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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 

 0202لفصل الثاني/      ا
  كمية اآلداب 
 المحاضر : د. كامل أبو ضاهر  ونظم المعمومات الجغرافية  قسم الجغرافيا

 رافي بالحاسوبلمساق االحصاء الجغ 3وظيفة
 مقاييس النزصة المركزية والتشتت

 

 األسئلة التالية : أجب صن 
 

  محطة مطرية منتشرة في منطقة الشام: 06البيانات التالية لكميات األمطار المتساقطة  في   : ولالسؤال األ
 

02 12 10 11 3 1 2 1 0 12 

02 02 01 13 01 01 11 21 20 112 

32 31 30 30 41 115 2 44 52 51 

55 1 0 1 3 4 02 00 10 11 

10 10 11 12 33 44 51 22 11 00 

00 01 00 00 00 02 12 14 15 42 

 :ن الجدول التكراري المناسب كو   المطموب :
 أوجد مقاييس التشتت -2                      والوسيطأوجد المتوسط الحسابي والمنوال  -1
 المنحنى المتجمع الصاعد  -ج         المنحنى التكراري  -ب      المدرج التكراري  -أرسم:    أ -3

 

 في دراسة حول ظاهرة الجريمة في قطاع غزة ، تم عمل الجدول التالي : الثاني : السؤال 
 

X – X)
2)F X – X))F X – X F . X X الفئة / سنة عدد األشخاص 

     11 12 – 20 

     9 20 – 32 

     02 32 – 02 

     12 02 - 02 

 المجموع      
 

 0570)ه(          0473)د(          0171)ج(         0274)ب(         0370) أ ( المتوسط الحسابي هو :  -1
 570)ه(           0171)د(          5075)ج(          375)ب(           471) أ ( االنحراف المعياري هو :  -0
 570)ه(           0171)د(          5075)ج(          375)ب(         5720) أ ( نحراف المتوسط هو : اال  -3

 12)ه(          02070)د(           072)ج(       27035)ب(         0372) أ ( معامل االختالف هو :    -0



 0 

 اختر اإلجابة الصحيحة  الثالث :السؤال 
 مشاهدة فإن رتبة الوسيط تساوي :  02إذا كان عدد المشاهدات  -1

 ليس مما ذكر  -د                      11,  12 -ج                1271  -ب                       12  -أ
  فإن التباين يساوي : 3022رة تساوي سنة األخي 02 ي الإذا كانت قيمة التباين لألمطار الساقطة عمى غزة ف -0

 ممم     222 -د                   0ممم 0222 -ج            0ممم 022 -ممم                    ب 22 -أ
 ل االختالف يساوي: مممم فإن معا 002يساوي ممم والمتوسط الحسابي لألمطار  40ويلمعياري يساإذا كان االنحراف ا -3

 02 -%                         د  1 -%              ج 122 -%                     ب02 -أ
ممم ، فإن  022الوسيط يساوي ممم و  022المتوسط الحسابي يساوي ممم و  122نحراف المعياري يساوي إذا كان اال  -0

 معامل الميالن يساوي : 
 % (02)  -) صفر (                      د -(            ج 274) +  -(                ب  274-)  -أ

 % فإن ذلك يعني أن : 32إذا كان معامل االختالف يساوي  -0
 جتمع متجانس و التشتت قميل الم -ال يوجد تجانس في المجتمع اإلحصائي و المجتمع مشتت                ب -أ

 كل ما ذكر خطأ  -المجتمع اإلحصائي مجتمع منتظم                                      د -ج
 ، فإن أحسن مقياس النزعة مركزية هو :( يوماً 7،  0، 0، 00، 0، 0، 3، 0)  المواليد مرضىذا كانت أعمار عينة من إ -0

  ليس مما سبق  -المنوال            د -الوسيط الحسابي             ج -المتوسط الحسابي                  ب -أ
 إذا كانت المشاهدات بأحد المتغيرات تقاس بالمتر ، فإن معامل االختالف يقاس بـ :  -7

     ليس مما سبق  -ليس لها وحدة قياس            د -ج            0)المتر(  -بالمتر                   ب -أ
 : % فإن ذلك يعني أن 02إذا كان معامل االختالف يساوي  -4

 المجتمع متجانس والتشتت قميل  -ال يوجد تجانس في المجتمع اإلحصائي والمجتمع مشتت                 ب -أ
 كل ما ذكر خطأ  -المجتمع اإلحصائي مجتمع منتظم                                      د -ج

 ( فإن:  002،  002،  002 ، 002،  002أذا كانت كميات األمطار الساقطة في الخمس سنوات الماضية )  -9

  022  -د 022   -ج 2   -ب 012   -أ المتوسط الحسابي يساوي     :   -أ
 022  -د 022   -ج 2   -ب 012   -أ الوسيط الحسابي يساوي     : -ب

