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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 

 
   يلفصل الثانا كمية اآلداب 
 رالمحاضر : د. كامل أبو ضاى  ونظم المعمومات الجغرافية  قسم الجغرافيا

 للوحدة األولى 1وظيفة رقم 
 

 األسئلة التالية : أجب عن 
                                                            اختر اإلجابة الصحيحة : السؤال األول :

، تم أالف طالب 5، عدد طمبة الجامعة  في أحدى الجامعات كانت البيانات التالية ،جغرافية االنتخابات في دراسة حول
، عن رأييم في االنتخابات المحمية ، وتم سؤاليمالعمم وجود خمس كميات في الجامعة، مع طالب 555يا أخذ عينة حجم

 يمكن أن نقول : ،  (موافق جدًا ، وموافق ، ومحايد ، ومعارض ، ومعارض جدا) وكانت االجابة المطموبة

     جميع ما سبق -د   طالب    5000 -ج       طالب    500  -ب         طمبة الجامعة -أ:   ىو اإلحصائيالمجتمع  -1

 جميع ما سبق     -د      طمبة الكميات -ج      طالب     500  -ب       طمبة الجامعة   -أ:  من تتكون عينة الدراسة -2

 ليس مما سبق  -د      الطمبة وعي -ج    رأيهم في االنتخابات -ب       طمبة قطاع غزة -أ:  المتغير في ىذه الدراسة -3

 متغير رتبي -د      رمزيمتغير  -ج         متغير نوعي   -ب           متغير كمي -أ: تغير رأي الطمبة        م -4

 عنقودية  -د      منتظمة     -ج طبقية                  -ب          بسيطة      -أالعينة التي يمكن أخذىا :   -5

 
 يقاس بـ :  ، فإن معامل الميالن تقاس بالمترلمتغيرات إذا كانت المشاىدات بأحد ا -6

     ليس مما سبق  -ليس لها وحدة قياس            د -ج            2()المتر  -ب                   بالمتر -أ 
 :  من أىداف عمم الجغرافيا  -7

   دراسة أنماط التباين المكاني -ب                               السعي لبناء نماذج و نظريات          -أ      
   ) أ + ب(  -دراسة الظواهر المتكرر حدوثها                                     د -ج      

 الموضوعية تعني :  -8

 من نتائج اآلخرين ومصداقيتها التثبت  -ب                أن التطور عممية تراكمية تستغرق سنوات طويمة                  - أ

  جميع ما سبق -د          قدرة الباحث عمى التأكد من نتائج التجارب العممية السابقة               -ج
ناث -أ   من البيانات النوعية: -9  تصنيف المنحدرات      -تصنيف المجتمع التعميمي       ج -ب            تقسيم المجتمع لذكور وا 

 

 كان من أىم توصيات المؤتمر األمريكي و المجان التي شكميا لمبحث في طبيعة عمم الجغرافيا :  -15
 ضرورة تخمي الجغرافيا عن البحث في الظواهر الجغرافية غير الكمية . -أ     
 قوانين و نظريات .السعي باستمرار لموصول إلى تعميمات عمى شكل  -ب     
 جميع ما سبق  -المحافظة عمى وسائل البحث الجغرافي                                                         د -ج     
 يقترن استخدام األسموب الكمي في الجغرافيا بعممية التنظير الجغرافي و التي تعني :   -11

 دراسة الظواهر النادرة الحدوث  -ب                                  السعي لبناء نماذج و نظريات       -أ      
 ليس مما سبق   -دراسة الظواهر المتكرر حدوثها                                     د -ج      
 عمم الجغرافيا يدرس الظاىرات الجغرافية بقسمييا الطبيعي والبشري ويدرس فييا :  -12

 جميع ما سبق  -العالقات المتبادلة بين الظواهر الجغرافية      د -التطور الزماني          ج -التوزيع المكاني       ب - أ
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 الموضوعية تعني :  -13

 التثبت من نتائج اآلخرين ومصداقيتها  -أن التطور عممية تراكمية تستغرق سنوات طويمة                                 ب - ب

 جميع ما سبق  -لباحث عمى التأكد من نتائج التجارب العممية السابقة                       دقدرة ا  -ج
ناث            ب -أ   من البيانات النوعية: -14  تصنيف المنحدرات      -تصنيف المجتمع التعميمي       ج -تقسيم المجتمع لذكور وا 

 

 التي تعني : رافيا بعممية التنظير الجغرافي و يقترن استخدام األسموب الكمي في الجغ -15
 دراسة الظواهر النادرة الحدوث  -ب                                السعي لبناء نماذج و نظريات         -أ      
  جميع ماسبق   -د                                 دراسة الظواهر المتكرر حدوثها     -ج      

 

  الثاني :السؤال 
طمبة قطاع غزة ، تم سؤال كل طالب منيم إذا كان مدخنًا أم ال طالب من  155في دراسة حول ظاىرة التدخين،  تم اختيار  

 طالبًا بأنيم يدخنون ، باالعتماد عمى ىذه المعمومات ، يمكن أن نقول :  25)نعم ، ال( ، فأجاب 

     جميع ما سبق -طالب       د 20 -طالب        ج 100  -ب      طمبة قطاع غزة    -أ:   ىو المجتمع اإلحصائي -16

