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 SQLاالستعالمات ولغة : الثاني الدرس  -  قواعد البيانات  –الوحدة األولى  

 والمنظمة بطريقة يسهل الوصول إليها وإدارتها والتعديل عليها. هي مجموعة البيانات المرتبة ؟ عرف قاعدة البيانات( 1س

عدة مثل االسترجاع، والتحديث،   تهي وسيلة تخاطب بها قاعدة البيانات، يمكن من خاللها القيام بعمليا؟ SQL( ما المقصود بلغة االستعالمات البنيوية 2س

 واإلضافة والحذف. 

 ( لغة معالجة البيانات. 3 ( لغة التحكم بالبيانات2 ( لغة تعريف البيانات 1؟ SQL( عدد أقسام لغة االستعالمات البنيوية 3س

 ( لغة معالجة البيانات؟ 3 ( لغة التحكم بالبيانات2 ( لغة تعريف البيانات1( ما المقصود بكل من:  4س

 اعدة بيانات وحذفها، وإنشاء الجداول وتعديلها وحذفها.مجموعة من األوامر إلنشاء ق ( لغة تعريف البيانات: 1

 مجموعة من األوامر لتحديد صالحيات مستخدمي قاعدة البيانات من حيث الوصول إلى مكوناتها واستخدامها.  ( لغة التحكم بالبيانات: 2

 حديث والحذف واالسترجاع بناء على معايير محددة. مجموعة من األوامر إلجراء عمليات على الجداول مثل اإلدخال والت  ( لغة معالجة البيانات:3

 ( عدد أنواع االستعالمات في اآلكسس؟ 5س

 ، ويسمى أيضاً اإلظهار، العرض، االسترجاع. SELECTاستعالم االختيار )التحديد(  -1

 ، ويسمى التغيير أو التعديل. UPDATEاستعالم التحديث  -2

 ، ويسمى المسح. DELETEاستعالم الحذف   -3

 ويسمى اإلضافة أو اإلدخال.  INSERT INTOق استعالم اإللحا  -4

 ، أو حساب العدد. COUNTاستعالم العد  -5

 ؟ SELECT( ما هي الصيغة العامة الستعالم االختيار 6س

 الشرح  الصيغة العامة

SELECT 1عمود 2عمود , 3عمود , يتم كتابة أسماء األعمدة أو الحقول التي نريد إظهارها فقط، وفي حال أردنا اختيار جميع  SELECTبعد كلمة  ....  ,

 ( * SELECTالحقول نكتب * )

FROM  دائماً نكتب بعد  اسم الجدولFROM  اسم الجدول 

WHERE  في األسفل   الشرط أو الشروط 

ORDER BY      اسم العمود(ASC أو DESC)  دائماً نكتبASC  صاعدي، و للترتيب التDESC   للترتيب التنازلي، مع العلم بأنه في حالة عدم كتابة نوع

 الترتيب، فهذا يعني أن الترتيب تصاعدي مثل: 
 ;ORDER BY std-nameما نوع الترتيب في الجملة التالية:  

 هنا لم يحدد نوع الترتيب، لذلك فهو ترتيب تصاعدي. 

 الشرط يتم كتابته كالتالي:
 مود القيمة ... اسم الع

 ونكتب في الفراغ عالمة الشرط وهي كاآلتي: 
 = يساوي، >< ال يساوي، < أقل من، =< أقل من أو يساوي، > أكبر من، => أكبر من أو يساوي 

 ويجب وضع النص بين إشارتي التنصيص " "، والتاريخ والوقت بين اإلشارة التالية # # مثل: 
 ص# وهكذا   10:00#، #1/1/2002"محمد"، "غزة"، #

 وتعني أو.  ORوتعني و،  ANDأما في حال وجود أكثر من معيار في جملة الشرط، فيتم الربط بينهم بأحد الروابط المنطقية وهي 

 SELECT( لديك الجدول التالي، قم بقراءة األسئلة التي تليه وجيمعها متعلقة باستعالم 7س

 الطالب 

 اسم المدرسة  العنوان المعدل تاريخ الميالد  االسم  رقم الطالب 
 غزة الثانوية  غزة 80 2000/ 1/ 1 محمد أحمد  1

 رفح للبنين رفح 45 15/7/2002 علي حسن  2

 أحمد الشقيري  جباليا 70 2001/ 6/ 3 عبد هللا سعيد  3

 إلظهار اسم الطالب والمعدل؟    SQL( اكتب استعالم بلغة 1

SELECT المعدل    ,االسم FROM  الطالب; 

 ( إظهار بيانات الطلبة الذين يسكنون رفح؟ 2

SELECT * FROM الطالب WHERE رفح" = العنوان"; 
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 الناحجين، مرتبة تنازليا حسب المعدل؟ ( اختيار اسم الطالب والمعدل للطلبة 3

SELECT  االسم, المعدل     

FROM  الطالب 

WHERE 50 =< المعدل 

ORDER BY المعدل DESC; 

 ؟ 90( تحديد بيانات الطلبة الذين ال يسكنون رفح أو الحاصلين على معدل أكبر من 4

SELECT * FROM  الطالب 

WHERE  العنوان<> "رفح"      

OR  المعدل >  90  ; 

 ؟ 2001/ 31/12تحديد بيانات الطلبة المولودين بعد تاريخ ( 5

SELECT * 

FROM  الطالب 

WHERE 12/2001/ 31#  < تاريخ الميالد#  ; 

 ؟ 31/12/2001( عرض اسم الطالب والعنوان للطلبة الذين أعمارهم أصغر من تاريخ 6 

SELECT العنوان  ,االسم 

FROM  الطالب 

WHERE 12/2001/ 31#  < تاريخ الميالد#  ; 

 مالحظات هامة على األسئلة السابقة:

 بالنسبة لتاريخ الميالد:  •

o .في حال كان المطلوب )بعد( نضع أكبر من 
o  .في حال كان المطلوب )قبل( نضع أصغر من 
o  .في حال كان المطلوب عمر أصغر من نضع أكبر من 
o  من.  أصغر من نضع  أكبرفي حال كان المطلوب عمر 

 ( الفاصلة المنقوطة. ;عالم/ دائما نضع الرمز )في نهاية جملة االست •

 ( عرف المعايير المنطقية؟ 8س

( إلضافة أكثر من شرط، ولتحقيق أحدها على األقل نستخدم المعيار المنطقي  WHEREالمعايير المنطقية هي التي تستخدم كجزء إضافي للمعيار )في جملة الشرط  

 (. ANDالمعيار المنطقي )و  م(، ولتحقيق جميع الشروط نستخدOR)أو  

 ضافة المعايير على االستعالمات من أكثر األمور أهمية في االستعالمات؟ إ( علل: تعتبر 9س

 بناًء على شروط معينة، أو القيام بعمليات حسابية على البيانات. ألنه يمكن من خاللها فرز البيانات 

 ، هل يمكن أن يكون أكثر من ترتيب؟ وكيف يتم ترتيب البيانات في هذه الحالة؟ SELECT( في جملة الترتيب في استعالم االختيار 10س

لحقل )العمود( األول، وبناًء على قيم الحقل )العمود( الثاني في ظل ترتيب الحقل  نعم يمكن أن يكون الترتيب بناًء على أكثر من حقل، ويتم الترتيب بناًء على قيم ا

 األول. 

