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 حق چاپ و تکثیر محفوظ است

 

 

 

 

پنجره بانک ساخته شده، در در که قبالً جدول ،فرم، تقاضا و یا گزارش دلخواه مشاهده لیست نکته : برای 

 را انتخاب کنید.کلیک کنید و آن آن روی پیکان کنار  Navigator To Categoryپایگاه داده در قسمت 

 

 باز کنید. Cموجود در درایو  Herb Gardenپایگاه داده   -1

 آن را باز کنید. ،با دابل کلیک روی نام بانکرفته و  Cبه درایو 

 یک جدول جدید با فیلدها و مشخصات زیر ایجاد کنید. -2

 اندازه یا قالب فیلد نوع فیلد نام فیلد

Herb ID)گیاه( Auto Number)شماره( Long Integer(Filed Size) 

Herb Name)نام گیاه( Text)25 )متن(Filed Size) 

Price)قیمت( Currency)پول رایج( Euro )یورو((Format) 
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کلیک کنید سپس در پنجره طراحی  Design Tableروی گزینه  Tablesنوار ابزار  Createاز تب 

نوع فیلد و در قسمت  Filed Type قسمتدر  -نام فیلد filed name قسمتجدول در 

properties .سایز و قالب آن را مشخص کنید 

 Newتنظیم کنید. جدول را به نام  (primary key )را به عنوان کلید اصلی  Herb IDفیلد  -3

Varieties .ذخیره نمایید 

 Primary keyروی گزینه  Toolsنوار ابزار  Dingsکلیک کنید سپس در تب  Herb IDروی فیلد 

را وارد  New Varietiesکلیک و نام  saveکه به شکل کلید است کلیک کنید. سپس روی دکمه 

 را کلیک کنید. Okکرده و 

را ذخیره و  New Varietiesاضافه کنید. جدول  New Varietiesرکوردهای زیر را به جدول  -4

 ببندید.

باز کرده  Data Sheetجدول را در نمای  Viewنوار ابزار  Homeدر تب  Viewبا کلیک روی دکمه 

 آن را ببندید. Closeدکمه ذخیره و با  Saveسپس اطالعات زیر را در آن وارد کنید با دکمه 

  

Herb ID)شماره گیاه( Herb Name )نام گیاه( Price)قیمت( 

1 Basil Puck €1.29 

2 Golden Sage €2.25 

 را باز کنید و فیلد زیر را به آن اضافه نمایید و تغییرات را ذخیره کنید. Customersجدول  -5

 نام فیلد نوع داده اندازه و قالب فیلد

25 Text تلف(نTelephone) 
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نوار  Homeدر تب  Viewسپس با کلیک روی دکمه  با دابل کلیک روی نام جدول آن را باز کنید.

باز کرده فیلد با مشخصات تعیین شده به آن اضافه کرده و  Designجدول را در نمای  Viewابزار 

 آن را ذخیره کنید. Saveبا دکمه 

 First Nameا کنید به طوریکه بین فیلدهای را جابج Last Nameفیلد  Customersدر جدول  -6

 جدول را ذخیره و ببندید. قرار بگیرد. Typeو 

را انتخاب کنید.  Cutک سمت راست کرده گزینه یکل Last Nameدر همان نمای طراحی روی فیلد 

 با )را انتخاب کنید. Pasteو بعد   Insert Rowکلیک سمت راست گزینه  Typeسپس روی فیلد 

 ببندید. Closeذخیره و با  Saveبا د.( رآن را جابجا کتوان هم می عمل دراگ

رقم اعشاری نشان  2را طوری ویرایش کنید که همه رکوردها  Priceفیلد  Herb Stockدر جدول  -7

 دهد. جدول را ذخیره کنید.

نوار  Homeدر تب  Viewبا دابل کلیک روی نام جدول آن را باز کنید.سپس با کلیک روی دکمه   

کلیک کنید در قسمت  Priceباز کرده روی فیلد  Designجدول را در نمای  Viewابزار 

Properties  جدول در قسمتDecimal place  را وارد و با دکمه  2عددSave .آن را ذخیره کنید 

تغییر داده و ذخیره  25را به  Herb Stockها در جدول عرض نمایش داده شده برای همه ستون -8

 کنید.

