
 
  



 

 

 

     

الت
مؤه

ال
ى

 جدًا  جيد عاو بكالوريوس تربية ىوعية شعبة معله حاسب آىل بتقدير  (1)

 الدبلوو املهيى قسه طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عاو جيد جدًا (2)

  الدبلوو اخلاص قسه طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عاو جيد  (3)

  جدًابتقدير عاو جيد متهيدى ماجستري قسه طرق تدريس احلاسب االىل (4)

 باحث باملاجستري قسه طرق تدريس احلاسب االىل (5)

ــتلل
صل

وا
ى

 Mail-Eالبرودىااللكترونىى
Dr_Nasser2018@Yahoo.Com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىFacebookفوسىبوكى

 )مستر ناصر عبدالتواب( اسم الصفحة
https://www.facebook.com/DrNasser.abdo.961 

 (Fedora Fedora)     اسم الصفحة
https://www.facebook.com/TheFirstincomputer/a
bout?section=bio 

 لتليفوٌ اميكً البحث عً صفحات الفيس مً خالل رقه  مالحظة مهنة :

ىWhatsAppواتسىآبى
41464042040  

Phone Number رقمىالهاتف 

41464042040 
41405440405 

mailto:dr_nasser2018@yahoo.com
https://www.facebook.com/DrNasser.abdo.169
https://www.facebook.com/TheFirstincomputer/about?section=bio
https://www.facebook.com/TheFirstincomputer/about?section=bio


 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رقم الصفحة املوضــــــــــــوع اجلزء

 األول

 2 ملخص مبسط لكل فصل

 2 قراءة بياىات ورقة إكشيل باستدداو الفيجوال بيزيك دوت ىت :املوضوع الثامن 

 5 كتابة كود املشروع: املوضوع التاسع

 7 لدولة لربىامج األطلص العربي اإللكرتوىيإضافة خريطة وعله ا: املوضوع العاطر

 8 إضافة صوت الشالو الوطين لربىامج األطلص العربي اإللكرتوىي: املوضوع احلادي عظر

 01 إضافة فيديو املعامل الشياحية لربىامج األطلص العربي اإللكرتوىي: املوضوع الثاني عظر

 

 الثانى

 0 أهم األسئلة المتوقعة وإجاباتها النموذجـية

 0 الصواب واخلطأ الشــــؤال األول:

 3 اإلختيار من متعدد الشــؤال الثانى:

 5  املفهوو العلنى الشؤال الثالث:

 select  6مجلة  الشـــؤال الرابع:

 8   شرح األكواد الشؤال اخلامص:

 9  لكود من خالل االتكنلة  الشؤال الشادض:
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 لفًجىال بًزيك دوت ىت ااملىضىع الثامً : قراءَ بًاىات ورقُ إكشًل باستخداو 
 مصطلشات ٍامة

 التعسٓف املصطلح

Ado 
  تتعامل مع قْاعد البٔاىات  تكئة متكدمة دتعل ادّات التشكه 
  )زتنْعة مً التصئفات )الفئاتClasses دز التى تتعامل مع مصا

 البٔاىات ٍّْ دصء مً اطاز العنل 
Object ُّسدة  البياء االضاضٔة فى لغات الربزتة كائئة التْد 
Class ُخمطط ٓته اىشاء الكائيات مي 

Namespace  حيتْى على زتنْعة مً التصئفات 

Framework 
الرى ميكً مً عنل التطبٔكات املكتبٔة  V.Sٍْ اطاز العنل دتنٔع تطبٔكات 

 كات الْٓب ّٓتكٌْ مً بٔئة التشغٔل ّمكتبات تصئفات اليظاو ّّاملرتمجاتّتطبٔ
Sql  لغة التعامل مع ملفات قْاعد البٔاىات 

Select  مجلة مً مجل لغةSql  ّتطتخدو الضرتداع ضذالت دداّل قْاعد البٔاىات 
Datasource  ًٓمصدز البٔاىات ٍّْ ملف مْدْد داخل ّضط التخص 

Oledb 
 ٍْNamespace  ّحيتْى على زتنْعة تصئفات ّتطتخدو للتعامل مع

 Ms Officeقْاعد البٔاىات التى مت تصنٔنَا مً خالل 

Provider  ٍنصة الْصل بني قاعدة االبٔاىات ّالفٔذْل بٔصٓك 

Oledb.Oledb 
Connection 

لفتح قياة اتصال بْزقة  My Connectionتصئف ٓيشئ ميُ متغري مجل 
 العنل 
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Oledb 
Command 