 سيتم اختيار جميع صفوف الجدول.  ؟SELECTمن جملة استعالم  WHERE( ماذا يحدث في حال تم حذف الشرط 11س

 على الشاشة؟  SELECT( كيف يتم عرض نتيجة استعالم 12س

 ، ويمكن أن تكون النتيجة مرتبة تصاعدياً أو تنازلياً. WHEREالمختارة من الجداول األصلية، وصفوفه يحددها الشرط في عبارة  في جدول مؤقت، أعمدته الحقول 
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 ؟ WHERE( عرف عبارة الشرط 13س

 عندما يطلب استرجاع صفوف معينة من جدول أو أكثر، وفق المعايير التي تحدد في االستعالم. SELECT، تستخدم في أمر SQLهي أحد أجزاء أمر 

 ( ما هي الصيغة العامة الستعالم التحديث؟ 14س

 الشرح  الصيغة العامة

UPDATE اسم الجدول    دائما نكتب اسم الجدول.   UPDATEبعد كلمة  

SET   نكتب اسم العمود والقيمة الجديدة، وإذا كان هناك أكثر من قيمة جديدة تابعة ألكثر من عمود، يتم كتابتهم ونضع   القيمة الجديدة  = اسم العمود
 كما في األمثلة التالية.  (,)بينهم فاصلة عادية 

WHERE  في األسفل   الشرط أو الشروط 

 الشرط يتم كتابته كالتالي:
 القيمة ... اسم العمود 

 لشرط وهي كاآلتي: ونكتب في الفراغ عالمة ا
 = يساوي، >< ال يساوي، < أقل من، =< أقل من أو يساوي، > أكبر من، => أكبر من أو يساوي 

 ويجب وضع النص بين إشارتي التنصيص " "، والتاريخ والوقت بين اإلشارة التالية # # مثل: 
 ص# وهكذا   10:00#، #1/1/2002"محمد"، "غزة"، #

 وتعني أو.  ORوتعني و،  ANDفي جملة الشرط، فيتم الربط بينهم بأحد الروابط المنطقية وهي   أما في حال وجود أكثر من معيار

 

 UPDATEلديك الجدول التالي، قم بقراءة األسئلة التي تليه وجيمعها متعلقة باستعالم ( 15س

 الطالب 

 اسم المدرسة  العنوان الدرجة  تاريخ الميالد  االسم  رقم الطالب 
 غزة الثانوية  غزة 80 2000/ 1/ 1 محمد أحمد  1

 رفح للبنين رفح 45 15/7/2002 علي حسن  2

 أحمد الشقيري  جباليا 70 2001/ 6/ 3 عبد هللا سعيد  3

 ، ليصبح علي أحمد؟ 3( اكتب استعالم لتحديث اسم الطالب ذو الرقم  1

UPDATE    الطالب 

SET  علي أحمد" = االسم"   WHERE 3 = رقم الطالب; 

 ؟ 15/1/2000عنوان الطالب محمد أحمد، وتاريخ ميالده لتصبح رفح و ( تحديث 2

UPDATE تاريخ الميالد   ,"رفح" = العنوان SET الطالب   =  #15/1/2000#   WHERE محمد أحمد" = االسم"; 

 ( تحديث عناوين الطلبة الناجحين، أو الذين يدرسون في مدرسة أحمد الشقيري، لتصبح "قطاع غزة"؟ 3

UPDATE  الطالب 

SET قطاع غزة"  = العنوان" 

WHERE 50 =< الدرجة   OR أحمد الشقيري"  = اسم المدرسة"; 

 مالحظة هامة: 

 إذا طلب منك في السؤال، زيادة أو نقصان بنسبة مئوية، قم بتطبيق المعادلة التالية: 

 وهذا في حالة الزيادة.  100+ س/ 1  نفرض أن النسبة المئوية هي س، فإن الزيادة هي: 

 وهذا في حالة النقصان. )انظر لألمثلة التالية(.  100س/   – 1      

 ( 1.1=    0.1+    1=   10/100+    1)الزيادة =  %؟ 10( تعديل درجات الطلبة الراسبين، لتصبح بزيادة مقدارها 4

UPDATE  الطالب 

SET  [الدرجة] * 1.1 = الدرجة 

WHERE  50 > الدرجة; 
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 درجات؟  5( تغيير درجات الطلبة الناجحين لتصبح بزيادة مقدارها 5

UPDATE  الطالب 

SET  5 + الدرجة = الدرجة 

WHERE  50 => الدرجة; 

 ( 0.85=    0.15  – 1=  15/100  -  1=  النقصان)%؟  15( تعديل درجات الطلبة الراسبين، لتصبح أقل بمقدار 6

 

UPDATE  الطالب 

SET  0.85 = الدرجة * [ رجةالد ] 

WHERE  50 > الدرجة; 

 درجات؟  5( تغيير درجات الطلبة الناجحين لتصبح أقل بمقدار  7

UPDATE  الطالب 

SET  5 - الدرجة = الدرجة  

WHERE  50 => الدرجة; 

 ؟ INSERT INTO( ما هي الصيغة العامة الستعالم اإللحاق 16س

INSERT INTO اسم الجدول ( 1اسم عمو 2اسم عمود  , 3عمود اسم  , , …) 

VALUES ( 1قيمة عمود  2قيمة عمود  , 3قيمة عمود  , , ...) 

 ( ما هي شروط أمر اإللحاق؟ 17س

 أن يكون المفتاح األساسي للجدول أحد القيم المدخلة، وأن تكون القيم متوافقة مع الحقول نوعاً وترتيباً.

 ؟ INSERT INTO( ما هي األسباب التي تؤدي إلى عدم تنفيذ أمر اإلدخال 18س

 تكرار في قيمة المفتاح األساسي.  •

 قيمة المفتاح األجنبي غير مسموحة.  •

 نوعية القيمة تختلف عن نوعية الحقل المسند له.  •

 قيمة المفتاح األساسي فارغة )غير موجود المفتاح األساسي(.  •

 س الترتيب. عملية نسخ حقول جدول أو جزء منه إلى جدول مطابق له في المفتاح األساسي، وبنف ( عرف اإللحاق؟19س

 ومن ثم أجب عنها:لديك الجدول التالي، قم بقراءة األسئلة التي تليه ( 20س

 الطالب 

 اسم المدرسة  العنوان الدرجة  تاريخ الميالد  االسم  رقم الطالب 
 غزة الثانوية  غزة 80 2000/ 1/ 1 محمد أحمد  1

 رفح للبنين رفح 45 15/7/2002 علي حسن  2

 أحمد الشقيري  جباليا 70 2001/ 6/ 3 عبد هللا سعيد  3

 ، غزة، خليل الوزير(. 90،  1/2000/ 1، محمد حسين، 4( قم بإضافة السجل التالي لجدول الطالب ) 1

INSERT INTO (اسم المدرسة ,العنوان ,الدرجة ,تاريخ الميالد ,االسم ,رقم الطالب) الطالب 

VALUES (4, "خليل الوزير" ,"غزة" ,90 ,#1/1/2000# ,"محمد حسين"); 

 ، خانيونس(. 85، علي محمد،  5( إضافة البيانات التالية لجدول الطالب ) 2

INSERT INTO (العنوان ,الدرجة ,االسم ,رقم الطالب) الطالب VALUES (4, "خانيونس" ,85 ,"علي محمد"); 
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 ، غزة، أحمد الشقيري(، ولماذا؟90،  2000/ 1/1( هل يمكن ضافة السجل التالي لجدول الطالب )محمد علي، 3

 ال يمكن إضافة السجل للجدول، ألن قيمة المفتاح األساسي )رقم الطالب( غير موجودة في السجل، وهذا غير ممكن. 

