
 0441الفصل االول  التحليل االحصائي ♥Zainab Habibاعداد: بوعبدالعزيز & 

 للخدلُل الاخصائي 44املحاضسة 

 د. دمحم الحىُف

 مساحػت

 مالخظاث مهمت:

 الهدف مً هره املحاضسة إغعاء صىزة غامت غً امللسز، وهي لِظذ شاملت ليل ش يء. •

ت. •  هىان الػدًد مً ألافياز التي لم ًخم الخعسق إليها وخاصت الىظٍس

 ًيبغي الحسص غلى فهم وجدلُل املحخىي، وججىب خفظ ألاطئلت. •

 املحاضسة ألاولى

لت   جسمص ملجمىغت ألاغداد الصحُدت؛ فئهه ًمىً هخابت   ، وواهذ {2,3,4,5,6}  ( إذا واهذ 4 بعٍس

 اللاهىن والخالي:

 {            }   -أ 

 {            }   -ب 

 {            }   -ج 

 {            }   -د 

جمثل مجمىغت ألاغداد الصحُدت الصوحُت،   الصحُدت، وواهذ  جمثل مجمىغت ألاغداد  ( إذا واهذ 2

 جمثل مجمىغت ألاغداد الصحُدت الفسدًت؛ فئن:  وواهذ 

       -أ 

       -ب 

       -ج 

       -د 
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  ، وواهذ {                      }  ( إذا واهذ املجمىغت الشاملت 3

 ؛ فئن:{         }  ، وواهذ {         }

 {   }     -أ 

 {   }     -ب 

 {     }     -ج 

 {             }     -د 

  ، وواهذ {                      }  ( إذا واهذ املجمىغت الشاملت 4

 ؛ فئن:{         }  ، وواهذ {         }

 {   }     -أ 

 {   }     -ب 

 {     }     -ج 

 {             }     -د 

  ، وواهذ {                      }  ( إذا واهذ املجمىغت الشاملت 5

 ؛ فئن:{         }  ، وواهذ {         }

 {   }     -أ 

 {   }     -ب 

 {     }     -ج 

 {             }     -د 

  ، وواهذ {                      }  ىغت الشاملت ( إذا واهذ املجم6

 ؛ فئن:{         }  ، وواهذ {         }

 {   }     -أ 

 {   }     -ب 

 {     }     -ج 

 {             }     -د 
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  وواهذ ، {                      }  ( إذا واهذ املجمىغت الشاملت 7

 ؛ فئن:{         }  ، وواهذ {         }

̅  -أ   {         } 

̅  -ب   {          } 

̅  -ج   {            } 

̅  -د   {                      } 

 ؛ فئن:[   ]  ، وواهذ[   ]  ، وواهذ [   ]  ( إذا واهذ املجمىغت الشاملت 8

 [   ]     -أ 

     ]     -ب 

 [         -ج 

 [   ]     -د 

 ؛ فئن:[   ]  ، وواهذ[   ]  ، وواهذ [   ]  ( إذا واهذ املجمىغت الشاملت 9

 [   ]     -أ 

     ]     -ب 

 [         -ج 

 [   ]     -د 

 ؛ فئن:[   ]  ذ، وواه[   ]  ، وواهذ [   ]  ( إذا واهذ املجمىغت الشاملت 41

 [   ]     -أ 

     ]     -ب 

 [         -ج 

 [   ]     -د 

 ؛ فئن:[   ]  ، وواهذ[   ]  ، وواهذ [   ]  ( إذا واهذ املجمىغت الشاملت 44

 [   ]     -أ 
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     ]     -ب 

 [         -ج 

 [   ]     -د 

 ؛ فئن:[   ]  ، وواهذ[   ]  اهذ ، وو[   ]  ( إذا واهذ املجمىغت الشاملت 42

̅  -أ   [   ]  [   ] 

̅  -ب       ]  [     

̅  -ج   [         ] 

̅  -د               

 املحاضسة الثاهُت

م 43  ؟ ( ما هى الفضاء الػُجي لىدُجت مبازاة الرهاب وإلاًاب للفٍس

 {         }   -أ 

 {                  }   -ب 

 {                  }   -ج 

 {                          }   -د 

م 44 ت الحدور؛ فئن   ( إذا جم اغخباز لػب مبازاة الرهاب وإلاًاب للفٍس ججسبت إخصائُت هخائجها مدظاٍو

م   في املبازاجين هى:  اخخماٌ فىش الفٍس

       -أ 
 ⁄ 

       -ب 
 ⁄ 

       -ج 
 ⁄ 

       -د 
 ⁄ 
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م 45 ت الحدور؛ فئن   ( إذا جم اغخباز لػب مبازاة الرهاب وإلاًاب للفٍس ججسبت إخصائُت هخائجها مدظاٍو

م   في مبازاة واخدة فلغ هى:  اخخماٌ فىش الفٍس

       -أ 
 ⁄ 

       -ب 
 ⁄ 

       -ج 
 ⁄ 

       -د 
 ⁄ 

م ( إذا جم اغخباز لػب مباز 46 ت الحدور؛ فئن   اة الرهاب وإلاًاب للفٍس ججسبت إخصائُت هخائجها مدظاٍو

م   في مبازاة واخدة غلى ألاكل هى:  اخخماٌ فىش الفٍس

       -أ 
 ⁄ 

       -ب 
 ⁄ 

       -ج 
 ⁄ 

       -د 
 ⁄ 

 ( إذا وان:47

          ,                       

 فئن:

             -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 
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 ( إذا وان:48

          ,                       

 فئن:

       ̅      -أ 

       ̅      -ب 

       ̅      -ج 

       ̅      -د 

 ( إذا وان:49

          ,                       

 فئن:

̅    -أ           

̅    -ب           

̅    -ج           

̅    -د           

 ( إذا وان:21

          ,                       

 فئن:

             -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 

 :( إذا وان24

          ,                       
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 فئن:

    ̅    -أ 

       ̅    -ب 

       ̅    -ج 

       ̅    -د 

 ( إذا وان:22

          ,                       

 فئن:

̅    -أ    ̅       

̅    -ب    ̅       

̅    -ج    ̅       

̅    -د    ̅       

 ( إذا وان:23

          ,                       

 فئن:

̅    -أ    ̅       

̅    -ب    ̅       

̅    -ج    ̅       

̅    -د    ̅       

 ( إذا وان:24

          ,                    

 فئن:

             -أ 
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             -ب 

             -ج 

             -د 

 املحاضسة الثالثت

 ( إذا وان:25

          ,                       

 فئن:

             -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 

 ( إذا وان:26

          ,                       

 فئن:

             -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 

 ( إذا وان:27

          ,            (   )       

 فئن:

             -أ 
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             -ب 

             -ج 

             -د 

 ( إذا وان:28

          ,            (   )       

 فئن:

             -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 

 مظخللين ووان:  و   ( إذا وان الحادزان 29

          ,           

 فئن:

             -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 

 مظخللين ووان:  و   ( إذا وان الحادزان 31

          ,           

 فئن:

             -أ 

             -ب 
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             -ج 

             -د 

 ( إذا وان:34

          ,                       

 فئن:

 الحادزين مظخلالن. -أ 

 حادزين غير مظخللين.ال -ب 

 ( إذا وان:32

          ,                       

 فئن:

 الحادزين مظخلالن. -أ 

 الحادزين غير مظخللين. -ب 

 ( إذا وان:33

          ,                    

 فئن:

          -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 

 مظخللين ووان:  و   ( إذا وان الحادزان 34

          ,           
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 فئن:

̅    -أ           

̅    -ب           

̅    -ج           

̅    -د           

 مظخللين ووان:  و   ( إذا وان الحادزان 35

          ,           

 فئن:

       ̅      -أ 

       ̅      -ب 

       ̅      -ج 

       ̅      -د 

 مظخللين ووان:  و   ( إذا وان الحادزان 36

          ,           

 فئن:

̅    -أ    ̅       

̅    -ب    ̅       

̅    -ج    ̅       

̅    -د    ̅       

 املحاضسة السابػت

م ( إ37 ت الحدور؛ وجم   ذا جم اغخباز لػب مبازاة الرهاب وإلاًاب للفٍس ججسبت إخصائُت هخائجها مدظاٍو

ف املخغير الػشىائي  م مً املبازاجين؛ فئن   حػٍس أهه غدد الىلاط التي ًمىً أن ًدصل غليها الفٍس

 هي:  مجمىغت اللُم التي ًأخرها املخغير 



 0441الفصل االول  التحليل االحصائي ♥Zainab Habibاعداد: بوعبدالعزيز & 

 {     }   -أ 

 {         }   -ب 

 {           }   -ج 

 {            }   -د 

م 38 ت الحدور؛ وجم   ( إذا جم اغخباز لػب مبازاة الرهاب وإلاًاب للفٍس ججسبت إخصائُت هخائجها مدظاٍو

ف املخغير الػشىائي  م مً املبازاجين؛ فئن:  حػٍس  أهه غدد الىلاط التي ًمىً أن ًدصل غليها الفٍس

         -أ 
 ⁄ 

         -ب 
 ⁄ 

         -ج 
 ⁄ 

         -د 
 ⁄ 

م 39 ت الحدور؛ وجم   ( إذا جم اغخباز لػب مبازاة الرهاب وإلاًاب للفٍس ججسبت إخصائُت هخائجها مدظاٍو

ف املخغير الػشىائي  م مً املبازاجين؛ فئن:  حػٍس  أهه غدد الىلاط التي ًمىً أن ًدصل غليها الفٍس

         -أ 
 ⁄ 

         -ب 
 ⁄ 

         -ج 
 ⁄ 

         -د 
 ⁄ 

م 41 ت الحدور؛ وجم   ( إذا جم اغخباز لػب مبازاة الرهاب وإلاًاب للفٍس ججسبت إخصائُت هخائجها مدظاٍو

ف املخغير الػشىائي  م مً املبازاجين؛ فئن:  حػٍس  أهه غدد الىلاط التي ًمىً أن ًدصل غليها الفٍس

         -أ 
 ⁄ 
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         -ب 
 ⁄ 

         -ج 
 ⁄ 

         -د 
 ⁄ 

م 44 ت الحدور؛ وجم   ( إذا جم اغخباز لػب مبازاة الرهاب وإلاًاب للفٍس ججسبت إخصائُت هخائجها مدظاٍو

ف املخغير الػشىائي  م مً املبازاجين؛ فئن اللُمت   حػٍس أهه غدد الىلاط التي ًمىً أن ًدصل غليها الفٍس

 هي:  خىكػت للمخغير امل

       -أ 
 ⁄ 

       -ب 
 ⁄ 

       -ج 
 ⁄ 

       -د 
 ⁄ 

م 42 ت الحدور؛ وجم   ( إذا جم اغخباز لػب مبازاة الرهاب وإلاًاب للفٍس ججسبت إخصائُت هخائجها مدظاٍو

ف املخغير الػشىائي  م مً املب  حػٍس ازاجين؛ فئن الخباًً أهه غدد الىلاط التي ًمىً أن ًدصل غليها الفٍس

 هى:  للمخغير 

          -أ 
 ⁄ 

          -ب 
 ⁄ 

          -ج 
 ⁄ 

          -د 
 ⁄ 

 ( الػبازة الصحُدت مً بين الػبازاث الخالُت:43
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اث وأض ولي الػهد جىشَؼ ذي الحدًً. -أ  اث الدوزي ومباٍز  ًمىً أن جدبؼ هخائج مباٍز

اث الدو  -ب  اث وأض ولي الػهد.ًمىً ملباٍز  زي بِىما ال ًمىً ذلً ملباٍز

اث الدوزي. -ج  اث وأض ولي الػهد بِىما ال ًمىً ذلً ملباٍز  ًمىً ملباٍز

اث وأض ولي الػهد. -د  اث الدوزي وال ملباٍز  ال ًمىً ملباٍز

 ( في ججسبت إللاء كعػت هلىد متزهت خمع مساث؛ اخظب الخىكؼ.44

       -أ 
 ⁄ 

       -ب 
 ⁄ 

       -ج 
 ⁄ 

       -د 
 ⁄ 

 ( في ججسبت إللاء كعػت هلىد متزهت خمع مساث؛ اخظب الخباًً.45

         -أ 
 ⁄ 

         -ب 
 ⁄ 

         -ج 
 ⁄ 

         -د 
 ⁄ 

 ( في ججسبت إللاء كعػت هلىد متزهت خمع مساث؛ أوحد اخخماٌ ظهىز الصىزة زالر مساث.46

         -أ 
  ⁄ 

         -ب 
  ⁄ 
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         -ج 
  ⁄ 

          -د 
  ⁄ 

. أخرث غُىت %0.3 هيبها  اللعؼ املػُبتوظبت أن وان مً املػلىم ،  في همُت مً اللعؼ املصىػت( 47

  ؛ فما اخخماٌ وحىد كعػخان مػُبخان؟كعػت 350غشىائُت حجمها 

              -أ 

              -ب 

              -ج 

              -د 

. أخرث غُىت %0.3 هيبها  اللعؼ املػُبتوظبت أن وان مً املػلىم ،  في همُت مً اللعؼ املصىػت( 48

  ؛ فما اخخماٌ وحىد كعػت واخدة مػُبت غلى ألاكل؟كعػت 350غشىائُت حجمها 

             -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 

 املحاضسة الخامظت

     ( الدالت 49
 

 
 هي دالت هثافت اخخمالُت غلى:  

 [   ] الفترة -أ 

 [   ] الفترة -ب 

 [   ] الفترة -ج 

 [   ] الفترة -د 

 : فما هي كُمت  [   ]هي دالت هثافت اخخمالُت غلى الفترة         ( إذا واهذ الدالت 51
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    -أ 
 ⁄ 

    -ب 
 ⁄ 

    -ج 
 ⁄ 

    -د 
 ⁄ 

     ( إذا واهذ الدالت 54
 

 
 ؛ فئن:[   ]هي دالت هثافت اخخمالُت غلى الفترة   

       -أ 
 ⁄ 

        -ب 
 ⁄ 

        -ج 
 ⁄ 

        -د 
 ⁄ 

     ( إذا واهذ الدالت 52
 

 
 :؛ فئن[   ]هي دالت هثافت اخخمالُت غلى الفترة   

         -أ 
  ⁄ 

          -ب 
  ⁄ 

          -ج 
  ⁄ 

          -د 
  ⁄ 

     ( إذا واهذ الدالت 53
 

 
 ؛ فئن:[   ]هي دالت هثافت اخخمالُت غلى الفترة   

           -أ 
 ⁄ 
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           -ب 
 ⁄ 

           -ج 
 ⁄ 

           -د 
 ⁄ 

     ( إذا واهذ الدالت 54
 

 
 ؛ فئن:[   ]هي دالت هثافت اخخمالُت غلى الفترة   

           -أ 
 ⁄ 

           -ب 
 ⁄ 

           -ج 
 ⁄ 

           -د 
 ⁄ 

 املحاضسة الظادطت

؛ فما 2.5واهدساف مػُازي  85ظابي ًدبؼ الخىشَؼ العبُعي بىطغ خ  ( إذا وان لدًىا املخغير الػشىائي 55