لعنل اضتعالو للشصْل على   My Commandتصئف ٓيشئ ميُ متغري مجل 
 البٔاىات

Oledb.Oledb 
Dataadapter 

ٓعنل كنشْل للبٔاىات مً قاعدة البٔاىات  Daتصئف ٓيشئ ميُ متغري مجل 
 املْدْد بالراكسة    Dtدتدّل البٔاىات لدى املتغري 

Myconnection 
.Connectionstring  حتتْى على املعلْمات املطلْبة لفتح قياة اتصال خاصٔة 

Commandtext  خاصٔة للنتغريMy Command  الرى حيتْى على تعبري ىصى ميجل مجلةSq 

Dataset 

 
ٍرا املتغري فى ذاكسة الكنبْٔتس ميجل دداّل  Dsتصئف ٓيشئ ميُ متغري مجل 

   قاعدة البٔاىات 
Datatable 

 
ٍرا املتغري فى ذاكسة الكنبْٔتس ميجل ددّل  Dt تصئف ٓيشئ ميُ متغري مجل

   حتفظ بُ البٔاىات  
Da.Fill(Dt)  سٔحFill   ّضٔلة مللئ الصفْف 

دّل دتالشكل التالٕ ْٓضح مساسل اضتدعاء بٔاىات مً قاعدة بٔاىات خمصىة على ّضٔط ختصًٓ ّحتْٓلَا 
 ينْذز بٔاىات يف الراكسة ثه عسضَا يف الكائً املياضب على شاشة ال

 
 
 
 
 

 
 
 

 ّتطتخدو الضرتداع ضذالت دداّل قْاعد البٔاىات  Sqlمجلة مً مجل لغة   Selectمجلة  
 Selectمجلة  تدزٓبات على 

 Selectمجلة  اّدد االتى باضتخداو   Table1اذا كاٌ لدٓك ددّل بٔاىات كادتدّل االتى باضه 
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 مالسظات على اذتل طسٓكة اذتل الطؤال
ٔع  اضرتدع مج
 الطذالت

تعيى عالمة * اختٔاز  اضه ادتدّل  Select * From الصٔغة العامة
   Select * From  Table1 اذتل مجٔع بٔاىات ادتدّل

اعسض عنْد 
 الكازة

اضه ادتدّل  Select  Fieldname From الصٔغة العامة ضٔته عسض العنْد كامال  
   From  Table1 الكازة   Select اذتل بكل بٔاىاتُ املكسزِ

اعسض عنْد 
الكازة بدٌّ 

 تكساز

اضه ادتدّل  Select  Distinct Fieldname From الصٔغة العامة  
ضٔته عسض العنْد بدٌّ 

   From  Table1 الكازة   Select  Distinct اذتل بٔاىاتُ املكسزِ

اعسض دّل 
 قازة اضٔا فكط

Select  Fieldname From الصٔغة العامة دّل اضه ادت    Where   Conditions  ضٔته ّضع الكٔنة
اذتسفٔة الجابتة بني 

عيد   ‘ ‘عالمتى 
 Whereاضتخداو 

الكازة   From Table1 Where الدّلة  Select اذتل  ‘ اضٔا ‘ = 

اعسض سكل 
الدّلة ّسكل 

 العاصنة

Select  [Fieldname1],[Fieldname2] From الصٔغة العامة اضه ادتدّل   مساء اذتكْل بني تْضع ا   
   From  Table1 [العاصنة],[الدّلة]  Select اذتل [  ] عالمتى 

اعسض عدد 
الدّل املْدْدة 

 فى ادتدّل

اضه ادتدّل  Select  Function(*) From الصٔغة العامة اضه   Functionسٔح  
   Select  Count    (*) From   Table1 اذتل الدالة

اعسض عدد 
ْدة الدّل املْد

فى قازة 
 افسٓكٔا فكط

Select  Function Fieldname   From الصٔغة العامة      Where   Conditions    اضه ادتدّل 

 ‘ افسٓكٔا‘ = [الكازة ] From   Table1  Where [الدّلة ]    Select  Count اذتل
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 كتابُ كىد املشروع:املىضىع التاسع 
 combbxstateكْد ارتاص مبلء األداة الكتابة ّبربىامر االطلظ العسبى االلكرتّىى ارتاص  املشسّع  لكتابة كْد

 قه بعنل االتى ألظَاز الدّل 
  اآلتٕ ٓظَس معاجل اذتدخسٔح لكازات يف ّضع التصنٔه االيكس املصدّز على على قائنة  (1)

