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نکته  :برای مشاهده لیست جدول ،فرم ،تقاضا و یا گزارش دلخواه که قبالً در بانک ساخته شده ،در پنجره
پایگاه داده در قسمت  Navigator To Categoryروی پیکان کنار آن کلیک کنید و آن را انتخاب کنید.

 -1پایگاه داده  Herb Gardenموجود در درایو  Cباز کنید.
به درایو  Cرفته و با دابل کلیک روی نام بانک ،آن را باز کنید.
 -2یک جدول جدید با فیلدها و مشخصات زیر ایجاد کنید.
نام فیلد

نوع فیلد

اندازه یا قالب فیلد

(Herb IDگیاه)

(Auto Numberشماره)

)Long Integer(Filed Size

(Herb Nameنام گیاه)
(Priceقیمت)

(Textمتن)
(Currencyپول رایج)
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از تب  Createنوار ابزار  Tablesروی گزینه  Design Tableکلیک کنید سپس در پنجره طراحی
جدول در قسمت  filed nameنام فیلد -در قسمت  Filed Typeنوع فیلد و در قسمت
 propertiesسایز و قالب آن را مشخص کنید.
 -3فیلد  Herb IDرا به عنوان کلید اصلی ) ( primary keyتنظیم کنید .جدول را به نام New
 Varietiesذخیره نمایید.
روی فیلد  Herb IDکلیک کنید سپس در تب  Dingsنوار ابزار  Toolsروی گزینه Primary key
که به شکل کلید است کلیک کنید .سپس روی دکمه  saveکلیک و نام  New Varietiesرا وارد
کرده و  Okرا کلیک کنید.
 -4رکوردهای زیر را به جدول  New Varietiesاضافه کنید .جدول  New Varietiesرا ذخیره و
ببندید.
با کلیک روی دکمه  Viewدر تب  Homeنوار ابزار  Viewجدول را در نمای  Data Sheetباز کرده
سپس اطالعات زیر را در آن وارد کنید با دکمه  Saveذخیره و با دکمه  Closeآن را ببندید.

(Priceقیمت)

(Herb Nameنام گیاه)

€1.29

Basil Puck

€2.25

Golden Sage

(Herb IDشماره گیاه)
1
2

 -5جدول  Customersرا باز کنید و فیلد زیر را به آن اضافه نمایید و تغییرات را ذخیره کنید.
اندازه و قالب فیلد
25

