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 1ٌ:;8الـصل الاٌو       َـ1:;8الـصل الثاوي      َـ      1:;8الـصل الاٌو 

 لىاملداطسة الاو 

 ؿئن            اذا وان

  B B = A .أ 

 A = A  B .ب 

 A_B = A  B .ج 

 A  B=  ∅ .د 

 ؿان:     اذا وان  

       .أ 

       .ب 

         .ج 

 ∅     .د 

 ٌساوي :  A   B،  ؿئن  A= { 1,3,5 }     ،B= { 3,4,5,}إذا واهذ  

 { 3,5 } .أ 

 { 1,7 } .ب 

 { 1,3,4,5,7 } .ج 

 ∅ .د 

 ًسمص لها بالسمص : Bمجمىعت العىاصس التي ال جلع في املجمىعت 

 A .أ 

 U .ب 

 ̅  .ج 

 ∅ .د 

 

 

 

  

 A مً حصئُه مجىعه B أن بما

 عىاصس طمً مىحىدة B املجمىعت عىاصس أن ٌعجي

 عً عبازة املجمىعخين جلاطع بالخالي A  املجمىعت

 B مجمىعه

التقاطع هو أخذ العناصر المتشابهة 

 بالمجموعتٌن

 و لكن تكون بالمجموعة الكلٌة او الشاملة Bأي ال تكون بالمجموعة 
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 املداطسة الثاهُت

 خدزان مخىاؿُان ؿئن     Bو  Aاذا وان 

  B     = .أ 

  B      .ب 

 A = A  B .ج 

  B A=  ∅ .د 

 خدزان مخىاؿُان )مخعازطان( ؿئن: BوAاذا وان 

         .أ 

         .ب 

 ∅     .ج 

       .د 

 : ؿئن خدزان مخىاؿُان،  Bو  Aاذا 

(   )  .أ    ( )   ( ) 

(   )  .ب    ( )   ( ) 

(   )  .ج    (   ) 

(   )  .د    ( )   ( ) 

 ٌساوي:  ( A    B)خدزان مخىاؿُان ، ؿئن الاخخماٌ B  و  Aإذا وان 

 0 .أ 

 P(A)   P(B) .ب 

 P(A)  -P(B) .ج 

 +  P(B)P(A) .د 

 خدزان مسخلالن ؿئن            B       و Aاذا وان 

(   )  .أ    ( )   ( ) 

(   )  .ب     

(   )  .ج    (   ) 

(   ) ( .د    ( )    ( ) 

  :على ألاكل ٌعجي Bو  Aجدلم اخد الحدزين 

 A  B .أ 

     .ب 

 أو معا جلع أن الًمىً التي هي املخىاؿُت الاخدار

 بالخالي ألاخس خدور ًمىعو  ًؤزس  أخدَما خدور

 ∅  أو صـس ًىىن  جلاطعهم

 حعجي ألاكل على الحدزين أخد ولمت

 إجداد

 +  P(B)P(A) (    ) بتطبٌق القاعدة 

 فنأخذ الجمع , لم ٌضعها الدكتور بالخٌارات = صفربما أن تقاطع احداث المتنافٌة 

 فٌجب االنتباه 

 

 +  P(B)P(A) (    ) بتطبٌق القاعدة 

 نختار الجمع = صفربما أن تقاطع احداث المتنافٌة 

 خدور على أخدَما خدور الًؤزس التي هي املسخللت الاخدار

 : باللاهىن  ًخدلم الحدزين جلاطع ؿبالخالي ألاخس

A∩B=P(A)X(B) 
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 A _ B .ج 

 ̅  .د 

 على الاكل ٌعجي:B  و  Aجدلم اخد الحدزين 

 A    B .أ 

  B   A .ب 

 A  -  B .ج 

 B-A .د 

 ٌعجي:  Bو  Aجدلم الحدزين 

     .أ 

     .ب 

     .ج 

 ̅  .د 

ؿئن اخخماٌ الىجاح في   0.8وفي ملسز املداسبه َى   0.7اذا وان اخخماٌ الىجاح في ملسز الاكخصاد َى 

 امللسزًٍ ٌساوي =                        

 1.5 .أ 

 0.87 .ب 

 560. .ج 

 0.94 .د 

ؿان اخخماٌ الىجاح في ،  0.7وفي ملسز املداسبت َى 0.6اذا وان اخخماٌ الىجاح في ملسز الاكخصاد َى 

 معا ٌساوي:امللسزًٍ 

 1.3 .أ 

 0.88 .ب 

 10. .ج 

 0.42 .د 

 ؿئن  (   ) = 0.2و  ( )  = 0.6و  ( ) =  0.4اذا وان  

 (   ) =  0.8 .أ 

 (   ) =   1 .ب 

 (   ) =  0.4 .ج 

 (   ) =  0.2 .د 

(   ) و   P(A)=0.3 ,P(B)=0.7اذا وان   ٌساوي: (   ) ، ؿئن      

 ًؤزس ال الاكخصاد ملسز  في الىجاح ألن املسخللت ألاخدار كاعدة جطبُم ًخم

 :  اللاهىن  جطبُم ًخم بالخالي املداسبت ملسز  في الىجاح على

A∩B= P(A)X(B) 
 0.56=0.7 x 0.8 

 ٌرمز لالتحاد  االقل الحدثٌن على أحدتحقق 

هنا االحداث مستقلة الن نجاحه بالرٌاضٌات ال ٌؤثر على نجاحة باالقتصاد 

     فنستخدم قانون التقاطع النه ذكر لً نجاحه بالمقررٌن معا  
        

 

 ٌتم تطبٌق قانون االتحاد 

AᴜB=P(A)+(B) – P(A∩B) 

=0.4+0.6 – (0.2)= 0.8 
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 0.9 .أ 

 1.0 .ب 

 0.4 .ج 

 0.5 .د 

 ٌساوي :P(A  )، ؿان (A B) 0.4=و P(B)= 0.8و  P(A)= 0.5اذا وان 

 0.9 .أ 

 1 .ب 

 0.3 .ج 

 0.4 .د 

 للىىع ومدل الاكامه 
ً
 الجدٌو الخالي ًىضح جىشَع مجمىعه مً الطالب جبعا

 املجمىع خازج الاخساء  الاخساء  الىىع / الاكامه 

 500 300 200 ذهس

 500 100 400 اهثى

 1000 400 600 املجمىع 

 اذا اخخيرث اخدي الطالباث ؿئن اخخماٌ ان جىىن مً بين امللُماث في الاخساء ٌساوي  -

 0.40 .أ 

 0.67 .ب 

 0.33 .ج 

  0.80 .د 

 

 

 الجدٌو الخالي ًىضح جىشَع مجمىعت مً مىظـي الجامعت جبعا للىىع وطبُعت الىظُـت:

ت اوادًمُت الىىع/الىظُـت  املجمىع اداٍز

 500 300 200 ذهس

 500 100 400 أهثى

 1000 400 600 املجمىع

 اذا اخخير اخد الاوادًمين، ؿئن اخخماٌ ان ًىىن ذهسا ٌساوي:

 0.20 .أ 

 0.50 .ب 

 بتطبٌق قاعدة االحتمال الشرطً وشرحه بالطرٌقة التالٌة : 

لما ٌعطٌنً بالسؤال كلمة احتمال او احسب احتمال او فإن احتمال هذا ٌسمى مطلوب وهنا 

المطلوب ان تكون باالحساء , والجزء االخر من السؤال هو المعطى ) مثال اذا اختٌرت احدى 

الطالبات هذه معلومة او ٌقول بشرط انها طالبة هذة معلومه ( فالقانون ٌقول احتمال المطلوب 

 حتمال المعلوم تقسٌم احتمال المعلوم    =تقاطع ا
   

    
) (

   