 
 

 

كنا   cmbbxStateائنة كتابة الكْد اآلتٕ ستى تظَس قائنة بأمساء الدّل ارتاصة بَرِ الكازة يف ق (6)
 ٍْ مْضح بالكْد اآلتٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

مليع ظَْز أخطاء أثياء تشغٔل الربىامر ّالتى تيتر عً اضتدعاء  Try /Catchمت اضتخداو مجلة (3)
 قبل ملء قائنة الكازات بأمساء الكازات SelectedIndexChanged_cmbbxContinentاذتدخ

 مت اضتخداو الططسًٓ اآلتٔني (1)
 

 الظَاز البٔاىات ارتاصة مبصس SelectedIndexChanged_cmbbxState  اذتدخغسض اضتدعاء ب
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 :عيد التشغٔل جند أٌ قائنة الدّل كنا ٍْ مْضح بالشكل اآلتٕ (5)

 
 
 
 
 
 
 
 

 :اليكس املصدّز على قائنة الدّل يف ّضع التصنٔه ستى ٓظَس معاجل اذتدخ اآلتٕ (2)

 
 

 : مت اختٔازٍا كنا ٍْ مْضح بالشكل اآلتٕكتابة الكْد الالشو ستى تظَس بٔاىات الدّلة اليت (7)
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 فى الكْد الطابل (0)

  ٓكصد ب Rows  ّ بالصفْفItems  باألعندة يف ددّل بٔاىات إكطٔل 

  سٔح صفسأّاألعندة تبدأ مً   ّأزقاو كل مً الصفْف Rows(0)  ّ الصف األّل Items(2)  العنْد
 الجالح

 .كنا بالشكل التاىل بعد التشغٔل ضتظَس ىافرة ّادَة املطتخدو (0)
 

 

 

 

 

 
 

 

 إضافُ خريطُ وعله الدولُ لربىامج األطلص العربٌ اإللكرتوىٌ:املىضىع العاشر 
  الدّل بيفظ امساء الدّل الظاٍسة يف قائنة  (أعالو ّخسائط)قه بطبط أمساء ملفات صْز بدآة

 امساء الدّل

  بعض أمساء ملفات أعالو الدّل يف زتلدFlags 

 
 

  ملفات خسائط الدّل يف زتلد بعض أمساءMaps 

 
 SelectedIndexChanged_cmbbxStateالكْد اآلتٕ يف معاجل اذتدخ  كتابة (1)

 لعس ض عله الدّلة ّخسٓطتَا كنا ٍْ مْضح بالشكل اآلتٕ

للتىاصل مشرت ىاصر 
44421046010 
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 :عيد التشغٔل ٓظَس عله الدّلة ّخسٓطتَا املختازة كنا ٍْ مْضح بالشكل اآلتٕ (6)

 
 
 
 
 
 

 

 إضافُ صىت الشالو الىطين لربىامج األطلص العربٌ اإللكرتوىٌ: راملىضىع احلادٍ عش
  قه بطبط أمساء ملفات الصْت ارتاصة بالطالو الْطين للدّل بيفظ األمساء الظاٍسة يف قائنة

 الدّل أمساء
  بعض أمساء ملفات الصْت ارتاصة بالطالو الْطين يف زتلدAnthem 

 
 

 SelectedIndexChanged_cmbbxStateالكْد اآلتٕ يف معاجل اذتدخ  كتابة (1)

 لتشغٔل ملف صْت الطالو الْطين للدّلة كنا ٍْ مْضح بالكْد اآلتٕ
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ّمطاز  على مطتْى التصئف،ّذلك لتخصًٓ اضه   anthem. Mp3مت اإلعالٌ عً متغري حتت اضه  (6)
 ملف الصْت ستى ميكً اضتخدامُ يف أكجس مً معاجل سدخ

 ف ملف صْت الطالو الْطين قه بكتابة الكْد يف معاجل اذتدخللتشكه يف تشغٔل أّ إٓكا (3)

btnStop_ play_ Click   ارتاص بالصز btnStop_ Play ٍْ كنا 
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 .ضْف تظَس ىافرة ّادَة املطتخدو بعد التشغٔل كنا بالشكل التاىل (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 طلص العربٌ اإللكرتوىٌإضافُ فًديى املعامل الشًاحًُ لربىامج األ: املىضىع الثاىٌ عشر
  قه بطبط أمساء ملفات الفٔدْٓ ارتاصة باملعامل الطٔاسٔة للدّل بيفظ أمساء الدّل الظاٍسة يف