نوع داده
Text

نام فیلد
تلفن()Telephone
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با دابل کلیک روی نام جدول آن را باز کنید .سپس با کلیک روی دکمه  Viewدر تب  Homeنوار
ابزار  Viewجدول را در نمای  Designباز کرده فیلد با مشخصات تعیین شده به آن اضافه کرده و
با دکمه  Saveآن را ذخیره کنید.
 -6در جدول  Customersفیلد  Last Nameرا جابجا کنید به طوریکه بین فیلدهای First Name
و  Typeقرار بگیرد .جدول را ذخیره و ببندید.
در همان نمای طراحی روی فیلد  Last Nameکلیک سمت راست کرده گزینه  Cutرا انتخاب کنید.
سپس روی فیلد  Typeکلیک سمت راست گزینه  Insert Rowو بعد  Pasteرا انتخاب کنید(.با
عمل دراگ هم میتوان آن را جابجا کرد ).با  Saveذخیره و با  Closeببندید.
 -7در جدول  Herb Stockفیلد  Priceرا طوری ویرایش کنید که همه رکوردها  2رقم اعشاری نشان
دهد .جدول را ذخیره کنید.
با دابل کلیک روی نام جدول آن را باز کنید.سپس با کلیک روی دکمه  Viewدر تب  Homeنوار
ابزار  Viewجدول را در نمای  Designباز کرده روی فیلد  Priceکلیک کنید در قسمت
 Propertiesجدول در قسمت  Decimal placeعدد  2را وارد و با دکمه  Saveآن را ذخیره کنید.
 -8عرض نمایش داده شده برای همه ستونها در جدول  Herb Stockرا به  25تغییر داده و ذخیره
کنید.
در نمای  Data sheetهمه ستونها را انتخاب کنید و از تب  Data Sheetنوار ابزار  Recordروی
دکمه  Moreکلیک کرده گزینه  Columns Widthرا انتخاب کنید .در پنجره باز شده عدد  25را
وارد و  Okرا کلیک کنید( .با راست کلیک هم میتوان همین گزینه را انتخاب کرد).با دکمه Save
آن را ذخیره کنید.
 -9جدول  Herb Stockرا بر اساس فیلد  Priceبه ترتیب صعودی مرتب ) (Sortکنید .جدول را
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
Priceکلیک کرده و گزینه  Sort A-Zرا انتخاب کنید  .با دکمه  Saveآن را ذخیره کنید و با
 Closeآن را ببندید.
 -10در جدول  Customersنام خانوادگی  westernرا پاک کرده و آن را با نام خانوادگی Weston
جایگزین کنید.جدول را ذخیره کرده و ببندید.
از سئوال عبارت  Westonرا انتخاب کنید و با راست کلیک کپی از آن بگیرید .نام خانوادگی
 westernرا انتخاب و با راست کلیک گزینه  pasteرا اجرا کنید .با دکمه  Saveآن را ذخیره
کنید و با  Closeآن را ببندید.
 -11جدول  Discontinued Herbsرا پاک کنید.
در حالتی که جدول بسته است روی نام جدول کلیک کرده و از تب  Createنوار ابزار  Recordروی
دکمه  Deleteکلیک کرده و  Yesرا بزنید.
 -12با استفاده از همه فیلدهای جدول  Herb Stockیک  queryجدید بسازید که همان گیاهان با
قیمت بیشتر از  2یورو را نشان دهد .این  queryرا با نام  More Than 2ذخیره کنید و ببندید.
از تب  createنوار ابزار  otherروی گزینه  Query designکلیک کنید در پنجره باز شده با انتخاب
جدول  Herb Stockو کلیک روی دکمه  Addو بعد  Closeآن را به صفحه طراحی  queryاضافه
کنید  .حال با پایین نگه داشتن کلید  Shiftکل فیلدها را انتخاب کنید و با دراگ آنها را به قسمت
پایین اضافه کنید .در ستون ( Priesقیمت)  >2وارد و با دکمه  Saveآن را به نام More Than
 2ذخیره و با  Closeببندید.
 Query -13با نام  Customers detailsرا باز کرده و فیلد  Townرا پاک کنید .این  queryرا
ذخیره کرده و ببندید.
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اگر باز نیست با دابل کلیک روی نام آن ،آن را باز کنید .با کلیک روی گزینه  Viewاز تب Home
نوار ابزار  Viewآن را در نمای طراحی باز کرده فیلد  Townرا انتخاب و حذف کنید .و با دکمه
 Saveآن را ذخیره و با  Closeببندید.
 Query -14با نام  pricesرا باز کنید Query.را طوری ویرایش کنید که گیاهانی که قیمت آنها
بین  1.99تا  2.25است را استخراج گند .این  queryرا ذخیره کرده و ببندید.
با دابل کلیک روی نام آن ،آن را باز کنید .با کلیک روی گزینه  Viewاز تب  Homeنوار ابزار
 Viewآن را در نمای طراحی باز کرده در ستون ( Priesقیمت) Between 1.99 And 2.25وارد
و با دکمه  Saveآن را ذخیره و با  Closeببندید.
 -15با استفاده از فیلدهای  Last Name ،First Nameو Townاز جدول  Customerو فیلد
 Routeاز جدول  Deliveriesیک  queryبسازید .این  queryرا با نام Delivery Routes
ذخیره کرده و ببندید.
از تب  createنوار ابزار  otherروی گزینه  Query designکلیک کنید در پنجره باز شده با انتخاب
جدول  Customerو کلیک روی دکمه  Addو مجدد انتخاب جدول  Deliveriesو کلیک روی
دکمه  Addهر دو جدول که قبالً با هم مرتبط می باشند بعد  Closeآنها را به صفحه طراحی
 queryاضافه کنید  .حال با عمل دراگ و یا دابل کلیک روی نام آنها ،آنها را به قسمت پایین
اضافه کنید .و با دکمه  Saveبه نام  Delivery Routesذخیره و با  Closeببندید.
 -16با استفاده از همه فیلدهای جدول  Customerیک فرم ساده ایجاد کنید .تنظیمات پیش فرض
را بپذیرید .فرم را با نام  Trade Customersذخیره کرده و آن را ببندید.
با دابل کلیک روی نام جدول آن را باز کنید سپس از تب  Createنوار ابزار  Formروی گزینه
 Formکلیک کنید فرم ساخته میشود به نام  Trade Customersذخیره و با  closeآن را
ببندید.
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 -17فرم  Seedsرا باز کرده و رکورد زیر را به آن اضافه کنید.
Seed Name
Tarragon