    
) =)0.8 

 

 

 

 P(A + P(B) – (P(A B) =باستخدام قانون االتحاد 

= 3.3 + 3.0 – (3.1 )= 3.0 

 

 P(A + P(B) – (P(A B) =باستخدام قانون االتحاد 

= 0.5 + 0.8 – (0.4 )= 0.9 
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 0.33 .ج 

 0.40 .د 

 الجدٌو الخالي ًىضح جىشَع الطلبت باخدي اليلُاث جبعا للخخصص والجيس:

 

 املجمىع اهثى ذهس الخخصص/الجيس

 650 250 400 ادازة اعماٌ

ل  350 150 200 مداسبت وجمٍى

 1000 400 600 املجمىع

 

 اذا اخخبرث اخدي الطالباث )اهثى( ؿان اخخماٌ ان ًىىن جخصصها ادازة اعماٌ ٌساوي :

 0.40 .أ 

 0.65 .ب 

 0.385 .ج 

 0.625 .د 

 

 

 

 

 

  

   

   
      

هنا طلب االحتمال الشرطً وهو تقاطع المطلوب ) الذكر ( مع المعلوم تقسٌم احتمال 

 :المعلوم ) االكادٌمٌٌن ( 

 

 

   

   
       

 الحل :

طالب االحتمال الشرطً وهو تقاطعهم على 

 احتمال الثانً:
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 املداطٍس الثالثه

 مخؼيرا عشىائُا ًمثل عدد ألاطـاٌ الرهىز في الاسس السعىدًه ، ؿئن َرا املخؼير   Xاذا وان  

 مخصل .أ 

 مىـصل .ب 

 جسجُبي .ج 

 اسمي .د 

X : مخؼير عشىائُا ًمثل وشن الطـل عىد الىالدة، ؿان َرا املخؼير 

 مخصل .أ 

 مىـصل .ب 

 جسجُبي .ج 

 اسمي .د 

 مخؼيرا عشىائُا ًمثل مدل الاكامت ، ؿان َرا املخؼير: Xاذا وان 

 اسمي .أ 

 جسجُبي .ب 

 مىـصل .ج 

 مخصل .د 

ٍس مسجين ؿئن عدد عىاصس ؿساغ العُىه ٌساوي   عىد اللاء َش

 36 .أ 

 6 .ب 

 4 .ج 

 12 .د 

 اذا اللُذ كطعت عملت زالر مساث، ؿئن ؿساغ العُىت ٌساوي: 

  8الحل َى  -

 

 كطعت عملت ازبع مساث ، ؿان عدد عىاصس ؿساغ العُىت ٌساوي:عىد اللاء 

 8 .أ 

 16 .ب 

 6 .ج 

 36 .د 

ٌأخذ من تعرٌف المتغٌر المنفصل هو الذي 

قٌم حقٌقٌة صحٌحة أي ال ٌأخذ قٌم كسرٌة 

 فعدد االطفال عموما هً اعداد صحٌحة

 6من المعروف أن عدد أوجه  زهرة النرد 

 وألقٌت مرتٌن ف الحل ٌأخذ الشكل التالً:

  36=  

        =مرات  4العملة لها وجهٌن و ألقٌت 
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 في الخىشَع الاخخمالي الخالي ٌساوي  Xجباًً املخؼير 

6 4 2 0 X         

0.3 0.4 0.2 0.1 P(X) 

 

 1 .أ 

 3.56 .ب 

 3.80 .ج 

 18 .د 

 هما ًلي   xاذا وان الخىشَع الاخخمالي للمخؼير العشىائي 

5 4 3 2 1 X    

0.1 0.2 C 0.3 0.1 P (x)   

 مً خالٌ الجدٌو السابم احب عما ًلي:

 حساوي   Cكُمه  

  0.3 .أ 

 0.4 .ب 

 0.5 .ج 

 0.6 .د 

p ( x < 3)  = 

 0.3 .أ 

 0.4 .ب 

 0.5 .ج 

 0.7 .د 

 هما ًلي: xاذا وان الخىشَع الاخخمالي للمخؼير العشىائي 

5 4 3 2 1 X 

0.15 C 0.3 0.25 0.1 P(X) 

 خالٌ الجدٌو السابم احب عما ًلي:مً 

 حساوي:Cكُمت 

 1 .أ 

 1ثم رقم  3نضغط مود ورقم   بااللة الحاسبة

بالعامود   p(x), وقٌم  xبعامود   Xنقوم بإدخال قٌم 

 4ثم  1ثم رقم   shiftثم نضغط  ACالثانً ثم نضغط 

ف ٌظهر لً رمز التباٌن ثم اضع تربٌع  3ثم رقم 

 ونضغط = وتظهر النتٌجة 2للتباٌن نرفعة ألس 

 الصحٌحة

نقوم  Cو ألستخراج القٌمة المجهولة ل  1من المعلوم أن مجموع االحتماالت 

 =   p(x)بجمع قٌم 

3,1+3,3+3,2+3,1=3.0 

 1 من المجموع بطرح نقوم

1 – 3.0 = 3.3 

 نذهب لصف  3اصغر من  p(X)قٌمة 

P(x)  ونجمعهم  1 , 2  قٌم 3ونأخذ القٌم االصغر من

 فتكون بالشكل التالً : 

0.1+0.3=0.4 
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 0.35 .ب 

 0.25 .ج 

 0.2 .د 

 عً زالزت ٌساوي: xخخماٌ ان جلل ا

 0.55 .أ 

 0.35 .ب 

 0.45 .ج 

 0.65 .د 

 :يساوي في الخىشَع الاخخمالي الخالي Xجباًً املخؼير العشىائي 

3 2 1 0 X 

0.3 0.4 0.2 0.1 P(X) 

 

 1 .أ 

 0 .ب 

 0.89 .ج 

 1.90 .د 

 أحب عً الـلسجين مسخخدما املعلىماث الخالُت :

 :حساوي  Cكُمت  

 0.3 .أ 

 0.4 .ب 

 0.5 .ج 

 0.6 .د 

 ( X   3 )P  : ٌساوي 

 0 .أ 

 0.6 .ب 

 0.4 .ج 

 0.3 .د 

  

3,1+3,25+3,3+3,15=3,8 

 1 - 3,8 =3,2 

 نذهب لصف  3اصغر من  p(X)قٌمة 

P(x)  ونجمعهم فتكون  1 , 2  قٌم  3ونأخذ القٌم االصغر من

 بالشكل التالً : 

0.1+0.25=0.35 

 

ثم نقوم بتعبئة العمودٌن قٌم أكس بعمود  1ثم رقم  3باآللة الحاسبة مود ثم رقم 

X  وقٌمP(X)  بعمودF  ثم نضغطAC  نأخذ و 3ثم  4ثم  1ثم  شٌفتثم نضغط

      التربٌع ل  
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 املداطسة السابعت

 على الصىزٍ   Xللمخؼير العشىائي اذا وان الخىشَع الاخخمالي 

F(X) = 
 

 
        

- P (X < 2)   = 

 0.25 .أ 

 0.50 .ب 

 1 .ج 

 حساوي  Xاللُمه املخىكعه للمخؼير العشىائي  -

 1 .أ 

 2 .ب 

 3 .ج 

 9 .د 

 على الصىزة:  Xاذا وان الخىشَع الاخخمالي العشىائي 

 

0    x  5  ،
 

 
  =(x) f 

 (2   x   4 )P  : ٌساوي 

 0.2 .أ 

 0.4 .ب 

 0.8 .ج 

 1 .د 

 على الصىزة:  Xللمخؼير العشىائي  اللُمت املخىكعت

 0 .أ 

 2.5 .ب 

 1 .ج 

 5 .د 

 