 امساء الدّل قائنة

  بعض أمساء ملفات الفٔدْٓ ارتاصة باملعامل الطٔاسٔة يف زتلدVideos 
 * قه بإضافة شز أمس"Button"  لْادَة الربىامر حبٔح تكٌْ قٔنة 

 ."معامل ضٔاسٔة" Textّتكٌْ قٔنة ارتاصٔة  "btnPlayVideos"لُ Nameٔة ارتاص
 btnPlayVideosارتاص بصز   btnPlayVideos_ Clickالكْد اآلتٕ يف معاجل اذتدخ  كتابة (1)

 مْضح  ملف فٔدْٓ املعامل الطٔاسٔة للدّلة كنا ٍْ لتشغٔل
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 .التاىل ضتظَس ىافرة ّادَة املطتخدو بعد التشغٔل كنا بالشكل (6)
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 ملخص الفصىلول ألاجلزء اِ حبنده ىتهإ
 أهه األسئلُ املتىقعُ وإجاباتها الينىذجًُ الثاىِ زءاجلهًا إىل 

 44421046010مشرت ىاصر 
   

 



 

 

1 
 ة األول فى الكمبيوترمذكر

41421046010 

 6410مذكرة المراجعة النهائية 

 اجلصء اهجاُى أٍٓ األضئوة املت٘قعة ٗإداباتٔا
 

 Mr - Nasser الثانىالترم   األول الثانوىالصف 

 
 
 

 
 

 
 أمام العبارة الخطأ  أمام العبارة الصحيحة وعالمة السؤال األول ضع عالمة 

ًٗوف اكطٚى باضتدداَ   Visual Basic .NETٙتٍ فتح قِاة اتصاي بني اهربُاًر اهرى ٙتٍ اُشائٕ بوػة  (1)
 NET .ADO    Υادٗات 

  ×    اهتى مت فتشٔا فى اغالق قِاة االتصاي onnection CbDOleٙطتددَ املتػري ًّ ُ٘ع  (6)

  ×  . Stringًّ ُ٘عفى اهل٘د االتى   اهكٌٚة اهسادعة ًّ اهداهة (3)

GetDatafromExcelSheet(FilePath As String, sql As String) As DataTable 
  ×      Subباضتدداَ كوٌة   Functionداهة اه ٙتٍ االعالْ عّ   (1)

  × تح قِاة اتصاي مبوف بٚاُاتبػسض ف OleDbCommandميلّ اضتدداَ ًتػري ًّ ُ٘ع  (5)

ًوف  يف اهراكسة حيفغ فٕٚ اهبٚاُات اهيت ٙتٍ إسطازٓا ًّ DataTable ميلّ إُشاء ًتػري ًّ ُ٘ع (2)
  Υ اهبٚاُات

الكتشاف األخطاء أثِاء تشػٚى اهربُاًر ٗاظٔاز زضاهة ًِاضبةهلرا  Try/Catch ميلّ اضتدداَ مجوة   (7)
   Υ اخلطأ

 Me.lblDC.Text=dt.Rows(0).Items(2).ToString                                                    خيصص اهل٘د (0)

  ×      lblDCقٌٚة اهعِصسامل٘د٘د يف اهصف اهجاُى ٗاهعٌ٘د األٗي جلدٗي اهبٚاُات يف 

 عِد تػٚري اهعِصس اهِشط ComboBoxهألداة  SelectedIndexChangedٙتٍ تِفٚر احلدخ  (0)
  Υ  .خى ٓرٖ األداةة دا  باهكائٌة امل٘د٘د

   .Υبني املتػريات احلسفٚة ٗاهِص٘ص هددلٔا ٗدعؤا ضوطوة سسفٚة ٗاسدة   &ٙطتددَ اهسًص (14)

                              Me.lblDC.Text=dt.Rows(0).Items(2).ToString   خيصص اهل٘د (11)

  lblDC    Υا داخى قٌٚة اهعِصسامل٘د٘د يف اهصف األٗي ٗاهعٌ٘د اهجاهح يف ددٗي اهبٚاُات ٗٙطعٔ

 ”Me.WMPlayer.URL=”anthem.mp3                                                         يف اهل٘د URLاخلاصٚة  (16)

  ×    ”  mp3..anthem  “أٗ تشػٚى ًوف اهص٘ت تطتددَ يف إٙكاف
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  picturebox.    Υيف إدزاز ص٘زة داخى أداة     FromFileتطتددَ اهداهة (13)