ت لللُمت   ؟    هي اللُمت املػُاٍز

      -أ 

      -ب 

     -ج 

     -د 

؛ فما 2.5واهدساف مػُازي  85ًدبؼ الخىشَؼ العبُعي بىطغ خظابي   ( إذا وان لدًىا املخغير الػشىائي 56

ت لللُمت   ؟    هي اللُمت املػُاٍز

      -أ 

      -ب 

     -ج 
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     -د 

؛ فما 2.5واهدساف مػُازي  85ًدبؼ الخىشَؼ العبُعي بىطغ خظابي   إذا وان لدًىا املخغير الػشىائي  (57

ت لللُمت   ؟    هي اللُمت املػُاٍز

      -أ 

      -ب 

     -ج 

     -د 

 ( إلاحابت الصحُدت هي:58

                  -أ 

                  -ب 

                  -ج 

                  -د 

 ( إلاحابت الصحُدت هي:59

                   -أ 

                   -ب 

                   -ج 

                   -د 

 ( إلاحابت الصحُدت هي:61

                  -أ 

                  -ب 

                  -ج 

                  -د 

 ( إلاحابت الصحُدت هي:64

                   -أ 
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                   -ب 

                   -ج 

                   -د 

 ( إلاحابت الصحُدت هي:62

                       -أ 

                       -ب 

                       -ج 

                       -د 

 ( إلاحابت الصحُدت هي:63

                         -أ 

                         -ب 

                         -ج 

                         -د 

 ( إلاحابت الصحُدت هي:64

                        -أ 

                        -ب 

                        -ج 

                        -د 

 ( إلاحابت الصحُدت هي:65

                        -أ 

                        -ب 

                        -ج 

                        -د 
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     ( إذا وان 66
 ؛ فئن إلاحابت الصحُدت هي: 

                  -أ 

                  -ب 

                  -ج 

                  -د 

      ( إذا وان67
 ؛ فئن إلاحابت الصحُدت هي: 

                  -أ 

                  -ب 

                  -ج 

                  -د 

    ( إذا وان 68
 ؛ فئن:           ؛ ووان  

         -أ 

         -ب 

          -ج 

          -د 

    ( إذا وان 69
 ؛ فئن:           ؛ ووان  

         -أ 

         -ب 

          -ج 

          -د 

 ؛ فئن إلاحابت الصحُدت هي:    ( إذا وان 71

                  -أ 

                 -ب 
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                 -ج 

                  -د 

 ؛ فئن إلاحابت الصحُدت هي:    ( إذا وان 74

                  -أ 

                 -ب 

                 -ج 

                  -د 

 ؛ فئن:           ؛ ووان     ( إذا وان 72

         -أ 

         -ب 

         -ج 

         -د 

 ؛ فئن:           ؛ ووان     ( إذا وان 73

         -أ 

         -ب 

         -ج 

         -د 

 ؛ فئن إلاحابت الصحُدت هي:       ( إذا وان 74

                -أ 

                -ب 

                -ج 

                -د 

 ؛ فئن إلاحابت الصحُدت هي:       ( إذا وان 75
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                -أ 

                -ب 

                -ج 

                -د 

 ؛ فئن:           ؛ ووان        ( إذا وان 76

        -أ 

        -ب 

        -ج 

         -د 

 ؛ فئن:           ؛ ووان        ( إذا وان 77

        -أ 

        -ب 

        -ج 

         -د 
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( جىشَؼ املػاًىت للىطغ الحظابي إذا جدللذ الشسوط ومنها أن املجخمؼ ظبُعي وجباًً املجخمؼ مػلىم 81

 هى:

   -أ 
 ̅  
 

√ ⁄
        

   -ب 
 ̅  
 

 ⁄
        

   -ج 
 ̅  
 

√ ⁄
        

   -د 
 ̅  
 

 ⁄
        

( جىشَؼ املػاًىت للىطغ الحظابي إذا جدللذ الشسوط ومنها أن جباًً املجخمؼ مػلىم وحجم الػُىت هبير 84

 هى:

   -أ 
 ̅  
 

√ ⁄
        

   -ب 
 ̅  
 

 ⁄
        

   -ج 
 ̅  
 

√ ⁄
        

   -د 
 ̅  
 

 ⁄
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( جىشَؼ املػاًىت للىطغ الحظابي إذا جدللذ الشسوط ومنها أن املجخمؼ ظبُعي وجباًً املجخمؼ مجهٌى 82

 وحجم الػُىت صغير هى:

   -أ 
 ̅  
 

√ ⁄
        

   -ب 
 ̅  
 

 ⁄
        

   -ج 
 ̅  
 

√ ⁄
        

   -د 
 ̅  
 

 ⁄
        

( جىشَؼ املػاًىت لليظبت إذا جدللذ الشسوط ومنها أن للمجخمؼ جىشَؼ ذي الحدًً وأن حجم الػُىت هبير 83

 هى:

   -أ 
 ̅  
 

√ ⁄
        

   -ب 
 ̅  
 

 ⁄
        

   -ج 
 ̅  

√
      

 

        

   -د 
 ̅  

      

 

        

 ( جىشَؼ املػاًىت للخباًً إذا جدللذ الشسوط ومنها أن للمجخمؼ جىشَؼ ظبُعي هى:84

 -أ 
       

  
     

  

 -ب 
       

  
       

  

 -ج 
       

  
     

  

 -د 
       

  
       

  

 ( جىشَؼ املػاًىت للفسق بين وطعين خظابُين إذا جدللذ الشسوط ومنها أن جباًجي املجخمػين مػلىم هى:85
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   -أ 
  ̅  ̅         

  
 

  
 

  
 

  

        

   -ب 
  ̅  ̅         

√
  
 

  
 

  
 

  

        

   -ج 
  ̅  ̅         

 (
 

  
 

 

  
)

            

   -د 
  ̅  ̅         

 √
 

  
 

 

  

            

بين وطعين خظابُين إذا جدللذ الشسوط ومنها أن جباًجي املجخمػين مجهٌى ( جىشَؼ املػاًىت للفسق 86

 ومدظاو وحجم الػُيخين صغيرهى:

   -أ 
  ̅  ̅         

  
 

  
 

  
 

  

        

   -ب 
  ̅  ̅         

√
  
 

  
 

  
 

  

        

   -ج 
  ̅  ̅         

 (
 

  
 

 

  
)

            

   -د 
  ̅  ̅         

 √
 

  
 

 

  

            

 ى:( جىشَؼ املػاًىت لليظبت بين جباًىين إذا جدللذ الشسوط ه87

 -أ 
 
 

 

 
 

 
              

 -ب 
 
 

 

 
 

 
              

 -ج 
 
 

 

 
 

 
           

  



 0441الفصل االول  التحليل االحصائي ♥Zainab Habibاعداد: بوعبدالعزيز & 

 -د 
 
 

 

 
 

 
         

  

ثي الىالدة في إخدي املظدشفُاث؛ فئذا غلم أن وشن مً ألاظفاٌ خدً 9( أخرث غُىت غشىائُت حجمها 88