 ، في حال عدم وجود أي نوع ترتيب للبيانات في االستعالم، فما هو الترتيب االفتراضي؟ SELECT( في استعالم االختيار 21س

 لترتيب االفتراضي للبيانات يكون تصاعدياً حسب حقل المفتاح األساسي. ا

 ؟ UPDATE( عرف استعالم التحديث 22س

 هو استعالم لتحديث بيانات سجل أو مجموعة من السجالت في الجدول. 

 أو: تحديث بيانات حقول محددة في جداول محددة. 

 اختياري أم اجباري؟ وضح ذلك.  ORDER BY، هل يعتبر تحديد نمط الترتيب في جملة SELECT( في استعالم االختيار 23س

 يعتبر تحديد نمط الترتيب اختياري، وعندما ال نحدد نمط للترتيب يكون النمط االفتراضي هو الترتيب التصاعدي. 

 ؟ DELETE( ما هي الصيغة العامة الستعالم الحذف  24س

DELETE FROM  اسم الجدول 

WHERE العمود  اسم  ;القيمة  = 

 (. OR(، )أو ANDوقد يكون هناك أكثر من شرط، وفي هذه الحالة يتم الربط بين مجموعة الشروط في عبارة الشرط بالروابط المنطقية )و 

 ( لديك الجدول التالي، قم بقراءة األسئلة التي تليه، ومن ثم قم باإلجابة عنها: 25س

 الطالب 

 اسم المدرسة  العنوان المعدل الميالد تاريخ  االسم  رقم الطالب 
 غزة الثانوية  غزة 80 2000/ 1/ 1 محمد أحمد  1

 رفح للبنين رفح 45 15/7/2002 علي حسن  2

 أحمد الشقيري  جباليا 70 2001/ 6/ 3 عبد هللا سعيد  3
 

 ؟ 7( اكتب استعالم لحذف سجل الطالب ذو الرقم  1

DELETE FROM  الطالب  WHERE 7 = رقم الطالب; 

 ( اكتب استعالم لحذف سجالت الطلبة الذين يسكنون رفح؟ 2

DELETE FROM  الطالب 

WHERE رفح"  = العنوان"; 

 ( اكتب استعالم لحذف سجالت الطلبة الراسبين، أو الطلبة الذين يدرسون في مدرسة أحمد الشقيري؟ 3

DELETE FROM  الطالب 

WHERE 50 > المعدل        OR  يري" "أحمد الشق = اسم المدرسة ; 

 ؟ 2003/ 31/12( اكتب استعالم لحذف سجل الطالب محمد أحمد، والطلبة الذين تاريخ ميالدهم بعد تاريخ 4

DELETE FROM  الطالب 

WHERE محمد أحمد" = االسم"     AND    31/12/2003# < تاريخ الميالد#; 

 ( ما هو شرط استرجاع البيانات من جدولين أو أكثر؟ 4س

في المعايير وجود حقل مشترك بين الجدولين، ويكون مفتاح أساسي في جدول، ومفتاح أجنبي في الجدول اآلخر، وفي جملة الشرط يجب إضافة الحقل المشترك 

 كالتالي:  

 اسم الحقل المشترك . الجدول الثاني = اسم الحقل المشترك . الجدول األول
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 بإجابة األسئلة التي تليها:( لديك الجداول التالية، قم 5س

 الطالب 

 رقم الصف  العنوان المعدل تاريخ الميالد  االسم  رقم الطالب 
 12 غزة 80 2000/ 1/ 1 محمد أحمد  1

 12 رفح 45 15/7/2002 علي حسن  2

  10 جباليا 70 2001/ 6/ 3 عبد هللا سعيد  3

 الصف 
 اسم الصف  رقم الصف 

 العاشر 10

 الحادي عشر  11

  الثاني عشر 12
 

 ( اكتب استعالم الختيار اسم الطالب، وتاريخ الميالد، واسم الصف؟ 1

SELECT اسم الصف .الصف ,تاريخ الميالد.الطالب ,االسم.الطالب 

FROM الصف  ,الطالب 

WHERE رقم الصف .الصف = رقم الصف.الطالب; 

 الجدولين في جملة الشرط، وهذا هو استعالم االختيار من أكثر من جدول. الحظ في االستعالم السابق، تم إضافة معيار الحقل المشترك بين 

 ( اكتب استعالم الختيار اسم الطالب، واسم الصف، للطلبة الناجحين؟2

SELECT اسم الصف.الصف ,االسم.الطالب FROM الصف  ,الطالب 

WHERE 50 =< المعدل AND       رقم الصف .الصف = رقم الصف.الطالب; 

 عالم إلظهار اسم الطالب، والمعدل، واسم الصف للطلبة الذين ال يسكنون غزة، مرتبة تنازلياً حسب المعدل؟ ( اكتب است 3

SELECT اسم الصف .الصف ,المعدل.الطالب ,االسم.الطالب 

FROM الصف  ,الطالب 

WHERE غزة"   <  > العنوان"             AND    رقم الصف .الصف = رقم الصف.الطالب  

ORDER BY المعدل.الطالب DESC; 

 ( ما هو الحل عندما يتشابه اسم الحقل في الجدولين؟  6س

 الجدول  اسم .  الحقل اسم من خالل كتابة اسم الجدول، متبوعاً بنقطة، ومن ثم اسم الحقل، كالتالي:           

 ؟ SELECTر ( علل: كتابة اسم الجدول متبوعاً بنقطة يليها اسم الحقل في استعالم االختيا7س

 لتحديد مصدر الحقل، وذلك عند تشابه اسم الحقل في جدولين. 

 ؟ COUNT( ما هي الصيغة العامة الستعالم العد 8س

SELECT COUNT( اسم الحقل) AS اسم الحقل المراد إظهار الناتج به 

FROM  اسم الجدول 

WHERE الشرط أو الشروط; 

 تليه: ( لديك الجدول التالي، قم بإجابة األسئلة التي 9س

 الطالب 

 اسم المدرسة  العنوان المعدل تاريخ الميالد  االسم  رقم الطالب 
 غزة الثانوية  غزة 80 2000/ 1/ 1 محمد أحمد  1

 رفح للبنين رفح 45 15/7/2002 علي حسن  2

 أحمد الشقيري  جباليا 70 2001/ 6/ 3 عبد هللا سعيد  3

 ( اكتب استعالم لحساب عدد الطالب في المدرسة؟ 1

SELECT COUNT(رقم الطالب) FROM الطالب; 
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 ( اكتب استعالم لحساب عدد الطالب الناجحين؟2

SELECT COUNT(رقم الطالب) FROM  الطالب 

WHERE 50 =< المعدل; 

 ؟ Rafah-Count( اكتب استعالم لحساب عدد الطالب الذين يسكنون رفح، وخزن الناتج في حقل باسم  3

SELECT COUNT(رقم الطالب)  AS Rafah-Count 

FROM  الطالب 

WHERE رفح"  = العنوان"; 

 في حالة طلب االستعالم االعتماد على قيمة مدخلة من قبل المستخدم نكتب التالي:   مالحظة هامة:

 ل اسم الحقل[ = اسم الحقل، كما في األمثلة التالية. ]ادخ 

 ( بناًء على دراستك في االستعالمات، قم باإلجابة عن األسئلة التالية: 10س

 الطالب 

 اسم المدرسة  العنوان المعدل تاريخ الميالد  االسم  رقم الطالب 
 غزة الثانوية  غزة 80 2000/ 1/ 1 محمد أحمد  1

 رفح للبنين رفح 45 15/7/2002 علي حسن  2

 أحمد الشقيري  جباليا 70 2001/ 6/ 3 عبد هللا سعيد  3

 إلظهار اسم الطالب، وتاريخ الميالد للطلبة الحاصلين على معدل مدخل من قبل المستخدم، مرتبة تصاعدياً حسب رقم الطالب؟   SQL( اكتب استعالم بلغة 1

SELECT تاريخ الميالد ,االسم  FROM   الطالب 

WHERE أدخل المعدل[  = المعدل[ ORDER BY  رقم الطالب; 

 عنوان مدخل من قبل المستخدم؟ ( اكتب استعالم لحذف سجالت الطلبة الذين يسكنون 2

DELETE FROM  الطالب WHERE أدخل العنوان[  = العنوان[; 

 ( اكتب استعالم لتحديث رقم الطالب المدخل من قبل المستخدم ليصبح معدله قيمة مدخلة من قبل المستخدم؟3

UPDATE الطالب SET أدخل المعدل[ = المعدل[ WHERE  رقم الطالب =  ]أدخل رقم الطالب[; 

 في حالة طلب منك كتابة استعالم إللحاق بيانات من جدول آلخر )نسخ بيانات من جدول آلخر( نكتب اآلتي:   الحظة:م

INSERT INTO اسم الجدول المراد إدخال البيانات له ( 1حقل  2حقل  , 3حقل , , …) 

SELECT  1حقل 2حقل  , 3حقل  , , … 

FROM  الجدول المراد نسخ البيانات منه 

WHERE الشرط أو الشروط; 

 للتوضيح، انظر لألمثلة التالية: 

 ( لديك الجداول اآلتية، أجب عن األسئلة التي تليها:11س

 الموظف 

 العنوان اسم الموظف  رقم الموظف 

 غزة محمد 1

 غزة أحمد 2

 رفح علي 3

  جباليا حسن  4

 المعلم

 المعلم اسم  رقم المعلم 

  

  

  

   
 

 

بشرط التناسق بين الحقول في النوع  

 والبيانات
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 ( اكتب استعالم إللحاق بيانات جدول الموظف إلى جدول المعلم؟ 1

INSERT INTO (اسم المعلم ,رقم المعلم) المعلم 

SELECT  اسم الموظف ,رقم الموظف FROM الموظف; 

 المعلم؟ ( اكتب استعالم إللحاق بيانات جدول الموظف للموظفين الذين يسكنون رفح، إلى جدول 2

INSERT INTO (اسم المعلم ,رقم المعلم) المعلم 

SELECT  اسم الموظف  ,رقم الموظف 

FROM  الموظف 

WHERE رفح"  = العنوان"; 

 ( تأمل الكود البرمجي التالي، ثم أجب عن األسئلة: 12س

INSERT INTO engineer_tbl (eng-id, eng-name) 

SELECT employee-id, employee-name 

FROM employee_tbl; 

 استعالم إلحاق ما نوع االستعالم؟  (أ
يحتوي على سجالت لخمسة موظفين، بينما جدول   employee_tblقبل تنفيذ األمر وبعده، إذا علمت أن جدول   engineer_tbleما هي حالة جدول   (ب 

engineer_tbl  فارغ من البيانات؟   

 بعد التنفيذ  قبل التنفيذ

 employee_tblيحتوي على خمسة سجالت تم نسخها من جدول   engineer_tblجدول  فارغ وال يحتوي على بيانات engineer_tblجدول 

 

 أسئلة الدرس الثاني من الكتاب 

 السؤال األول:  

 بها إنجاز المهمة.  الحصول على بيانات ومعلومات من النظام دون الخوض في التفاصيل أو الكيفية التي يتم؟ SQLما أهمية لغة االستعالم البنيوي  (أ

 ؟ SQLما أقسام لغة االستعالم البنيوي  (ب 

 لغة تعريف البيانات.  .1

 لغة التحكم بالبيانات. .2
 لغة معالجة البيانات.  .3

لتنفيذ   SQLم البنيوي السؤال الثاني: لديك الكيان طالب وصفاته )رقم الطالب، اسم الطالب، العمر، المعدل(، قم بكتابة الكود البرمجي باستخدام لغة االستعال

 االستعالمات التالية:  

 ( اختيار )تحديد( رقم الطالب، واسم الطالب. 1

SELECT اسم الطالب   ,رقم الطالب FROM الطالب; 

 ؟ 85( اختيار )تحديد( رقم الطالب، واسم الطالب إذا كان معدل الطالب أكبر من أو يساوي 2

SELECT اسم الطالب   ,رقم الطالب FROM الطالب  WHERE 85 =< المعدل; 

 ؟ 5( حذف سجل الطالب ذو الرقم  3

DELETE FROM الطالب WHERE 5 = رقم الطالب; 

 ؟ 15ذا كان عمر الطالب <=  ، إ4( حذف سجل الطالب ذو الرقم  4

DELETE FROM الطالب WHERE 4 = رقم الطالب AND  15 =< العمر; 
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 SQLاالستعالمات ولغة  –  الثانيالدرس 

 سؤال شامل 

 لديك الجداول التالية، تمعنها جيداً ومن أجب عن األسئلة التي تليها: 

 studentالطالب 

 تاريخ الميالد  المعدل رقم الصف  العنوان اسم الطالب  رقم الطالب 

student_num stu_name address class_num avg birth_date 
 

 calssroomالصف 
 اسم الصف  رقم الصف 

Class_num Class_name 
 

 secondary_studentطالب الثانوية 
 تاريخ الميالد  المعدل رقم الصف  العنوان اسم الطالب  رقم الطالب 

student_num stu_name address class_num avg birth_date 
 

 : SQLأوالً: اكتب االستعالمات التالية بلغة 

 ( استرجاع بيانات الطالب. 1

SELECT * FROM الطالب; 

 ( استرجاع اسم الطالب ومعدله. 2

SELECT stu_name, avg FROM Student; 

 100( استرجاع بيانات الطالب ذو الرقم 3

SELECT * FROM Student WHERE stu_num = 100; 

 ( استرجاع بيانات الطالب الذين يسكنون مدينة رفح. 4

SELECT * FROM Student WHERE address = “رفح”; 

 ( استرجاع بيانات الطلبة الممتازين. 5

SELECT * FROM الطالب WHERE 90 =< المعدل; 

 1/1/2003( استرجاع بيانات الطلبة المولودين بعد تاريخ 6

SELECT * FROM الطالب WHERE 2003/1/1# = تاريخ الميالد#; 

 ( استرجاع بيانات الطلبة الذين يسكنون مدينة يدخلها المستخدم. 7

SELECT * FROM Student WHERE address = [أدخل العنوان]; 

 ( استرجاع بيانات الطلبة الذين يسكنون غزة أو رفح. 8

SELECT * FROM Student WHERE address = “ غزة” OR address = “رفح”; 