روی  Recordنوار ابزار  Data Sheetها را انتخاب کنید و از تب همه ستون Data sheetی در نما

را  25را انتخاب کنید. در پنجره باز شده عدد  Columns Widthکلیک کرده گزینه  Moreدکمه 

 Saveبا دکمه (توان همین گزینه را انتخاب کرد.)با راست کلیک هم میرا کلیک کنید.  Okوارد و 

 ا ذخیره کنید.آن ر

کنید. جدول را  (Sort)به ترتیب صعودی مرتب  Priceرا بر اساس فیلد  Herb Stockجدول  -9

 ذخیره کرده و ببندید.
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اگر جدول باز نیست با دابل کلیک روی نام آن ، آن را باز کرده سپس رول پیکان کنار نام فیلد 

Price کلیک کرده و گزینهSort A-Z  مه . با دک را انتخاب کنیدSave و با  آن را ذخیره کنید

Close .آن را ببندید 

 Westonرا پاک کرده و آن را با نام خانوادگی  westernنام خانوادگی  Customersدر جدول  -10

 جایگزین کنید.جدول را ذخیره کرده و ببندید.

 نام خانوادگی و با راست کلیک کپی از آن بگیرید. را انتخاب کنید Westonاز سئوال عبارت 

western  را انتخاب و با راست کلیک گزینهpaste .با دکمه  را اجرا کنیدSave  آن را ذخیره

 آن را ببندید. Closeو با  کنید

 را پاک کنید. Discontinued Herbsجدول  -11

روی  Recordنوار ابزار  Createاست روی نام جدول کلیک کرده و از تب  بستهدر حالتی که جدول 

 را بزنید. Yesرده و کلیک ک Deleteدکمه 

جدید بسازید که همان گیاهان با  queryیک  Herb Stockبا استفاده از همه فیلدهای جدول  -12

 ذخیره کنید و ببندید. More Than 2را با نام  queryیورو را نشان دهد. این  2قیمت بیشتر از 

جره باز شده با انتخاب کلیک کنید در پن Query designروی گزینه  otherنوار ابزار  createاز تب 

اضافه  queryآن را به صفحه طراحی  Closeو بعد  Addو کلیک روی دکمه  Herb Stockجدول 

کل فیلدها را انتخاب کنید و با دراگ آنها را به قسمت  Shiftکنید . حال با پایین نگه داشتن کلید 

 More Thanآن را به نام  Saveوارد و با دکمه  2<)قیمت(  Priesپایین اضافه کنید. در ستون 

 ببندید. Closeذخیره و با  2

13- Query  با نامCustomers details  و فیلد را باز کردهTown  را پاک کنید. اینquery  را

 .یره کرده و ببندیدذخ
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 Homeاز تب  Viewآن را باز کنید. با کلیک روی گزینه  ،اگر باز نیست با دابل کلیک روی نام آن

و با دکمه  را انتخاب و حذف کنید. Townآن را در نمای طراحی باز کرده فیلد  Viewنوار ابزار 

Save  ذخیره و با آن راClose  .ببندید 

14- Query  با نامprices .را باز کنید Query ها یاهانی که قیمت آنگرا طوری ویرایش کنید که

 ندید.را ذخیره کرده و بب queryاست را استخراج گند. این  2.25تا  1.99بین 

 

نوار ابزار  Homeاز تب  Viewبا کلیک روی گزینه   با دابل کلیک روی نام آن، آن را باز کنید.

View در ستون  آن را در نمای طراحی باز کردهPries )قیمت( Between 1.99 And 2.25  وارد

 ببندید. Closeذخیره و با آن را  Saveو با دکمه 

 

و فیلد  Customerاز جدول  Town و First Name ، Last Nameبا استفاده از فیلدهای  -15

Route  از جدولDeliveries  یکquery  بسازید. اینquery  را با نامDelivery Routes 

 ذخیره کرده و ببندید.