افه املػُازي  2900العفل خدًث الىالدة ًخضؼ لخىشَؼ ظبُعي مػدله  غسام، اخظب  600غسام واهدس

د الىطغ الحظابي  غسام : 3100ألوشان ألاظفاٌ في الػُىت غً   اخخماٌ أن ًٍص

̅    -أ                

̅    -ب                

̅    -ج                

̅    -د                

. 144وجباًىه  110( جخضؼ مػامالث الرواء لعلبت الصفىف ألاولُت في إخدي املحافظاث لخىشَؼ وطعه 89

مً هؤالء العلبت؛ فما اخخماٌ ًتراوح الىطغ الحظابي ملػامالث الرواء  100أخرث غُىت غشىائُت حجمها 

 :115، 105لػُىت بين في ا

̅        -أ          

̅        -ب             

̅        -ج             

̅        -د          

دزحت. أخرث  65( جخضؼ دزحاث العالب في اخخباز اللدزاث الػامت لخىشَؼ ظبُعي وطعه الحظابي 91

د الىطغ  8مػُازي ملدازه  ظالبا باهدساف 16غُىت غشىائُت حجمها  دزحاث؛ فما اخخماٌ أن ًٍص

 دزحت؟ 70الحظابي لدزحاث ظالب الػُىت غً 

̅    -أ            

̅    -ب            

̅    -ج            

̅    -د            

 49جمها ، أخرث غُىت غشىائُت ح0.90( إذا وان اخخماٌ هجاح ظالب في ملسز الاكخصاد الىلي هى 94

د وظبت الىاجحين في الػُىت غً   ؟0.80ظالبا مً العلبت الرًً ًدزطىن هرا امللسز؛ اخظب اخخماٌ أن جٍص
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̅    -أ                

̅    -ب                

̅    -ج                

̅    -د                

جباًً الػُىت؛    ، ووان 70مً جىشَؼ ظبُعي جباًىه      ( إذا أخرث غُىت غشىائُت حجمها 92

 ؟    أكل مً    فأوحد اخخماٌ أن ًىىن 

                  -أ 

                  -ب 

                  -ج 

                  -د 

اجب أظباء وشازة الصحت جخض93 افه املػُازي  23ؼ لخىشَؼ ظبُعي مػدله ( إذا واهذ زو اٌ واهدس  4ألف ٍز

اٌ، وزواجب أظباء املظدشفُاث الخاصت جخضؼ أًضا لخىشَؼ ظبُعي مػدله  اٌ  18ألف ٍز ألف ٍز

افه املػُازي  اٌ. إذا أخرث غُىت غشىائُت حجمها  6واهدس مً أظباء الىشازة وغُىت غشىائُت  16ألف ٍز

د مخىطغ الػُىت ألاولى غً مخىطغ  10أخسي حجمها  مً أظباء اللعاع الخاص؛ فما اخخماٌ أن ًٍص

اٌ؟  الػُىت الثاهُت بثالزت آالف ٍز

̅    -أ    ̅           

̅    -ب    ̅           

̅    -ج    ̅           

̅    -د    ̅           
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 مً مجخمػين مظخللخين ولهما هفع الخباًً:( إذا وان لدًىا البُاهاث الخالُت لػُيخين 49

 حجم الػُىت جباًً الػُىت وطغ املجخمؼ الػُىت

 15 16 20 ألاولى

 12 9 17 الثاهُت

 فاخظب الاخخماٌ الخالي:

̅     -أ    ̅           

̅    -ب    ̅           

̅    -ج    ̅           

̅    -د    ̅           

     ) مً جىشَؼ ظبُعي    ث غُىت غشىائُت حجمها ( إذا أخر95
، وأخرث غُىت غشىائُت ( 

     ) مً جىشَؼ  16أخسي حجمها 
 ؛ فأوحد:( 

 فاخظب الاخخماٌ الخالي:

)   -أ 
 
 

 

 
 

 
     )        

)  -ب 
 
 

 

 
 

 
     )        

)  -ج 
 
 

 

 
 

 
     )        

)  -د 
 
 

 

 
 

 
     )        

 املحاضسة الثامىت واملحاضسة الخاطػت
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للمجخمؼ إذا جدللذ الشسوط ومنها أن املجخمؼ ظبُعي وجباًً املجخمؼ مػلىم  لىطغ الحظابي( جلدًس ا96

 هى:

̅ ) -أ      
 

 

 

 
) 

̅ ) -ب      
 

 

 

√ 
) 

̅ ) -ج     

 

 

√ 
) 

̅ ) -د     

 

 

 
) 

للمجخمؼ إذا جدللذ الشسوط ومنها أن جباًً املجخمؼ مػلىم وحجم الػُىت  لىطغ الحظابي( جلدًس ا97

 هبير هى:

̅ ) -أ      
 

 

 

 
) 

̅ ) -ب      
 

 

 

√ 
) 

̅ ) -ج     

 

 

√ 
) 

̅ ) -د     

 

 

 
) 

للمجخمؼ إذا جدللذ الشسوط ومنها أن املجخمؼ ظبُعي وجباًً املجخمؼ  لىطغ الحظابي( جلدًس ا98

 مجهٌى وحجم الػُىت صغير هى:

̅ ) -أ      
 

 

 

 
) 

̅ ) -ب      
 

 

 

√ 
) 

̅ ) -ج     

 

 

√ 
) 

̅ ) -د     

 

 

 
) 

للمجخمؼ إذا جدللذ الشسوط ومنها أن للمجخمؼ جىشَؼ ذي الحدًً وأن حجم الػُىت   ليظبت( جلدًس ا99

 هبير هى:



 0441الفصل االول  التحليل االحصائي ♥Zainab Habibاعداد: بوعبدالعزيز & 

̅ ) -أ      
 

 

 ̅    ̅ 

 
) 

̅ ) -ب      
 

 

√ ̅    ̅ 

 
) 

̅ ) -ج      
 

 

 ̅    ̅ 

√ 
) 

̅ ) -د      
 

 

√
 ̅    ̅ 

 
) 

 للمجخمؼ إذا جدللذ الشسوط ومنها أن للمجخمؼ جىشَؼ ظبُعي هى: لخباًً( جلدًس ا411

) -أ 
      

 
*
 

 
  +

  
      

 
*  

 

 
  +

 ) 

) -ب 
       

 
*
 

 
  +

  
       

 
*  

 

 
  +

 ) 

) -ج 
      

 
*
 

 
    +

  
      

 
*  

 

 
    +

 ) 

) -د 
       

 
*
 

 
    +

  
       

 
*  

 

 
    +

 ) 

جخمػين مػلىم ملجخمػين إذا جدللذ الشسوط ومنها أن جباًجي امل الفسق بين وطعين خظابُين( جلدًس 414

 هى:

̅  ) -أ    ̅   (
  
 

  
 

  
 

  
)) 

̅  ) -ب    ̅   √
  
 

  
 

  
 

  
) 

̅  ) -ج    ̅    

 
  (

 

  
 

 

  
)) 
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̅  ) -د    ̅    

 
  √

 

  
 

 

  
) 

ملجخمػين إذا جدللذ الشسوط ومنها أن جباًجي املجخمػين مجهٌى  الفسق بين وطعين خظابُين( جلدًس 412

 ومدظاو وحجم الػُيخين صغيرهى:

̅  ) -أ    ̅   (
  
 

  
 

  
 

  
)) 

̅  ) -ب    ̅   √
  
 

  
 

  
 

  
) 

̅  ) -ج    ̅    

 
  (

 

  
 

 

  
)) 