ثم نكتب الدالة  7نضغط مود ورقم  باآللة الحاسبة
 

 
إلى النهاٌة  1( من startثم نضع البداٌة ) 

(end )3  ونضغط = حتى تظهر اإلجابة بجدول

فتكون اإلجابة  X =2ونأخذ القٌمة المطلوبة عندما 

0.5 

∫    (
 

 

 

 

)    (
 

 
)∫       

 

 

 

 

(
  

 
)       

 

 
  (

  

 
 

  

 
)    

 E(x)=ʃ x f(x) dxبتطبٌق القاعدة التالٌة للقٌمة المتوقعة : 

 الدالة ثم نكتب 0قم رمود ثم  , باآللة الحاسبة
 

 
 ?start تظهر لنا كلمة = , ثم نضغط 

 وتظهر لنا اإلجابة المطلوبة عند = ومن ثم = ثم 5 والنهاٌة نكتب = نضع صفر بالبداٌة ثم

0.2(=x(2)=0.2 , x(4 0.4 نجمعهم فٌكون الجواب  

 Fوخانات ال  5الى  3من  X, ثم نقوم بتعبئة خانات ال  1ثم  3, مود ثم  باآللة الحاسبة

جمٌعها نكتب فٌها الدالة المذكورة 
 

 
ثم = وتظهر لنا  2ثم  4ثم  1ثم  shift ثم AC , ثم 

 2,5االجابة 
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 الخىشَع الري جىكعه ٌساوي جباًىه َى:

 الطبُعيالخىشَع  .أ 

 tجىشَع  .ب 

 جىشَع بىاسىن  .ج 

 ًجىشَع ذو الحدً .د 

 مً شسوط صحت دالت هثاؿت الاخخماٌ ملخؼير عشىائي مخصل ان جىىن كُمت جيامل الدالت على هطاكها 

 باليامل حساوي  :       

 0 .أ 

 0.5 .ب 

 1 .ج 

 ∞ .د 
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 املداطسة الخامست

اذا وان عدد   0.1، ؿئذا وان اخخماٌ ان جىىن أي منها جالـه َى  ملباث ههسبائُه 4اشتري شخص  -

 اللمباث الخالـه ًدبع جىشَع ذو الحدًً أحب ع الاسئله الخالُه 

 اخخماٌ ان جىىن ملبه واخدٍ على ألاكل جالـه ٌساوي  -

 0.6561 .أ 

 0.3439 .ب 

 0.4339 .ج 

 0.5661 .د 

 

 الخالـه حساوي اللُمه املخىكعه لعدد الىخداث  -

 0.10 .أ 

 0.90 .ب 

 0.09 .ج 

 0.40 .د 

 كُمه الخباًً حساوي  -

 0.36 .أ 

 0.40 .ب 

 0.10 .ج 

 0.90 .د 

 

ووان عدد  0.2إذا وان اخخماٌ ان جىىن الىخدة مً اهخاج مصىع للمىاد الؼرائُت جالـت َى 

 وخداث مً اهخاج املصىع ، ؿئن: 10الىخداث الخالـت ًدبع جىشَع ذو الحدًً ، وجم اخخُاز 

 خخماٌ ان جىىن وخدة واخدة على الاهثر جالـت حساوي:ا

 0.2684 .أ 

 0.3758 .ب 

 0.6242 .ج 

 0.2 .د 

  q= p-1 , q=1 - 0.1= 0,9 ,,,, وقٌمة الفشل دائما   p=0.1اوال قٌمة النجاح 

معناه انه من الممكن ان ٌكون التلف  4ثانٌا ذكر لً لمبة واحدة على االقل وعدد اللمبات جمٌعها 

 لمبات فنقوم بإجراء توزٌع ذو الحدٌن على جمٌع االحتماالت االربعة ,   1,2,3,4فً 

وٌمكن كتابتها باآللة الحاسبة كاالتً : بكل مره نزٌد أس احتمال النجاح وننقص أس احتمال 

 لالفش

(         )   (      )      )) (+ (     (4    (      (+)     )

 بالتقرٌب  0.3439(=   4 (      )  (      (+ )   4 (      ) 

 بتطبٌق قانون القٌمة المتوقعة 

µ=np  

=40.1   =0.4 

 =   بتطبٌق قانون التباٌن 

n x p x ( 1 – p ) 

 =4 x 0.1 x 0.9  =0.36 
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 :اللُمت املخىكعت لعدد الىخداث الخالـت حساوي  

 10 .أ 

 8 .ب 

 2 .ج 

 0 .د 

 الخالـت حساوي: كُمت الاهدساؾ املعُازي لعدد الىخداث

 1.26 .أ 

 1.60 .ب 

 0.20 .ج 

 0.80 .د 

عبىاث خلُب ، ؿئذا وان اخخماٌ ان جىىن اي منها مىتهُت الصالخُت او جالـت َى  10اشتري شخص 

 ووان عدد العبىاث الخالـت ًدبع جىشَع ذو الحدًً ، احب عً الاسئلت الخالُت :0.1

 اخخماٌ ان ًىىن َىان عبىجين جالـخين ٌساوي:

 0.3874 .أ 

 0.1937 .ب 

 0.6126 .ج 

 0.8063 .د 

 اللُمت املخىكعت لعدد العبىاث الخالـت حساوي:

 0 .أ 

 0.2 .ب 

 0.8 .ج 

 1 .د 

 كُمت الخباًً حساوي:

 0.90 .أ 

 0.16ا .ب 

 0.10 .ج 

 1 .د 

خسائم في ألاسبىع اخسب 3طاذا وان عدد الحسائم في اخدي املدن ًدبع جىشَع بىاسىن بمخىس

 الاخخماالث الخالُه 

م في أسبىع معين ٌساوي  -  اخخماٌ عدم خدور أي خٍس

و عالمة  shift رمز التوافٌق هو باآللة الحاسبة, ثم  p =1 – 0.1 = 0.9 قٌمة الفشلنستخرج  اوآل

 ..ثم نستخرج القٌمة لعلبتٌن تالفتٌن فقط كما ٌلً القسمة

بالنسبة ألس النجاح هو نفسه العدد الذي ٌلً رمز  مالحظة,,,                )=)0.1937 

 8=  2 – 13و أس الفشل نطرح  2ٌعنً أس النجاح    التوافٌق 

 

                ة ,, بتطبٌق القانون للقٌمة المتوقع

       (   )     (     )       

 ,, بتطبٌق قانون التباٌن
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 0.99999 .أ 

 0.00001 .ب 

 .049790 .ج 

 0.95021 .د 

 

م واخد على ألاهثر في أسبىع معين ٌساوي  -  اخخماٌ خدور خٍس

 0.07326 .أ 

 0.19915 .ب 

 0.04979 .ج 

 0.95021 .د 

 الاهدساؾ املعُازي لعدد الحسائم في أسبىع ٌساوي  -

 0.33  .أ 

 1 .ب 

 1.73 .ج 

 3 .د 

 

) هسز هـس السؤاٌ وبداٌ ماًطلب                           في اسبىع ٌساوي: الحسائمجباًً عدد  -

 الاهدساؾ طلب الخباًً(:

 0.33 .أ 

 1 .ب 

 1.73 .ج 

 3 .د 

 خىادر في الُىم ، 3بمخىسط   اذا وان عدد خىادر السُازاث في اخدي املدن ًدبع جىشَع بىاسىن 

 اخسب الاخخماالث الخالُت :