Seed Id
10

با دابل کلیک روی نام فرم آن را باز کنید.سپس با کلیک روی دکمه  New recordکه در پایین
فرم است رکورد جدیدی اضافه کنید و اطالعات را در آن بنویسید.
 -18از فرم  Seedsبرای تغییر نام و دامنه آیتمی که  Seed IDآن  5است از  Lovageبه Seed
 Name spearmintاستفاده کنید و فرم را ببندید.
ابتدا با دابل کلیک فرم  Seedsرا باز کنید به رکورد شماره  5بروید حال در قسمت Seed Name
نام  Lovageبه  Seed Name spearmintرا تفییر دهید و فرم را ببندید.
-19فرم  Herb Stockرا باز کرده و سر صفحه  Herb Detailsرا طوری ویرایش کنید که به رنگ
قرمز و اندازه  14باشد .فرم  Herb Stockرا ذخیره کرده و ببندید.
با دابل کلیک روی نام فرم آن را باز کنید سپس با کلیک روی نام گزینه  Viewاز تب  Homeنوار
ابزار  viewآن را در نمای طراحی یا  Layoutباز کنید .روی سر صفحه کلیک کنید و با کمک نوار
ابزار  Fontرنگ و سایز قلم آن را تغییر دهید سپس با دکمه ذخیره و با  closeآن را ببندید.
 -20با استفاده از همه فیلدهای جدول  Seedsیک گزارش )  ) reportتهیه کنید .تنظیمات پیش
فرض را بپذیرید .گزارش را با نام  Seedsذخیره کرده و ببندید.
با دابل کلیک روی نام جدول  Seedsآن را باز کنید سپس از تب  Createنوار ابزار  Reportروی
گزینه  Reportکلیک کنید گزارش ساخته میشود به نام  Seedsذخیره و با  closeآن را ببندید
 -21با استفاده از فیلدهای  Last Name , Town, sales Rep،First Nameو  First Contactاز
جدول  Customersیک گزارش تهیه کنید .گزارش را بر اساس شهر ) (Townگروه بندی کرده و
مشخصات مشتری را بر اساس  Last Nameبه ترتیب صعودی مرتب کنید .جهت گزارش باید
به صورت افقی ) (landscapeباشد .گزارش را با نام  CustListذخیره کرده و ببندید.
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از تب  Createنوار ابزار ر  Reportروی گزینه  Report Wizardکلیک کنید .در پنجره باز شده در
قسمت  Table/queryکه در باالی صفحه است جدول  Customersرا انتخاب کنید و با دکمه
<< آن را اضافه و دکمه  Nextرا کلیک کنید.حال فیلد  Townرا انتخاب با دکمه < اضافه مجدد
 Nextرا کلیک کنید .حال در ردیف  1فیلد  Last Nameرا انتخاب و باز  Nextرا کلیک کنید .گزینه
 Landscapeرا انتخاب و دو دفعه  Nextو نام  CustListرا وارد و بعد  Finishرا کلیک کنید.
گزارش را به نام  CustListذخیره و با  closeآن را ببندید
 -22جدول  Customersرا انتخاب کنید  .جدول  Customersرا با قالب مایکروسافت اکسل و با
نام  Customers.xlsxاستخراج ) (exportو در پوشه داوطلبی خود ذخیره کنید.
جدول  Customersرا انتخاب کنید سپس از تب  External Dataنوار ابزار  externalروی دکمه
 Excelکلیک کنید .پنجرهای باز میشود در قسمت  File Nameمسیر و نام فایل را وارد و دکمه
 Okو بعد  Closeرا کلیک کنید.
-23