 =  مجموع االنحرافات لمجموعة من المشاهدات عن المتوسط الحسابي  -12

 ( 0) -د       (            0)  -ج            (            1) -ب               ) صفر(            -أ           

 :  إذا كانت قيمة االنحراف المعياري أكثر من قيمة المتوسط الحسابي فإن ذلك يعني أن البيانات -11
  توزيع مشتت بشكل كبير -د             توزيع عشوائي  -توزيع منتظم           ج -توزيع مركز              ب -أ     

 إذا كانت المشاهدات بأحد المتغيرات تقاس بالكيموجرام ، فإن معامل االختالف يقاس بـ :  -10

     ليس مما سبق  -ليس لها وحدة قياس            د -ج            0)كيموجرام(  -بالكيموجرام                 ب -أ          
 ( يومًا ، فإن أحسن مقياس النزعة مركزية هو :0، 02، 0، 0، 3، 0إذا كانت أعمار عينة من األطفال )  -13

      ليس مما سبق -المنوال            د -الوسيط الحسابي             ج -المتوسط الحسابي                  ب -أ         
 % فإن ذلك يعني أن : 42امل االختالف يساوي إذا كان مع -10

  المجتمع متجانس والتشتت قميل -ب          ال يوجد تجانس في المجتمع اإلحصائي والمجتمع مشتت        -أ
 كل ما ذكر خطأ  -د          المجتمع اإلحصائي مجتمع منتظم                             -ج
 



 0 

 =  مجموع االنحرافات لمجموعة من المشاهدات عن المتوسط الحسابي  -10

 ( 0) -(                د 0)  -(                    ج 1) -) صفر(                       ب -أ     

 ( فإن:  002،  002،  002،  002،  002طة في الخمس سنوات الماضية ) أذا كانت كميات األمطار الساق -10

  022  -د 022   -ج 2   -ب 012   -أ المتوسط الحسابي يساوي     :   -أ
 022  -د 022   -ج 2   -ب 012   -أ الوسيط الحسابي يساوي     : -ب

 % فإن ذلك يعني أن : 42إذا كان معامل االختالف يساوي  -17
 المجتمع متجانس والتشتت قميل  -ب                 ال يوجد تجانس في المجتمع اإلحصائي والمجتمع مشتت -أ

 كل ما ذكر خطأ  -د                   المجتمع اإلحصائي مجتمع منتظم                    -ج
 

 6 خبمسالالسؤال 

 12،  0،  4،  0، 0ات التدخين في عينة بالشكل التالي : )في دراسة حول انتشار مرض سرطان الرئة ، وجد أن عدد سنو 
  12،  12،  4،  4،  4،  0،  0،  0،  0،  0( أجب عمى األسئمة التالية :  12،  4،  0،  0،  4، 

  5)ه(             1)د(            4)ج(            2)ب(            3) أ ( العمر الوسيط لفترة التدخين هو :   (1

  4)ه(             2)د(           1)ج(             3)ب(           12:        ) أ ( نوال لفترة التدخين هو الم (0

 370)ه(         0710)د(           22)ج(            2)ب(         272) أ (  المتوسط الحسابي لفترة التدخين :  (0

  5)ه(             1)د(             4)ج(            2ب(  )         3) أ ( المدى لممشاهدات السابقة هو:  (0

  5)ه(             1)د(            0710)ج(        1710)ب(           3) أ ( االنحراف المعياري لممشاهدات:  (1

 51(  )ه        11)د(               02)ج(         4074)ب(      0470) أ ( معامل االختالف لممشاهدات :   (0
 

 الرابع : السؤال 
طالب من طمبة الجامعة، فتم  322المناخية لطمبة الجامعة اإلسالمية،  تم اختيار في دراسة حول وعي طمبة عن التغيرات 

طالبًا بأنهم ال يعرفون ، باالعتماد  122سؤال كل طالب منهم إذا كان بعرف ظاهرة االحتباس الحراري )نعم ، ال( ، فأجاب 
 عمى هذه المعمومات ، يمكن أن نقول : 

     جميع ما سبق -طالب      د 122 -طالب       ج 022  -جامعة             بطمبة ال -أالمجتمع اإلحصائي هو:    (1

 جميع ما سبق     -طالب       د 122 -طالب      ج 022  -طمبة الجامعة             ب -أتتكون عينة الدراسة من :  (0

 ليس مما سبق  -عي الطمبة      دو  -معرفة االحتباس    ج -طمبة قطاع غزة       ب -أالمتغير في هذه الدراسة هو :  (0

 متغير رتبي -متغير رمزي        د -متغير نوعي       ج -متغير كمي     ب -أمتغير معرفة االحتباس ) نعم ، ال (:  (0
 

 

 األسئلةانتهت 