کلیک کنید در پنجره باز شده با انتخاب  Query designروی گزینه  otherنوار ابزار  createاز تب 

و کلیک روی  Deliveriesو مجدد انتخاب جدول  Addدکمه  و کلیک روی Customerجدول 

آنها را به صفحه طراحی  Closeهر دو جدول که قبالً با هم مرتبط می باشند بعد  Addدکمه 

query  اضافه کنید . حال با عمل دراگ و یا دابل کلیک روی نام آنها، آنها را به قسمت پایین

 ببندید. Closeو با  ذخیرهDelivery Routes نام به   Saveدکمه  بااضافه کنید. و 

یک فرم ساده ایجاد کنید. تنظیمات پیش فرض  Customerبا استفاده از همه فیلدهای جدول  -16

 ذخیره کرده و آن را ببندید. Trade Customersرا بپذیرید. فرم را با نام 

روی گزینه  Form نوار ابزار Createبا دابل کلیک روی نام جدول آن را باز کنید سپس از تب 

Form شود به نام کلیک کنید فرم ساخته میTrade Customers  ذخیره و باclose  آن را

 ببندید.
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 را باز کرده و رکورد زیر را به آن اضافه کنید. Seedsفرم  -17

Seed Id Seed Name 
10 Tarragon 

که در پایین  New recordبا دابل کلیک روی نام فرم آن را باز کنید.سپس با کلیک روی دکمه 

 فرم است رکورد جدیدی اضافه کنید و اطالعات را در آن بنویسید. 

 Seedبه  Lovageاست از  5آن  Seed IDکه  یبرای تغییر نام و دامنه آیتم Seedsاز فرم  -18

Name spearmint .استفاده کنید و فرم را ببندید 

 Seed Nameحال در قسمت بروید  5ه به رکورد شماررا باز کنید  Seedsدابل کلیک فرم ابتدا با 

  را تفییر دهید و فرم را ببندید. Seed Name spearmint  بهLovage  نام

را طوری ویرایش کنید که به رنگ  Herb Detailsرا باز کرده و سر صفحه  Herb Stockفرم  -19

 را ذخیره کرده و ببندید. Herb Stockباشد. فرم  14قرمز و اندازه 

نوار  Homeاز تب  Viewی نام فرم آن را باز کنید سپس با کلیک روی نام گزینه با دابل کلیک رو

باز کنید. روی سر صفحه کلیک کنید و با کمک نوار  Layoutآن را در نمای طراحی یا  viewابزار 

 آن را ببندید. closeذخیره و با رنگ و سایز قلم آن را تغییر دهید سپس با دکمه  Fontابزار 

( تهیه کنید. تنظیمات پیش ( report یک گزارش  Seedsاز همه فیلدهای جدول با استفاده  -20

 ذخیره کرده و ببندید. Seedsفرض را بپذیرید. گزارش را با نام 

روی  Reportنوار ابزار  Createآن را باز کنید سپس از تب  Seedsبا دابل کلیک روی نام جدول 

 آن را ببندید closeذخیره و با  Seedsبه نام  شودکلیک کنید گزارش ساخته می Reportگزینه 

از  First Contactو ,First Name ،sales Rep  Last Name , Townبا استفاده از فیلدهای  -21

گروه بندی کرده و  (Town)یک گزارش تهیه کنید. گزارش را بر اساس شهر  Customersجدول 

زارش باید ب کنید. جهت گبه ترتیب صعودی مرت Last Nameمشخصات مشتری را بر اساس 

 ذخیره کرده و ببندید. CustListرا با نام  باشد. گزارش (landscape)ورت افقی صبه 
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کلیک کنید. در پنجره باز شده در  Report Wizardروی گزینه   Reportنوار ابزار ر Createاز تب 