 ( استرجاع بيانات الطلبة مرتبة حسب العنوان. 9

SELECT * FROM الطالب ORDER BY العنوان; 

 ( استرجاع أسماء الطالب وأسماء الصفوف التي يدرسون بها. 10

SELECT Student.stu_name, Classroom.class_name FROM Student, Classroom  

WHERE Student.class_num = Classroom.class_num; 
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 ( 1( استرجاع أسماء الطالب الذين يدرسون في الصف الثاني عشر علمي )11

SELECT Student.stu_name FROM Student, Classroom  

WHERE Classroom.class_name = “ ( 1الثاني عشر علمي )  ” AND Student.class_num = Classroom.class_num; 

 ( استرجاع عدد الطلبة المسجلين في المدرسة. 12

SELECT COUNT(رقم الطالب) FROM الطالب; 

 ( حذف بيانات جميع الطالب. 13

DELETE * FROM Student; 

 100( حذف بيانات الطالب ذو الرقم  14

DELETE FROM البالط  WHERE 100 = رقم الطالب; 

 ( حذف بيانات الطالب ذو الرقم الذي يدخله المستخدم. 15

DELETE FROM Student WHERE stu_num = [أدخل رقم الطالب]; 

 ( حذف بيانات الطلبة الراسبين. 16

DELETE FROM الطالب WHERE 50> المعدل; 

 جباليا. ( حذف بيانات الطلبة الراسبين من سكان مدينة 17

DELETE FROM Student WHERE avg < 50 AND address = “جباليا”; 

 ( تعديل عنوان السكن لطالب المدرسة ليصبح غزة. 18

UPDATE الطالب SET غزة" = العنوان"; 

 ، ليصبح عبد الرحمن. 100( تعديل اسم الطالب ذو الرقم 19

UPDATE Student SET stu_name = “ عبد الرحمن” WHERE stu_num = 100; 

 ( تعديل اسم الطالب الذي يدخل المستخدم رقمه، ليصبح اسمه مدخالً من قبل المستخدم. 20

UPDATE Student SET stu_name = [أدخل اسم الطالب] WHERE stu_num = [أدخل رقم الطالب]; 

 ، ليصبح علي. 2002/ 31/12( تعديل اسم الطالب الذي يسكن في غزة، وتاريخ ميالده  21

UPDATE الطالب SET  علي" = اسم الطالب" WHERE غزة" = العنوان" AND 31/12/2002# = تاريخ الميالد#; 

 درجات لكل طالب راسب.   5( زيادة عالمات الطالب بإضافة  22

UPDTAE Student SET avg = [avg] + 5 WHERE avg < 50; 

 % لكل طالب راسب. 5( زيادة عالمات الطالب بإضافة  23

UPDATE  طالبال  SET [المعدل] * 1.05 = المعدل WHERE 50 > المعدل; 

 ، العنوان: رفح(. 2، رقم الصف: 90، الرقم:  7/3/2003( ادراج السجل التالي في جدول الطالب )االسم: عمر، تاريخ الميالد: 24

INSERT INTO (تاريخ الميالد ,رقم الصف ,العنوان ,اسم الطالب ,رقم الطالب) الطالب VALUES (90, “7/3/2003# ,2 ,”رفح“ ,”عمر#); 

 ( إلحاق بيانات الطالب من جدول الطالب، إلى جدول طالب الثانوية. 25

INSERT INTO رقم الصف.طالب الثانوية ,العنوان.طالب الثانوية ,اسم الطالب.طالب الثانوية ,رقم الطالب .طالب الثانوية) طالب الثانوية, 

الثانويةطالب  ,المعدل.طالب الثانوية   ;الطالب SELECT  * FROM  (تاريخ الميالد.

 حقول، متشابهة تماماً.   6في جملة االختيار، ألن الجدولين يحتويان على   *مع مالحظة اآلتي: في السؤال السابق، وضعنا إشارة 
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 ( إلحاق بيانات الطالب الناجحين من جدول الطالب، إلى جدول طالب الثانوية. 26

INSERT INTO Secondary_Student (Secondary_Student.stu_num, Secondary_Student.stu_name, 

Secondary_Student.class_num, Secondary_Student.address, Secondary_Student.class_num, Secondary_Student.avg, 

Secondary_Student.birth_date) 

SELECT  * 

FROM Student 

WHERE avg >= 50; 

 ثانياً: حدد الخطأ في جمل االستعالمات التالية:  

1) SELECT (*) FROM Student; 

SELECT * FROM Student; 

2) Select stu_name – stu_num from student; 

Select stu_name , stu_num from student; 

3) SELECT COUNT(stu_num) AS Count_of_Student FROM stu_num; 

SELECT COUNT(stu_num) AS Count_of_Student FROM Student; 

4) SELECT stu_name, class_name, class_num  

     FROM Student, Classroom 

    WHERE classroom.class_num = student.class_num; 

SELECT Student.stu_name, Classroom.class_name, Student.class_num  

     FROM Student, Classroom 

    WHERE classroom.class_num = student.class_num; 

5) SELECT * FROM Student WHERE birth_date >= ‘1/1/2003’ 

SELECT * FROM Student WHERE birth_date >= #1/1/2003#; 

6) DELETE FROM student WHERE name = علي; 

DELETE FROM student WHERE name = “علي”; 

7) DELETE student WHERE stu_name = ‘ali’; 

DELETE student WHERE stu_name = “ali”; 

8) DELETE FROM student WHERE stu_name = {أدخل رقم الطالب} 

DELETE FROM student WHERE stu_name = [أدخل رقم الطالب]; 

9) INSERT INTO secondary_student (stu_num, stu_name)      SELECT stu_num, stu_name     FROM student; 

INSERT INTO secondary_student (secondary_student.stu_num, secondary_student.stu_name) 

     SELECT student.stu_num, student.stu_name      FROM student; 

10) INSERT INTO student (stu_num, stu_name, avg, class_num) SET (101, “ali”, 70, 2); 

INSERT INTO student (stu_num, stu_name, avg, class_num) VALUSE (101, “ali”, 70, 2); 
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11) INSERT INTO student (stu_num, stu_name, birth_date, class_num)  

       VALUES (101, “HASAN”, “1/1/2002”, 2); 

INSERT INTO student (stu_num, stu_name, birth_date, class_num)  

       VALUES (101, “HASAN”, #1/1/2002#, 2); 

12) UPDATE student  SET stu_name “ali”, birth_date #1/1/2002#  WHERE stu_num = 10; 

UPDATE student    SET stu_name = “ali”, birth_date = #1/1/2002#     WHERE stu_num = 10; 

13) UPDATE stu_num, stu_name SET (stu_num = 100, stu_name = “ali”) WHERE stu_num = 99; 

UPDATE student SET stu_num = 100, stu_name = “ali” WHERE stu_num = 99; 

14) UPDATE student (stu_num, stu_name, address, class_num, avg, birth_date)  

       VALUES (95, “2003/1/7#, 2, 99, “أيمن “ ,”غزة#); 

INSERT INTO student (stu_num, stu_name, address, class_num, avg, birth_date)  

       VALUES (95, “2003/1/7# ,99 ,2 ,”غزة“ ,”أيمن#); 

15) UPDATE student        SET stu_name = “ali”, birth_date = 1/2/2003         WHERE stu_num = “15”; 

UPDATE student        SET stu_name = “ali”, birth_date = #1/2/2003#       WHERE stu_num = 15; 

 ثالثاً: ما وظيفة الجمل البرمجية التالية: 

1) SELECT stu_name FROM student WHERE stu_num = [أدخل رقم الطالب]; 

 اختيار اسم الطالب للطالب المدخل رقمه من قبل المستخدم. 

