
 مبادئ اإلحصاء 
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 hجامعة الملك فيصل]]



 :مقدمة* 
 

 بداٌة ٌجب الحٌٌَْ بضزّرة هحببعة شزح الدكحْر سعٍد للوحبضزات لفِن الوبدة فقد قدم 

ّسرععحود الررزح الوط ر  .شرزاب  كبفٍرب  ّّافٍرب ا فبلوربدة هوحعرة ّسرِلة -جزاٍ هللا كل خٍز-

 . فً ال األسئلة

ّأرٌررد هررٌنن أى (. 1436اخحطرربر اصاءرربف للفءررل ال رربًً ) فٍوررب ٌلررً خو ررٍي سرر ا  -

جعحطزّا ُذا االخحطبر هحبكبة لنٍفٍة الحءزف ّالحفنٍز ّقث االخحطربر الفعلرً ّبنرل  رد  

 .كل س ا  ال ٌححبج ألك ز هي دقٍقة ّاادةا ٌعًٌ بعقل هي سبعة ج حطٍع إًِبف االخحطبر

 . أجوٌى الحْفٍق لنن جوٍعب  
   

 

Predominant 



 : ٌساوي االنحراف الربٌعً -1
 ضعف المدى الربيعي -أ

 نصف المدى الربيعي  -ب

 المئينيالمدى   -ج

 المدى الربيعي  -د

 

1 

وهذذذو  االنحذذذراف الربيعذذذي هذذذتا يعريذذذف 

موجذذود هنذذ  لذذي الصذذىحأل الولذذ  ل ذذئ أل 

 .االخيب ر

Predominant 



   للمنحنٌات التكرارٌة عدٌمة المنوال -2
 :وب يطأل االليواء يكون    
 (الو يط -الو ط )×3= المنوال -الو ط -أ

 (الو يط -المنوال )×3= الو يط  -المنوال  -ب

 (المنوال -الو ط ) × 3= الو يط  -الو ط  -ج

 (الو ط -الو يط ) ×3= المنوال  -الو يط  -د

2 

 

لي المنحني ت اليكراريأل وحيدة المنوال 

 والب يطأل االليواء يحقق العالقأل االعيب ريأل

 

 

 

 (الو يط -الو ط )×3= المنوال -الو ط

 وإتا لم يكن ميأكداً من اإلج بأل لهي موجودة بورقأل 

 ال ئ أل هن 

Predominant 



 التي  أحد مقاٌٌس النزعة المركزٌة -3
 :قد يمكن يحديده ل بي ن ت النوعيأل    
 الو ط الح  بي -أ

 المنوال -ب

 الو يط -ج

 المدى -د

 شكل االنتشار المبٌن ٌوضح أن  -4
 :x , y المتغٌرٌن  

 مريبط ن عك ي ً اريب ط ً قوي ً         -أ

 مريبط ن طردي ً اريب ط ً قوي ً  -ب

 غير مريبطين -ج

 ي ممريبط ن اريب ط ً طردي ً  -د

 

هتا ال ؤال دار حوله نق ش كثير إت أنه 

ب لصورة المرلقأل لي ورقأل ال ئ أل يشير 

ي م  إل  أن االريب ط هو اريب ط عك ي 

هتا الخي ر لم يكن بين الخي رات ولكن 

المي حأل وأن  شخصي ً اخيرت اإلج بأل 

وقد اعُيبرت ( أ)القرب له  وهي 

 .صحيحأل

 االنيش ر شكل

 Xشكل الميغير 
ر 
غي
مي
 ال
ل
شك

Y 

. 
. 

. 

. 
. 

3 

 لمجموعأل من القيم ع   أنه القيمأل المنواليعرف 

اليي ييكرر أكثر من غيره  أو القيمأل الكثر 

 ˆ  x  بـشيوع ً ويرمز 

Predominant 



 بٌن المتغٌرٌن  rإذا معامل االرتباط   -5
y , x   فهذا ٌعنً أنهما  1ٌساوي: 

 مريبط ن اريب ط ً عك ي ً ي م ً   -أ

 مريبط ن اريب ط ً طردي ً ي م ً  -ب

 مريبط ن اريب ط ً عك ي ً قوي ً  -ج

 مريبط ن اريب ط ً طردي ً قوي ً  -د

 
 :هو    4   5   8   9   4: الوسٌط لمجموعة القٌم -6
    8 -أ
 5  -ب
   4 -ج
     6-د

