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جامعة العلوم والتقانة 
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات 

  الحاسوب الشبكات نظمتقنية دبلوم

 2018-2017إهتحانات نهاية الفصل للعام 

 2017/2016NWDالدفعة  ثالثالالفصل  ثانيةالالسنة 
   قواعد البيانات  :المقرر 

  

 اتساع 3:                       الزمن           م              1/2018/  4 : التاريخ 
 

 2017-2016إهتحانات هنتصف الفصل للعام 

 2017/2016CSالدفعة األول الفصل األولى السنة 

 : المقرر 
  

 ساعة:                        الزمن           م              11/2016/  : التاريخ 
 

 

 ......................الرقن .............................................................................. اإلسن 

 أجب عن جميع األسئلة

 *صفحات6 ورقة اإلمتحان تشتمل علي*
 

 اجب بنعم أو ال(درجات10 )(القسم أ)السؤال االول 
      (   )   المرتبطة مع  بعضياالبياناتقواعد البيانات ىي مجموعة نظم ادارة .1
      (   )   يمكن ان يحتوي عمي قيم مكررة االساسيالمفتاح.2 
      (   )  سمح لعدد من المستخدمين من تناول قواعد البيانات في وقت متزامنتقواعد بيانات ال م نظ.3
      (   )     لقاعدة البياناتوالمسارات  لمعمارية قاعدة البيانات يصف الييكل التخزينيلخارجيالمستوي ا.4
      (   )  ىي مجموعة البرامج التي تدير البياناتالنماذج البيانية .5
      (   )  التعيين ىو من العمميات الفئوية في الجبر العالئقي الختيار مجموعة من الخصائص.6
      (   )    R2 اذا لم يكن مرتبط بسجل اخر في العالقةR من العالقة tال يمكن حذف اي سجل.7
      (   )  الجدول           /قيود المجال تحديد القيم المطموبة لكل خاصية في العالقة .8
      (   )  K ينفي صفة المفتاح األعظم عن  K حذف أي خاصية من خصائص المفتاح.9

      (   )  أي عالقة تكون عمى الصيغة األولى من التطبيع،إذا كانت تحتوى عمى خصائص ذات قيم متعددة.10
 

 درجات10(ب)القسم 
 اشرح العمميات التي تنفذ بواسطة الجبر العالئقي .1

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

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

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

 ما الفرق بين وصف العالقة  وحالة العالقة مع التمثيل .2

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

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

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

 عدد مستخدمي قاعدة البيانات .3

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

............................................................................................................................................. 
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 ما ىي القيود العالئقية وما اىميتيا مع االمثمة .4

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

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

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

 (درجة20)السؤال الثاني
 ادرس الجداول التالية ادناه  جيدا .1

 (student and department)جدول الطالب واالقسام
 القسم رقم القسم الصف االسم رقم الطالب

 
 (subject)جدول المقررات

 التقدير الدرجة رقم الطالب رمز المقرر
 

 :-المطموب 
 .1.ىذه العالقة ليست عمي الصيغة الصحيحة قم بوضعيا عمي الصيغ الصحيح .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  وتحديد رقم الطالب والتقدير30 قم بتعين الطالب الذين يدرسون في القسم بالرقم اعالهجداول في الفقرة من ال.2
 

 االسقاط التعيين
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 . ارسم نموذج الكينونة والعالقة لمجداول في الفقرة السابقة.3
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 حدد انواع العالقات بين كل من عالقة . 4

 .................................................................نوع العالقة :  عالقة الطالب مع عالقة االقسام
 .................................................................نوع العالقة :  عالقة الطالب مع عالقة المواد

 
 (درجة20)السؤال الثالث

 معمارية قواعد البياناتبالرسم اشرح  .1
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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 حدد عناصر كل من النماذج ادناه .2
 (.....................................................................................ER Model)النموذج الكائني العالئقي

 ..............................................................................................(R Model).النموذج العالئقي
 ما ىي خطوات بناء وتصميم قواعد البيانات.3

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

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

 (ب)علي القائمة ( أ)مع ما يناسب القائمة ( ج)اختر الرقم المناسب من القائمة( درجات10) (أ):السؤال الرابع 
 (ج)القائمة (ب)القائمة (أ)القائمة 

 العالقة ليا تفسير محدد .1  المستوي المفيومي
DBMS  2. التحكم في الوصول لمبيانات 
DCL  3. DB Schema 

 العمميات الفئوية .4  يحتوي عمي القيم البسيطة
 يتم فيو تصميم النماذج .5  خاصية النموذج العالئقي

 المجال .6  مجموعة العالقات المترابطة منطقيا
 الجبر العالئقي .7  االتصال بقاعدة البيانات 

(R1,R2,…Rn)  8. قواعد البيانات 
 اعتماد الخصائص عمي خاصية المفتاح .9  
 مجموعةالبرامج التي تمكن الوصول لمبيانات .10  

 
 (درجات10)(ب)القسم
 ماىو الفرق بين النموذج الكائني والنموذج العالئقي  .1

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

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

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

 ما ىي خصائص النموذج العالئقي .2

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

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

........................................................................................................................................ 
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 ما ىي نظم قواعد البيانات ونظم ادارة قواعد البيانات .3

 ....................................................................................................نظم قواعد البيانات ( أ

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

 ...............................................................................................نظم ادارة قواعد البيانات ( ب

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

 
 (درجة20)السؤال الخامس

 ما الفرق بين التعيين واالسقاط مع مثال .1
 .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 ماىي المشاكل التي يسببيا تكرار البيانات .2
 .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 ماذا نعني بصيغ التطبيع ومتي تكون العالقة عمي صيغة التطبيع الثانية .3
 .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

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

 عرف الوصف العالئقي لقاعدة البيانات
 .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

 بالتوفيق


