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 لجزء النظرياختبار ا

 

 :فً المرحلة االولى من كتابة اسئلة وفقرات االستبٌان ٌتم1- 

 .a. إجراء بعض المقابالت االستطالعٌة.  

 .b. وضع النموذج التصوري. 

 .c. قٌاس الصدق والثبات. 

.d.  اطار البحث تحدٌد. 

 

 :ب تنتمً إلٌة هذه الفقرةمدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبٌان مع المجال الذي  ٌعرف2- 

.a.  الداخلً االتساق . 

 .b.  البنائً الصدق.  

 .c. المقٌاس صدق. 

 .d. الثبات.  

 

 :مٌزانٌة محددة هنا ٌفضل كان المجتمع اكبر مما تسمح به امكانٌة الباحث، فالبد من تحقٌق نتائج اكثر دقة فً ظل اذا3- 

 .a.  اجراء حصر شامل لكل مفردات المجتمع.  

 .b. اختٌار عٌنة حصصٌة.  

 .c. اختٌار عٌنة عشوائٌة. 

.d.  مسح بالعٌنة اجراء. 

 

وتكون المسافة بٌن مفردات العٌنة التً تم اختٌارها  العٌنة العشوائٌة التً ال تعطً فرص متساوٌة لألفراد فً االختٌار،4- 

 :العٌنة ثابتة هً

 .aالبسٌطة.  

.b.  المنتظمة. 

 .c.  العنقودٌة.  

 .d. الطبقٌة.  

 

 :تكون اسئلته االستبٌان ترجمة ألهداف البحث وتحلٌل لتساؤالته وفروضه لذا ٌجب ان5- 

 .a. ومعقدة موجهة.  

 .b. وواضحة مثٌرة. 

 .c. اٌحائٌة ومتسلسلة.  

.d.  متحيزة محايدة وغير.  

 

 :هً إحدى طرق كتابةNull Hypothesis الطرٌقة الصفرٌة6- 

.a.   ثالبح فرضٌات. 

 .b. المراجع. 

 .c. أهداف البحث.  

.d. البحث عنوان.  

 

 :المتغٌرات الى تنقسم7- 

.a. واسمٌة ترتٌبٌة.  

.b. ومتصلة متقطعة.  

.c. وكمٌة وصفٌة. 

.d. وصفٌة واسمٌة.  
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 :التحري من صدق المجٌب بوضع اسئلة ٌتم8- 

.a.مقٌدة.  

.b.  استكشافٌة . 

 .c. قصٌرة. 

 .d. متحٌزة. 

 

 :نستخدم االمر SPSS باستخدام برنامج Random sample لتحدٌد بٌانات عٌنة عشوائٌة9- 

Sort Cases. .a 

Compute. .b 

.c Select Cases. 

Cross tabs. .d 

 

 :ل Sort case ٌستخدم االمر فرز البٌانات10- 

.a.  البٌانات ترتٌب. 

 .b. االرتباط قٌاس.  

 .c. البٌانات اختٌار جزء من. 

 .d. االنحدار تكوٌن نموذج. 

 

 :العٌنات الالحتمالٌة أو غٌر العشوائٌة العٌنة من11- 

 .a. المنتظمة. 

 .b. الطبقٌة. 

.c.  الحصصٌة . 

 .d. العنقودٌة. 

 

 :الشامل هو الحصر12- 

 .a. اإلحصائً مجموعة جزئٌة من المجتمع.  

 .b.  العشوائٌة كل مفردات العٌنة. 

.c.   المجتمع مفرداتدراسة خصائص كل. 

 

 :العٌنة ٌشمل تصمٌم13- 

 .a. البٌانات اعداد الجداول وتحلٌل. 

 .b. الدراسة تحدٌد مجتمع. 

 .c. العشوائٌة تحدٌد نوع العٌنة.  

.d.  العٌنة التقدٌر وتحدٌد حجم.  

 

ها ضمن مفردات العٌنة هً متساوٌة لكً ٌتم اختٌار العٌنة التً ٌتم اختٌارها بطرٌقة تعطً كل فرد فً المجتمع فرصة14- 

 :عٌنة

 .a. غٌر عشوائٌة.  

b.عشوائٌة منتظمة.  

c. بسٌطة عشوائٌة. 