گزارش  Discontinued Herbsرا حذف کنید.

در حالتی که گزارش بسته است روی نام گزارش کلیک کرده و از تب  Createنوار ابزار  Recordروی
دکمه  Deleteکلیک کرده و  Yesرا بزنید.
-24

گزارش  Herb Listرا باز کنید و سر صفحه  Herb Stockرا به List of Herbs In

 Stockتغییر دهید .گزارش  Herb Listرا ذخیره کرده و ببندید.
با دابل کلیک روی نام گزارش آن را باز کنید سپس با کلیک روی گزینه  Viewاز تب  Homeنوار ابزار
 viewآن را در نمای طراحی یا  Layoutباز کنید .روی سر صفحه کلیک کنید سپس با کلیک سمت
راست و انتخاب گزینه  propertiesپنجره مشخصات باز میشود در زبانه  Formatقسمت
 Captionsعبارت  List of Herbs In Stockرا تایپ کرده و با دکمه  Saveو بعد  Closeآن را
ذخیره و ببندید.
 -25پایگاه داده  Antiquesرا از پوشه  299345678از درایو  Cباز کنید.
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مانند سوال 1
 -26یک جدول جدید با  3فیلد و مشخصات نشان داده در شکل زیر ایجاد کنید.
اندازه و قالب فیلد (Field Size or Format

نوع داده )(Data Type

نام فیلد )(Field Name

Long Integer

شماره اتوماتیک)(Auto Number

شماره صندلی)(Chair ID

30

متن)(Text

توضیح)(Description

Short Date

تاریخ/زمان)(Date/Time

تاریخ خرید )(Data purchased

مانند سوال 2
-27

فیلد  Chair IDرا به عنوان کلید اصلی ) ( primary keyتعیین کنید .جدول را به نام

 Chairsذخیره نمایید.
مانند سوال 3
-28

رکوردهای زیر را به جدول  Chairsاضافه کنید .جدول Chairsرا ذخیره و ببندید.
تاریخ

خرید

)Purchased
13/03/08
01/06/08

 (Dateتوضیح

)(Description
Chippendale
Windsor

Chair ID
1
2

مانند سوال 4
 -29جدول Clocksرا باز کنید و فیلد زیر را به آن اضافه نمایید ،تغییرات را ذخیره کرده و ببندید.
اندازه و قالب فیلد

نوع داده

نام فیلد

40

Text

کشور تولید کننده ()Country of Origin

مانند سوال 5
-30

جدول  Clock Makersرا باز کنید .اندازه فیلد  Surnameاز  20حرف به  15حرف

کاهش داده و ذخیره کنید .بر روی دکمه  yesبرای ادامه کلیک کنید.
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با دابل کلیک روی نام جدول آن را باز کنید سپس با کلیک روی گزینه  viewاز تب  homeنوار ابزار
 Viewجدول را در نمای طراحی باز کرد روی فیلد  Surnameکلیک کنید و در قسمت پایین در محل
 Field Propertiesروبروی  20 Files Sizeرا پاک و  15را وارد کنید و با  Saveآن را ذخیره و روی
دکمه  yesبرای ادامه کلیک کنید.
 -31در جدول Clock Makersفیلد  First Nameرا به قبل از فیلد منتقل کنید.
مانند سوال 6
-32