̅  ) -د    ̅    

 
  √

 

  
 

 

  
) 

 إذا جدللذ الشسوط هى: ليظبت بين جباًجي مجخمػين( جلدًس ا413

) -أ 
  
 

  
 

 

 
*
 
 
          +

 
  
 

  
  *

 

 
          +

) 

) -ب 
  
 

  
 

 

 
*
 
 
      +

 
  
 

  
  * 

 
     +

) 

) -ج 
  
 

  
 

 

 
*
 
 
      +

 
  
 

  
  * 

 
     +

) 

) -د 
  
 

  
 

 

 
*
 
 
      +

 
  
 

  
  * 

 
     +

) 

مً ألاظفاٌ خدًثي الىالدة في إخدي املظدشفُاث؛ فئذا غلم أن وشن  9( أخرث غُىت غشىائُت حجمها 414

افه املػُازي  طغ الػُىت ٌظاوي غسام، فىحد أن و  600العفل خدًث الىالدة ًخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس

 :  لىطغ املجخمؼ  %95غسام؛ أوحد فترة زلت  2800

             -أ 

             -ب 
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             -ج 

             -د 

. أخرث غُىت 144( جخضؼ مػامالث الرواء لعلبت الصفىف ألاولُت في إخدي املحافظاث لخىشَؼ جباًىه 415

؛ أوحد فترة زلت 110هؤالء العلبت، فىحد أن وطغ مػامالث ذوائهم ٌظاوي  مً 100غشىائُت حجمها 

 : لىطغ املجخمؼ  90%

           -أ 

           -ب 

           -ج 

           -د 

 16( جخضؼ دزحاث العالب في اخخباز اللدزاث الػامت لخىشَؼ ظبُعي. أخرث غُىت غشىائُت حجمها 416

 %99دزحاث؛ أوحد فترة زلت  8واهدساف مػُازي ملدازه  70خىطغ دزحاتهم ٌظاوي ظالبا فىحد أن م

 : لىطغ املجخمؼ 

                 -أ 

                 -ب 

                 -ج 

                 -د 

 49خرث غُىت غشىائُت حجمها ( لغسض جلدًس وظبت الىاجحين بشيل غام في ملسز الاكخصاد الىلي؛ أ417

 %99منهم هجحىا في امللسز؛ اخظب فترة زلت  %80ظالبا مً العلبت الرًً دزطىا هرا امللسز، فىحد أن 

 ليظبت الىاجحين في هرا امللسز:

               -أ 

               -ب 

               -ج 

               -د 

؛ فأوحد فترة زلت      مً جىشَؼ ظبُعي، فأغعذ الخباًً      مها ( غُىت غشىائُت حج418

 :  لخباًً املجخمؼ  90%
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             -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 

افه املػُازي 419 اجب أظباء وشازة الصحت جخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس اٌ،  4( إذا واهذ زو وزواجب ألف ٍز

افه املػُازي  اٌ. إذا أخرث غُىت  6أظباء املظدشفُاث الخاصت جخضؼ أًضا لخىشَؼ ظبُعي اهدس ألف ٍز

اجبهم ٌظاوي  16غشىائُت حجمها  اٌ، وغُىت غشىائُت  22مً أظباء الىشازة فىحد أن مخىطغ زو ألف ٍز

اجبهم ٌظاوي  10أخسي حجمها  اٌ؛ فأوحد فترة  ألف 19مً أظباء اللعاع الخاص فىحد أن مخىطغ زو ٍز

 (:     للفسق بين وطعي املجخمػين ) %95زلت 

            -أ 

            -ب 

            -ج 

           -د 

( إذا وان لدًىا البُاهاث الخالُت لػُيخين مً مجخمػين ظبُػُين مظخللخين ولهما هفع 441

 الخباًً:

 لػُىتحجم ا جباًً الػُىت وطغ الػُىت الػُىت

 15 16 20 ألاولى

 12 9 17 الثاهُت

 (     للفسق وطعي املجخمػين ) %90أوحد فترة زلت 

             -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 



 0441الفصل االول  التحليل االحصائي ♥Zainab Habibاعداد: بوعبدالعزيز & 

     ) مً جىشَؼ ظبُعي   ( إذا أخرث غُىت غشىائُت حجمها 444
، 18نها ٌظاوي فىحد أن جباً ( 

     ) مً جىشَؼ  11وأخرث غُىت غشىائُت أخسي حجمها 
مظخلل غً ألاٌو فىحد أن جباًنها  ( 

لليظبت  %90؛ فأوحد فترة زلت 12ٌظاوي 
 
 

 

 
 

 
: 

             -أ 

             -ب 

             -ج 

             -د 

 شسة واملحاضسة الحادًت غشسةاملحاضسة الػا

مً ألاظفاٌ خدًثي الىالدة في إخدي املظدشفُاث؛ فئذا غلم أن وشن  9( أخرث غُىت غشىائُت حجمها 442

افه املػُازي  غسام، فىحد أن وطغ الػُىت ٌظاوي  600العفل خدًث الىالدة ًخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس

ت والبدًلت غلى  2800        مظخىي داللت غسام؛ اخخبر الفسضِخين الصفٍس

           

           

      اللُم الحسحت هي:  -أ 

      اللُم الحسحت هي:  -ب 

 96   اللُم الحسحت هي:  -ج 

      اللُم الحسحت هي:  -د 

شن مً ألاظفاٌ خدًثي الىالدة في إخدي املظدشفُاث؛ فئذا غلم أن و  9( أخرث غُىت غشىائُت حجمها 443

افه املػُازي  غسام، فىحد أن وطغ الػُىت ٌظاوي  600العفل خدًث الىالدة ًخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس

ت والبدًلت غلى مظخىي داللت  2800        غسام؛ اخخبر الفسضِخين الصفٍس
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     إلاخصاءة هي:  -أ 

     إلاخصاءة هي:  -ب 

     : إلاخصاءة هي -ج 

     إلاخصاءة هي:  -د 

مً ألاظفاٌ خدًثي الىالدة في إخدي املظدشفُاث؛ فئذا غلم أن وشن  9( أخرث غُىت غشىائُت حجمها 444

افه املػُازي  غسام، فىحد أن وطغ الػُىت ٌظاوي  600العفل خدًث الىالدة ًخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس

ت والبدًلت غل 2800        ى مظخىي داللت غسام؛ اخخبر الفسضِخين الصفٍس

           

           

. -أ   كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة في مىعلت اللبٌى

 كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة في مىعلت السفض. -ب 

. -ج   كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة في مىعلت اللبٌى

 كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة في مىعلت السفض. -د 

مً ألاظفاٌ خدًثي الىالدة في إخدي املظدشفُاث؛ فئذا غلم أن وشن  9( أخرث غُىت غشىائُت حجمها 445

افه املػُازي  غسام، فىحد أن وطغ الػُىت ٌظاوي  600العفل خدًث الىالدة ًخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس

ت والبدًلت غلى مظخىي داللت  2800         غسام؛ اخخبر الفسضِخين الصفٍس

           

           

      اللُمت الحسحت هي:  -أ 

      اللُمت الحسحت هي:  -ب 

      اللُمت الحسحت هي:  -ج 

      اللُمت الحسحت هي:  -د 
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مً ألاظفاٌ خدًثي الىالدة في إخدي املظدشفُاث؛ فئذا غلم أن وشن  9( أخرث غُىت غشىائُت حجمها 446