 .d. عشوائٌة طبقٌة.  
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 :تعرٌف اسم المتغٌر كامال فً ٌتم15- 

Values .b 

Type .c 

.d Label 

 

 :تستخدم طرٌقة التجزئة النصفٌة لقٌاس16- 

 .a. التباٌن.  

 .b. االرتباط. 

.c.  الثبات. 

 .d. الصدق. 

 

 :وٌكون Type تحدٌد ال ٌتم SPSS ادخال متغٌر كمً مثل العمر فً برنامج عند17- 

Scientific notation .a 

.b Numeric 

String .c 

Date .d 

 

 :المسح بالعٌنة ب ٌتمٌز18- 

 .a. الدراسة زٌادة تكالٌف.  

.b.  النتائج زٌادة دقة . 

 .c. زٌادة زمن الدراسة.  

 .d.  اطار المعاٌنةتوسٌع. 

 

 :ل Compute ٌستخدم االمر19- 

 .a. محدد اختٌار مجموعة من البٌانات بناًء على شرط. 

.b.  متغٌر سابقة بناًء على دوال محددة استحداث متغٌر ٌعتمد على. 

 .c. المتغٌرات تعرٌف.  

 .d. البٌانات اختٌار عٌنة عشوائٌة من. 

 

معتمدة النها تتعرض  عدد من جامعً البٌانات المؤهلٌن واال تصبح النتائج غٌر المسح بالعٌنة توفٌر وتدرٌب ٌتطلب20- 

 `ed3xxdr:لخطأ

 .a. عدم تحدٌد حجم العٌنة المناسب. 

 .b. عدم اختٌار العٌنة العشوائٌة المناسبة.  

 .c. المعاٌنة.  

.d.   التحٌز  
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 2واجب التطبٌقً 

 1السؤال 

 (2عملً البٌانات )واجب  مستخدما ملف

 الطالب فً الواجبات ودرجة الطالب فً االختبار الشهر، للمتغٌرٌن درجة Pearson اوجد معامل ارتباط بٌرسون

 خطً نجد هناك ارتباط

 

.a.  المحسوبة ( معنوي )الن مستوى المعنوٌة02.0.طردي متوسط)حٌث ان معامل ارتباط بٌرسون ٌساوي Sig. 

 .فً االختبار الشهري الطالب فً الواجبات ودرجة الطالب( بٌن درجة 0.0.وهً اقل من  0.000=

 

.b. معنوي )الن مستوى المعنوٌة المحسوبة (0.806 عكسً قوي )حٌث ان معامل ارتباط بٌرسون ٌساوي Sig. =0.000 

 .الطالب فً الواجبات ودرجة الطالب فً االختبار الشهري ( بٌن درجة0.0.وهً اقل من 

 

.c. ( غٌر معنوي )الن مستوى المعنوٌة المحسوبة02.0.امل ارتباط بٌرسون ٌساوي ان مع طردي قوي )حٌث Sig. 

 .الشهري ( بٌن درجة الطالب فً الواجبات ودرجة الطالب فً االختبار0.0.وهً اقل من  0.000=

 

.d. 0.000( معنوي )الن مستوى المعنوٌة المحسوبة02.0.ٌساوي  طردي قوي )حٌث ان معامل ارتباط بٌرسون Sig. = 

 .درجة الطالب فً الواجبات ودرجة الطالب فً االختبار الشهري ( بٌن0.0.وهً اقل من 

 

 2السؤال 

 (2مستخدما بٌانات الملف )واجب عملً 

 الشهري( ثم درجات الطالب والذي ٌساوي )درجة الطالب فً الواجبات + درجة الطالب فً االختبار كون متغٌر مجموع

 ارتباط نجد هناك .والقسم الذي ٌدرس به الطالب بٌن مجموع درجات الطالب Spearman ناوجد معامل ارتباط سبٌرما

 

.a. ( 0.326عكسً ضعٌف ) حٌث ان معامل ارتباط  -Spearman =  الن قٌمة المعنوٌة المحسوبة  )معنويSig.=  