فیلد ( Date of Birthتاریخ تولد) را از جدول  Clock Makersحذف کنید .جدول

 Clock Makersرا ذخیره کرده و ببندید.
اگر جدول  Clock Makersباز نیست با دابل کلیک روی نام آن ،آن را باز کنید.ستون فیلد
 Date of Birthرا انتخاب کنید و از تب  Homeنوار ابزار  Recordsروی گزینه  Deleteو بعد
 Delete Columnsکلیک و  Yesرا کلیک کنید.
-33

جدول  Clocksرا باز کنید فیلد  Buying Priceرا طوری ویرایش کنید که عالمت یورو

را برای همه رکوردها نشان دهد .جدول را ذخیره کنید.
اگر جدول  Clock Makersباز نیست با دابل کلیک روی نام آن ،آن را باز کنید .سپس با کلیک روی
گزینه  viewاز تب  homeنوار ابزار  Viewجدول را در نمای طراحی باز کرد روی فیلدBuying Price
کلیک کنید و در قسمت پایین در محل  Field Propertiesروبروی  Formatبا کلیک روی پیکان گنار
آن قالب یورو را انتخاب ،سپس با  Saveجدول را ذخیره کنید.
-34

در جدول  Clocksفیلد  Clock Descriptionرا انتخاب کنید و شاخصی )(Index

اعمال کنیدکه اجازه ورود ارقام تکراری را ندهد .جدول را ذخیره کرده و ببندید.
اگر جدول  Clocksباز نیست با دابل کلیک روی نام آن ،آن را باز کنید .سپس با کلیک روی گزینه
 viewاز تب  homeنوار ابزار  Viewجدول را در نمای طراحی باز کرد روی فیلدClock Description
کلیک کنید و در قسمت پایین در محل  Field Propertiesروبروی  Indexsبا کلیک روی پیکان کنار
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آن گزینه ) Yes (No Duplicatesرا انتخاب سپس با  Saveجدول را ذخیره کنید .و با Close
ببندید.
-35

در جدول  Customersعرض نمایش داده شده ستون  First Contactرا به  20تغییر

داده و ذخیره کرده و ببندید.
مانند سوال 8
-36

با استفاده از همه فیلدهای جدول  Clocksیک  queryجدید بسازید که همان

ساعتهای که با قیمت خرید )  (buying priceآنها بیشتر از  7000باشد را نشان دهد .این
 queryرا با نام  Clock Cost Over 7000ذخیره کنید و ببندید.
مانند سوال 12
-37

با استفاده از فیلدهای  Last Name،First Nameاز جدول  Customersو فیلد

 Antiqueاز جدول  Customers Interestsیک  queryایجاد کنید که همه مشتریانی که به
 Antique Love-Seatعالقه دارند را نشان دهد .این  queryرا با نام  Love-seat Listذخیره
کرده و ببندید.
مانند سوال  15عمل کنید با این تفاوت قبل از ذخیره در ستون فیلد  Antiqueروبروی Create
عبارت  Antique Love-Seatرا تایپ کنید.