افه املػُازي العفل خدًث الىال  غسام، فىحد أن وطغ الػُىت ٌظاوي  600دة ًخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس

ت والبدًلت غلى مظخىي داللت  2800         غسام؛ اخخبر الفسضِخين الصفٍس

           

           

     إلاخصاءة هي:  -أ 

     إلاخصاءة هي:  -ب 

     إلاخصاءة هي:  -ج 

     هي: إلاخصاءة  -د 

مً ألاظفاٌ خدًثي الىالدة في إخدي املظدشفُاث؛ فئذا غلم أن وشن  9( أخرث غُىت غشىائُت حجمها 447

افه املػُازي  غسام، فىحد أن وطغ الػُىت ٌظاوي  600العفل خدًث الىالدة ًخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس

ت والبدًلت غلى مظخىي داللت  2800         غسام؛ اخخبر الفسضِخين الصفٍس

           

           

. -أ   كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة في مىعلت اللبٌى

 كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة في مىعلت السفض. -ب 

. -ج   كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة في مىعلت اللبٌى

 كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة في مىعلت السفض. -د 

. أخرث غُىت 144ث الرواء لعلبت الصفىف ألاولُت في إخدي املحافظاث لخىشَؼ جباًىه ( جخضؼ مػامال 448

؛ اخخبر الفسضُت أن 110مً هؤالء العلبت، فىحد أن وطغ مػامالث ذوائهم ٌظاوي  36غشىائُت حجمها 

ً ملابل أهه ال ٌظاوي ذل 105وطغ مػامالث الرواء لعلبت الصفىف ألاولُت غلى مظخىي املحافظت ٌظاوي 

ت         بمظخىي مػىٍى

. -أ   كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة في مىعلت اللبٌى
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 كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة في مىعلت السفض. -ب 

. -ج   كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة في مىعلت اللبٌى

 كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة في مىعلت السفض. -د 

 16ث الػامت لخىشَؼ ظبُعي. أخرث غُىت غشىائُت حجمها ( جخضؼ دزحاث العالب في اخخباز اللدزا449

دزحاث؛ اخخبر الفسضُت أن وطغ  8واهدساف مػُازي ملدازه  70ظالبا فىحد أن مخىطغ دزحاتهم ٌظاوي 

ت  80دزحاث العالب بشيل غام ٌظاوي         ملابل أهه ال ٌظاوي ذلً بمظخىي مػىٍى

         الفسض الػدمي هى:  -أ 

         ض الػدمي هى: الفس  -ب 

         الفسض الػدمي هى:  -ج 

         الفسض الػدمي هى:  -د 

 16( جخضؼ دزحاث العالب في اخخباز اللدزاث الػامت لخىشَؼ ظبُعي. أخرث غُىت غشىائُت حجمها 421

خخبر الفسضُت أن وطغ دزحاث؛ ا 8واهدساف مػُازي ملدازه  70ظالبا فىحد أن مخىطغ دزحاتهم ٌظاوي 

ت  80دزحاث العالب بشيل غام ٌظاوي         ملابل أهه ال ٌظاوي ذلً بمظخىي مػىٍى

         الفسض البدًل هى:  -أ 

         الفسض البدًل هى:  -ب 

         الفسض البدًل هى:  -ج 

         الفسض البدًل هى:  -د 

 16ب في اخخباز اللدزاث الػامت لخىشَؼ ظبُعي. أخرث غُىت غشىائُت حجمها ( جخضؼ دزحاث العال 424

دزحاث؛ اخخبر الفسضُت أن وطغ  8واهدساف مػُازي ملدازه  70ظالبا فىحد أن مخىطغ دزحاتهم ٌظاوي 

ت  80دزحاث العالب بشيل غام ٌظاوي         ملابل أهه ال ٌظاوي ذلً بمظخىي مػىٍى

       اللُم الحسحت هي:  -أ 

       اللُم الحسحت هي:  -ب 

       اللُم الحسحت هي:  -ج 
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       اللُم الحسحت هي:  -د 

 16( جخضؼ دزحاث العالب في اخخباز اللدزاث الػامت لخىشَؼ ظبُعي. أخرث غُىت غشىائُت حجمها 422

لفسضُت أن وطغ دزحاث؛ اخخبر ا 8واهدساف مػُازي ملدازه  70ظالبا فىحد أن مخىطغ دزحاتهم ٌظاوي 

ت  80دزحاث العالب بشيل غام ٌظاوي         ملابل أهه ال ٌظاوي ذلً بمظخىي مػىٍى

     إلاخصاءة هي:  -أ 

     إلاخصاءة هي:  -ب 

     إلاخصاءة هي:  -ج 

     إلاخصاءة هي:  -د 

 16ها ( جخضؼ دزحاث العالب في اخخباز اللدزاث الػامت لخىشَؼ ظبُعي. أخرث غُىت غشىائُت حجم423

دزحاث؛ اخخبر الفسضُت أن وطغ  8واهدساف مػُازي ملدازه  70ظالبا فىحد أن مخىطغ دزحاتهم ٌظاوي 

ت  80دزحاث العالب بشيل غام ٌظاوي         ملابل أهه ال ٌظاوي ذلً بمظخىي مػىٍى

. -أ   كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة في مىعلت اللبٌى

 مىعلت السفض.كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة في  -ب 

. -ج   كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة في مىعلت اللبٌى

 كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة في مىعلت السفض. -د 

ت ألامً الػام في إخدي املحافظاث أن وظبت مً ًسبغ خصام ألامان 424 كبل طً  -( أظهسث سجالث مدًٍس

بػد صدوز الىظام بئلصامُت  -طائم  100، دزطذ غُىت غشىائُت حجمها 0.8هي  -هظام إلصام اطخخدامه

ما إذا وان        منهم ًسبعىن الحصام؛ اخخبر غلى مظخىي داللت  85فىحد أن  –زبغ الحصام 

ادة وظبت مً ًخلُد بسبغ خصام ألامان  الىظام الجدًد أدي إلى ٍش

           الفسض الػدمي هى:  -أ 

           الفسض الػدمي هى:  -ب 

           سض الػدمي هى: الف -ج 

           الفسض الػدمي هى:  -د 
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ت ألامً الػام في إخدي املحافظاث أن وظبت مً ًسبغ خصام ألامان 425 كبل طً  -( أظهسث سجالث مدًٍس

بػد صدوز الىظام بئلصامُت  -طائم  100، دزطذ غُىت غشىائُت حجمها 0.8هي  -هظام إلصام اطخخدامه

ما إذا وان        منهم ًسبعىن الحصام؛ اخخبر غلى مظخىي داللت  85فىحد أن  –لحصام زبغ ا

ادة وظبت مً ًخلُد بسبغ خصام ألامان  الىظام الجدًد أدي إلى ٍش

           الفسض البدًل هى:  -أ 

           الفسض البدًل هى:  -ب 

           الفسض البدًل هى:  -ج 

           سض البدًل هى: الف -د 

ت ألامً الػام في إخدي املحافظاث أن وظبت مً ًسبغ خصام ألامان 426 كبل طً  -( أظهسث سجالث مدًٍس

بػد صدوز الىظام بئلصامُت  -طائم  100، دزطذ غُىت غشىائُت حجمها 0.8هي  -هظام إلصام اطخخدامه

ما إذا وان        ؛ اخخبر غلى مظخىي داللت منهم ًسبعىن الحصام 85فىحد أن  –زبغ الحصام 

ادة وظبت مً ًخلُد بسبغ خصام ألامان  الىظام الجدًد أدي إلى ٍش

 كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة أصغس مً اللُمت الحسحت. -أ 

 كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة أهبر مً اللُمت الحسحت. -ب 

 مت الحسحت.كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة أصغس مً اللُ -ج 

 كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة أهبر مً اللُمت الحسحت. -د 

̅ مً جىشَؼ ظبُعي، فأغعذ وطعا خظابُا      ( غُىت غشىائُت حجمها 427 وجباًىا     

ملابل أهه ال ٌظاوي      أن جباًً املجخمؼ        ؛ اخخبر غلى مظخىي داللت      

 ذلً.