4 

 :الحل

 هو القيمأل اليي يق م (المريبأل يص عدي ً أو ين زلي ً )لمجموعأل القيم  الو يط
  M مجموعأل القيم إل  مجموعيين مي  وييين لي العدد ويرمز 

 :يرييب مجموعأل القيم ليصبح ع   الشكل بهأول م  نقوم 

9     8      5      4      4 

 

 ليكون هتا الو يط
 

 [ 1   1 -]هو مقي س قيميه محصورة بين : مع مل االريب ط

   rيرمز له ب لرمز 

 لإتا ك نت قيميه موجبأل لهتا يعني أن االريب ط طردي

 لهتا يعني أن االريب ط طردي ً ي م ً  1وإتا ك نت قيميه 
 

Predominant 

 :إضافة

لمجموعأل ( (6م تا لو أضىن  قيمأل جديدة 

 القيم ال  بقأل  لكيف نحدد الو يط؟

 ..بنىس ال  وب نريب القيم ليصبح

نالحظ هن  وجود  4   4   5   6   8   9

قيميين يق م المجموعأل إل  مجموعيين 

ليكون الو يط ( 6 5)مي  وييين وهم  

 6+5 5.5:        = هو الو ط الح  بي لهم 
2 



 :  الوسط الحسابً لمجموعة القٌم -7
 :هو  16  4  8  2  3  9      

 6أ-
 8ب-
  7ج-
  5     -د

5 

 :الحل

 هو ن يج ق مأل مجموع قيم : الو ط الح  بي

 .البي ن ت ع   عدده 

 

 

 Xويرمز له 
 :ولح  ب قيميه من العالقأل

 هو ن يج مجموع القيم ∑Xبحيث 

       n    هو عدد القيم 
 :وبعد اليعويض ينيج

    
 =الو ط الح  بي   16+4+8+2+3+9                            

6 
= 7 

− 

Predominant 



إذا كان الوسط الحسابً لدرجات عدد من  -8
، فإن 10انحرافها المعٌاري  100 الطالب هو

 :معامل االختالف للدرجات ٌكون 
 0.1أ-
 %10  -ب
    0.5 -ج
 %50د-

 

 :الحل

 من العالقأل الي ليأل

 وبعد اليعويض 

 

 ×100= مع مل االخيالف

 

 

 

6 

10 
100 

 =10% 

 :مالحظأل

 عندم  يط ب منك مع مل االخيالف لإن الجواب

 )%(دائم ً ب لن بأل المئويأل

 (ج)  ( أ) هتا يعني ي ق ئي ً ي يبعد 

 

Predominant 



فً مجموعة   6الدرجة المعٌارٌة للقٌمة  -9
     4وتباٌنها  5من القٌم وسطها الحسابً 

 :هً
 - 0.5أ-

 – 2ب-
  2ج-

      0.5 -د

 :الحل

 ي يخدم لمق رنأل بين ني ئجالدرجأل المعي ريأل 

 .بي ن ت مخي ىأل بعضه  ببعض

 ق نونه  هن 

    X  =6الميغير 
 X   =5الو ط الح  بي

                           =  Sاالنحراف المعي ري  

7 

S  =  =2 

 :بعد اليعويض ينيج

 6-5 = الدرجأل المعي ريأل
2 

0.5= 

 − 
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 10إذا كان المدى الربٌعً لتوزٌع ما   -10
 فإن 50لهذا التوزٌع   المئٌنًوالمدى       

 :لهذا التوزٌع هو المئٌنً التفرطحمعامل   
   0.1أ-

  10 -ب

 5ج-
 0.2د-

 :الحل

 (االريى ع أو االنخى ض)درجأل يدبب ب ليىرطحيقصد 

 لي قمأل المنحن  مق رنأل بقمأل منحن  اليوزيع الطبيعي 

 .اليىرطحالتي يعد ميو ط 

 الربيع تويق س بعدة مق ييس إحداه  يعيمد ع   

 المئيني اليىرطحمع مل ي م   والمئين ت

 وبعد يعويض القيم العدديأل ينيج

  50÷ 10×=     المئيني اليىرطحمع مل 

                            

                            =0.1 

8 

1 __ 
2 

Predominant 
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  15إلى  11خاص باألسئلة من 
 