-38

 Queryبا نام  Less than 5000را طوری ویرایش کنید که فقط رکوردهایی را نشان

دهد که قیمت ) (priceآنها کمتر از  €5000باشد .این  queryرا ذخیره کرده و ببندید
مانند سوال  12فقط به جای عالمت بزرگتر < از عالمت کوچکتر > استفاده کنید.
-39

 Queryبا نام  Clocks Purchased before November 2007را طوری ویرایش

کنید که فقط رکوردهای حاوی ساعتهایی را نشان دهد که قبل از نوامبر  2007خریداری شدهاند
این  queryرا ذخیره کرده و ببندید.
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با دابل کلیک روی نام  ، Queryآن را باز کنید .با کلیک روی گزینه  Viewاز تب  Homeنوار ابزار
 Viewآن را در نمای طراحی باز کرده در ستون  Date Purchasedوارد کنید
 < 2007/11/01سپس آن را  Saveو بعد با  Closeآن را ببندید.
-40

 Queryبا نام  Chairs and Cabinetsرا باز کرده و معیار ” OR ”Clockرا فیلد

 Typeحذف کنید .این  queryذخیره کرده و ببندید.
با دابل کلیک روی نام  ، Queryآن را باز کنید .با کلیک روی گزینه  Viewاز تب  Homeنوار ابزار
 Viewآن را در نمای طراحی باز کرده در ستون  Typeروبروی  Orعبارت را پاک کرده سپس آن را
 Saveو بعد با  Closeآن را ببندید.
 -41با استفاده از همه فیلدهای جدول  Furnitureیک فرم ساده ایجاد کنید .تنظیمات پیش فرض
را بپذیرید .فرم را با نام  Furniture Stockذخیره کرده و آن را ببندید.
مانند سوال 16
-42

فرم  Customersرا باز کرده و رکورد زیر را به آن اضافه کنید.
Last Name
نام خانوادگی

Sales Rep

First Contact
اولین تماس

Town
شهر

Sadie

01/07/08

Peterson Bangor

First Name
نام
Jeremy

Customer ID
شماره مشتری
93

مانند سوال 17
-43

با استفاده از فرم  Customersرکوردی که شماره مشتری) (Customer IDآن  11و

نام برای تغییر نام) (First Nameآن  Derekاست را حذف کنید .فرم  Customersرا
ببندید.
ابتدا با دابل کلیک فرم را باز کنید رکورد مورد نظر را پیدا کرده و انتخاب کنید  .حال از تب home
نوار ابزار  Recordگزینه  Deleteو بعد  Delete Recordرا انتخاب کنید و با  Closeفرم
 Customersرا ببندید.
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-44

با استفاده از فیلدهای First Name, Last Name, Townاز جدول  Customersیک

گزارش ایجاد کنید .تنظیمات پیش فرض را بپذیرید .گزارش را با نام  Customer Nameذخیره
کرده و ببندید.
از تب  Createنوار ابزار ر  Reportروی گزینه  Report Wizardکلیک کنید .در پنجره باز شده در
قسمت  Table/queryکه در باالی صفحه است جدول  Customersرا انتخاب کنید و با دکمه <
یکی یکی فیلدهای  First Name, Last Name, Townدکمه  Nextرا یکی یکی کلیک کنید.
قبل از زدن دکمه  Finishنام  Customer Nameرا وارد و بعد  Finishرا کلیک کنید .گزارش
را به نام  Customer Nameذخیره  ،با  closeآن را ببندید
-45

با استفاده از همه فیلدهای جدول Furnitureیک گزارش )  ) reportتهیه کنید. .

گزارش را بر اساس فیلد  Typeگروه بندی به طوریکه مجموع فیلد Pricesرا برای هر یک از
انواع لوازم نشان دهد.گزارش را با نام  FurnValذخیره کرده و ببندید.
مانند سوال 21
-46

گزارش  Obsoleteرا حذف کنید.