 خادر ٌساوي :اخخماٌ عدم وكىع اي 

 0.14936 .أ 

 0.19915 .ب 

 0.04979 .ج 

 0.80085 .د 

 ƛ  =3تساوي = قٌمة لمبا , أي أن  𝛍فً توزٌع بواسون دائما قٌمة المتوسط 

  x=0 , هنا ذكر لً احتمال عدم وجود أي حرٌق ٌعنً قٌمة 

 نقوم بتوزٌع بواسون لالحتمال صفر

  وبتطبٌق القانون الخاص بتوزٌع بواسون : باستخدام اآللة الحاسبة :

 

p(x)= 
       

  
 

      

  
 

0.04979  = 

 

      

  
                 

 واحد على األكثر بمعنى احتمال حدوث حرٌق واحد او عدم حدوث أي حرٌقهنا طلب احتمال حدوث حرٌق 

 (  0على االكثر معناه نأخذ توزٌع الواحد واالقل من الواحد ) 

 استخرجنا قٌمة احتمال الصفر بالفقرة السابقة ٌتبقى لنا توزٌع احتمال الواحد 

P(0)+p(1)  = 

 

بالنسبه الستخراج االنحراف المعٌاري من المعروف انه عبارة عن اخذ 

 جذر التباٌن 

 ƛ=3اللمبا والتباٌن بتوزٌع بواسون قٌمته تساوي قٌمة 

  √=  التباٌن√بالتالً ٌكون الجواب : االنحراف المعٌاري = 

 =1.73 

 

 ƛ  =3قٌمة لمبا  =التباٌن بتوزٌع بواسون 

 

      

  
         

قٌمة  =ƛبتطبٌق قانون بواسون وباآللة الحاسبة ,, مالحظة فً توزٌع بواسون  قٌمة لمبا 

  ƛ=3المتوسط 
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 اخخماٌ وكىع خادر واخد على الاهثر ٌساوي :

 0.14936 .أ 

 0.19915 .ب 

 0.04979 .ج 

 0.80085 .د 

 الاهدساؾ املعُازي لعدد الحىادر ٌساوي: 

 0 .أ 

 1.414 .ب 

 1.732 .ج 

 3 .د 

هلطه   1000هلطه بئهدساؾ معُازي   6000اذا وان مؤشس اػالق البىزصه ًدبع جىشَعا طبُعُا مخىسطه 

 ًىم بشيل عشىائي لخلُُم السىق ؿئن  36اذا اخخيرث عُىه مً 

 جباًً جىشَع املعاًىه ملخىسط كُم مؤشس الاػالق خالٌ الـتٍر ٌساوي  -

 ²(1000) .أ 

 .ب 
    

  
 

 .ج 
    

√  
 

 .د 
(    ) 

  
 

 هلطه ٌساوي   6100( خاحص  ̅ مؤشس اػالق السىق) مخىسطاخخماٌ ان ًخخطى  -

 0.7257 .أ 

 0.2743 .ب 

 0.5398 .ج 

 0.4602 .د 

 

 50حسام واهدساؿه املعُازي  500اذا واهذ اوشان العبىاث في مىخج جدبع جىشَعا طبُعُا مخىسطه 

 عبىة، ؿئن: 100حسام، واخخيرث عُىت عشىائُت مً 

 جباًً جىشَع املعاًىت ملخىسط وشن العبىة في العُىت: 

     .أ 

 .ب 
  

   
 

الاستخراج تباٌن متوسط قٌم المؤشر =   
  

 
 

S  , ٌرمز لالنحرافn   ترمز للعٌنة العشوائٌة 

 =
(    ) 

  
 

 

 

    ̅

  √ 
 

         

     √  
     

  )p>=(6100, نطبق القانون   6100أي اكبر من  6100 بما انه ذكر لً ٌتخطى 

 ,Z=0.7257وعند اول عمود تكون قٌمة  0.6نذهب عند صف   Zمن جدول توزٌع

من الجدول ثم  Zنستخرج قٌمة         اكبر من قٌمة موجبة pعندما تكون قٌمة 

 1نطرحها من

0.2743 =1-0.7257 

(  ) 

   
 =

  

 
 

      

  
                 

 ذكر لً حادث واحد على االكثر فنأخذ توزٌع الصفر و الواحد

 3= قٌمة لمبا  =التباٌن بتوزٌع بواسون 

  √=  1.732والستخراج االنحراف المعٌاري نأخذ جذر التباٌن
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 .ج 
  

√   
 

 .د 
   

   
 

د مخىسط وشن العبىة عً ا  حسام ٌساوي: 507خخماٌ ان ًٍص

 0.9192 .أ 

 808.50 .ب 

 0.5557 .ج 

 0.4443 .د 

دزحت  70اذا واهذ دزحاث الطالب في اخد ملسزاث الخعلُم عً بعد جدبع جىشَعا طبُعُا مخىسطه 

مً الدازسين لهرا امللسز ،  100دزحت . اذا اخخيرث عُىت عشىائُت عددَا  15،بئهدساؾ معُازي 

 ؿئن :

 جباًً جىشَع املعاًىت ملخىسط دزحاث الطالب ٌساوي : 

  (  ) .أ 

 .ب 
  

    
 

 .ج 
            

√   
 

 .د 
(  ) 

   
 

د مخىسط دزحت الطلب  91  ٌساوي :  73عً   ̅ /اخخماٌ ان جٍص

 2 .أ 

 0.0228 .ب 

 0.9772 .ج 

 0.2 .د 

 الخىشَع الاخخمالي الري ًدساوي مخىسطه وجباًىه َى:

 جىشَع ذو الحدًً .أ 

 جىشَع بىاسىن  .ب 

 الخىشَع الطبُعي  .ج 

 tجىشَع  .د 

  

       

   √   
     

 2,44,0=4,4نذهب للجدول ونستخرج قٌمة 

                ونطرح 

 باستخدام قانون التباٌن

 
(  ) 

   
 =

  

 
 

̅ ) ذكر لً تزٌد أي أكبر فنطبق القاعدة     )  =
     

    √   
 = 2  

,, و عندما ٌكون االحتمال أكبر من قٌمة موجبة  0.9772( =2من الجدول عند رقم )  Zنستخرج قٌمة ال 

 3,3228= فٌكون الجواب  1-نطرح القٌمة المستخرجة من الجدول من   (2)+
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 املداطسة السادست

اهثر الخىشَعاث الاخخمالُه املخصله اسخخداما في الىىاحي الخطبُلُه ، هما ان معظم الخىشَعاث ًمىً  

بها الى َرا الخىشَع ، َى :  جلٍس

 جىشَع ذو خدًً  .أ 

 جىشَع بىاسىن  .ب 

 الخىشَع الطبُعي  .ج 

 Tجىشَع  .د 

 حساوي الصـس َى .. الخىشَع الري كُمخه املخىكعه دائما  -

 جىشَع ذو خدًً  .أ 

 جىشَع بىاسىن  .ب 

 الخىشَع الطبُعي  .ج 

 Tجىشَع  .د 

 الخىشَع املخصل الري ٌساوي جباًىه الىاخد الصحُذ َى:

 جىشَع بىاسىن  .أ 

 tجىشَع  .ب 

 الخىشَع الطبُعي .ج 

 الخىشَع الطبُعي املعُازي  .د 

 

ه   Tمخؼيرا عشىائُا ًدبع جىشَع   Xاذا وان  -  ؿئن اللُمه       أي  20بدزحاث خٍس

T(0.10 , 20)  حساوي 

 1.725 .أ 

 1.812 .ب 

 1.372 .ج 

 1.325 .د 

ت  tمخؼيرا عشىائئا ًدبع جىشَع  xاذا وان   حساوي: t(0.01,10)ؿئن       أي  10بدزحاث خٍس

 1.725 .أ 

 1.812 .ب 

 1.372 .ج 

 2.764 .د 

 Tبالذهاب مباشرة لجدول 

 0.10والعمود  20عند تقاطع الصف 

 1.325نستخرج القٌمة = 
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ت    tفي جىشَع   حساوي :  t(0.25,25 )، اللُمت  25بدزحاث خٍس