    [xنكم قُمت ] َمثم االوحراف  dإذا كبن  [......غُر مهم انبُبوبث انمرصىد نهب ]فٍ انجدول انتكرارٌ انمبُه 

 :عه انىسط انحسببٍ، فإن

…… 

…… 

…… 

f |d| |d | 

…… …… 

…… 

d² 

…… 

…… 

²f d 

….. …… 

f 

9 

d 
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 :الوسط الحسابً للبٌانات السابقة هً -11
   4.5أ-

   1.85ب-

 2.18ج-

 4.75د-
 :الحل

 بيعويض القيم العدديأل لي ق نون الو ط الح  بي 

  
 =   X: الو ط الح  بي

10 

∑ f 

 ∑f 

 = 450 
100 

 =4.5 

Predominant 

X 



 :االنحراف المتوسط للبٌانات السابقة هً -12
 4.5أ-

 1.85ب-

 2.18ج-

   4.75د-

 

 :االنحراف الميو ط

هو ميو ط القيم المط قأل لالنحرال ت عن قيمأل  

ع دة م  يكون الو ط  ميو طأل ل بي ن ت

 الح  بي أو الو يط

 :من العالقأل الي ليأل

 

 M.D: االنحراف الميو ط
  

11 

185 
100 

= 1.85 = 

Predominant 



 :التباٌن للبٌانات السابقة هً -13

 4.5أ-

 1.85ب-

 2.85ج-

 4.75د-

 

 :  اليب ين

 هو مربع االنحرال ت عن الو ط الح  بي

 :نح به من العالقأل الي ليأل

 

 =  اليب ين 

  

 

 

12 

475 
100 = 4.75 

Predominant 



االنحراف المعٌاري للبٌانات  -14
 (:تقرٌبا  )السابقة هو 

 4.5أ-

 1.85ب-

 2.18ج-

 4.75د-
 

 :االنحراف المعي ري

 ل يب ين اليربيعيهو الجتر 

 

 = االنحراف المعي ري

13 

= 2.18 

Predominant 



15 ∑ f d   -ٌساوي: 
 185أ-

 0ب-
   475-ج

     450-د

 

 ع   اعيب ر م  ج ء من بي ن ت لي الجدول( أ)لي هتا ال ؤال ولأل ف الكثير من الطالب اخي روا اإلج بأل 
    |f |d: وهي

 :لم  هو الىرق بينهم    f d ∑ولكن المط وب هو 

 .الول  هي مجموع القيم المط قأل لالنحرال ت أم  الث نيأل لهي مجموع االنحرال ت لقط

 .ولكي نىهم ال ؤال يجب أن نعرف م  هو مىهوم القيمأل المط قأل لقيمأل م 
 |X |:  مثالً   هكتا X.. وييم بوضع أي قيمأل. دااااااائما  موجبة يكون (   لبأل أو موجبأل)لي قيمأل : القٌمة المطلقة

 

 .لمجموعأل القيم  ( X ) الو ط الح  بي –(  X)قيمأل الميغير = االنحراف لقيمأل م  أي   d= x-xلإتا ع من  أن 

 حصرا  وأبدا    0= وهته االنحرال ت بعضه  يكون   لب وبعضه  موجب وال بد أن يكون مجموعه  

 أم  لي ح لأل  مجموع القيم المط قأل لالنحرال ت لقد يحولت القيم ال  لبأل إل  قيم موجبأل ولهتا ال بب 
 (.قيمأل موجبأل)  f |d |  =185 ∑ك ن ن يج 

 

14 

      185 =∑ 

− − 

Predominant 



 19))إلى ( 16)خاص باألسئلة من 
وانحرافها  4وانحرافها المتوسط  20إذا كان الوسط الحسابً لمجموعة من القٌم هو 

 : ،فإن -2وضربنا كل قٌمة من القٌم فً  5المعٌاري 
  

 :الوسط الحسابً للقٌم الجدٌدة ٌكون -16
 22أ-

 40ب-

 40-ج-

 18   -د

 :االنحراف المتوسط للقٌم الجدٌدة ٌكون -17
 8-أ-

 2ب-
 4ج-
 8   -د

 :االنحراف المعٌاري للقٌم الجدٌدة ٌكون -18
 3أ-

 5ب-
 10ج-

 10-   -د

 
15 

   cإتا ضربن  كل قيمأل من قيم البي ن ت لي عدد ث بت : الق عدة يقول
 :  لإن 

 cالعدد الث بت × الو ط الح  بي القديم= الو ط الح  بي الجديد 
 40-=  2-×  20= الو ط الح  بي الجديد 