مانند سوال 23
-47

گزارش  Clock Makersرا باز کنید یک برچسب ) (Labelحاوی شماره داوطلبی خود در

سمت راست سرصفحه گزارش وارد کرده گزارش را ذخیره کنید.
با دابل کلیک روی نام گزارش آن را باز کنید سپس با کلیک روی گزینه  Viewاز تب  Homeنوار
ابزار  viewآن را در نمای طراحی یا  Layoutباز کنید .از تب  Designنوار ابزار  Controlsروی
دکمه  Labelکه به شکل  Aaاست کلیک کنید و کادری در سمت راست سرصفحه رسم کنید.
شماره داوطلبی را در آن وارد کنید و با  Saveآن را ذخیره کنید.
نمونه سئواالت تستی  Accessآزمون بین الملل

 -1تنظیم مشخصات فیلد معموالَ مرتبط با  --------------است .
أ -یک نوع داده ( )data type
ب -طول یک رکورد
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ج -نامگذاری یک report
د -نامگذاری یک query
 -2در یک برنامه کاربردی پایگاه داده  ---------------------برای جستجو و مرتب سازی کاراکتر استفاده
می شود.
أ -ایجاد  validation Ruleها ( قوانین اعتبار )
ب -ایندکس گذاری یک فیلد ( ) indexing
ج -افزایش سایز فیلد ها
د -پاک کردن ارتباط ها ()relationships
 -3یک پایگاه داده به طور معمول مجموعه ای است از داده ها که ...
أ -جهت سهولت پرسش و به روز رسانی سازماندهی می شود
ب -جهت سهولت ویرایش و چاپ متن سازماندهی می شود.
ج -جهت داده های آماری و ریاضی سازماندهی می شوند
د -جهت ارائه به یک مخاطب سازماندهی می شوند.
-4کلید اولیه ( )primary keyبرای  ...................................مورد نیاز است.
أ -انتخاب اندازه فیلد
ب -انتخاب نوع تاریخ
ج -تخصیص مشخصه ای منحصر به فرد به هر رکورد
د -ذخیره تمام رکوردها در یک جدول
 -5شاخص این امکان را فراهم می آورد تا ...........................
أ -جداول در یک پایگاه داده بهم ارتباط یابند
ب -رکوردها سریعاً مرتب شده و جستجو شوند
ج -تمام رکوردها سریعًا حذف شوند
د -رکوردها در پایگاه داده ها وارد شوند
-6ارتباط جداول در پایگاه داده ها به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند تا امکان  ...فراهم کنند.
أ -مشاهده و تغییر فقط جداول داده های بیرونی()external data
ب -مشاهده و تغییر فقط یک جدول
ج -حذف رکوردهای تکرار شده در جداول
د -مشاهده همزمان داده ها در جداول مختلف
 -7یک پایگاه داده به صورت  ...سازماندهی می شود.
أ -متن ،تصاویر و نمودارها
ب -فیلدها ،رکوردها و جداول
ج -کاراکترها ،فایل ها  ،و فولدرها
د -ستون ها ،ردیف ها ،و کاربرگها
 ...-8برای تخصیص شناسه ای منحصر به فرد یک رکورد به کار می رود.
أ -قانون اعتبار
ب -فرم
ج -کلید اولیه
د -فیلتر
-9شاخص این امکان را فراهم می آورد تا...
أ -رکوردها در یک پایگاه داده وارد شوند.
ب -تمام رکوردها سریعًا حذف شوند
14
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ج -جداول بهم مرتبط شوند.
د -مرتب سازی و جستجوی کارآمد رکوردها
 -10هنگامیکه  ...اعمال میشود ،رکوردهای موجود در جدول مرتبط با کلیدهای اولیه هماهنگ شده را نمی
توان حذف کرد.
أ -جامعیت ارجاعی
ب -قانون اعتبار بخشی
ج -مرتب سازی
د -فیلتر
 -11به طور معمول هر پایگاه داده به صورت  ....رکوردها و جداول سازماندهی می شود
أ -کاراکترها
ب -اعداد
ج -فیلدها
د -فایل ها
