أ 

 زيادة وقت إدخال البيانات –ب 

 األجهزةؤثر على سرعة معالجة البيانات، واسته ك ت –ج 

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 
 



 
 

 :لألسباب التاليةأو  ياعها يحدب نتيجة فقد البيانات  - 135

 بيانات غير سليمة خطأ بشري في إدخال –أ 

 أو األجهزة تعطل نمم البرامج –ب 

 فيروسات الحاسب –ج 

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

علللدة تقنيلللات لمواجهلللة مشلللاكل فقلللد البيانلللات، ( DBMS)يلللوفر نملللام إدارة قواعلللد البيانلللات  - 136
 : الحالة السابقة للفقد أو الخطأ مباشرة إلىواستعادتها 

 (Backup)النسخ االحتياطي –أ 

 (System Log)مفكرة النمام –ب 

 (Recovery Manager)االستعادةبرنامج إدارة  –ج 

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

ليسجل فيه عملية فحص للنمام، واعتبار عملية الفحص الناجحة نقطلة  DBMSسجل ينش ه  - 137
 :وهذه التقنية تسمى بل ،  ممكنة استرجاع

 (Backup)النسخ االحتياطي –أ 

 (System Log)فكرة النمامم –ب 

 (Recovery Manager)االستعادةبرنامج إدارة  –ج 

 (Check Point)االختبارنقط  –د 

 
مكانيللات  - 138 أحللد طلللرق  اسلللتخدامالمتلللوفرة، يمكللن  االسللتعادةاعتمللادا علللى نلللوع فقللد البيانلللات، وا 

 : التالية االستعادة
 (Backward Recovery)العكسية  االستعادة –أ 

 (Forward Recovery)األمامية  ستعادةاال –ب 

عادة التشغيل  –ج   (Restore &  Rerun)إعادة التحميل وا 

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 



 
هلي مجموعلة ملن و ( Transaction) حركلة العملل وتسلمى بلل، إحدى طرق استعادة البيانلات  – 139

لعمليات إذا كان تأثيرها يؤدي إلى  لياع العمليات التي إما أن تتم معا أوال تتم إط قا، لذلك عند حدوب ا
ال Rollbackأو ت ارب في البيانات ، فننها ال تتم   :  Commitتتم  فننها، وا 

 (Backward Recovery)العكسية  االستعادة –أ 

 (Forward Recovery)األمامية  االستعادة –ب 

عادة التشغيل  –ج   (Restore &  Rerun)إعادة التحميل وا 

 (Transaction Integrity)تكامل التعامل س مة و  –د 

 
يللتم تحديللد طريقللة فللي قاعللدة البيانللات فانلله  تسللجيل بيانللات غيللر صللحيحةإذا افتر للنا انلله تللم  - 141

 :وتكون بل ،  المناسبة االستعادة

 تصحيح الخطأ يدويا إذا كان الخطأ بسيطا –أ 

 سيةاالستعادة العك استخدامكثيرة ، يمكن  األخطاءكانت  إذا –ب 

 البدء من آخر نقطة فحص –ج 

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 االسلتعادةيلتم تحديلد طريقلة فانله  (الغير مكتملة)التعام ت المجه ة، من أسباب فقد البيانات  – 141
 :وتكون بل ،  المناسبة

 التراجع عن كافة نتا ج التعام ت غير المكتملة/ نستخدم تقنية إلغاء  –أ 

 يدوياتصحيح الخطأ  –ب 

 التحميل من النسخة االحتياطية بنعادةاالستعادة  –ج 

 خاط ةجميع اإلجابات  –د 
 

يلتم تحديلد فانله  (Database Destruction) فناء قاعلدة البيانلات، من أسباب فقد البيانات  - 142
 :وتكون بل ،  المناسبة االستعادةطريقة 

 تعام ت غير المكتملةالتراجع عن كافة نتا ج ال/ نستخدم تقنية إلغاء  –أ 

 تصحيح الخطأ يدويا –ب 

 األماميةالتحميل من النسخة االحتياطية ثم تنفيذ كافة التعام ت باالستعادة  بنعادةاالستعادة  –ج 

 جميع اإلجابات خاط ة –د 
 



 
فانله  (System Failure)تعطلل النملام ملع سل مة قاعلدة البيانلات، من أسباب فقلد البيانلات  - 143
 :وتكون بل ،  المناسبة االستعادةديد طريقة يتم تح

 البدء من آخر نقطة فحص –أ 

 تصحيح الخطأ يدويا –ب 

 التراجع عن آخر تعام ت / نستخدم تقنية إلغاء  –ج 

 (ج+أ) –د 
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة  – 144
 المتعمد للبيانات األ رارو يعرف أمن قاعدة البيانات على أنه حماية قاعدة البيانات من االستخدام الخطأ أ –أ 

 DBAمدير قاعدة البيانات  ىعل امن قاعدة البيانات تقع مسؤولية –ب 

 تسبب خسا ر طا لة في المال والمعلوماتاالختراقات الحاسويية  –ج 

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 : الوسا ل المستخدمة في حماية قواعد البياناتن م – 145
 ا ية بدال من الجداول األصليةاستخدام الجداول االفتر  –أ 

 ؤبشكل كف DBAاستخدام قواعد الترخيص بالص حيات من قبل  –ب 

 استخدام برامج التشفير أو الترميز –ج 

 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 
 :م حمة هامة 

عن مقدمة قواعد البيانات  أخرى  وي على شروحاتتتح ألنهايجب االط ع على المحا رات المسجلة 
 ..كما ذكرها دكتور المادة  جداً  مهمةوتعتبر 

 

 
 

  نسألكم الدعاء
 جامعة الملك فيصل -ملتقى طالب التعليم عن بعد  –ـألسآحر 

 