 :لإن c إتا ضربن  كل قيمأل من قيم البي ن ت لي عدد ث بت: الق عدة يقول

 القيمأل المط قأل × االنحراف الميو ط القديم= االنحراف الميو ط الجديد

 cل ث بت 
 8 =|  2-|× 4= االنحراف الميو ط الجديد

 :لإن c إتا ضربن  كل قيمأل من قيم البي ن ت لي عدد ث بت: الق عدة يقول

 القيمأل المط قأل× االنحراف المعي ري القديم= االنحراف المعي ري الجديد

  cل ث بت 
 10= |  2-|× 5= االنحراف المعي ري الجديد

يتكروا مىهوم 

 القيمأل المط قأل

Predominant 



 :التباٌن الجدٌد للقٌم ٌكون -19
 100أ-

  25 -ب

 5ج-
 100-   -د

16 
 

 :من العالقأل الي ليأل

 ن يطيع أن نوجد اليب ين 

 وبعض الطالب اخي روا 

 لنهم عوضوا ( ب) اإلج بأل 
 ب لق نون وهتا خطأ 5 القيمأل 

 الجديدلن المط وب هو اليب ين 

 يعني ن يخدم القيمأل الجديدة  

 10لالنحراف المعي ري وهي 

 100 10² = = اليب ين الجديد 

Predominant 



  22إلى  20خاص باألسئلة من 
 ولها 10مجموعة من القٌم عددها 

 :البٌانات التالٌة 
76 = , ∑|d|= 22  , ∑d² 60 =∑x 

الوسط الحسابً للبٌانات  -20
 :السابقة هو

 2.2أ-
 7.6ب-

 6ج-
 2.76   -د

 
17 

 :من العالقأل الي ليأل

 وبعد اليعويض نجد

 10 6=       = الو ط الح  بي
60 

Predominant 



االنحراف المتوسط للبٌانات  -21
 :السابقة هً

 2.2أ-

 7.6ب-

 6ج-
 2.76   -د

18 
 

 :من العالقأل الي ليأل

 وبعد اليعويض نجد

 

 2.2=        = االنحراف الميو ط
22 
10 

Predominant 



 :التباٌن للبٌانات السابقة هو -22
 2.2أ-

 7.6ب-

 6ج-
 2.76   -د

19 
 

 :من العالقأل الي ليأل

 وبعد اليعويض نجد

 

 7.6=      = اليب ين 
76 
10 

Predominant 



  26إلى   23خاص باألسئلة من 
  f( العدد)اليكرار x( العمر)الميغير الزاويأل المركزيأل

? 

30 

 ؟

35 

30 

25 

20 20 72° 

36° 

? 

? 

∑f 

جدول يبين أعم ر عدد من 

 الع مالت لي إحدى

 (لقرب  نأل)المؤ   ت  

 :التكراري السابق(التوزٌع )من الجدول 

 :سنة هو 25عدد العامالت ذات العمر  -23
 10أ-

 20  -ب

 30ج-

 40   -د

20 

36° 

72° 

108° 

144° 

 م

 س

 ع

 ص

 ن

 :الحل
 (25العمر ) Xل ميغير  (  f) المط وب هو اليكرار

 وهي الق عدة اليي يقول( الضرب اليب دلي )لحل هته الم ألأل ن يخدم عالقأل الن بأل والين  ب 

 .ح صل ضرب الو طين= ح صل ضرب الطرلين: لي أي ين  ب

 
  10(=              = 25العمر ) Xل ميغير   f اليكرار: إتاً 

 :لإليض ح

 (ع مس )قيمأل هتا الميغير ع   الدائرة يمثل ب لقط ع 

 

36×20  
72 

72° 20 

 ؟ 36°

Predominant 
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 30الزاوٌة المركزٌة المناظرة للعمر  -24
 :سنة تساوي

 °36أ-
 °72ب-
 °108ج-

 °144   -د
36° 

108° 

144° 

72° 

 م

 س

 ع

 ص

 ن

 :بنىس الطريقأل ال  بقأل نجد أن

 
  °108=             =  30الزاويأل المركزيأل المن ظرة ل عمر 

 