و با دکمه را انتخاب کنید  Customersجدول که در باالی صفحه است  Table/queryقسمت 

اضافه مجدد  >را انتخاب با دکمه  Townحال فیلد را کلیک کنید. Nextآن را اضافه و دکمه  >>

Next  فیلد  1را کلیک کنید. حال در ردیفLast Name  را انتخاب و بازNext  را کلیک کنید. گزینه

Landscape  را انتخاب و دو دفعهNext  و نام CustList را وارد و بعدFinish ا کلیک کنید. ر

 آن را ببندید closeذخیره و با  CustListگزارش را به نام 

را با قالب مایکروسافت اکسل و با  Customersجدول را انتخاب کنید .  Customersجدول  -22

 و در پوشه داوطلبی خود ذخیره کنید. (export)استخراج  Customers.xlsxنام 

روی دکمه  externalنوار ابزار  External Data را انتخاب کنید سپس از تب Customersجدول 

Excel شود در قسمت ای باز میکلیک کنید. پنجرهFile Name  مسیر و نام فایل را وارد و دکمه

Ok  و بعدClose .را کلیک کنید 

 را حذف کنید. Discontinued Herbsگزارش  -23

روی  Recordنوار ابزار  Createدر حالتی که گزارش بسته است روی نام گزارش کلیک کرده و از تب 

 را بزنید. Yesکلیک کرده و  Deleteدکمه 

 List of Herbs Inرا به  Herb Stockرا باز کنید و سر صفحه  Herb Listگزارش  -24

Stock  تغییر دهید. گزارشHerb List .را ذخیره کرده و ببندید 

نوار ابزار  Homeاز تب  Viewزینه با دابل کلیک روی نام گزارش آن را باز کنید سپس با کلیک روی گ

view  آن را در نمای طراحی یاLayout  باز کنید. روی سر صفحه کلیک کنید سپس با کلیک سمت

قسمت  Formatشود در زبانه پنجره مشخصات باز می propertiesراست و انتخاب گزینه 

Captions   عبارتList of Herbs In Stock  را تایپ کرده و با دکمهSave   و بعدClose  آن را

 ذخیره و ببندید.

 باز کنید. Cاز درایو  299345678را از پوشه  Antiquesپایگاه داده  -25
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 1 سوالمانند 

 فیلد و مشخصات نشان داده در شکل زیر ایجاد کنید. 3یک جدول جدید با  -26

 (Field Name)نام فیلد  (Data Type)نوع داده  Field Size or Format)اندازه و قالب فیلد 

Long Integer شماره اتوماتیک(Auto Number) شماره صندلی(Chair ID) 
 (Description)توضیح (Text)متن 30

Short Date تاریخ/زمان(Date/Time)  تاریخ خرید(Data purchased) 

 2مانند سوال 

 تعیین کنید. جدول را به نام (primary key )را به عنوان کلید اصلی  Chair IDفیلد  -27

Chairs .ذخیره نمایید 

 3 سوالمانند 

 را ذخیره و ببندید.Chairsاضافه کنید. جدول  Chairsرکوردهای زیر را به جدول  -28

 Date)تاریخ خرید 

Purchased) 

توضیح 
(Description) 

Chair ID 

13/03/08 Chippendale 1 
01/06/08 Windsor 2 

 4مانند سوال 

 را به آن اضافه نمایید، تغییرات را ذخیره کرده و ببندید. را باز کنید و فیلد زیرClocksجدول  -29

 نام فیلد نوع داده اندازه و قالب فیلد

40 Text ( کشور تولید کنندهCountry of Origin) 

 5مانند سوال 

حرف  15حرف به  20از  Surnameرا باز کنید. اندازه فیلد  Clock Makersجدول  -30

 برای ادامه کلیک کنید. yesکمه کاهش داده و ذخیره کنید. بر روی د
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نوار ابزار  homeاز تب  viewبا دابل کلیک روی نام جدول آن را باز کنید سپس با کلیک روی گزینه 

View  جدول را در نمای طراحی باز کرد روی فیلدSurname  در قسمت پایین در محل کلیک کنید و