 1.725 .أ 

 1.812 .ب 

 2.010 .ج 

 1.677 .د 

 ؿئن      وجباًً   µ=85مخؼيرا عشىائُا ًدبع الخىشبع الطبُعي بمخىسط   xاذا وان 

P(82 <x<88)  ٌساوي 

 0.6826 .أ 

 0.50 .ب 

 0.9545 .ج 

 0.9973 .د 

 

 

ًمثل الىسط  ̅ ، ووان  Nوعدد عىاصٍس    وجباًىه  µ اذا سحبذ عُىت عشىائُت مً مجخمع مخىسطه

 جلترب مً: ̅ الحسابي للعُىت، ؿئهه ولما شاد حجم العُىت ؿئن كُم 

 جىشَع ذو الحدًً .أ 

 جىشَع بىاسىن  .ب 

 الخىشَع الطبُعي .ج 

 tجىشَع  .د 

𝛍مخؼيرا عشىائُا ًدبع الخىشَع الطبُعي بمخىسط  xاذا وان  ، ؿئن 10واهدساؾ معُازي      

 ٌساوي: (        ) 

 0.50 .أ 

 0.6826 .ب 

 0.9545 .ج 

 0.9973 .د 

  = 3واهدساؾ معُازي 𝛍= 100مخؼيرا عشىائُا ًدبع الخىشَع الطبُعي بمخىسط  Xاذا وان 

 ٌساوي : P(19    :80ؿان )     

 0.6826 .أ 

     

√ 
    

     

√ 
        

=Z=بتطبٌق القانون
   

 
هنا بالقانون ٌتواجد االنحراف والمعطى بالسؤال التباٌن فٌجب اخذ 

     √جذر التباٌن للحصول على قٌمة االنحراف المعٌاري حٌث 

 Z, نذهب مباشرة لجدول  1ومره اصغر من قٌمة موجبة  1 -مره اكبر من قٌمة سالبة   Zهنا 

وعندما تقع بٌن قٌمتٌن احدهما موجبة واالخرى  0.8413وهً  1رقم  ونستخرج القٌم عند

 )     وهً احتمال القٌمة االولى + احتمال القٌمة الثانٌة سالبة نطبق القاعدة

0.8413+0.8413 – 1 = )0.6826 
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 0.50 .ب 

 0.9545 .ج 

 0.9773 .د 

  

  
 ̅  

 
 

      

 
   

       

 
    Z   

عند  Z نذهب للجدول ونستخرج قٌمة,  من قٌمة موجبه صغرسالبة واقٌمة بٌن قٌمتٌن اكبر من  Zهنا 

=  4 –احتمال الثانٌة  +احتمال القٌمة االولى  = ونتبع القاعدة وهً  0.8413تكون القٌمة  4

0.8413 + 0.8413 –   = 0.06826 
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 تاملداطسة السابع

 عىسُا مع ًسجبط حجم العُىه 

 حجم املجخمع .أ 

 جباًً املجخمع .ب 

 دزحه الخطأ املسمىح  .ج 

 دزحه الثلت  .د 

 ………ًلل حجم العُىت ولما شاد 

 حجم املجخمع .أ 

 جباًً املجخمع .ب 

 دزحت الخطأ املسمىح .ج 

 دزحت الثلت .د 

دوالزا ؿما َى  15في اخدي الدٌو ًدبع الخىشَع الطبُعي باهدساؾ معُازي  اذا وان الدخل الُىمي لالؿساد

حجم العُىه املىاسب لخلدًس مخىسط الدخل الُىمي لالؿساد في َرٍ الدوله بدُث الًخعدي خطا 

 % ؟ 99دوالزاث وذلً بدزحه زله  5الخلدًس 

 60 .أ 

 173 .ب 

 35 .ج 

 300 .د 

املىاسب لخلدًس وسبه املدخىين مً بين طالب حامعه امللً ؿُصل اذا هىا هسػب في الا  حجم العُىه

د خطا الخلدًس عً   ٌساوي  %95وبدزحه زله   %5ًٍص

 10 .أ 

 100 .ب 

 385 .ج 

 1554 .د 

 

االث ، ؿان حجم العُىت املىاسب  ;اذا وان سعس اخدي السلع ًدبع الخىشَع الطبُعي باهدساؾ معُازي   ٍز

اٌ ، وذلً بدزحت زلت  0.8لخلدًس مخىسط السعس بدُث ال ًخعدي خطأ الخلدًس  با95ٍز  ……% ، ٌساوي جلٍس

 96 .أ 

 60 .ب 

هنا المطلوب تقدٌر متوسط الدخل فٌكون 

) = nالقانون 
   

 
)  

n =  (
       

 
)  

n =        

 

)  هنا المطلوب تقدٌر نسبة من المجتمع فٌكون القانون 
  

 
)   (   ) 

  (
    

  
)
  

    (     )   n=384.16     

الن نسبة الدراسات السابقة للمجتمع غٌر مذكورة بالسؤال  𝝆50%وضعنا قٌمة 

 %50فنفترض انها 

 

 

 

 (
      

   
)      
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 192 .ج 

 384 .د 

د خطأ الخلدًس عً إحجم العُىت املىاسب لخلدًس وسبت ألامُت في بلدة معُىت   % 5ذا هىا هسػب في أال ًٍص

 %  ٌساوي:90وبدزحت زلت        

 10 .أ 

 100 .ب 

 273 .ج 

 385 .د 

 عُىه عشىائُه أي أهىاع العُىاث الخالُه لِس 

 العُىه الطبلُه  .أ 

 العُىه العىلىدًه  .ب 

 عُىه الحصص .ج 

 العُىه املىخظمه  .د 

 العباٍز الصحُده مً بين العبازاث الخالُه  

 دزاسه العُىه وسُله ، والؼاًه مً دزاستها هي جلدًس خصائص املجخمع  .أ 

 دزاسه املجخمع وسُله ، والؼاًه مً دزاسخه هي جلدًس خصائص العُىه  .ب 

 دزاسه العُىه وسُله ، ولىً الًمىً الاسخـادٍ مً ذلً في جلدًس خصائص املجخمع  .ج 

 مً ذلً في جلدًس خصائص املجخمع  دزاسه العُىه ػاًه ، ولىً الًمىً الاسخـادٍ .د 

 ، ًىىن ليل مـسدة مً مـسداث املجخمع اخخماٌ مدساوي للظهىز في العُىت :………. في العُىاث

 ػير الاخخمالُت .أ 

 الطبلُت .ب 

 العشىائُت البسُطت .ج 

 العمدًت .د 

  

 (
    

    
)      (     )      

  %02بما أنه لم ٌذكر لنا نسبة الدراسات السابقة للمجتمع نضع االحتمال 
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 املداطسة الثامىت

ًمثل  ̅ ووان   Nوعدد عىاصٍس    وجباًىه  µاذا سحبذ عُىه عشىائُه مً مجخمع عُىه مخىسطه 

جلترب مً الخىشَع  ̅ واملسحىبه مً َرا املجخمع ، ؿئن كُم   nالىسط الحسابي لعُىه ذاث الحجم 

واهدساؾ معُازي  µالطبُعي  بمخىسط 
 

√ 
 ولما  

 Nهبرث  .أ 

 Nصؼسث  .ب 

 nهبرث   .ج 

 nصؼسث  .د 

ًمثل  ̅ ووان    وجباًىه  µعشىائُه مً مجخمع طبُعي مخىسطه عُىه   x1,x2,x3, …..,xnاذا واهذ  –

 اذا وان   Tًدبع جىشَع   ̅ واملسحىبه مً َرا املجخمع ؿئن   nالىسط الحسابي للعُىه ذاث الحجم  