 جميع ما سبق     -طالب        د 20 -طالب      ج 100  -ب      طمبة قطاع غزة  -أ:  من كون عينة الدراسةتت -17

 ليس مما سبق  -المدخنون        د  -التدخين          ج  -ب   غزة    طمبة قطاع -أالمتغير في ىذه الدراسة ىو :  -11

 متغير رتبي -متغير رمزي     د -متغير نوعي       ج -ب        متغير كمي  -أمتغير التدخين ) نعم ، ال ( :  -19
 

 الثالث السؤال 
 تعرف عمى : ال Exploreاستكشاف البيانات إن أىم ما نستفيد منو من  -1

  تجانس البيانات -د       الطبيعيالتوزيع  -ج           المقاييس الوصفية  -ب           القيم الشاذة لمبيانات   -أ    
 كبيرًا فإن التوزيع :  وسيط الحسابيالحسابي وال إذا كان الفرق كبيرًا بين المتوسط -2

 توزيع بعيد عن الطبيعي  -د      التواء سالب   -ج              التواء موجب    -ب                     طبيعي     -أ    
 فإن :  1، والخطأ المعياري لاللتواء =  Skewness  =1.1إذا كان معامل االلتواء  -3

 توزيع بعيد عن الطبيعي  -د         التواء سالب  -ج                التواء موجب -ب                      طبيعي   -أ    
 حالة ، فإننا نستخدم :  33من  ت في اختبار التوزيع الطبيعي أقلإذا كان عدد الحاال -4

 ليس مما سبق  -د       Levneنستخدم اختبار ليفني  -ج         اختبار شابيرو -ب           اختبار كولمجروف -أ    
 فإننا :   3.15توى الداللة في نتيجة اختبار شابيرو إذا كانت قيمة مس -5

 ليس مما سبق -د       نقبل الفرضية البديمة  -ج         نقبل فرضية العدم -ب          نرفض فرضية العدم  -أ      
 

 الرابع : لسؤال ا
ال معنى كمي لألرقام فيه وتستخدم األرقام كبديل لألسماء وأفضل مقياس لمنزعة المستوى ........ :  -1

 ى : المركزية هو المنوال وال توجد عمميات حسابية يمكن أن تستخدم في هذا المستو 
 المستوى النسبي  -د          المستوى الفئوي     -ج           المستوى الرتبي    -ب        المستوى االسمى      -أ       

  ....لمشاهدات:، ويكون عدد المبيانات توزيعًا طبيعيًا أم ال لمعرفة إذا ما كان التوزيع شابيرو يستخدم اختبار -2
 07أكثر من  -د                    37أقل من  -ج             37اكثر من  –ب                    07أقل من  -أ       
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المستوى ........ : تتوفر في هذا المستوى جميع خصائص المستويات السابقة، فاألرقام هنا لها مدلول كمي،  -3
 :وية تدل عمى كميات متساوية من السمة المقاسةوتفيد الترتيب، والمسافات المتسا

 المستوى النسبي  -د           المستوى الفئوي    -ج           المستوى الرتبي    -ب        المستوى االسمى      -أ       
  ....لمشاهدات:، ويكون عدد المبيانات توزيعًا طبيعيًا أم ال لمعرفة إذا ما كان التوزيع شابيرو يستخدم اختبار  -4

 07أكثر من  -د                    37أقل من  -ج             37اكثر من  –ب                    07أقل من  -أ       
 فإننا :   7.70إذا كانت قيمة مستوى الداللة في نتيجة اختبار شابيرو   -5

 نرفض الفرضية البديمة  -نقبل الفرضية البديمة        د  -نقبل فرضية العدم        ج -نرفض فرضية العدم        ب -أ    
 تعرف عمى : ال Exploreاستكشاف البيانات إن أىم ما نستفيد منو من   -6

  تجانس البيانات -د    التوزيع الطبيعي  -ج      المقاييس الوصفية  -ب      القيم الشاذة لمبيانات   -أ  
 كبيرًا فإن التوزيع :  لحسابيالحسابي والوسيط ا إذا كان الفرق كبيرًا بين المتوسط  -7

 توزيع بعيد عن الطبيعي  -د     التواء سالب   -ج         التواء موجب    -ب          طبيعي     -أ    
 فإن :  1، والخطأ المعياري لاللتواء =  Skewness  =1.1إذا كان معامل االلتواء   -8

 توزيع بعيد عن الطبيعي  -د          التواء سالب  -ج    التواء موجب     -ب            طبيعي   -أ    
 حالة ، فإننا نستخدم :  33من  ت في اختبار التوزيع الطبيعي أقلإذا كان عدد الحاال  -9

 ليس مما سبق  -د      Levne نستخدم اختبار ليفن -ج    اختبار شابيرو -اختبار كولمجروف   ب -أ    
 فإننا :   3.15داللة في نتيجة اختبار شابيرو إذا كانت قيمة مستوى ال -13
 ليس مما سبق -د     نقبل الفرضية البديمة  -ج     نقبل فرضية العدم -ب    نرفض فرضية العدم  -أ        

 
 األسئمةانتيت 

 