 : لإليض ح

 ( صم  ع) هي 30   الزاويأل المركزيأل المن ظرة ل عمر 

  

30 ×72   
20 

? 30 

72° 20 

Predominant 
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 :هو[ أي مجموع التكرارات]عدد العامالت الكلً -25
 95أ-

 100 -ب

 105 -ج

 م  110  -د

108° 

144° 

72° 

36° 

 :للعمر هو Rالمدى  -26
 5أ-
 10 -ب

 15 -ج

 20  -د

 

 بنىس الطريقأل ال  بقأل مع الخت ب العيب ر أن العدد الك ي ين ظره 
 .°360الزاويأل الك يأل ل دائرة وهي 

 

 100=                  = عدد الع مالت الك ي : ومنه نجد
360 ×20  

72 

72° 20 

? 360° 

 هو الىرق بين أكبر وأصغر قيميين لي البي ن ت: المدى

  15=  20 – 35= المدى : ومنه يكون
 (العمر) X المقصود ب لبي ن ت قيم الميغير : مالحظأل

 (اليكرار)وليس العدد 

 

Predominant 
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 (.30)إلى ( 27)خاص باألسئلة من 

 من الجدول التكراري التالً

0 

1 

2 

3 

0 20 40 60 70 80 90 100 
 x درجأل الط لب 

أل 
 ل
كث

را
يك
ال

 
 ر

 لعدد من الطالب فً مقرر مبادئ اإلحصاء مقسمٌن على أربع فئات   xمدرج تكراري ٌوضح الدرجة 

 العدد الكلً للطالب -27
 :هو 
 60أ-

 90 -ب

 110 -ج

 130  -د

 

هن  البي ن ت ميص أل  يعبر عن كل لئأل بم يطيل ق عديه يقع ع   المحور : نح ل الم ألألأوالً 
أم  ( الحد الدن  –الحد الع   )ونح به  من العالقأل طول الىئأل اللقي وعرض الق عدة هي 

يكرار الىئأل وب لي لي يكون م  حأل الم يطيل يمثل كث لأل اليكرار اريى ع الم يطيل لهو يمثل 

أي عدد الطالب المط وب لي هته الم ألأل  والعدد الك ي ل طالب هو مجموع م  ح ت 

 العرض× الطول = م  حأل الم يطيل: ل يتكير.     الم يطيالت الربع

 30= 3×(60-70: )الىئأل الث نيأل      60= 1× ( 0-60: )الىئأل الول 

 20= 1×(80-100: )الىئأل الرابعأل      20= 2× (70-80: )الىئأل الث لثأل

 ط لب 130 60+30+20+20 == وب لي لي العدد الك ي ل طالب

 4الىئأل  3الىئأل  2الىئأل  1الىئأل 

Predominant 

 الم يطيالت هن  ميالصقأل لتا البي ن ت ميص أل

 لو ك نت ميب عدة ل لبي ن ت منىص أل
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 [. 60أي الحاصلٌن على درجة أقل من ]عدد الطالب الراسبٌن  -28
 45أ-

 50 -ب

 55 -ج

 60  -د

 :فأكثر 80عدد الطالب الحاصلٌن على  -29
 20أ-

 25 -ب

 30ج-

  35  -د

 [: 80وأقل من  75أكثر من ] C+عدد الطالب الحاصلٌن على درجة  -30
 40أ-

 30 -ب

 20 -ج

  10 -د

 60عدد الطالب الرا بين أي أقل من 
يمث هم الىئأل الول  وقد يم ح  ب العدد 

 وعددهم ( 27)لي ال ؤال ال  بق 

 60هو  

لأكثر  80عدد الطالب الح ص ين ع   

يمث هم الىئأل الرابعأل وقد يم ح  بهم لي 

 20وعددهم هو ( 27)ال ؤال 

   +Cعدد الطالب الح ص ين ع   درجأل  

 جو لِن ًءف الفئة 80ّأقل هي 75أكثر من 

 10= 2÷ 20ال بل ة أي 

Predominant 
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 :هو العلم الذي ٌبحث فً استقراء النتائج واتخاذ القرارات -31
 ع م اإلحص ء الوصىيأ-