Field Properties  روبرویFiles Size 20  را وارد کنید و با  15را پاک وSave   روی آن را ذخیره و

 برای ادامه کلیک کنید. yesدکمه 

 منتقل کنید.را به قبل از فیلد  First Nameفیلد Clock Makersدر جدول  -31

 6مانند سوال 

حذف کنید. جدول  Clock Makers)تاریخ تولد( را از جدول  Date of Birthفیلد  -32

Clock Makers دید.را ذخیره کرده و ببن 

 باز نیست با دابل کلیک روی نام آن، آن را باز کنید.ستون فیلد Clock Makersاگر جدول 

 Date of Birth  را انتخاب کنید و از تبHome  نوار ابزارRecords  روی گزینهDelete  و بعد

Delete Columns  کلیک وYes .را کلیک کنید 

عالمت یورو طوری ویرایش کنید که  را Buying Priceفیلد  را باز کنید  Clocksجدول  -33

 همه رکوردها نشان دهد. جدول را ذخیره کنید.را برای 

سپس با کلیک روی  باز نیست با دابل کلیک روی نام آن، آن را باز کنید. Clock Makersاگر جدول 

 Buying Price جدول را در نمای طراحی باز کرد روی فیلد Viewنوار ابزار  homeاز تب  viewگزینه 

با کلیک روی پیکان گنار   Formatروبروی Field Propertiesدر قسمت پایین در محل کلیک کنید و 

 جدول را ذخیره کنید.  Saveآن قالب یورو را انتخاب، سپس با 

  (Index)را انتخاب کنید و شاخصی  Clock Descriptionفیلد  Clocksدر جدول  -34

 ا ندهد .جدول را ذخیره کرده و ببندید.اعمال کنیدکه اجازه ورود ارقام تکراری ر

سپس با کلیک روی گزینه  باز نیست با دابل کلیک روی نام آن، آن را باز کنید. Clocksاگر جدول 

view  از تبhome  نوار ابزارView جدول را در نمای طراحی باز کرد روی فیلد Clock Description 

با کلیک روی پیکان کنار   Indexsروبروی Field Propertiesدر قسمت پایین در محل کلیک کنید و 
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 Closeو با جدول را ذخیره کنید.  Saveسپس با را انتخاب   Yes (No Duplicates)آن گزینه 

 ببندید.

تغییر  20را به  First Contact عرض نمایش داده شده ستون Customersدر جدول  -35

 داده و ذخیره کرده و ببندید.

 8مانند سوال 

جدید بسازید که همان  queryیک  Clocksاده از همه فیلدهای جدول با استف -36

باشد را نشان دهد. این   7000آنها بیشتر از  ( buying price)های که  با قیمت خرید ساعت

query  را با نامClock Cost Over 7000 .ذخیره کنید و ببندید 

 12مانند سوال 

و فیلد  Customersاز جدول First Name ، Last Nameبا استفاده از فیلدهای  -37

Antique  از جدولCustomers Interests  یکquery  ایجاد کنید که همه مشتریانی که به

Antique Love-Seat  عالقه دارند را نشان دهد. اینquery  را با نامLove-seat List  ذخیره

 کرده و ببندید.

 Createروبروی  Antiqueر ستون فیلد عمل کنید با این تفاوت قبل از ذخیره د 15مانند سوال 

 را تایپ کنید.  Antique Love-Seatعبارت 

 

38- Query  با نامLess than 5000  طوری ویرایش کنید که فقط رکوردهایی را نشان را

 را ذخیره کرده و ببندید queryاین باشد.  €5000آنها کمتر از  (price)دهد که قیمت 

  استفاده کنید. <از عالمت کوچکتر  >بزرگتر فقط به جای عالمت  12مانند سوال 

39- Query  با نامClocks Purchased before November 2007  را طوری ویرایش

اند خریداری شده 2007هایی را نشان دهد که قبل از نوامبر فقط رکوردهای حاوی ساعتکنید که 