هتشدٙد سكى ًّ ًصدز  ComboBoxهألدة  DisplayMemberاضتدداَ اخلاصٚة  ميلّ (11)
  Υ   ٙعٔس ذلت٘اٖ يف ٓرٖ األداة اهبٚاُات

 هتشدٙد سكى ًّ ًصدز اهبٚاُات ComboBoxهألدة  ValueMemberميلّ اضتدداَ اخلاصٚة  (15)
  Υ  ككٌٚة هلى عِصس ًّ عِاصس اهكائٌة

  Υ ددٗي أٗ ًّ عدة دداٗي ًّ قاعدة اهبٚاُات  فى اضرتداع ضذالت ًّ Selectتطتددَ مجوة   (12)

  ×  .ٗٓى هػة اهتعاًى ًع ُعٍ اهتشػٚى Language Query Systemاختصسا هـ  SQLاملصطوح  (17)

  from Table1 *Selec    Υًّ خالي اجلٌوة Table1ميلّ اضرتداع مجٚع ضذالت ددٗي بٚاُات  (10)

٘اعد اهبٚاُات ًّ خالي بسدلٚات فى دعى أدٗات اهتشلٍ تتعاًى ًع ق ADOتطتددَ اهتكِٚة  (10)
  Υ  ًِاضبة

  ×فى اضرتداع ضذالت ًّ ددٗي فى قاعدة اهبٚاُات   Select  بًدال ًّ  Squelميلّ اضتدداَ اهلوٌة  (64)

  Υ فى فتح قِاة االتصاي  Oledbconnectionٙطتددَ املتػري ًّ ُ٘ع  (61)

 Υزٓا ًّ ًوف اهبٚاُات  حلفغ اهبٚاُات اهتى ٙتٍ اسطا  Table Dataٙفطى إُشاء ًتػري ًّ ُ٘ع (66)

   ×     Endظٌوة   Catch  ---Tryتِتٔى مجوة  (63)

هتشدٙد سكى ًّ ًصدز اهبٚاُات    Comboboxهالداة   Valuememberتطتددَ اخلاصٚة  (61)
    ×  ككٌٚة ظآسة

هتشدٙد سكى ًّ ًصدز اهبٚاُات    Comboboxهالداة  Displaymemberتطتددَ اخلاصٚة  (65)
  Υ  ككٌٚة ظآسة 

     Υ تع٘د بكٌٚة   Functionهة اهدا  (62)

  Υاهكٌٚة اهسادعة ًّ اهداهة تلْ٘  ًّ ُفظ ُ٘ع اهداهة   (67)

  Function   Υهالعالْ عّ داهة تع٘د بكٌٚة ُطتددَ األًس   (60)

هٚعٌى كٌش٘ي ًّ قاعدة اهبٚاُات  Oledb.Oledbdataadapter   ٙطتددَ ًتػري ًّ ُ٘ع   (60)
  Υ جلدٗي اهبٚاُات 
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  ×   F5  ع فى اهفٚذ٘اي بٚصن ُطػط عوى ًفتاحهعٌى ًعاِٙة هوٌشسٗ  (34)

(31) Dim Dt As New Database   ٘ٓ َاضٍ املتػري فى مجوة االعالNew ×  

  × F4هفتح ُافرة اهربدلة فى اهفٚذ٘اي بٚصن ُطػط ًفتاح  (36)

  F4  Υالضتدعاء ُافرة اخلصائص فى اهفٚذ٘اي بٚصن ُطػط ًفتاح  (33)

  Sub e Privat  Υٙبدأ االدساء فى ُافرة اهل٘د ظٌوة  (31)

 السؤال الثانى اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

  احلدخ اخلاص باهٌِ٘ذز ٗ اهرى ٙتٍ تِفٚرٖ عِد ظٔ٘ز اهٌِ٘ذز ألٗي ًسة ٓ٘  (1)

 ( Shown - Click – D.Click  ) 

  تطتددَ هتشػٚى ًوف اهص٘ت  Axwindowsmediaplayerاخلاصٚة .........هألداة  (6)

 (Sound – URL – AVI ) 
 فى أخطاء املطتددَ فى بسُاًر فٚذ٘اي بٚصن باضتدداَ مجوة .ميلّ تال (3)

(Dim - SubPrivate  - … CatchTry  ) 

 اهِ٘ع .........ٙطتددَ هتدصّٙ بٚاُات عوى شلى ددٗي  (1)