[       ] حسحت هي: اللُم ال -أ 
                [       ]

         

[       ] اللُم الحسحت هي:  -ب 
                [       ]

         

[        ] اللُم الحسحت هي:  -ج 
                [        ]

         

[        ] اللُم الحسحت هي:  -د 
                [        ]
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̅ مً جىشَؼ ظبُعي، فأغعذ وطعا خظابُا      ( غُىت غشىائُت حجمها 429 وجباًىا     

ملابل أهه ال ٌظاوي      املجخمؼ أن جباًً        ؛ اخخبر غلى مظخىي داللت      

 ذلً.

. -أ   كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة في مىعلت اللبٌى

 كبٌى الفسض الػدمي ألن إلاخصاءة في مىعلت السفض. -ب 

. -ج   كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة في مىعلت اللبٌى

 كبٌى الفسض البدًل ألن إلاخصاءة في مىعلت السفض. -د 

اجب أظب431 افه املػُازي ( إذا واهذ زو اٌ، وزواجب  4اء وشازة الصحت جخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس ألف ٍز

افه املػُازي  اٌ. إذا أخرث غُىت  6أظباء املظدشفُاث الخاصت جخضؼ أًضا لخىشَؼ ظبُعي اهدس ألف ٍز

اجبهم ٌظاوي  16غشىائُت حجمها  اٌ، وغُىت غشىائُت  22مً أظباء الىشازة فىحد أن مخىطغ زو ألف ٍز

اجبهم ٌظاوي  10ها أخسي حجم اٌ؛ اخخبر غلى  19مً أظباء اللعاع الخاص فىحد أن مخىطغ زو ألف ٍز

أهه ال ًىحد فسق مػىىي بين وطعي املجخمػين ملابل أهه ًىحد فسق مػىىي        مظخىي داللت 

 بُنهما.

                           اللُم الحسحت هي:   -أ 

                           :  اللُم الحسحت هي -ب 

                             اللُم الحسحت هي:   -ج 
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                             اللُم الحسحت هي:   -د 

افه املػ434 اجب أظباء وشازة الصحت جخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس اٌ، وزواجب  4ُازي ( إذا واهذ زو ألف ٍز

افه املػُازي  اٌ. إذا أخرث غُىت  6أظباء املظدشفُاث الخاصت جخضؼ أًضا لخىشَؼ ظبُعي اهدس ألف ٍز

اجبهم ٌظاوي  16غشىائُت حجمها  اٌ، وغُىت غشىائُت  22مً أظباء الىشازة فىحد أن مخىطغ زو ألف ٍز

ا 10أخسي حجمها  اٌ؛ اخخبر غلى  19جبهم ٌظاوي مً أظباء اللعاع الخاص فىحد أن مخىطغ زو ألف ٍز

أهه ال ًىحد فسق مػىىي بين وطعي املجخمػين ملابل أهه ًىحد فسق مػىىي        مظخىي داللت 

 بُنهما.

       إلاخصاءة هي:  -أ 

       إلاخصاءة هي:  -ب 

       إلاخصاءة هي:  -ج 

       إلاخصاءة هي:  -د 

اجب أظباء وشا432 افه املػُازي ( إذا واهذ زو اٌ، وزواجب  4زة الصحت جخضؼ لخىشَؼ ظبُعي اهدس ألف ٍز

افه املػُازي  اٌ. إذا أخرث غُىت  6أظباء املظدشفُاث الخاصت جخضؼ أًضا لخىشَؼ ظبُعي اهدس ألف ٍز

اجبهم ٌظاوي  16غشىائُت حجمها  اٌ، وغُىت غشىائُت  22مً أظباء الىشازة فىحد أن مخىطغ زو ألف ٍز

اجبهم ٌظاوي  10أخسي حجمها  اٌ؛ اخخبر غلى  19مً أظباء اللعاع الخاص فىحد أن مخىطغ زو ألف ٍز

أهه ال ًىحد فسق مػىىي بين وطعي املجخمػين ملابل أهه ًىحد فسق مػىىي        مظخىي داللت 

 بُنهما.

. -أ   ًىحد فسق مػىىي ألن إلاخصاءة في فترة اللبٌى

 ًىحد فسق مػىىي ألن إلاخصاءة في فترة السفض. -ب 

. -ج   ال ًىحد فسق مػىىي ألن إلاخصاءة في فترة اللبٌى

 ال ًىحد فسق مػىىي ألن إلاخصاءة في فترة السفض. -د 

 ( إذا وان لدًىا البُاهاث الخالُت لػُيخين مً مجخمػين ظبُػُين مظخللين ولهما هفع الخباًً: 433

 حجم الػُىت جباًً الػُىت وطغ الػُىت الػُىت
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 15 16 20 ألاولى

 12 9 17 الثاهُت

       اخخبر أهه ال فسق بين وطعي املجخمػين ملابل أن ًىحد فسق بُنهما غىد مظخىي داللت 

                               اللُم الحسحت هي:  -أ 

                               اللُم الحسحت هي:  -ب 

                             اللُم الحسحت هي:  -ج 

                             اللُم الحسحت هي:  -د 

 

 ( إذا وان لدًىا البُاهاث الخالُت لػُيخين مً مجخمػين ظبُػُين مظخللين ولهما هفع الخباًً:434

 حجم الػُىت جباًً الػُىت وطغ الػُىت الػُىت

 15 16 20 ألاولى

 12 9 17 الثاهُت

       اخخبر أهه ال فسق بين وطعي املجخمػين ملابل أن ًىحد فسق بُنهما غىد مظخىي داللت 

           كبٌى الفسض الػدمي وهى:  -أ 

           كبٌى الفسض الػدمي وهى:  -ب 

           كبٌى الفسض البدًل وهى:  -ج 

           كبٌى الفسض البدًل وهى:  -د 

 

 ( إذا وان لدًىا البُاهاث الخالُت لػُيخين مً مجخمػين ظبُػُين مظخللين ولهما هفع الخباًً:435
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 حجم الػُىت جباًً الػُىت وطغ الػُىت الػُىت

 15 16 20 ألاولى

 12 9 17 الثاهُت

       خمػين ملابل أن ًىحد فسق بُنهما غىد مظخىي داللت اخخبر أهه ال فسق بين وطعي املج

         كبٌى الفسض الػدمي وهى:  -أ 

         كبٌى الفسض الػدمي وهى:  -ب 

         كبٌى الفسض البدًل وهى:  -ج 

         كبٌى الفسض البدًل وهى:  -د 

 

 ازة الصحُدت هي:( الػب436

[              ]  -أ   
 

 [              ]

 

[              ]  -ب   
 

 [              ]

 

[              ]  -ج   
 

 [              ]

 

[              ]  -د   
 

 [              ]

 

 

