
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة حاسوب ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9computer                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة حاسوب الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9computer2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  استعالم مصادر بيانات خارجية 

Quick . 

Field names   اختارDatabase   لتحديد

 .السترياد قاعدة البيانات 
Get Data   فتظهر نافذةSelect 
اختار ) الدول العربية (افتح منها ملف قاعدة البيانات 

 .okبيانات االماكن السياحية ثن اضغط زر 
Table AutoFormat  تظهر لك نافذة

استعالم مصادر بيانات خارجية نشاط 

 .بياناتملف 
Quick partsاضعط على زر   Insertمن قائمة 

 .Fieldتظهر قائمة اختار منها االمر 
 Field namesمن قسم  Fieldمن نافذة 

 .قائمة اليانات املراد فتحها 
السترياد قاعدة البيانات  Insert Databaseاضغط زر 
 Get Dataاضغط على زر  databaseمن نافذة 

Data Source  افتح منها ملف قاعدة البيانات
بيانات االماكن السياحية ثن اضغط زر منها جدول 

Table AutoFormatاجلدول اضغط على رز لتنسيق 
Table AutoFormat  ومن قسم

forms  أختار التنسيق املناسب مث
 .okاضغط على 

الجناز تصفية على بيانات اجلدول 
 Query Optionاضغط على رز 

 Queryستظهر نافذة وهي

 

  

نشاط 

 
  ملف افتح

من قائمة  )1
تظهر قائمة اختار منها االمر  )2
من نافذة  )3

قائمة اليانات املراد فتحها 
اضغط زر  )4
من نافذة  )5

Data Source 
منها جدول 

لتنسيق  )6
Table AutoFormat 

forms 
اضغط على 

الجناز تصفية على بيانات اجلدول  )7
اضغط على رز 

ستظهر نافذة وهي



 

Option   تنقسم اىل ثالثة أعمدة: 
يتم اختيار  Fieldالعمود االول  )8

الدولة (راد اجراء تصفية عليه احلقل امل
( 

العمود الثاين هو عامل املقارنة اختار  )9
Equal to  وهي تعين تساوي. 

 
مث اضغط على ) ثقافة(اكتب فيه   Compare toيف العمود الثالث  )10

 .okرز 
 .النشاء اجلدول    Insert Dataمث اضغط على زر )11
الدراج كافة  Allاضغط فيها على  Insert Dataستظهر نافذة  )12

 .okالبيانات مث اضغط على زر 

  
 

 الشكل النھائي 