( .String – Boolean – Datatable  ) 
 اهتكِٚة املطتددًة فى اهتعاًى ًع ق٘اعد اهبٚاُات فى اهفٚذ٘اي بٚصن ٓى .  (5)

  (NET.ADO – String – Class ) 

 تطتددَ اهداهة .........فى ختصٚص ص٘زة ًّ ًوف .  (2)

 ( From File - File – Data ) 
 فى  URLتطتددَ اخلاصٚة  (7)

 تطذٚى اهص٘ت ( – تشػٚى ًوف اهص٘ت –) اٙكاف ًوف اهص٘ت 

 اخلاصٚة ...........تطتددَ هتشدٙد سكى ًّ ًصدز بٚاُات ككٌٚة رلفٚة (0)

( .Combobox – rceDatasou – Valuemember  ) 
 ًّ اُ٘اع اهبٚاُات اهتى تطتددَ كٌش٘ي ًّ قاعدة اهبٚاُات اىل ددٗي اهبٚاُات . (0)

 (Provider - Oledb.Oledbdataadapter- Dataset ) 

 اخلاصٚة .........تطتددَ هتشدٙد سكى ًّ ًصدز بٚاُات ككٌٚة ظآسة. (14)
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 (Displaymember – Valuemember- Datasource  ) 

 قِاة اتصاي ددٙد ب٘زقة اهعٌى جيب اُشاء كائّ عوى اهٌِ٘ذز ٓ٘  هفتح (11)

(Myconnection - New Oledb.Olebd Connction – Mycommand ) 

 ستى تتٍ قساءة ًوف قاعدة اهبٚاُات ٙفطى ٗضعٕ فى ًطاز (16)

 ( Debug  –) اهربُاًر  

 ٙتٍ فتح قِاة االتصاي باضتدداَ اه٘ضٚوة  (13)

 (Select  -  Open - Close ) 
 ُطتددَ األًس   Combo Boxاهكازات داخى أداة  أمساء يف اهتلساز ظٔ٘ز هتذِب (11)

 (Select – Run – Distinct  ) 

  Items باهصف٘ف،بٌِٚا ٙكصد ب Rows ب ٙكصد (15)

 ) اخلالٙا  –اهعِاصس  -األعٌدة) 

 ٙكصد بٕ  Row(1)االًس  (12)

 (  اهصف اهجاُى –اهعٌ٘د اهجاُى  –)اهصف األٗي 

 ف ٗ االعٌدة ًّ اهسقٍ ٙبدأ تسقٍٚ اهصف٘ (17)

 (1- 4 – 6 ) 

 االداة املطئ٘هة عّ تشػٚى ًوف اهص٘ت داخى اهفٚذ٘اي بٚصن ٓى  (10)

(Axwindowsmediaplayer - PlayBtnstop_ – Selectedindexchanged  ) 
 الختٚاز مجٚع ضذالت ددٗي اهبٚاُات خنتاز األًس  (10)

(Marks* From Select  – Select Total From Marks – t Marks Selec ) 

 فى اهل٘د اهتاىل (64)

Function Get Data From Excel Sheet (File Path As String , Sql As String ) As Data Table 
ٗ ضائط اهداهة ًّ اهِ٘ع      

  (Data Table  -  String - Excel  ) 
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  السؤال الثالث اذكر المفهوم العلمي

 ًّ خالي بٚاُات ق٘اعد ًع اهتشلٍ تتعاًى أدٗات جلعى اضتددأًا ٙتٍ كدًةًت تكِٚة (1)

 (  ADO)  ًِاضبة  بسدلٚات
 ( SQL)فٚٔا   األضاضٚة اجلٌى Selectًّاجلٌوة ٗتعترب اهبٚاُات ق٘اعد ًوفات ًع اهتعاًى هػة (6)
مت  اهبٚاُات اهتى ق٘اعد ًع هوتعاًى اضتددأًا تصِٚفات ٗميلّ دلٌ٘عة عوى حيت٘ي (3)

 Microsoft Offic  (OLEDB  )خالي  ًّ تصٌٌٚٔا
 ( Provider) بٚصٙم.                        ٗاهفٚذ٘اي اهبٚاُات قاعدة بني اه٘صى ٌٓصة عّ عبازة  (1)
 ( Datasetاهبٚاُات.                           )  قاعدة دداٗي ميجى ًِٕ ًتػري إُشاء ميلّ  تصِٚف (5)
 ( Namespaceٚفات اهتى ميلّ اضتددأًا عِد االستٚاز .    ) حيت٘ى عوى دلٌ٘عة ًّ اهتصِ (2)
 ( Picrure Boxأداة ًّ أدٗات اهفٚذ٘اي بٚصن تطتددَ ه٘ضع ص٘زة داخؤا .                  )  (7)
 ( Datasourceتطتددَ هتشدٙد ًصدز اهبٚاُات .    )  Comboboxخاصٚة ًّ خصائص أداة  (0)