 معلىما     .أ 

 مجهىال     .ب 

 هبيٍر   nمجهىال و     .ج 

 صؼيٍر   nمجهىال و     .د 

  ٌساوي : 5مً مجخمع عدد مـسداجه التي ًمىً سحبها مع الازحاع  3عدد العُىاث ذاث الحجم  -

 243 .أ 

 ) حجم املجخمع مسؿىع الى حجم العُىت(   125 .ب 

 15 .ج 

 10 .د 

 هي: 5التي ًمىً سحبها مع الازحاع مً مجخمع عدد مـسداجه  2عدد العُىاث ذاث الحجم 

 25 .أ 

 125 .ب 

 15 .ج 

 10 .د 

ًمثل  ̅ ، ووان    وجباًىه  𝛍مً مجخمع طبُعي مخىسطه  nإذا سحبذ عُىت عشىائُت حجمها 

 إذا وان: tًدبع جىشَع  ̅ الىسط الحسابي للعُىت، ؿئن 

 معلىما    .أ 

 ( تقارب التوزٌعات( 2 من نظرٌة

 8محاضرة 
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 مجهىال    .ب 

 هبيرا nمجهىال و    .ج 

 صؼيرا nمجهىال و    .د 

ؿما َى  10اذا وان الاهـاق الُىمي لالؿساد في اخدي الدٌو ًدبع الخىشَع الطبُعي باهدساؾ معُازي  

د خطا الخلدًس  حجم العُىت املىاسب لخلدًس مخىسط الاهـاق الُىمي لالؿساد في َرٍ الدولت بدُث ال ًٍص

 %؟95دوالزاث وذلً بدزحت زلت  4عً 

 5 .أ 

 7 .ب 

 25 .ج 

 49 .د 

حجم العُىت املىاسب لخلدًس وسبت املدخىين مً بين طالب حامعت امللً ؿُصل اذا هىا هسػب ان ال 

د خطأ الخلدًس عً   % ٌساوي:90وبدزحت زلت % 5ًٍص

 100 .أ 

 385 .ب 

 273 .ج 

 60 .د 

 للُمت املىاظسة للُمت املؤشس الخاص باملجخمع واملدسىبت مً العُىت حسمى:ا

 إخصاءة .أ 

 كُمت مدسىبت  .ب 

 معلمت .ج 

 كُمت خسحت .د 

 الخىشَع الخىسازي ألخد امللاًِس الاخصائُت املدسىب مىبُاهاث حمُع العُىاث العشىائُت ذاث حجم 

 …….مددد والتي ًمىً سحبها مً مجخمع اخصائي واخد ٌسمى        

 جىشَع املعاًىت .أ 

 الخىشَع الاخخمالي .ب 

 الخىشَع الطبُعي .ج 

 مجخمع الدزاست .د 

 ألي مجخمع مخىسطه و جباًىه معلىم ، ؿئن جىشَع املعاًىت للىسط الحسابي ًلترب مً الخىشَع الطبُعي ولما:

 شاد حجم املجخمع .أ 
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 صؼس حجم املجخمع .ب 

 حجم العُىتشاد  .ج 

 صؼس حجم العُىت .د 

 اذا وان: tألي مجخمع طبُعي ، ؿئن جىشَع املعاًىت للىسط الحسابي ًلترب مً جىشَع 

 الخباًً معلىما .أ 

 الخباًً مجهىال .ب 

 الخباًً مجهىال والعُىت هبيرة .ج 

 الخباًً مجهىال والعُىت صؼيرة .د 
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 املداطسة الخاسعت

طالبا، ؿئذا وان الىسط الحسابي  100الب اخدي الجامعاث بلؽ حجمها طسحبذ عُىه عشىائُه مً 

 دزحاث ؿئن  10دزحه و  85الب بالعُىه َما على الترجِب طوالاهدساؾ املعُازي لدزحاث ال

 جلدًس الىلطه ملخىسط دزحاث حمُع طالب الجامعه ٌساوي  -

 85 .أ 

 75 .ب 

 144 .ج 

   10 .د 

ًـسض اسخخدام الخىشَع الطبُعي ، الحد ألادوى لـتٍر الثله للىسط لدزحاث الطالب في الجامعه  -

با 95بدزحه زله   % ٌساوي جلٍس

 85 .أ 

 95 .ب 

 83.02 .ج 

 83.04 .د 

ًـسض اسخخدام الخىشَع البُعي ، الحد ألاعلى لـتٍر الثله للىسط الحسابي لدزحاث الطالب في َرٍ  

 % ٌساوي جلس ًبا  99الجامعه بدزحه زله 

 85 .أ 

 95 .ب 

 87.02 .ج 

 87.58 .د 

طالبا، ؿئذا وان الىسط الحسابي  100سحبذ عُىت عشىائُت مً طالب اخدي الجامعاث بلؽ حجمها 

 دزحاث ؿئن:10دزحت و80والاهدساؾ املعُازي لدزحاث الطالٌ بالعُىت هي على الخىالي 

 جلدًس  الىلطت ملخىسط دزحاث حمُع طالب الجامعت ٌساوي: 

 80 .أ 

 70 .ب 

 100 .ج 

 10 .د 

 بتطبٌق القاعدة التالٌة 

�̂� = ̂ 

  85بما أن الوسط الحسابً لدرجات الطالب 

بتطبٌق القاعدة ٌكون تقدٌر النقطة لمتوسط 

 85الدرجات هو 

 1.96بتطبٌق القاعدة التالٌة    
 

√ 
  ̅  =�̂� 

وبما أنه ذكر الحد االدنى فنأخذ القٌمة التى تستخرج من عملٌة 

 (   الطرح ) 

�̂�  85       
  

√   
  =  �̂�        

 

 %99نطبق نفس القاعدة بالفقرة السابقة مع اختالف قٌمة فترة الثقة عند 

 بما أنه ذكر الحد األعلى فنأخذ القٌمة التً تستخرج من عملٌة الجمع) + ( 

87.58�̂�فٌكون الجواب   85      
  

√   
 =  
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، الحد الادوى لـترة الثلت للمخىسط الحسابي لدزحاث الطالب في الجامعت  tبـسض اسخخدام جىشَع 

با:90بدزحت زلت   % ٌساوي جلٍس

 80 .أ 

 90 .ب 

 78.71 .ج 

 78.35 .د 

بـسض اسخخدام الخىشَع الطبُعي ، الحد الاعلى لـترة الثلت للىسط الحسابي لدزحاث طالب الجامعت 

با:99بدزحت زلت   % ٌساوي جلٍس

 80 .أ 

 90 .ب 

 82.63 .ج 

 82.58 .د 

طالبا ، ؿئذا وان الىسط الحسابي  36ىت عشىائُت مً طالب اخدي الجامعاث بلؽ حجمها سحبذ عُ

 دزحاث ، ؿئن : 9دزحت و  70والاهدساؾ املعُازي لدزحاث الطالب بالعُىت َما على الترجِب 

 جلدًس الىلطت ملخىسط دزحاث حمُع طالب الجامعت ٌساوي: 

 70 .أ 

 64 .ب 

 79 .ج 

 61 .د 

 ، ؿئن الحد الادوى لـترة الثلت للىسط الحسابي لدزحاث الطالب في َرٍ الجامعت  tًـسض اسخخدام جىشَع 

با :95بدزحت زلت           % ٌساوي جلٍس

 68.71 .أ 

 71.015 .ب 

 68.985 .ج 

 71.29 .د 

ًـسض اسخخدام الخىشَع الطبُعي ، ؿئن الحد الادوى لـترة الثلت للىسط الحسابي لدزحاث الطالب في َرٍ 