 ع م اإلحص ء اال يقرائي -ب

 ع م يقنيأل المع وم ت -ج

 المع وم ت...... ع م  -د

هً طرٌقة إلٌجاد قٌم لمقاٌٌس  تتحدد قٌمها من البٌانات ..........  -32
 .بظاهرة معٌنة وتعطً بعض الدالالت عن تلك الظاهرة

 جمع البي ن ت -أ

 ينظيم وجمع البي ن ت -ب

 يح يل البي ن ت -ج

 ايخ ت القرارات وا يقراء الني ئج  -د

 :التً ٌقطعها شخص خالل ساعات ٌوم معٌن dالمسافات  -33
 ميغير نوعيأ-

 ميغير كمي ميقطع -ب

 ميغير كمي ميصل -ج

 ليس ميغير ع   اإلطالق -د

 هٍ تعرَفبث وقىاوُه مىجىدة ببنمحتىي ال تحتبج سىي انتركُز وانفهم  وانحفظ  50وحتً  31األسئهت مه 

Predominant 

 7المح ضرة الول  رقم الشريحأل 

 10المح ضرة الول  رقم الشريحأل 

يمكن اليعبير عنه بعدد : الميغير الكمي

واليي يق س منه  يكون ميص أل أم  اليي يعد 

 كميأل نوعيأللهي بي ن ت وال يق س 
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 [  أو ماركات]البٌانات المجمعة لنوع  -34
 :السٌارات فً أحد المواقف

 بي ن ت نوعيأل -أ

 كميأل ميقطعأل بي ن ت -ب

 بي ن ت كميأل ميص أل -ج

 لي ت بي ن ت ع   اإلطالق -د

 :لمجموعة من البٌانات هو  Rالمدى -35
 كثر القيم يكراراً لي البي ن تأ -أ

 أكبر قيمأل لي البي ن ت -ب

 أصغر قيمأل لي البي ن ت -ج

 الىرق بين أكبر وأصغر قيمأل من البي ن ت -د

   f التكرار النسبً للبٌانات الكمٌة المتصلة ٌكون  -36
 :ألي فئة من الفئات

 .الن بأل بين القيمأل الع   ل ىئأل ومجموع اليكراراتأ-

 خ رج ق مأل يكرار الىئأل ع   طوله  -ب

 ن بأل يكرار الىئأل لمجموع اليكرارات -ج

 الن بأل بين الحد الدن  ل ىئأل ومجموع اليكرارات -د

- 

Predominant 

 هو الميغير التي ال : الميغير النوعي

 لون العينين ) يمكن اليعبير عنه بعدد

 (نوع  ي رة  يقدير الطالب

 .يعريف المدى
 7المح ضرة الث نيأل رقم الشريحأل 

 :يعريف اليكرار الن بي
∑ f = f  

 

f 
− 
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 عند تمثٌل مجموعة من القٌم بطرٌقة الدائرة تكون  -37
 :للقٌمة هً الزاوٌة المركزٌة

 360× ( مجموع القيم ÷ القيمأل ) أ-

 360× يكرار القيمأل  -ب

 360÷ يكرار القيمأل  -ج
 360× اليكرار الن بي ل قيمأل  -د

 فً طرٌقة المضلع التكراري لعرض البٌانات المنفصلة، ُتمثل -38
 : بـكل قٌمة من قٌم المتغٌر  
 طوله يعبر عن يكرار ي ك القيمأل( خط رأ ي)عمود أ-

 طوله يعبر عن يكرار ي ك القيمأل( خط ألقي)قضيب  -ب

 نقطأل إحداثييه  هي قيمأل الميغير ويكراره  -ج

 قط ع من دائرة طبق ً ليكراره  -د

فً المدرج التكراري لبٌانات المتصلة ذات فئات غٌر متساوٌة ٌكون ارتفاع أي مستطٌل  -39
 :من المستطٌالت هو

 يكرار القيمأل اليي يمث ه  الم يطيل -أ

 اليكرار الن بي ل ىئأل اليي يمث ه  الم يطيل -ب

 كث لأل يكرار الىئأل اليي يمث ه  الم يطيل -ج

 طول الىئأل اليي يمث ه  الم يطيل -د

Predominant 

 .يعريف الزاويأل المركزيأل لقيمأل م 

 13المح ضرة الث نيأل رقم الشريحأل 

 11المح ضرة الث نيأل رقم الشريحأل 

 15المح ضرة الرابعأل رقم الشريحأل 
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 :مقاٌٌس التشتت هً -40
 قيم نموتجيأل يمكن أن يمثل مجموعأل البي ن تأ-