 را ذخیره کرده و ببندید. queryاین 
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نوار ابزار  Homeاز تب  Viewبا کلیک روی گزینه   آن را باز کنید. ، Queryبا دابل کلیک روی نام 

View در ستون  آن را در نمای طراحی باز کردهDate Purchased وارد کنید 

 آن را ببندید. Closeو بعد با  Saveسپس آن را  2007/11/01 > 

40- Query  با نامChairs and Cabinets  را باز کرده و معیارOR ”Clock” یلد را ف

Type   حذف کنید. اینquery .ذخیره کرده و ببندید 

نوار ابزار  Homeاز تب  Viewبا کلیک روی گزینه   ، آن را باز کنید. Queryبا دابل کلیک روی نام 

View در ستون  آن را در نمای طراحی باز کردهType  روبرویOr  عبارت را پاک کرده سپس آن را

Save  و بعد باClose دید.آن را ببن 

یک فرم ساده ایجاد کنید. تنظیمات پیش فرض  Furnitureبا استفاده از همه فیلدهای جدول  -41

 ذخیره کرده و آن را ببندید. Furniture Stockرا بپذیرید. فرم را با نام 

 16مانند سوال 

 را باز کرده و رکورد زیر را به آن اضافه کنید. Customersفرم  -42

Customer ID 
 شماره مشتری

First Name 
 نام

Last Name 
 نام خانوادگی

Town 
 شهر

First Contact 
 Sales Rep اولین تماس

93 Jeremy Peterson Bangor 01/07/08 Sadie 

 17مانند سوال 

و  11آن  (Customer ID)رکوردی که شماره مشتری  Customersفرم با استفاده از  -43

را  Customers فرم ذف کنید.است را ح Derekآن  (First Name)برای تغییر نام نام 

 ببندید.

 homeحال از تب رکورد مورد نظر را پیدا کرده و انتخاب کنید . ابتدا با دابل کلیک فرم را باز کنید 

فرم   Closeرا انتخاب کنید و با  Delete Recordو بعد  Deleteگزینه  Recordنوار ابزار 

Customers .را ببندید 
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یک  Customersاز جدول  ,Last Name, Town First Name با استفاده از فیلدهای -44

ذخیره  Customer Nameزارش را با نام گگزارش ایجاد کنید. تنظیمات پیش فرض را بپذیرید. 

 کرده و ببندید.

کلیک کنید. در پنجره باز شده در  Report Wizardروی گزینه   Reportنوار ابزار ر Createاز تب 

 >را انتخاب کنید و با دکمه  Customersالی صفحه است جدول که در با Table/queryقسمت 

 کلیک کنید.یکی یکی را  Nextدکمه  ,Last Name, Town First Name یکی یکی فیلدهای 

را کلیک کنید. گزارش  Finishرا وارد و بعد  Customer Name نام   Finish قبل از زدن دکمه 

 آن را ببندید closeذخیره ، با  Customer Name را به نام 

. ( تهیه کنید. ( report یک گزارش Furnitureبا استفاده از همه فیلدهای جدول  -45

را برای هر یک از  Pricesگروه بندی به طوریکه مجموع فیلد Typeگزارش را بر اساس فیلد  

 ذخیره کرده و ببندید. FurnValشان دهد.گزارش را با نام نانواع لوازم 

 21مانند سوال 

 را حذف کنید. Obsolete گزارش -46

 23مانند سوال 

ماره داوطلبی خود در شحاوی  (Label)یک برچسب را باز کنید  Clock Makersگزارش  -47

 .کنیدگزارش را ذخیره سمت راست سرصفحه گزارش وارد کرده 

نوار  Homeاز تب  Viewکلیک روی نام گزارش آن را باز کنید سپس با کلیک روی گزینه  دابلبا 

روی  Controlsنوار ابزار   Designباز کنید. از تب  Layoutآن را در نمای طراحی یا  viewابزار 

است کلیک کنید و کادری در سمت راست سرصفحه رسم کنید.  Aaکه به شکل   Labelدکمه 

 آن را ذخیره کنید.  Saveشماره داوطلبی را در آن وارد کنید و با 

 الملل آزمون بین Accessنمونه سئواالت تستی  

 است . --------------تنظیم مشخصات فیلد معمواَل مرتبط با  -1

 (data typeیک نوع داده )  -أ

 طول یک رکورد -ب
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 reportنامگذاری یک  -ج

 queryنامگذاری یک  -د

برای جستجو و مرتب سازی کاراکتر استفاده  ---------------------در یک برنامه کاربردی پایگاه داده -2

 می شود.