2) SELECT * FROM student, classroom  

     WHERE student.class_num = classroom.class_num     AND class_name = “ ( 1الثاني عشر علمي )  ”    ORDER BY birth_date; 

 ( مرتبة حسب تاريخ الميالد. 1اختيار بيانات الطالب وبيانات الصفوف للطلبة الذين يدرسون في الصف الثاني عشر علمي )

3) DELETE FROM student WHERE avg < 50 AND stu_name = [أدخل اسم الطالب]; 

 حذف بيانات الطالب الراسب المدخل رقمه من قبل المستخدم. 

4) INSERT INTO secondary_student (secondary_student .stu_num, secondary_student .stu_name,   

     secondary_student .address, secondary_student .class_num, secondary_student .avg,  

     secondary_student .birth_date)       SELECT * FROM student WHERE student.avg < 50; 

 إلحاق بيانات الطلبة من جدول الطالب لجدول طالب الثانوية للطلبة الراسبين.

5) UPDATE student SET avg = 1.05 * [avg] WHERE avg <50; 

 اسب. % لكل طالب ر5تعديل معدل الطلبة، بإضافة  

6) UPDATE student SET stu_name = [أدخل اسم الطالب] WHERE stu_num = [أدخل رقم الطالب]; 

 تعديل اسم الطالب المدخل رقمه من قبل المستخدم، ليصبح اسمه مدخل من قبل المستخدم. 

7) UPDATE student SET class_num = 10; 

 10تعديل بيانات الطلبة، ليصبح رقم الصف يساوي  
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 أسئلة متنوعة  –  SQLاالستعالمات ولغة  –  الثانيالدرس 

 السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي: 

 ما وسيلة التخاطب بقاعدة البيانات يمكن من خاللها القيام بعدة عمليات مثل استرجاع البيانات وتحديثها واإلضافة عليها؟ ( 1

 VB.NETد(     CSSج(      SQLب(     JAVAأ( 

 ؟ SQL( أي من اآلتية ليست من أقسام لغة االستعالمات البنيوية  2

 DMLد( لغة معالجة البيانات    DCLج( لغة التحكم بالبيانات   DDLب( لغة تعريف البيانات   DAL البيانات تجميع لغةأ( 

 ذفها؟ ( أي من اآلتية مجموعة من األوامر إلنشاء قاعدة بيانات وحذفها وإنشاء الجداول وتعديلها وح3

 DMLد( لغة معالجة البيانات    DCLج( لغة التحكم بالبيانات   DDL  البيانات تعريف لغة ب(  DALأ( لغة تجميع البيانات 

 ( أي من اآلتية مجموعة من األوامر لتحديد صالحيات مستخدمي قاعدة البيانات؟ 4

 DMLد( لغة معالجة البيانات    DCL بالبيانات التحكم لغةج(   DDLب( لغة تعريف البيانات   DALأ( لغة تجميع البيانات 

 ( أي من اآلتية مجموعة من األوامر إلجراء عمليات على الجداول )استرجاع، إدخال، حذف، تعديل( بناًء على معايير معينة؟ 5

 DML  البيانات معالجة لغةد(   DCLالتحكم بالبيانات ج( لغة   DDLب( لغة تعريف البيانات   DALأ( لغة تجميع البيانات 

 ( يتم ترتيب سجالت االستعالم في حالة عدم اختيار أي حقل للترتيب بناًء على: 6

 ً ً  األساسي المفتاحب(  أ( المفتاح األساسي تنازليا ً   تصاعديا ً   ج( المفتاح األجنبي تصاعديا  د( المفتاح األجنبي تنازليا

 ؟  ORDER BY St_Name( ماذا تعني الجملة 7

ً  الترتيبب(      أ( الترتيب تنازلياً حسب االسم     االسم  حسب  تصاعديا

 د( الترتيب حسب المفتاح األساسي    ج( ال يوجد ترتيب لعدم التحديد تصاعدي أو تنازلي

 في نهاية جمة االستعالم؟  ASC( ماذا تعني 8

 د( عرض النتيجة بدون ترتيب  ج( الترتيب األبجدي للحقل  الترتيب التنازلي للحقل ب(   للحقل  التصاعدي الترتيبأ( 

 في نهاية جملة االستعالم؟  DESC( ماذا تعني 9

 د( عرض النتيجة بدون ترتيب  ج( الترتيب األبجدي للحقل  للحقل  التنازلي الترتيبب(   أ( الترتيب التصاعدي للحقل 

 ( العملية >< تعني: 10

 د( يساوي    يساوي  الج(   ب( أصغر وليس أكبر    وأصغر أ( أكبر  

 ( ما الصورة التي يكتب بها االستعالم عند تشابه اسم الحقل في أكثر من جدول لالستعالم الواحد؟ 11

 د( اسم الجدول.اسم الحقل   ج( اسم الجدول: )اسم الحقل(   الجدول  الحقل.اسم  اسم ب(   أ( اسم الحقل.قيمة الحقل 

 المستخدم الستعالم االختيار؟ ( ما األمر  12

 INSERT INTOد(    DELETEج(    UPDATEب(    SELECTأ( 

 ( ما األمر المستخدم الستعالم التحديث؟ 13

 INSERT INTOد(    DELETEج(    UPDATEب(    SELECTأ( 

 ( ما األمر المستخدم الستعالم االلحاق؟ 14

 INTO INSERTد(    DELETEج(    UPDATEب(    SELECTأ( 
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 ( ما األمر المستخدم الستعالم الحذف؟ 15

 INSERT INTOد(    DELETEج(    UPDATEب(    SELECTأ( 

 ( ما األمر المستخدم إلسناد قيمة جديدة الستعالم التحديث؟ 16

 SELECTب( القيمة الجديدة = اسم الحقل   SET الحقل  اسم =  الجديدة  القيمة أ( 

 VALUEد( القيمة الجديدة = اسم الحقل   UPDATEج( القيمة الجدية = اسم الحقل 

 ( ما داللة العبارة اآلتية: 17

UPDATE employee_tbl set emp_pay = 1.3 * [emp_pay] WHERE emp_pay < 30; 