 .والقسم الذي ٌدرس به ( بٌن مجموع درجات الطالب0.0.اقل من  0.011

 

b.ح ( ٌث ان معامل ارتباطعكسً ضعٌف Spearman = - 0.326 ) غٌر معنوي ) الن قٌمة المعنوٌة المحسوبة Sig.= 

 .مجموع درجات الطالب والقسم الذي ٌدرس به ( بٌن0.0.اكبر من  0.11

 

.c. حٌث ان معامل ( ارتباط طردي ضعٌف Spearman = 0.326 ) معنوي ) الن قٌمة المعنوٌة المحسوبة Sig.= 

 .مجموع درجات الطالب والقسم الذي ٌدرس به بٌن (0.11

 

.d. حٌث ان معامل ارتباط ( عكسً متوسط Spearman = - 0.326 ) المعنوٌة المحسوبة معنوي ) الن قٌمة Sig.= 

 .ٌدرس به ( بٌن مجموع درجات الطالب والقسم الذي0.0.اقل من  0.011
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 3السؤال 

 (2 مستخدما بٌانات الملف )واجب عملً

 درجة الطالب فً االختبار الشهري( ثم + متغٌر مجموع درجات الطالب والذي ٌساوي )درجة الطالب فً الواجبات كون

 .على درجة الطالب فً االختبار الشهر والقسم الذي ٌدرس به الطالب كون معادلة انحدار مجموع درجات الطالب

  :والقسم الذي ٌدرس به الطالبالمتغٌرٌن المستقلٌن درجة الطالب فً االختبار الشهر  نجد ان

 

.a.  ًومعامل القسم الذي ٌدرس به الطالب هً  10311معنوٌٌن الن قٌمة معامل درجة الطالب فً االختبار الشهري ه-

20111. 

 

.b. معنوٌٌن الن قٌمة المعنوٌة المحسوبة الختبار F ًه Sig. =0.000 0.05 وهً اقل من. 

 

.c. الختبار محسوبةال معنوٌٌن الن قٌمة المعنوٌةt  ًلكل من المتغٌرٌن هSig.=0.000  0.05.من وهً اقل  

 

.d. الختبار غٌر معنوٌٌن الن قٌمة المعنوٌة المحسوبة t من المتغٌرٌن هً لكل Sig.=0.000  0.0.وهً اقل من. 

 

 4 السؤال

 (2مستخدما بٌانات الملف )واجب عملً 

 ثم (جة الطالب فً الواجبات + درجة الطالب فً االختبار الشهريوالذي ٌساوي )در كون متغٌر مجموع درجات الطالب

 والقسم الذي ٌدرس به الطالب، نجد كون معادلة انحدار مجموع درجات الطالب على درجة الطالب فً االختبار الشهر

 Adjusted R Square من قٌمة معامل التحدٌد

 

.a. ًمن التغٌرات التً تحدث 3102الذي ٌدرس به الطالب ٌفسران االختبار الشهري والقسم  المتغٌرٌن درجة الطالب ف %

 .مجموع درجات الطالب فً

.b. من التغٌرات التً تحدث 3200الشهري والقسم الذي ٌدرس به الطالب ٌفسران  المتغٌرٌن درجة الطالب فً االختبار %

 .درجات0الطالب فً مجموع

.c. االختبار الشهري والقسم الذي ٌدرس لب فًهناك ارتباط طردي قوي بٌن المتغٌرٌن درجة الطا. 

.d. ًاالختبار الشهري والقسم الذي ٌدرس به الطالب ٌرتبطان طردٌا مع المتغٌر مجموع درجات المتغٌرٌن درجة الطالب ف 

 .الطالب

 

 0السؤال 

 (2 مستخدما بٌانات الملف )واجب عملً

 درجة الطالب فً االختبار الشهري( ثم + فً الواجباتكون متغٌر مجموع درجات الطالب والذي ٌساوي )درجة الطالب 

 .على درجة الطالب فً االختبار الشهر والقسم الذي ٌدرس به الطالب كون معادلة انحدار مجموع درجات الطالب

 :نموذج االنحدار الخطً المتعدد نجد ان

 

.a. معنوٌاً الن قٌمةF=1016.701  والمعنوٌة المحسوبة لهاSig. = 0.000  0.0.ً اقل من وه 

.b. معنوٌاً الن قٌمة t=6.149 لثابت المعادلة (constant) والمعنوٌة المحسوبة له Sig. = 0.000  0.0.وهً اقل من 