با :99الجامعت بدزحت زلت    % ٌساوي جلٍس

 68.71 .أ 

 68.985 .ب 

 ( 03) تقدٌر النقطة لمتوسط الدرجات  = ( 03) حٌث أن الوسط الحسابً  بتطبٌق القاعدة

 ) مالحظة : اإلجابة تقرٌبٌة ( =وبما أنة ذكر لً الحد االدنى نطرح بتطبٌق القاعدة 

          (     
 

√  
 ) 

   (     
 

√  
 )        

 نختار االقررربواالجابة تقرٌبٌة  نفس القانونباستخدام 
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 71.29 .ج 

 71.015 .د 
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 املداطسة العاشسة

طالب  50مً  لخلدًس وسبه خظىز طالب الخعلُم عً بعد في الللاءاث املباشٍس ،اخخيرث عُىه عشىائُه

، وبالخالي ؿئنطالب ًدظسون ا 10ؿىحد مً بُنهم   لللاءاث املباشٍس

 حساوي  (̂  )اليسبه في العُىه -

 50 .أ 

 1 .ب 

 0.8 .ج 

 0.2 .د 

با 90خطا الخلدًس لـتٍر الثله  -  % ٌساوي جلٍس

 0.0934 .أ 

 0.0032 .ب 

 0 .ج 

 0.0566 .د 

 

با 95الثله الحد ألاعلى لـتٍر  -  % ٌساوي جلٍس

 0.1109 .أ 

 0.3109 .ب 

 0.0891 .ج 

 0.4861 .د 

 املداطسة الحادًت عشس

 

 50لخلدًس وسبت خظىز طالب الخعلُم عً بعد الللاءاث املباشسة ، اخخيرث عُىت عشىائُت مً 

 طالب ًدظسون الللاءاث املباشسة، ؿاخسب ماًلي: 7طالبا ؿىحد ان مً بُنهم 

 حساوي: (̂ )اليسبت في العُىت 

 7 .أ 

 5 .ب 

 0.07 .ج 

بتطبٌق القاعدة الخاصة بنسبة العٌنة   
 

 
  =(  ̂) 

  

  
  =0.2 

 بتطبٌق القانون الخاص بفترة الثقة 

 Z         √
 ̂  (   ̂ )

 
 

1.65 √   (     )
  

=0.0934 

 

   ̂  ( √
 ̂(   ̂)

 
 

قاعدة الحد االعلى لفترة الثقة نأخذ قٌمة ناتج عملٌة الجمع النة طلب الحد 

 االعلى

         √
   (     )

  
0.3109 
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 0.14 .د 

با:95خطأ الخلدًس  لـترة الثلت    % ٌساوي جلٍس

 0.09618 .أ 

 0.80968 .ب 

 0 .ج 

 0.12660 .د 

با:90الحد الاعلى لـترة الثلت   % ٌساوي جلٍس

 0.12660 .أ 

 0.22097 .ب 

 0.23618 .ج 

 0.26660 .د 

 أحب عً الـلساث مسخخدما املعلىماث الخالُت :

 400لخلدًس وسبت خظىز طالب الخعلُم عً بعد في الللاءاث املباشسة ، اخخبرث عُىت عشىائُت مً 

 طالب ًدظسون الللاءاث املباشسة ، وبالخالي ؿئن : 10طالبا ؿىحد ان مً بُنهم 

 حساوي :)̂  (اليسبت في العُىت 

 10 .أ 

 0.1 .ب 

 0.05 .ج 

 0.025 .د 

با :90خطأ الخلدًس لـترة الثلت   % ٌساوي جلٍس

 0.0258 .أ 

 0.0156 .ب 

 1.65 .ج 

 0 .د 

با:  %99الحد ألاعلى لـترة الثلت   ٌساوي جلٍس

 0 .أ 

 0.0653 .ب 

 0.025 .ج 

       بتطبٌق القانون =
  

   
 

 ونختار االجابة االقرب بتطبٌق القانون

=             √
     (       )

   
 

      (     √
     (       )

   
        

 بما انه ذكر الحد االعلى نجمع ونطبق القاعدة التالٌة ) بالتقرٌب ( 
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 1 .د 
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 املداطسة الحادًت عشسة

دزحاث وذلً خالٌ  5دزحه باهدساؾ معُازي  75اذا وان مخىسط دزحاث الطالب في ملسز معين َى 

طالب  ممً ًدزسىن هـس  100لعُىه كىامها  2015، احسي اخد الباخثُين دزاسه عام 2010عام 

دزحه . الخخباز َل حشير الدزاسه الخحي كام بها  80امللسز  ووحد ان مخىسط الدزحاث في العُىه َى 

وذلً بمسخىي  2010الباخث أن مخىسط دزحاث الطالب في َرا امللسز كد ازجـع عما وان علُه في 

ه =    a 0.05معىٍى

 دزحه الثله لهرا الاخخباز حساوي  -

 %0.95 .أ 

 0.95 .ب 

 %90 .ج 

 0.90 .د 

 الـسض العدمي ًأخر الصُؼه  -

           .أ 

           .ب 

          .ج 

          .د 

 

 الـسض البدًل ًأخر الصُؼه  -

          .أ 

          .ب 

          .ج 

          .د 

 

 كُمه اخصائُه الاخخباز حساوي  -

 1.96 .أ 

 2.33 .ب 

 75 .ج 

بما أن مستوى المعنوٌة دائما مكمل لدرجة الثقة فهذا ٌعنً 

, النه ذكر لً بالسؤال  %95ان درجة الثقة لالختبار هً 

 قٌمة مستىوى المعنوٌة 

 %100 =%95+ %5أي  أن 

 درجة  75ذكر لً متوسط درجات الطالب 

 دائما ٌأخذ المساواة =   ومن المعلوم أن الفرض العدمً للمتوسط 

          فتكون الصٌاغة بهذا الشكل

 

 ٌأخذ اكبر او اقل او ال ٌساوي   الفرض البدٌل 

 2010هنا ذكر لً أن المتوسط قد ارتفع عما كان علٌه عام 

 وارتفع فنضع إشارة األكبر وتكون الصٌاغة بالشكل:  75كان 

                .أ 

 

 

 

بتطبٌق القانون 
 ̅  𝛍

𝛍

√ 

 = ̅Z 

10   =
       

 

√   

 = 
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 10 .د 

 

با ، ؿئن اللساز َى : 9الجدولُه حساوي  Zاذا واهذ كُمه  -  جلٍس

 كبٌى الـسض العدمي .أ 

 عدم كبٌى الـسض العدمي  .ب 

 عدم كبٌى أي مً الـسطين  .ج 

 كبٌى هال الـسطين  .د 

دزحاث وذلً خالٌ  5دزحت ، واهدساؾ معُازي  70إذا وان مخىسط دزحاث الطالب في ملسز معين َى

طالب ممً ًدزسىن هـس امللسز 100لعُىت كىامها  2016، احسي اخد الباخثين دزاست عام  2008عام 

الخحي كام بها الباخث أن  دزحت. الخخباز َل حشير الدزاست 75، وحد ان مخىسط الدزحاث في العُىت َى 

ه  2008مخىسط دزحاث الطالب في َرا امللسز كد ازجـع عما وان علُه في  وذلً بمسخىي معىٍى

𝛛      

 دزحت الثلت لهرا الاخخباز حساوي: -

 0.95 .أ 

 %0.95 .ب 

 %0.90 .ج 

 0.90 .د 

 الـسض العدمي ًأخر  الصُؼت : 

           .أ 

           .ب 

          .ج 

          .د 

 الـسض البدًل ًأخر الصُؼت:

          .أ 

          .ب 

          .ج 

          .د 

 كُمت اخصائُت الاخخباز حساوي: 

