
 

  المحاضرة األولى

 

 بدون حفظ التعارٌف - 

 والتابع والبٌانات الكمٌة والنوعٌة فقط ركزوا على المتغٌر المستقل

  مثال أثر التعلم االلكترونً على التحصٌل* 

 التعلٌم االلكترونً:المتغٌر المستقل 

 التحصٌل: والمتغٌر التابع

 أثر طرٌقة التدرٌس على األداء *

التدرٌس : المتغٌر المستقل 

األداء : المتغٌر التابع 

 ، الطول ، الوزن  درجات الطالب فً مادة اإلحصاء:البٌانات الكمٌة أو العددٌة  مثل

  لون العٌن الجنس الجنسٌة  تقدٌرات الطالب:النوعٌة أو الكٌفٌة مثل  البٌانات

 

 

 الثانية المحاضرة

البٌانات المبوبة والغٌر مبوبة 

: البٌانات المبوبة 

 : البٌانات الغٌر مبوبة 

. هل ٌنفع مع البٌانات المبوبة أم غٌر المبوبة <<< ٌطرح شكل 

المنحنى البٌانً – األعمدة البٌانٌة البسٌطة  ]األشكال التً تصلح مع البٌانات الغٌر مبوبة 

 [األعمدة البٌانٌة المجزأة – األعمدة المتالصقة –الدائرة البٌانٌة -الخط البٌانً المنكسر– البسٌط 

المنحنى - المضلع التكراري - المدرج التكراري ]األشكال التً تصلح مع البٌانات المبوبة 

 [التكراري 

 تحفظ جمٌع األشكال

 

 

 

 



 

 المحاضرة الثالثة

 

 " ٌكون السؤال بطرٌقتٌن مشابهه ألسئلة الواجب راح" التواء للٌمٌن أوالتواء للٌسار 

 البد من الحساب << أو ٌكون على درجات الوسٌط كذا و المنوال كذا و الوسط كذا 

 الوسٌطة تحدٌد الوسط من الفئة

  [- ... جٌد – مقبول – ممتاز  ]على شكل تقدٌر الطالب  <<  مسألة وحده فً الوسٌط

  [اللً لو أضفنا درجة أو ضربنا درجة  ]مسألة عن الوسط الحسابً  

 

 المحاضرة الرابعة

 

 المتوسط هناك مسألة فً التباٌن أو االنحراف-

هناك مسائل فً المدى ركزوا علٌه  -

 المدى من درجات خام

 المدى من فئات وسطٌة

 المدى من الفئات 

 " التوزٌعات التكرارٌة المفتوحة" استخدام المدى  الحاالت التً ال ٌنفع فٌها -

 عٌوب االنحراف المتوسط- 

عٌوب االنحراف المعٌاري -

 

 الخامسه المحاضرة

 جدا مهمةالفروض االحصائٌه 

 [- التنبؤ –  ت اختبار– االنحدار – التباٌن  ]جمٌع المحاضرات فٌها فروض 

  األولالخطأ من النوع 

 النوع الثانً الخطأ من

   تحفظاألربعالفرضٌات 

 الخ... ونتائج تؤٌدهاخاطئةفرضٌه 

 .مدري فً أي محاضرة << معاٌٌر الفروض الجٌدة 

 تحلٌل التباٌن <<<  مجموعات 3مقارنة بٌن 

 



 

المحاضرة السادسه 

 

 2مربع كاي أوكا

 األسلوبنوع البٌانات الذي ٌفضل استخدامه مع هذا  -

 3*1اللً هً <<<  2كا  واحده علىمسألةهناك  -

 اسمً- نوع البٌانات فتري -

 

 السابع المحاضرة

 

 معامالت االرتباط

 مهمة  مع المعامالت األنواعنعرف  <<<  محدده معامالت االرتباط كل نوع ٌعالج متغٌرات-

 متغٌر كمً مع اسمً واحد ٌعالج كمٌٌن اسمٌٌن 

الرسم النقطً و هل هو موجب أو <<  االرتباط نعرفها من خالل الشكل أشكال معامالت-

 .سالب عكسً 

  هناك مسألة واحده فً معامل االرتباط-

  وقال ركزوا على فايسٌبرمانثم حذف  ( أو فاي سٌبرمان )نوعٌن  حدد

و قال مو شرط . اللً هو ضرب الوسطٌن فً الطرفٌن <<< حدد عند الطالب معامل فاي 

 !!! الحاسبة نفس اللً فً الخٌارات ؟؟اآللة دقٌقة تظهر عندكم على اإلجابةتكون 

 .نختار أقرب إجابة 

 