.c. غٌر معنوي الن قٌمة t=6.149 المعادلة لثابت (constant) والمعنوٌة المحسوبة له Sig. = 0.000  وهً اقل من

.0.0 

.d. غٌر معنوي الن قٌمة F=1016.701 والمعنوٌة المحسوبة لها Sig. = 0.000 0.05 وهً اقل من 
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 3واجب التطبٌقً 

 لمتغٌر مستوى التعلٌم One sample chi-squre test جري اختبار -1

 

.a. اختالف معنوي بٌن فئات متغٌر مستوى التعلٌم الن لٌست هناك .Sig  0.0.اقل من 

.b.  مستوى التعلٌم النهناك اختالف معنوي بٌن فئات متغٌر .Sig 0.05 اكبر من 

.c. متغٌر مستوى التعلٌم الن لٌست هناك اختالف معنوي بٌن فئات .Sig 0.05 اكبر من 

.d. بٌن فئات متغٌر مستوى التعلٌم الن هناك اختالف معنوي.Sig   0.0.اقل من 

 

 تلفزٌونلمتغٌر ٌحصل على االخبار من ال One sample Binomial test اجري اختبار -2

 

.a. بٌن فئات متغٌر الحصول على االخبار من التلفزٌون الن لٌست هناك اختالف معنوي .Sig  0.0.اقل من 

.b. هناك اختالف معنوي بٌن فئات متغٌر الحصول على االخبار من التلفزٌون الن .Sig  0.0.اكبر من 

.c. تلفزٌون النمتغٌر الحصول على االخبار من ال هناك اختالف معنوي بٌن فئات.Sig   0.0.اقل من 

.d. التلفزٌون الن لٌست هناك اختالف معنوي بٌن فئات الحصول على االخبار من .Sig  0.0.اكبر من 

 

 ٌختلف باختالف مستوى التعلٌم الختبار ان رتب متغٌر عدد االبناء Kruskal Waills اجري اختبار 3- 

 

.a. االبناء بٌن بٌن مستوٌات التعلٌم المختلفة الن لٌس هناك اختالف معنوي فً رتب عدد Sig = 47 

.b.معنوي فً رتب عدد االبناء بٌن بٌن مستوٌات التعلٌم المختلفة الن هناك اختالف Sig 0.05 اكبر من 

.c. التعلٌم المختلفة الن لٌس هناك اختالف معنوي فً رتب عدد االبناء بٌن بٌن مستوٌات chi- square = 6.99 

.d. فً رتب عدد االبناء بٌن بٌن مستوٌات التعلٌم المختلفة الن هناك اختالف معنوي لٌسSig  0.05اكبر من  

 

 الختبار ان رتب متغٌر العمر ٌختلف باختالف النوع mann-whiteny U اجري اختبار4- 

 

.a. بٌن الذكور واالناث فً رتب العمر الن هناك اختالف معنوي Sig = 0.757 

. .bمعنوي بٌن الذكور واالناث فً رتب العمر الن تالفلٌس هناك اخSig = 0.757  0.05اكبر من  

.c. واالناث فً رتب العمر الن لٌس هناك اختالف معنوي بٌن الذكور mann-whiteny U=279 

.d. بٌن الذكور واالناث فً رتب العمر الن لٌس هناك اختالف معنوي Sig = -0.310  0.0.اقل من 

 

 ٌختلف معنوٌا عن متوسط رتب متغٌر العمر الختبار ان متوسط رتب متغٌر عدد االبناء Wilcoxon اجري اختبار5- 

 

.a. ٌختلف معنوٌا عن متوسط رتب متغٌر العمر الن متوسط رتب متغٌر عدد االبناء Sig=1275 

.b. عدد االبناء ٌختلف معنوٌا عن متوسط رتب متغٌر العمر الن متوسط رتب متغٌرSig=0.000  

.c. ٌختلف معنوٌا عن متوسط رتب متغٌر العمر الن متوسط رتب متغٌر عدد االبناء ال Sig=0.000 

.d. النمتغٌر عدد االبناء ٌختلف معنوٌا عن متوسط رتب متغٌر العمر  متوسط رتب Sig=50 