 ها ) قوانین اعتبار ( validation Ruleایجاد  -أ

 ( indexingایندکس گذاری یک فیلد )  -ب

 افزایش سایز فیلد ها -ج

 (relationshipsپاک کردن ارتباط ها  ) -د

 یک پایگاه داده به طور  معمول مجموعه ای است از داده ها که ... -3

 جهت سهولت پرسش و به روز رسانی سازماندهی  می شود -أ

 متن  سازماندهی  می شود. جهت سهولت ویرایش و چاپ -ب

 جهت داده های آماری و ریاضی سازماندهی می شوند -ج

 جهت ارائه به یک مخاطب سازماندهی می شوند. -د

 ( برای ................................... مورد نیاز است.primary keyکلید اولیه )-4

 انتخاب اندازه فیلد -أ

 انتخاب نوع تاریخ -ب

 د به هر رکوردتخصیص مشخصه ای منحصر به فر -ج

 ذخیره تمام رکوردها در یک جدول -د

 شاخص این امکان را فراهم می آورد تا ........................... -5

 جداول در یک پایگاه داده بهم ارتباط یابند -أ

 رکوردها سریعًا مرتب شده و جستجو شوند -ب

 تمام رکوردها سریعًا حذف شوند -ج

 رکوردها در پایگاه داده ها وارد شوند -د

 رتباط جداول در پایگاه داده ها به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند تا امکان ... فراهم کنند.ا-6

 (external dataمشاهده و تغییر فقط جداول داده های بیرونی) -أ

 مشاهده و تغییر فقط یک جدول -ب

 حذف رکوردهای تکرار شده در جداول -ج

 مشاهده همزمان داده ها در جداول مختلف -د

 گاه داده به صورت ... سازماندهی می شود.یک پای -7

 متن، تصاویر و نمودارها -أ

 فیلدها، رکوردها و جداول -ب

 کاراکترها، فایل ها ، و فولدرها -ج

 ستون ها، ردیف ها، و کاربرگها -د

 ... برای تخصیص شناسه ای منحصر به فرد یک رکورد به کار می رود.-8

 قانون اعتبار -أ

 فرم -ب

 کلید اولیه -ج

 فیلتر -د

 

 مکان را فراهم می آورد تا...شاخص این ا-9

 رکوردها در یک پایگاه داده وارد شوند. -أ

 تمام رکوردها سریعًا حذف شوند -ب



ACCESS2007-2013  کرمانترونیکوزشگاه آم 

15 

 حق چاپ و تکثیر محفوظ است

 

 جداول بهم مرتبط شوند. -ج

 مرتب سازی و جستجوی کارآمد رکوردها -د

هنگامیکه ... اعمال میشود، رکوردهای موجود در جدول مرتبط با کلیدهای اولیه هماهنگ شده را نمی  -10

 .توان حذف کرد

 جامعیت ارجاعی -أ

 قانون اعتبار بخشی -ب

 مرتب سازی -ج

 فیلتر -د

 به طور معمول هر پایگاه داده به صورت .... رکوردها و جداول سازماندهی می شود -11

 کاراکترها -أ

 اعداد   -ب

 فیلدها   -ج

 فایل ها -د

 در برنامه داده،.... امکان جستجوی مؤثرتر و مرتب کردن رکوردها را فراهم می اورد. -12