  المحاضرة الثامنه

 

  اختبار ت

 مهمة<< شروط شروط اختبار ت االربعه -

راح تكون  والمعادلةالبٌانات  أحادي االتجاه ٌجٌب<<   واحده فً اختبار تمسألةهناك -

 كل اللً علٌكم التعوٌض (درجات المتوسط موجودة – عٌنه واحده  )موجودة 

 

 



 

 التاسعه المحاضرة

 

 اختبار ت

  المجموعتٌن المستقتلٌن لٌس فٌمها مسائل -

سهله  <<  فً المجموعتٌن المرتبطتٌنمسألةهناك  -

 ممكن تجً  بشكل الواجب

  تاختبار استخدامصٌاغة الفروض عند 

ت مجموعتٌن مستقلتٌن  << اإلناثالفروق بٌن الذكور و -

 ت مجموعتٌن مترابطتٌن <<< اختبارٌننفس الطالب جاوبوا على -

 

 المحاضرة العاشرة

 مسائل لٌس فٌه << تحلٌل التباٌن -

نوع البٌانات -

 راح ٌجٌب الفروض - 

 

 11المحاضرة 

 األثر من حجم أنواعثالث  األثرحجم 

  و الحرٌة  مهمt قٌمة األثرحساب حجم 

 مهم حجم اثر متوسط مرتفع منخفض-

و اكس تعتبر ماذا ؟ .. انحدار أكس على واي ..تحلٌل االنحدار -

 موجودة  راح تكونوالمعادلةمسألة واحده 

  فٌهاأسئلة 4قال <<< الناتج درجة الحرٌة ...  ت تربٌع على األثرحجم 

 شروطه و نوع البٌانات التً ٌستخدم معها <<< أنوفا 

 

 

 

 

 



 

 12المحاضرة 

 العٌنات

 عشوائٌة والغٌر العشوائٌة العٌنات

 المسجد ؟؟  خارجٌن مناألشخاصاختبار الباحث لمجموعه من : مثال 

 أي نوع من أنواع العٌنات استخدم ؟؟

 أم بسٌطة أم ماذا ؟؟؟ ؟؟عشوائٌة غٌر أو عشوائٌة عٌنه ة الحصصًالعٌنة -

 البسٌطة العشوائٌة العٌنة -

 مهمة نحفظ هٌكلٌة العٌنات-

تكون ماذا ؟ <<< لو باحث طبق استبٌان على مجموعة طالب خارجٌن من مدرسة  

جدول العٌنات 

 1+4العٌنات العشوائٌة 

 1+3العٌنات الغٌر عشوائٌة 

 

 

 13المحاضرة 

على االستبانه متى تستخدم  نركز فقط

  اختبارعنوان بحث ٌنفع مع االستبانة أو بطاقة مالحظة أو مقابلة أو 

   نوع من االختبار وال مقابلهأي الطبٌعةالعلوم 

   مقابلهأو ماذا نستخدم استبٌانات النفسٌةالعلوم الطبٌة  -

نستخدم معها   ماذااالجتماعٌةالعلوم  -

 

 

 14المحاضرة 

 والصدق تعرٌف الثبات-

 الثبات وأنواع الصدق أنواع-

ممكن ٌجٌب التعرف و نختار أحنا هل هو ثبات أو صدق و ممكن العكس -

 من أسالٌب الصدق و الثبات إحصائًأسلوب -



 [فاصل زمنً – مو متأكد من االسم >> كمباخ  ]أي نوع من أنواع الثبات أو الصدق -

ماذا << تطبٌق اختبارٌن على مدة زمنٌة مختلفة -

  الصدق ؟؟اختبارات الذكاء أي نوع من اختبار- 

  فٌهامهمةنقاط معٌنه   راح ٌحددالمسجلةركزوا على المحاضرة  -

  

 

 

 [الطالب و الطالباث  ]مجيع ماذكر يف احملاضرة املباشرة الثالثت لـ 

 

 الــغـــدراء-عطر احلياة  

 