 30% لمن تقل أجورهم عن  30بالزيادة بقيمة  emp_payتحديث أ( 

 30لمن أجورهم أكثر من   0.3بزيادة  emp_payب( تحديث  

 1.3% لمن أجورهم 30بقيمة  emp_payج( تحديث  

 30% لمن تزيد أجورهم عن 30بالزيادة بقيمة   emp_payد( تحديث 

 ؟ SELECT * FROM TABLE، ما داللة العبارة SQL( في 18

 الجدول  من الحقول جميع اختيارب(   ير معلوم من الجدول أ( اختيار حقل غ

 د( اختيار جميع سجالت المفتاح األساسي للجدول   ج( اختيار الحقل المسمى * من الجدول 

 بسبب:  VALUES( قد ال ينجح أمر اإللحاق في إدخال القيم 19

  ند له ب( عدم توافق نوع البيانات الملحقة لنوع الحقل المس    أ( تكرار المفتاح 

 سبق  ما جميعد(    ج( قيمة المفتاح األجنبي غير مسموحة 

 ( عند إلحاق بيانات جدول بآخر، البد من: 20

   تطابق المفتاح األساسي للجدولينب(    أ( وجود رابطة بين الجدولين

 الترتيب  بنفس للجدولين األساسي  المفتاح  تطابقد(    ج( تشابه بيانات الجدولين

 ؟ DELETE * FROM TABLE_NAME، ما داللة العبارة SQL( في 21

  الجدول  سجالت جميع  حذفب(    أ( حذف جميع حقول الجدول 

 د( حذف الحقل المسمى * من الجدول    ج( حذف الجدول بأكمله 

 ( ما عمل االستعالم المقابل؟ 22

SELECT proj_name, proj_cost FROM project_tbl  ORDER BY address 

ً  مرتبة  والتكلفة  المشروع  سما  استرجاعأ(   ب( استرجاع اسم المشروع والتكلفة االجمالية   العنوان  حسب تصاعديا

 د( استرجاع اسم المشروع والتكلفة والعنوان   ج( استرجاع اسم المشروع والتكلفة مصنفة حسب العنوان 

 المعيار على الصورة: ( السترجاع بيانات سجل ما باالعتماد على قيمة يدخلها المستخدم يتم وضع 23

 ب( ]ادخل القيمة المطلوبة[ في خانة المعيار في تصميم االستعالم    WHERE أ( ]أدخل القيمة المطلوبة[ = اسم الحقل  

 ب د( أ +     ج( ]أدخل القيمة المطلوبة[ في نهاية االستعالم

 (؟M_tbl( من الجدول )M_ID = 18المستخدمة لحذف الدواء الذي رقمه ) SQL( ما جملة 24( 2019)

 DELETE M_ID = 18 FROM M_tblب(   M_ID WHERE M_tbl FROM DELETE = 18أ(  

 DELETE M_tbl WHERE 18د(      DELETE M_id WHERE 18ج(  
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 ل مرتبطة مع إمكانية اإلضافة والتعديل عليها؟ ( ماذا نستخدم ألجراء عمليات حسابية أو تجميع بيانات من عدة جداو 25( 2019)

 د( نماذج    استعالمات ج(   ب( تقارير   أ( ماكرو 

 ( ماذا يطلق على مجموعة من األوامر لتحديد صالحيات مستخدمي قواعد البيانات من حيث الوصول إليها؟ 26( 2020)

 DRLد( لغة إدارة البيانات    DMLج( لغة معالجة البيانات   DCL بالبيانات التحكم لغة ب(  DDLأ( لغة تعريف البيانات 

 ( ما الرابطة التي تستخدم إلضافة أكثر من شرط على المعيار على أن يتحقق أحدها على األقل؟ 27( 2020)

 NOT ANDد(    NOTج(    ORب(     ANDأ( 

 (؟ St_tbl( من جدول الطالب )100يساوي  NOيانات الطالب الذي رقمه )المناسبة لحذف جميع ب SQL( ما جملة 28( 2020)

 ;DELETE FROM * St_bl WHERE NO = 100ب(   NO WHERE St_tbl FROM DELETE = ;100أ(  

 ;DELETE FROM NO WHERE St_tbl = 100د(     ;DELETE FROM St_tbl NO = 100ج(  

 حقيق مجموعة من الشروط معاً؟  ة المنطقية التي تستخدم لت( ما الرابط29 ( 2021)

 NOT ANDد(    NOTج(    ORب(     AND أ(

 ( ما االختيار األنسب لتحديد نوع البيانات لحقل )تاريخ الميالد( في قواعد البيانات؟ 30 ( 2021)

 وقت /ختاري  د(   ج( نص    ب( مفكرة     أ( رقم 

 ؟ (Teach_tblمن جدول المعلم )  20  ( NOالذي يحمل الرقم )  (Teach)المناسبة لحذف جميع بيانات المعلم   SQLما هي جملة  ( 31 ( 2021)

 ;Delete from* Teach_tbl Where No = 20ب(    ;Delete from Teach_tbl No = 20أ(  

 No Where Teach_tbl from Delete = ;20  د(  ;Delete from Teach_tbl Where Teach = 20ج(  

 ؟ ( ><العملية )، ماذا تعني Microsoft Access( في برنامج آكسس  32 ( 2021)

 د( يساوي   يساوي  ال  ج( ب( أصغر وليس أكبر    ر أ( أكبر وأصغ

 دخال سجل جديد للجدول ضمن قاعدة البيانات؟ ما األمر الذي يستخدم إل( 33 ( 2021)

 insert intoد(   Update ج(  Selectب(     Deleteأ( 

 السؤال الثاني: علل لما يأتي: 

 . SQLأهمية تصميم استعالم من خالل لغة  (1

 نستطيع من خاللها الحصول على بيانات ومعلومات من النظام دون الخوض في التفاصيل، أو الكيفية التي تم بها إنجاز المهمة. 
 عند بناء االستعالم.  SQLفي بعض جمل  ORDER BYاستخدام  (2

 تنازلياً.لترتيب السجالت بناًء على الحقول المختارة تصاعدياً أو 

 السؤال الثالث: ما المقصود بكل من: 

 هي مجموعة البيانات المرتبة والمنظمة بطريقة يسهل الوصول إليها وإدارتها والتعديل عليها. قاعدة البيانات:

 االسترجاع والحذف واإلضافة والتعديل.وسيلة تخاطب بها قاعدة البيانات، يمكن من خاللها القيام بعمليات عدة مثل  : SQLلغة االستعالمات البنيوية  

 عملية نسخ حقول جدول أو جزء منه إلى جدول مطابق له في المفتاح األساسي، وبنفس الترتيب.  اإللحاق:

 استعالم يستخدم لتحديث مجموعة من السجالت في الجداول.  استعالم التحديث:

 السؤال الرابع: أجب عما يلي: 

 لبيانات، لغة التحكم بالبيانات، لغة معالجة البيانات. لغة تعريف ا؟ SQLعدد أقسام لغة  (1

 ما المقصود باالستعالم؟ وعدد أنواعه؟  (2
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طلب استرجاع بيانات معينة تنطبق عليها معايير محددة، أو أوامر لتنفيذ عمليات على البيانات في الجداول مثل الحذف واإلضافة    االستعالم هو:

 والتعديل. 

 . INSERT INTO، استعالم اإللحاق DELETE، استعالم الحذف UPDATE، استعالم التحديث SELECTاستعالم االختيار  االستعالمات:أنواع 

 (؟ اكتب الصيغة العامة عند استخدامها؟  WHERE CLAUSEما المقصود بعبارة ) (3

 ة من جدول أو أكثر، وفق معايير تحدد في االستعالم.حينما يطلب استرجاع صفوف معين   SELECT، تستخدم في أمر SQLهي إحدى أجزاء أوامر 

 الصيغة العامة: 

WHERE  القيمة  (العملية = /></ =>/ =</ >/ < ) اسم العمود 

 ؟ INSERT INTOما هي األسباب التي تعيق عملية اإلدخال في استعالم  (4

 ، نوعية القيمة تختلف عن نوعية الحقل المسند له. تكرار المفتاح األساسي، المفتاح األساسي فارغ، قيمة المفتاح األجنبي غير مسموحة
 قارن بين استعالم اإلدخال لجدول واستعالم اإللحاق من جدول آلخر؟  (5

 استعالم اإلدخال يكون إلحاق سجل بجدول ما من خالل قيمة يدخلها المستخدم. 