 -12در برنامه داده ....،امکان جستجوی مؤثرتر و مرتب کردن رکوردها را فراهم می اورد.
أ -تنظیم قانون اعتبار بخشی ()validation rule
ب -شاخص گذاری یک فیلد
ج -تنظیم کلید اولیه
د -حذف رابطه
 -13هر پایگاه داده معموالً شامل  ...است
أ -مجموعه ای از فایل ها بدون هیچ ارتباط خاص
ب -مجموعه از داده های مرتبط با برنامه دیگر
ج -مجموعه از داده های مرتبط با برنامه موضوعی خاص
د -مجموعه ای از اسناد
 -14پایگاه داده به طور معمول در  ...سازماندهی می شود
أ -ردیف ها ،ستون ها و کاربرگهایی
ب -فیلدها  ،رکوردها و جداولی
ج -کاراکترها ،فایل ها و فولدرهایی
د -جمالت ،پاراگرافها و اسنادی
 -15هدف از ارتباط جداول در یک پایگاه داده این است که امکان  ...را فراهم آورد.
أ -مشاهده فقط داده های بیرونی
ب -مرتب کردن داده ها قبل از چاپ در یک گزارش
ج -انجام مؤثر تر محاسبات ریاضی
د -مشاهده همزمان داده های موجود در مکان های مختلف
 -16تغییر تعداد کاراکتر ها در یک فیلد از  24به ... 36
أ -امکان تایپ تا  36کاراکتر را در یک فیلد فراهم خواهد کرد.
ب -اندازه فونت را برای نوع داده جاری از  24تا  36افزایش خواهد داد.
ج -تایپ حداقل  36کاراکتر را در فیلد مجاز خواهد کرد.
د -تایپ  36کلمه را در یک فیلد مجاز خواهد کرد.
 -17هدف معمولی ایجاد ارتباط بین جداول در یک پایگاه داده این است که اجازه دهد
أ -داده های جداول متفاوت ترکیب شوند و پیوسته گردند
ب -داده ها به طور موثرتری فیلتر گردند
ج -داده های قبل از پرینت شدن از طریق یک  ، Reportمرتب سازی شوند
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د -داده ها در قالب یک  Reportارائه گردند
 ----------- -18برای اختصاص دادن یک مشخصه یکتا به یک رکورد استفاده می شود :
أQuery -
بForm -
ج(table -جدول)
د( primary key -کلید اصلی )
 -19هدف از ارتباط جداول در یک پایگاه داده به طور معمول این است که این امکان فراهم شود که...
أ -جلوگیری از ورود داده تکراری
ب -داده ها به طور مؤثرتری فیلتر شوند.
ج -داده ها قبل از چاپ شدن در یک گزارش مرتب شوند.
د -رکوردها از یک جدول به جدول دیگر کپی شوند
-20پایگاه داده  .....است که جهت سهولت پرسش ،به روز رسانی و بازیابی سازماندهی شده است
أ -مجموعه ای از فایل
ب -مجموعه ای از اسناد
ج -مجموعه ای از داده ها
د -مجموعه ای از اعداد
 primary key -21به کاربر امکان می دهد تا ...
أ -رکوردهای منفرد را باز کند.
ب -برای هر کورد یک مشخصه منحصر به فرد اختصاص می دهد.
ج -قفل برنامه پایگاه داده را باز کنید
د -برنامه پایگاه داده را باز کنید.
 -22شاخص ( )indexامکان  .....را فراهم می آورد.
أ -مرتب کردن و جستجوی کارآمد رکوردها
ب -نسخه برداری سریع از تمام رکوردها
ج -برقراری ارتباط بین جداول
د -اعتبار یافتن داده ها قبل از ورود
-23ارتباط جداول در یک پایگاه داده امکان  ...را فراهم می آورد.
أ -مشاهده فقط جداول داده بیرونی
ب -مشاهده فقط یک جدول
ج -انجام مؤثرتر محاسبات در جداول
د -مشاهده همزمان داده های جداول مختلف
یادداشت...............................................................................................................................
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