 َ هتشدٙد سكى ًّ ًصدز اهبٚاُات ككٌٚة رلفٚةتطتدد  Comboboxخاصٚة ًّ خصائص أداة  (0)

                                                (Valuemember) 
 مت اهبٚاُات اهيت بٕ حيفغ ددٗي ميجى ًِٕ فى ذاكسة اهلٌبٚ٘تس ًتػري إُشاء ميلّ تصِٚف (14)

 ( Datatableًّ ًوف اهبٚاُات .                         ) إسطازٓا
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 الرابعالسؤال 

المساء دلٌ٘عة ًّ اهطالب ٗبعض اهدزدات احلاصوني عوٚٔا فى   Marksهدٙم ددٗي بٚاُات باضٍ    
 ٗدلٌ٘عٔا كٌا باهشلى  French , English , Arabicاهوػات 
 
 
 

 

 

 

 

 اهالشًة  الضرتداع االتى    Selectاكتب صٚؼ مجوة 

  Marksمجٚع ضذالت ددٗي اهبٚاُات  (1)

Select *From Marks 

   Arabicدزدات اهوػة اهعسبٚة فكط ٗامل٘د٘دة فى اهعٌ٘د  (6)

Select Arabic From Marks 

   Name , Totalػات ٗامل٘د٘دة فى اهعٌ٘دّٙ وامساء اهطالب ٗدلٌ٘ع دزداتٍٔ فى اه (3)

Select Name , Total  From Marks 

 عدد ضذالت ددٗي اهبٚاُات  (1)

Select Count (*) From Marks 

 طالب فكط امساء اه (5)

 Select Name From Marks 
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  99مجٚع اهطذالت بشسط اْ ٙلْ٘ اجملٌ٘ع ًطاٗٙا  (2)

Select *From Marks Where Total=99 

  99االمساء ٗاجملٌ٘ع بشسط اْ ٙلْ٘ اجملٌ٘ع ًطاٗٙا  (7)

Select Name , Total From Marks Where Total=99  

  57اقى ًّ  االمساء ٗدلٌ٘ع اهدزدات بشسط اْ ٙلْ٘ اجملٌ٘ع (0)

 Select Name , Total From Marks Where Total <75  
   44االمساء ٗدزدة اهفسُطاٗى االكرب ًّ اٗ تطاٗى  (0)

Select Name , French From Marks Where French >=44 

 فى ًادة اهوػة اهعسبٚة  75مجٚع اهطالب احلاصوني عوى  (14)

Select Name From Marks Where Arabic  =50 

 Mامساء اهطالب اهتى تبدا عسف مجٚع  (11)

Select Name From Marks Where Name Like „M%‟ 

  57 ًّ عدد اهطالب اهِادشني عوٌا باْ دزدة اهِذاح (16)

Select Count (*) From Marks Where Total >=75 

 Ed مجٚع امساء اهطالب اهتى تِتٔى باحلسفني  (13)

Select Name From Marks Where Name Like „ %Ed‟ 
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 اشرح كل كود من األكواد األتية  الخامسالسؤال 

(1) Select Count* From Marks Where Total >= 75 
  57اختٚاز عدد اهطالب اهِادشني ٗ دلٌ٘عٍٔ أكرب ًّ أٗ ٙطاٗى   

(2) Select Name From Marks  

 اختٚاز أمساء اهطالب فكط ًّ قاعدة اهبٚاُات 
(3) Select * From Marks Where Total  =99 

  99 = اختٚاز أمساء اهطالب ٗ دلٌ٘ع دزداتٍٔ
(4) Select Name From Marks Where Name Like 'M%' 

  ' M ' عسف تبدأ اهتى اهطالب أمساء اختٚاز مجٚع
 

(5) Me.Wmplayer.URL = “Anthem.Mp3” 

 تشػٚى ًوف اهص٘ت داخى االداة 
(6) From [Sheet11] القارة   Sql = "Select Distinct" 

 اهبٚاُات بدْٗ تلساز ددٗي ًّ األٗي يف اهعٌ٘د امل٘د٘دة اهكازات مجٚع زظٔ٘
(7) Myconnection.Connectionstring = 