 (validation ruleاعتبار بخشی ) تنظیم قانون -أ

 شاخص گذاری یک فیلد -ب

 تنظیم کلید اولیه -ج

 حذف رابطه -د

 هر پایگاه داده معمواًل شامل ... است -13

 مجموعه ای از فایل ها بدون هیچ ارتباط خاص -أ

 مجموعه از داده های مرتبط با برنامه دیگر -ب

 مجموعه از داده های مرتبط با برنامه موضوعی خاص -ج

 اسناد مجموعه ای از -د

 پایگاه داده به طور معمول در ... سازماندهی می شود -14

 ردیف ها، ستون ها و کاربرگهایی -أ

 فیلدها ، رکوردها و جداولی -ب

 کاراکترها، فایل ها و فولدرهایی -ج

 جمالت، پاراگرافها و اسنادی -د

 هدف از ارتباط جداول در یک پایگاه داده این است که امکان ... را فراهم آورد. -15

 ده  فقط داده های بیرونیمشاه -أ

 مرتب کردن داده ها قبل از چاپ در یک گزارش -ب

 انجام مؤثر تر محاسبات ریاضی -ج

 مشاهده همزمان داده های موجود در مکان های مختلف -د

 ... 36به  24تغییر تعداد کاراکتر ها در یک فیلد از  -16

 کاراکتر را در یک فیلد فراهم خواهد کرد. 36امکان تایپ تا  -أ

 افزایش خواهد داد. 36تا  24فونت را برای نوع داده جاری از  اندازه -ب

 کاراکتر را در فیلد مجاز خواهد کرد. 36تایپ حداقل  -ج

 کلمه را در یک فیلد مجاز خواهد کرد. 36تایپ  -د

 هدف معمولی ایجاد ارتباط بین جداول در یک پایگاه داده این است که اجازه دهد -17

 وند و پیوسته گردندداده های جداول متفاوت ترکیب ش -أ

 داده ها به طور موثرتری فیلتر گردند -ب

 ، مرتب سازی شوند Reportداده های قبل از پرینت شدن از طریق یک  -ج
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 ارائه گردند Reportداده ها در قالب یک  -د

 برای اختصاص دادن یک مشخصه یکتا به یک رکورد استفاده می شود : ----------- -18

 Query -أ

 Form -ب

 )جدول(   table -ج

 )کلید اصلی (  rimary keyp -د

 هدف از ارتباط جداول در یک پایگاه داده به طور معمول این است که این امکان فراهم شود که... -19

 جلوگیری از ورود داده تکراری -أ

 داده ها به طور مؤثرتری فیلتر شوند. -ب

 داده ها قبل از چاپ شدن در یک گزارش مرتب شوند. -ج

 ر کپی شوندرکوردها از یک جدول به جدول دیگ -د

 پایگاه داده ..... است که جهت سهولت پرسش، به روز رسانی و بازیابی سازماندهی شده است-20

 مجموعه ای از فایل -أ

 مجموعه ای از اسناد -ب

 مجموعه ای از داده ها -ج

 مجموعه ای از اعداد -د

21- primary key  ... به کاربر امکان می دهد تا 

 رکوردهای منفرد را باز کند. -أ

 رد یک مشخصه منحصر به فرد اختصاص می دهد.برای هر کو -ب

 قفل برنامه پایگاه داده را باز کنید -ج

 برنامه پایگاه داده را باز کنید. -د

 ( امکان ..... را فراهم می آورد.indexشاخص ) -22

 مرتب کردن و جستجوی کارآمد رکوردها -أ

 نسخه برداری سریع از تمام رکوردها -ب

 برقراری ارتباط بین جداول -ج

 تن داده ها قبل از وروداعتبار یاف -د

 ارتباط جداول در یک پایگاه داده امکان ... را فراهم می آورد.-23

 مشاهده فقط جداول داده بیرونی -أ

 مشاهده فقط یک جدول -ب

 انجام مؤثرتر محاسبات در جداول -ج

 مشاهده همزمان داده های جداول مختلف -د

  

  ............................................................................................................................... یادداشت

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  


