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 به نام او که هر چه داریم از اوست

 اولپودمان  توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهل تستی نمونه سوا

 کانال کنکور شبکه و نرم افزار

 =4184http://hoonarjo.ir/?pبرای عضویت در کانال بر روی لینک کلیک کنید و فرم عضویت را تکمیل کنید. 
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 چیست؟ DELETE FROM Teacherعملکرد دستور 

 کند.الف( جدول معلمان را حذف می

 شود.ب( کل رکوردهای جدول معلمان حذف می

 شود.ج( کل فیلدهای جدول معلمان حذف می

 کند.د( رکورد جاری از جدول معلمان را حذف می
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وارد شود، در  1000، اگر بخواهیم در یکی از فیلدهای جدول، فقط اعداد کمتر از Accessدر یک بانک اطالعاتی 

 کنیم؟ی طراحی جدول، در کدام ویژگی آن فیلد، شرط را وارد مینما

 Input Maskد(            Validation Textج(                Default Valueب(           Validation Ruleالف( 
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 کدام گزینه محیط عملیاتی نیست؟

 رشته تحصیلی( د( دانشگاه                ج( هنرستان          ببیمارستان        الف( 
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توان به وسیله آن به ای از فیلدها، که باعث . . . . . هر یک از رکوردها شود . . . . . گویند و میبه فیلد یا زیرمجموعه

 یک . . . . . مشخص دسترسی داشت.

 رکورد –کلید  –( یکتایی بفایل               –فایل  –یکتایی  (الف

 رکورد –کلید  –هماهنگی  (فایل          د –کلید  –هماهنگی ج( 
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ود، به این موضوع . . . . . . . و اگر محتویات یک فیلد در دو اگر محتویات بعضی فیلدها به شکل تکراری ذخیره ش

 سیستم فایل متفاوت درج شود، به آن . . . . . . . . گویند. )به ترتیب از راست به چپ(

 Redundancy – Conflictب(                           Update – Restructureالف( 

 Conflict - Redundancyد(                           Conflict – Restructureج( 
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 صحیح است؟ SQLر یابد، کدام دستور تغیی Saraبه  1070معلمان نام معلمی با کد ر جدول خواهیم دمی

a) UPDATE TeacherName= 'Sara' WHERE TeacherCode=1070 FROM Tbl_Teacher 
b) UPDATE Tbl_Teacher WHERE TeacherCode=1070 SET TeacherName='Sara' 
c) UPDATE Tbl_Teacher SET TeacherName= 'Sara' WHERE TeacherCode=1070 
d) UPDATE WHERE TeacherCode=1070 SET TeacherName= 'Sara' FROM Tbl_Teacher 
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 هنرستان، ماهیت ارتباط دو موجودیت هنرجو و هنرآموز چیست؟ اتیدر محیط عملی

 چند به چندالف( یک به یک           ب( یک به چند             ج( چند به یک            د( 
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 Referntialها از طریق در هنگام ایجاد ارتباط بین جدول Cascade Delete Related Recordsاگر گزینه 

Integrity شود؟های زیر میانتخاب نشده باشد، اکسس مانع انجام کدام یک از گزینه 

 اطالعاتی درج شده باشد. الف( اگر در جدول اصلی بخواهیم رکوردی را حذف کنیم که برای آن در جدول دوم

 ب( اگر در جدول اصلی بخواهیم رکوردی را حذف کنیم که برای آن در جدول دوم اطالعاتی درج نشده باشد.

 مقادیر فیلدهای جدول دوم را حذف کنیم اگر بخواهیمج( 

  شده باشد.د( اگر در جدول اصلی بخواهیم رکوردی را اضافه کنیم که برای آن در جدول دوم اطالعاتی درج ن
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 های زیر صحیح هستند، به جز:در مورد نوع داده فیلدها، همه گزینه

 نویسه است. 255، ترکیبی از حروف و ارقام حداکثر تا Short Textالف( 

 کند.های مربوط به تاریخ شمسی و زمان را ذخیره می، دادهDate/Timeب( 

 گیگابایت نویسه است. 1، ترکیبی از حروف و ارقام، حداکثر تا Long Textج( 

 تواند صدا، عکس، ویدئو و نمودار را ذخیره کند.، میOLE Objectد( 
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 دهد.آموزان هر رشته را نشان میتعداد دانش SQLکدام دستور 
a) SELECT Field  

FROM Student 

ORDER BY Field 

 

b) SELECT Field, COUNT(*) AS تعداد 
FROM Student 

GROUP BY Field 

 

c) SELECT * 

FROM Student 

GROUP BY Field 

 

d) SELECT Field, COUNT(*) AS تعداد 
FROM Student 
ORDER BY Field 
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