 ( أخرا غُيخان مظخللخان مً مجخمػين ظبُػُين فأغعخا:437

 
 الػُىت الثاهُت الػُىت ألاولى

 9 8 الحجم
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 13.2 17.4 الىطغ الحظابي

 22 16 الخباًً

ان ملابل أنهما       اخخبر غلى مظخىي داللت  ين. أن جباًجي املجخمػين مدظاٍو  غير مدظاٍو

 [        ]      [        ] اللُم الحسحت هي:  -أ 

 [        ]      [        ] اللُم الحسحت هي:  -ب 

 [        ]      [        ] اللُم الحسحت هي:  -ج 

 [        ]      [        ] اللُم الحسحت هي:  -د 

 

 ( أخرا غُيخان مظخللخان مً مجخمػين ظبُػُين فأغعخا:438

 
 الػُىت الثاهُت الػُىت ألاولى

 9 8 الحجم

 13.2 17.4 الىطغ الحظابي

 22 16 الخباًً

ان ملابل أنهما       اخخبر غلى مظخىي داللت  ين. أن جباًجي املجخمػين مدظاٍو  غير مدظاٍو

    [        ] اللُم الحسحت هي:  -أ 
 

 [        ]
 

    [        ] اللُم الحسحت هي:  -ب 
 

 [        ]
 

    [        ] اللُم الحسحت هي:  -ج 
 

 [        ]
 

    [        ] اللُم الحسحت هي:  -د 
 

 [        ]
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 خرا غُيخان مظخللخان مً مجخمػين ظبُػُين فأغعخا:( أ439

 
 الػُىت الثاهُت الػُىت ألاولى

 9 8 الحجم

 13.2 17.4 الىطغ الحظابي

 22 16 الخباًً

ان ملابل أنهما       اخخبر غلى مظخىي داللت  ين. أن جباًجي املجخمػين مدظاٍو  غير مدظاٍو

     كبٌى الفسض الػدمي وهى:  -أ 

 
  

 

 
 

     كبٌى الفسض الػدمي وهى:  -ب 

 
  

 

 
 

     : كبٌى الفسض البدًل وهى -ج 

 
  

 

 
 

     : كبٌى الفسض البدًل وهى -د 

 
  

 

 
 

 

 ( أخرا غُيخان مظخللخان مً مجخمػين ظبُػُين فأغعخا:441

 
 الػُىت الثاهُت الػُىت ألاولى

 9 8 الحجم

 13.2 17.4 الىطغ الحظابي

 22 16 الخباًً

ان ملابل أنهما       اخخبر غلى مظخىي داللت  ين. أن جباًجي املجخمػين مدظاٍو  غير مدظاٍو
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)   كبٌى الفسض الػدمي وهى:  -أ 
 
 

 

 
 

 
  ) 

)   كبٌى الفسض الػدمي وهى:  -ب 
 
 

 

 
 

 
  ) 

)   : كبٌى الفسض البدًل وهى -ج 
 
 

 

 
 

 
  ) 

)   : كبٌى الفسض البدًل وهى -د 
 
 

 

 
 

 
  ) 

 املحاضسة الثاهُت غشسة

 الري ال ٌشترط الاطخلاللُت: املػلمي( الاخخباز 444

ين. tخخباز ا -أ   لػُيخين مظخللخين بدباًىين مجهىلين ومدظاٍو

 ومخخلفين.لػُيخين مظخللخين بدباًىين مجهىلين  tخباز اخ -ب 

 مسجبعخين.لػُيخين  tاخخباز  -ج 

 اخخباز جدلُل الخباًً ألاخادي. -د 

 الىخُد مً بين الاخخبازاث الخالُت: الالمػلمي( الاخخباز 442

 One – Sample T Test -أ 

 Independent – Samples T Test -ب 

 Mann-Whitney -ج 

 Paired– Samples T Test -د 

 ن الاخخبازاث الخالُت:الىخُد مً بي املػلمي( الاخخباز 443

 Wilcoxon -أ 

 Kruskal-Wallis -ب 



 0441الفصل االول  التحليل االحصائي ♥Zainab Habibاعداد: بوعبدالعزيز & 

 Mann-Whitney -ج 

 Paired– Samples T Test -د 

 

 ًىضح الجدٌو الخالي غُىت مً دزحاث ظالب في ملسز الاكخصاد الىلي:( 444

80 85 75 65 55 52 44 

33 30 25 45 80 95 50 

30 95 88 90 77 72 75 

60 40 57 55 52 48 84 

 العبُعي؛ ًخم اطخخدام:غىد الخدلم مً أن البُاهاث مسحىبت مً مجخمؼ ًدبؼ الخىشَؼ 

 .طميرهىف – اخخباز ولىمجسوف -أ 

خجي. -ب   اخخباز مان ٍو

لىىهظىن  -ج   .اخخباز ٍو

 والِع. اخخباز هسوطياٌ -د 

 

 جىضح: 0.05هدُجت اخخباز الاغخدالُت الخالي غىد مظخىي داللت ( 445

 

          كبٌى الفسض الػدمي ألن:  -أ 



 0441الفصل االول  التحليل االحصائي ♥Zainab Habibاعداد: بوعبدالعزيز & 

          كبٌى الفسض الػدمي ألن:  -ب 

          : كبٌى الفسض البدًل ألن -ج 

          كبٌى الفسض البدًل ألن:  -د 

 

( غىد مظخىي داللت One – Sample T Testلػُىت واخدة ) t اخخبازًمثل الجدوالن الخالُان هدُجت ( 446

0.05: 

 

         حجم الػُىت هى:  -أ 

 27حجم الػُىت هى:  -ب 

 28حجم الػُىت هى:  -ج 

        حجم الػُىت هى:  -د 

 

( غىد مظخىي داللت One – Sample T Testلػُىت واخدة ) tاخخباز ًمثل الجدوالن الخالُان هدُجت ( 447

0.05: 
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ت هي:  -أ           دزحت الحٍس

ت هي:  -ب   27دزحت الحٍس

ت هي:  -ج   28دزحت الحٍس

ت هي:  -د          دزحت الحٍس

 

( غىد مظخىي داللت One – Sample T Testلػُىت واخدة ) tاخخباز ًمثل الجدوالن الخالُان هدُجت ( 448

0.05: 

 

         وطغ الػُىت هى:  -أ 

 27وطغ الػُىت هى:  -ب 

 28وطغ الػُىت هى:  -ج 

        وطغ الػُىت هى:  -د 
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( غىد مظخىي داللت One – Sample T Testلػُىت واخدة ) tاخخباز ًمثل الجدوالن الخالُان هدُجت ( 449

0.05: 

 

         اهدساف الػُىت هى:  -أ 

 27اهدساف الػُىت هى:  -ب 

 28اهدساف الػُىت هى:  -ج 

        اهدساف الػُىت هى:  -د 

 

( غىد مظخىي داللت One – Sample T Testلػُىت واخدة ) tاخخباز ًمثل الجدوالن الخالُان هدُجت ( 451

0.05: 

 

          كبٌى الفسض الػدمي ألن:  -أ 

          كبٌى الفسض الػدمي ألن:  -ب 



 0441الفصل االول  التحليل االحصائي ♥Zainab Habibاعداد: بوعبدالعزيز & 

          كبٌى الفسض البدًل ألن:  -ج 

          كبٌى الفسض البدًل ألن:  -د 

ىىىم غمل أطئلت غلى هفع اليظم للجصء مهىخفي باألطئلت الظابلت، ٍو

 .املخبلي مً املحاضسة الثاهُت غشسة والثالثت غشسة

 

 

 

 