 ق له في المفتاح وبنفس الترتيب. استعالم اإللحاق من جدول آخر: عبارة عن عملية نسخ سجل أو سجالت من جدول آخر مطاب 

 

 السؤال الخامس:

 تأمل الكود البرمجي التالي، تم أجب: 

INSERT INTO teacher_tbl (teach_num, teach_name) 

SELECT employees_tbl.emp_num, employees_tbl.emp_name 

FROM employees_tbl; 

 استعالم إلحاق بين جدولين. أ( ما نوع االستعالم؟ 

فارغ من   teacher_tblيحتوي سجالت لموظفين اثنين، بنما جدول   employees_tblقبل تنفيذ األمر وبعده إذا علمت أن جدول   teacher_tblب( وضح حالة  

 البيانات؟

 بعد تنفيذ االستعالم  قبل تنفيذ االستعالم 

 employees_tblيحتوي على سجالت اثنين فقط، تم نسخها من جدول   teacher_tblيكون جدول  فارغاً.   teacher_tblيكون جدول 

 السؤال السادس:

 أعد كتابة الكود البرمجي التالي بعد تصحيح األخطاء فيه: 

INSERT INTO Mobiles_tbl (Mobiles_ID – Mobiles_Name – date_of_purchase) 

VALUES (NOKIA, 4, 19/11/2013) 

 INSERT INTO Mobiles_tbl (Mobiles_ID, Mobiles_Name, date_of_purchase) 

VALUES (4, “NOKIA”, #19/11/2013#); 

 السؤال السابع:

 لتنفيذ االستعالمات التالية:  SQLلديك الجدول اآلتي، اكتب أوامر 

 أ( عرض أسماء الطالب وتاريخ ميالدهم؟
 ب( إدخال سجل طالب كما تراه مناسباً.

 لطالب حسب رقمه المدخل من المستخدم؟ ج( حذف بيانات ا
 إلى القدس؟  100د( تحديث عنوان الطالب ذو الرقم  

Student_tbl 

Birth_date Address Phone Student_name Student_no 

  رقم  نص نص نص تاريخ/وقت 

 

 ;SELECT Student_name, Birth_date    FROM Student_tbl (أ

 INSERT INTO Student_tbl (Student_no, Student_name, Phone, Address, Birth_date) (ب

     VALUES (12, “Rami”, 0599, “Gaza”, #1/1/2000#); 

 ;[أدخل رقم الطالب] = DELETE FROM Student_tbl      WHERE Student_no (ج
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 ;WHERE Student_no = 100    ”القدس “ = UPDATE Student_tbl     SET Address (د

 

 : (2020التاسع )السؤال 

 درجات(  8)  لتنفيذ االستعالمات اآلتية:  SQL(، تأمل الجدول اآلتي جيداً، ثم اكتب أوامر SQLمن خالل دراستك لدرس )االستعالمات ولغة 

 ( Ali  ،650  ،5 /6 /1980، 14لبيانات اآلتية: )( إضافة سجل للموظف با1

 ؟ 550لتصبح  500( حدث بيانات الموظفين الذين رواتبهم أقل من  2

مرتبة تنازلياً  31/12/1980( إظهار جميع بيانات الموظفين الذين تاريخ ميالدهم بعد عام 3

 حسب رقم الموظف؟ 
 (. Nedal( حذف بيانات الموظف )4

Employee 

B-Date Salary Name No 

2/2/1985 450 Noor 11 

3/6/1980 600 Nedal 12 

7/3/1990 700 kenan 13  
 

1) INSERT INTO Employee (No, Name, Salary, B-Date)     VALUES (14, “Ali”, 650, #5/6/1980#); 

2) UPDATE Employee     SET Salary = 550     WHERE Salary < 500; 

3) SELECT *     FROM Emlpyee     WHERE B-Date > #31/12/1980#     ORDER BY No DESC; 

4) DELETE FROM Employee      WHERE Name = “Nedal”; 

 :(2021) لعاشراالسؤال 

 الالزمة األوامر أدناه:  SQLمل تأمل الشكل التالي تم أجب عن األسئلة التي تليه بكتابة ج

 

 ;student . SELECT * FROM studentحقول الطلبة من جدول ( أظهر بيانات جميع 1

 ;st-no = 300 . SELECT * FROM student WHERE st-no = 300رقمه  سترجاع بيانات الطالب الذي ا( 2

 . نة القدس ومدينة جنين.مدي  cityالذين يسكنون  st-name( استرجاع أسماء الطلبة 3

SELECT st-name FROM student WHERE city = “ القدس” AND city = “جنين”; 

 الذي يدخل المستخدم رقمه إلى محمد.  st-nameتحديث اسم الطالب ( 4

UPDATE student SET st-name = “ محمد” WHERE st-no = [ البأدخل رقم الط ]; 

 . 50أقل من  averageعالمات لكل طالب معدله  10( زيادة  5

UPDATE student SET average = average + 10 WHERE average < 50; 

 :(2021)العاشر السؤال 

 الية: ستعالمات الت ما وظيفة كل من اال 

1) SELECT * FROM Student WHERE avg >= 50 ORDER BY name DESC; 

 تنازلياً.  nameحسب االسم مرتبة   50من أو يساوي  أكبر  avg ، للطلبة الذين معدلهم Student  طالبيار جميع بيانات جدول الاخت 

 تنازلياً.  nameحسب االسم ، للطلبة الناجحين مرتبة Studentت جدول الطالب اناجميع بي و: اختيار أ
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2) UPDATE Student SET Student.Mark = [Mark] * 1.1; 

 % لكل طالب. 10، بإضافة  Studentحديث جدول الطالب ت 

 :(2021) الحادي عشرالسؤال 

 ية: لتنفيذ االستعالمات اآلت  SQL، ثم اكتب أوامر الجدول اآلتي جيداً ، تأمل (SQLالل دراستك لدرس )االستعالمات ولغة من خ

 ( Sal_Pay = 15, Sal_Name = Berry, No = 5: )إضافة سجل للمبيعات بالبيانات التالية( 1

INSERT INTO Sales_tbl (No, Sal_Name, Sal_Pay) VALUES (5, “Berr”, 15); 
 ؟ 9إلى   Orange( استعالم تحديث تكلفة  2

UPDATE Sales_tbl SET Sal_Pay = 9 WHERE Sal_Name = “Orange”; 
 ؟ 6أكبر من  هتكلفت  لمبيع إذا كانتحديد اسم ا استعالم( 3

SELECT Sal_Name FROM Sales_tbl WHERE Sal_Pay >6; 
 ؟ 3( حذف بيانات المبيع الذي رقمه  4

DELETE FROM Sales_tbl WHERE No = 3; 
 الذي سيدخله المستخدم؟  Noالسترجاع بيانات المبيعات، اعتماداً على حقل رقم المبيعات ( استعالم 5

SELECT * FROM Sales_tbl WHERE No = [أدخل رقم المبيع]; 
 

Sales_tbl 

Sal_Pay Sal_Name No 

 الرقم  اسم المبيع التكلفة

10 Apple 1 

7 Orange 2 

4 Banana 3 

6 Bear 4  

 

 

 

 