 البي ن ت الكميأل لالنيش ر حول قيمأل ميو طأل به مق ييس يرصد الدرجأل اليي ييجه  -ب

 مق ييس يحدد الن بأل المئويأل ل يشيت المط ق ب لن بأل لقيمأل ميو طأل -ج

 هي مق ييس يرصد درجأل يم ثل أو البعد عن اليم ثل ليوزيع م  -د

 :هو أحد مقاٌٌس الوسٌط -41
 النزعأل المركزيألأ-

 اليشيتب-

 االليواءج-

 اليىرطح   -د

 االنحراف المتوسط هو أحد مقاٌٌس -42
 النزعأل المركزيألأ-

 اليشيت  -ب

 االليواءج-

 االريب ط  -د

 :معامل االختالف الربٌعً هو أحد مقاٌٌس -43
 النزعأل المركزيألأ-

 اليشيت  -ب

 االليواءج-

 اليشيت الن بي  -د

Predominant 

 4المح ضرة الع شرة رقم الشريحأل 

 4المح ضرة الث منأل رقم الشريحأل 

 6المح ضرة الع شرة رقم الشريحأل 

 16المح ضرة الح ديأل عشر رقم الشريحأل 
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 :فً المنحنى الملتوي قلٌال  إلى الٌمٌن ٌكون -44
 من المنوال >الو ط  -أ

 من المنوال <الو ط  -ب

 من الو ط >المنوال  -ج

 المنوال= الو ط   -د

ٌُعرف  -45  :على أنه متوسط مربعات انحراف القٌم عن الوسط الحسابً لهالعدد من القٌم، 
 الو ط المعي ري ل قيم -أ

 االنحراف الميو ط ل قيم -ب

 يب ين ي ك القيم -ج

 االنحراف المعي ري ل قيم -د

 

من  %75إلى مجموعتً بحٌث تقع [ بعد ترتٌبها تصاعدٌا  ]تقسم مجموعة من القٌم  هو قٌمة -46
 (.أي أكبر منها)من القٌم فوقها %25، (أي أقل منها)القٌم تحتها

 الربيع الولأ-

 الو يط -ب

 الربيع الث لث -ج

  المئين الع شر -د

Predominant 

 4المح ضرة الث نيأل عشرة رقم الشريحأل 

 12المح ضرة الع شرة رقم الشريحأل 

 8المح ضرة الح ديأل عشرة رقم الشريحأل 
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 :الدرجة المعٌارٌة لقٌمة ما تساوي -47
 الو ط الح  بي÷ [ االنحراف المعي ري –القيمأل ] أ-

 االنحراف المعي ري÷ [ الو ط الح  بي –القيمأل ] ب-

 القيمأل÷ [ الو ط الح  بي –االنحراف المعي ري ] ج-

 القيمأل÷ [ االنحراف المعي ري –الو ط الح  بي ]    -د

 :الربٌع األول لمجموعة من القٌم هو نفسه -48
 25المئين رقم أ-

 75المئين رقم ب-

 نصف الو يط ج-

 الو يط   -د

 :الوسٌط لمجموعة من القٌم هو نفسه -49
 الربيع الول -أ

 الربيع الث لث -ب

 نصف الو يط -ج

 المئين الخم ون -د

 :ٌمكن حسابه للتوزٌعات المفتوحة مقٌاس-50
 االنحراف الميو ط -أ

 المدى -ب

 الو يط -ج

 الو ط الح  بي-د

Predominant 

 19المح ضرة الح ديأل عشرة رقم الشريحأل 

 12المح ضرة الح ديأل عشرة رقم الشريحأل 

 12المح ضرة الح ديأل عشرة رقم الشريحأل 

 لن الو يط ُيعيمد لي يحديده ع   البي ن ت الموجودة لي 

 .المنيصف  ليمكن اعيم ده كمقي س ل يوزيع ت المىيوحأل

 بينم  الو ط الح  بي والمنوال ال يمكن يحديدهم  لي 

 .ح لأل اليوزيع ت اليكراريأل المىيوحأل



 متت
 بعون اهلل