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.4; Data Source= " & Filepath & "; 
 مجوة االتصاي بكاعدة اهبٚاُات ٗ اسطاز ًصدز اهبٚاُات ًّ ًوف االكطٚى ٗ ًطاز املوف 

(8) Dim My Connection As New Oledb.Oledbconnection  

 هفتح قِاة اتصاي باهكاعدة  Oledb.Oledbconnectionاالعالْ عّ ًتػري ًّ ُ٘ع اهتصِٚف 
(9) Me .Combo Box . Display Member =Dt.Colums(0).To String   

  Combo Box األداة األٗي فى اهعٌ٘د ذلت٘ٙات عسض
(10) Picturebox1.Image = Image.Fromfile("C:\Egypt.JPEG") 

  Picturebox  األداة إىل ص٘زة ًوف ادزاز
(11) Me.Axwindowsmediaplayer1.URL = ("C:\Egypt.Wmv") 

  Axwindowsmediaplayer1 األداة إىل فٚدٙ٘ ًوف ادزاز
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 جيدًا ثم اجب على اآلتي قم بقراءة الكود التاليالسادس السؤال 

Function GetDatafromExcelSheet(FilePath As String, sql As String) As DataTable 
Dim myconnection as new oledb.oledbconnection 
Dim mycommand as new oledb.oledbcommand 
Dim da as new oledb.oledbDataAdapter 
Dim dt as new Data Tabel 
Myconnection.connectionString =” provider =Microsoft.jet.oledb.4.0;”&_ 
“data source “ & filePath&”;&_ 
“extended properties =Excel 8.0” 
Mycommand .connection=myconnection 
Mycommand .commandtext=sql 
Da.selectcommand=mycommand 
Da .fill(dt) 
Return dt  
End function  

 .GetDataFromExcelSheet  مت اإلعالْ عّ داهٕ امسٔا (1)

 ميجى ًطاز ًوفFilePath سٚح    FilePath.ٗsql ًّ اه٘ضائط ٌٓا 2ا عدد ٓرٖ اهداهة هل (6)
 ميجى اجلٌوة اهيت ًّ خالهلا ض٘ف ٙطتعوٍ عّ اهبٚاُات ًّ ًوف إكطبىsql  ٗ إكطٚى

 عبازة عّ ددٗي بٚاُات يف ذاكسة اهلٌبٚ٘تس.DataTable ض٘ف تع٘د ٓرٖ اهداهة بكٌٚة ًّ اهِ٘ع (3)

  ًّ ًوف إكطٚى بٕ اهبٚاُات اهيت مت اضتريدادٓا

  هكد مت اإلعالْ عّ املتػريات اآلتٚة (1)

  هفتح قِاة اتصاي ب٘زقة اهعٌى اهيت بٔا بٚاُات ًوف إكطٚى.MyConnection املتػري -أ

 .إكطٚى اهري ٙكَ٘ بتِفٚر اضتعالَ مب٘دبٕ ٙتٍ احلص٘ي عوى اهبٚاُات ًّ ًوفMyCommand املتػري  -ب

  ات ًّ ًوف إكطٚىض٘ف ٙعٌى كٌش٘ي هوبٚاdaُ املتػري  -ت

  هدٕٙ ددٗي حيفغ بٕ اهبٚاُات اهيت مت إسطازٓا ًّ ًوف إكطٚىdt املتػري  -خ

   sqlاهري هدٕٙ مجوة اإلضتعالَ  MyCommand ألًس اباضتدداَ   daثٍ ٙكَ٘ ذل٘ي اهبٚاُات  (5)

 . dtاهبٚاُات إىل  ش٘ٙىطسٙكًا هت  MyConnectionاهبٚاُات املطو٘بة ًّ ًوف إكطٚى اهري اضتددَ قِاة االإتصاي  عّ
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Mr - Nasser  الثانىالترم 

 ة األول فى الكمبيوترمذكر

41421046010 

 6410مذكرة المراجعة النهائية 

 اجلصء اهجاُى أٍٓ األضئوة املت٘قعة ٗإداباتٔا
 

  األول الثانوىالصف 

  

 توعةة إإااااهواالمموجاةة امل األسئلة إنتوى حبمده اجلزء الثانى أهم
 (انتظرإا مرااةة لةلة اإلمتحان) إانتوت مذكرة املرااةة الموائةة

 44421046010مع أطةب أممةاهى مشرت ناصر 