 10 .أ 

من الجدول عند  Zمن رسم المنحنى ٌتبٌن لنا أن قٌمة 

 , تكون خارج حدود منطقة القبول  0.97=  2

 12من محاضرة 
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 70 .ب 

 75 .ج 

 1.96 .د 

با ؿان اللساز َى: 1.65املجدولت حساوي  Zاذا واهذ    جلٍس

 كبٌى الـسض العدمي .أ 

 عدم كبٌى الـسض العدمي  .ب 

 عدم كبٌى أي مً الـسطين  .ج 

 كبٌى هال الـسطين  .د 

 أحب عً الـلساث مسخخدما املعلىماث الخالُت :

 18اذا واهذ الخبرة املاطُت حشير الى مخىسط دزحت الحسازة في مدًىت الهـىؾ خالٌ ؿصل الشخاء َى 

ًىما  ؿىحد  36،  ؿئذا احسي اخد الباخثين  دزاست  مىاخُت خدًثت امخدث ملدة  3بئهدساؾ معُازي 

املخىسط عما وان علُه في  ازجـع، ؿئهه الخخباز َل  90ان مخىسط الحسازة خالٌ ؿترة الدزاست َى

ت  :   0.1 =املاضخي وذلً بمسخىي معىٍى

 دزحت الثلت لهرا الاخخباز حساوي : 

 %95 .أ 

 %90 .ب 

 0.95 .ج 

 0.99 .د 

 الـسض العدمي ًأخر الصُؼت : 

 18  = :   .أ 

   : 20  = .ب 

   :   18    .ج 

   :   20    .د 

 الـسض البدًل ًأخر الصُؼت:

   :  18   .أ 

   :   20     .ب 

      18 :   .ج 

   :   20    .د 

   0.1معنوٌة مكمل لدرجة الثقة وبما أنه ذكر لً أن مستوى المعنوٌة من المعلوم أن مستوى ال

 ,,, حٌث أن  %90وبالنسبة تكون  0.9= ,, فهذا ٌعنً أن درجة الثقة 

90% + 10% = 100% 

وأن المتوسط    ومن المعلوم أن الفرض العدمً رمزه  18= هنا ذكر لً أن المتوسط 

    𝛍     بالفرض العدمً ٌأخذ المساواة فتكون الصٌغة بهذا الشكل

من المعلوم أن الفرض البدٌل ٌأخذ دائما اكبر أو اصغر أو ال ٌساوي وهنا ذكر لً أن 

   𝛍     المتوسط أرتفع فنأخذ إشارة االكبر فتكون الصٌغة 
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 كُمت اخصائُت الاخخباز حساوي:

 1.65 .أ 

 0.67 .ب 

 2 .ج 

 4 .د 

با ، ؿئن اللساز َى :1.28الجدولُت حساوي  Zإذا واهذ كُمت   جلٍس

 كبٌى الـسض العدمي .أ 

 عدم كبٌى الـسض العدمي .ب 

 عدم كبٌى اي مً الـسطين .ج 

 كبٌى هال الـسطين .د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
     

 

√  

 

ٌتم  (1.28)أكبر من القٌمة الجدولٌة  (4)عندما تكون قٌمة االحصائٌة 

 الفرض العدمً رفض
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 عشساملداطسة الثالثت 

  الخالُين :احب عً السؤالين   SPSSمسخعُىا بامللطع الخالي مً مخسحاث بسهامج 

 

 :حساوي ، الىسط الحسابي  ̅ كُمه  -

 54.0967 .أ 

 54.0000 .ب 

 52.7750 .ج 

 89.844 .د 

 % لخلدًس مخىسط املجخمع َى >1 الحد ألاعلى لـتٍر الثله -

 54.0000 .أ 

 51.4533 .ب 

 52.7750 .ج 

 54.0967 .د 

 %  لخلدًس مخىسط املجخمع َى :>1الحد ألادوى لـترة الثلت 

 54.0967 .أ 

 54.0000 .ب 

 52.7750 .ج 

 51.4533 .د 

 

 

 

 

 

 

من الجدول مباشرة عند  ̅ نستخرج قٌمة 

 التً تعنً المتوسطات Meanكلمة 

تحدٌدا عند كلمة  %95من الجدول عند 

upper  نستخرجها عند طلب الحد ,

 االعلى

 وتعنً االدنً او االقل Lowerمن الجدول عند كلمة 
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  ن الخالُين:عً السؤالياحب   SPSSمسخعُىا بامللطع الخالي مً مخسحاث بسهامج 

 

 

  :الاخخباز َىالـسض العدمي لهرا  -

           .أ 

           .ب 

           .ج 

           .د 

 

 حجم العُىه املسحىبه لؼسض الاخخباز ٌساوي  -

 50 .أ 

 95 .ب 

 100 .ج 

 200 .د 

 

 % هي >1الثله حساوي هدُجه الاخخباز : اذا واهذ دزحه  -

 كبٌى الـسض العدمي .أ 

 عدم كبٌى الـسض العدمي .ب 

 كبٌى هال الـسطُين العدمي والبدًل .ج 

 عدم كبٌى أي مً الـسطُين  .د 

 %  هي :11هدُجت الاخخباز اذا واهذ دزحت الثلت حساوي 

 الـسض العدميكبٌى  .أ 

 عدم كبٌى الـسض العدمي .ب 

 كبٌى هال الـسطين العدمي والبدًل .ج 

 عدم كبٌى اي مً الـسطين .د 

و من المعلوم ان رمز  50وقٌمتها  test نالحظ اعلى الجدول كلمة 

   الفرض العدمً هو 

 تدل على المتوسط  Meanلوجود كلمة  µاخترنا 

 المختارفكانت الصٌاغة بهذا الشكل 

 dfنستخرجها من عمود درجات الحرٌة 

 199مذكورة بالجدول قٌمتها n – 1 وهً عباره عن 

 n = 200 – 1 = 199بذلك نستطٌع معرفة حجم العٌنة 

 200إذا حجم العٌنه = 

 0.05, ونطرحها من  000من الجدول =   sigنأخذ قٌمة 

 0.05اصغر من   sig, بما أن قٌمة    0.05  = 0,05 – 000

ف نتٌجة االختبار عدم قبول الفرض العدمً وقبول الفرض 

 البدٌل

  3.31,, هً أصغر من مستوى المعنوٌه sig=000 بما أن قٌمة 

 الفرض العدمً رفضٌتم 
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 :الخالُين،أحب عً السؤالين SPSSمسخعُىا بامللطع الخالي مً مخسحاث بسهامج 

 كُمت مخىسط العُىت حساوي: -

 54.0967 .أ 

 54.0000 .ب 

 52.7750 .ج 

 89.844 .د 

 مخىسط املجخمع: % لخلدًس 95الحد الادوى لـترة الثلت  -

 54.0000 .أ 

 51.4533 .ب 

 52.7750 .ج 

 54.0967 .د 

 SPSS:مسخعُىا بامللطع الخالي مً مخسحاث بسهامج 

 الـسض العدمي لهرا الاخخباز َى:

           .أ 

           .ب 

           .ج 

           .د 

 املدسىبت( حساوي:كُمت اداة الاخخباز )اللُمت 

 0.000 .أ 

 199 .ب 

 1.4533 .ج 

 4.140 .د 

 % ، هي:95اذا واهذ دزحت الثلت حساوي  –هدُجت الاخخباز 

 كبٌى هال الـسطين العدمي والبدًل .أ 

 عدم كبٌى أي مً الـسطين .ب 

 كبٌى الـسض العدمي .ج 

 عدم كبٌى الـسض العدمي .د 
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 شىس ليل مً :الف 

 الىدي الخالد ي ،مُش،   &Zainab habibلىسِىدآ العصامُه 

 


