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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 

 0202لفصلىالثاني/ىىىىىىا
  كمية اآلداب 
 المحاضر : د. كامل أبو ضاهر  ونظم المعمومات الجغرافية  قسم الجغرافيا

ىافيىبالحاسوبلمساقىاالحصاءىالجغرى3رقمىوظوفة
ىللتوزوعاتىالمكانوةىومقاووسىالتركز

ىاألسئلةىالتالوةى:ىأجبىصنى
 

 درجات ( 10: إذا كان توزيع الوحدات السكنية في أربعة أحياء بالشكل التالي :           )  ولالسؤال األ
عدد الوحدات  الحي  

 السكنية
 التراكمي التنازلي %

0 
التوزيع 
 المنتظم

 التراكمي
R 

التوزيع 
 المركز

 التراكمي
M 

        60 الحي األول
        150 الحي الثاني

        240 حي الثالثال
        255  حي الرابعال

         المجموع

 المطموب / 
 ال ؟ أم أوجد قرينة لورنز ، وهل التوزيع توزيع منتظم  -1
 معامل جيبس ومارتن وقارن بين قرينة لورنز ومعامل جيبس ومارتن   -2

ى

 :يبين الجدول التالي توزيع مجموعة من المصانع إلحدى أنواع الصناعة   :الثاني السؤال
 

 رفح خانيونس الوسطى شمال غزة غزة المحافظة 
 30 10 50 150 5000 عدد المصانع  

 

 ن الصناعات . المطموب : هل يوجد توطن صناعي في قطاع غزة لهذا النوع م       
  

ى ألف نسمة ( 111جيبي عن ما يمي :  عدد السكان ) من الجدول التالي أجب / أى: ثالثالسؤال ال
 ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب أ المركز العمراني

 01 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 اإلحداثي السيني
 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 اإلحداثي الصادي 

 1 1 1 0 0 0 0 01 0 0 0 0 عدد السكان
 

 ياني لمبيانات السابقة موضحًا عميو ما يمي :أرسم الشكل الب المطلوبى:
 درجة التركز  -الوسيط المكاني     د -المسافة المعيارية        ج -الوسط المكاني الموزون            ب -أ



 0 

 درجة ( 02)                             الجدول التالي يبين إحداثيات مجموعة من المدن ::  رابعالالسؤال 
   

ينة
لمد

ا
 

اإلحدددددددددددددداثي 
 (Xالسيني )

اإلحددددددددددددددددداثي 
 (Yالصادي)

عدددددددددددددد السددددددددددددكان 
W W. X W.Y Xألف نسمة(02)

2 
Y

2 

أقرب 
 موقع 

الجار 
 األقرب

d 

       02 0201 0201 أ
       1 0201 501 ب
       0 501 201 ج
      3 0001 201 د

 02 001 0001 هد  
       02 101 501 و      

       01 301 001 ز
       1 501 301 ح
∑ 01 00 W=120∑       

   المتوسط 
 

    

 :ىىمعىالتفسورىىأرسمىالشكلىالبوانيىمنىالجدولىالسابقىثمىحددىماىولي

  الموزون المكاني الوسط  -0المكاني البسيط لهذه المنطقة الجغرافية .                              الوسط -1
 (0كم 100قرينة الجار األقرب )مساحة المنطقة الجغرافية  -0هذه المدن (           ت لعيارية ) قياس التشتلمالمسافة ا -0      

 

  :تمثل البيانات التالية اإلحداثيات السينية واإلحداثيات الصادية لستة مواقع ىى:خامسالالسؤال 
اإلحدددددداثيىىالموقعى

ىالسوني
اإلحدددددداثيى

ىالصاديى
صدددددددددددددى
ىالمصانعى

ى

ىى022ى0ى3ىأ
ىى0ى5ى1ىب
ىى05ى0ى9ىج
ىى1ى1ى1ىد
ىى1ى0ى5ىهد
ىى02ى5ى0ىو

 ر االختالف بينهما ، ثم  الوسيط والمسافة المعياريةأوجد الوسط المكاني البسيط والموزون وفس  :المطلوبى
 

 يبين الجدول التالي توزيع مجموعة من المصانع إلحدى أنواع الصناعة  :سادسالسؤال ال
      

 0111 101 01 11 01 



 0 

وازن بين نسبة التركز الفصمي لألمطار في مدينة غزة التي تقع ضمن مناخ البحر المتوسط و مدينة  سابع :الالسؤال 
 التي تمثل مناخ غربي أوربا .  فاليتا

 الخريف الصيف الربيع الشتاء الفصل

 0 1 0 00 األمطار في غزة/سم

 00 00 00 01 األمطار في فاليتا /سم 

 
 الجدول التالي يبين عدد المصانع في محافظات قطاع غزة الثامن: السؤال  

    عدد المصبنع  المحبفظة 

    111 شمبل غزة 

    101 غزة 

    01 الوسطى 

    01 خبنيونس  

    01 رفح 
 

 نشاط الصناعي و تفسيره قياس درجة التنوع في ال  المطموب :
 

ىالشكل المرافق يوضح التوزيع المكاني لمجموعة من المدن : : تاسعالسؤال ال

     د*         

 
     ب*        
           أ*  
 ج*            
             
        ح*     
       و*      
             
   ز*         ـه* 
             

ى

ى

ىالسابقىحددىماىوليى:ىىىصلىىالشكل
 الوسط المكاني البسيط لهذه المنطقة الجغرافية .  -1
 المسافة المعيارية ) قياس التشتت لهذه المدن (  -0

 σ  =0200*( وقيمة   0كم 100قرينة الجار األقرب ) مع العمم أن مساحة المنطقة الجغرافية  -0



 0 

 جموعة من اإلمارات في المممكة العربية السعودية : يبين الجدول التالي توزيع كثافة السكان في م: عاشرلالسؤال ا
 الباحة تبوك حائل القصيم جيزان المدينة  عسير الشرقية الرياض مكة  اإلمارة 
 29 3 4 9 50 7 17 5 10 28 الكثافة

 أوجد قرينة لورنز مع التفسير .  المطموب :
 

 يبين الجدول التالي توزيع الوحدات السكنية في قطاع غزة . : عاشرال الحادي السؤال
      

 00111 00111 00111 0111 0111 

ألف  200م 2000إذا كان التوزيع الفعمي لعدد الوحدات السكنية في دولة اإلمارات المتحدة لعام عشر:  نيثاالالسؤال 
 وحدة سكنية موزعة عمى سبع إمارات ، و وجد أن : 

  586( = Aالمجموع العام لمتكرارات  التراكمية لمتوزيع الفعمي )  -1
  500=  (  Rالمجموع العام لمتكرارات التراكمية لمتوزيع المنتظم)  -2
 900( =  Mالمجموع العام لمتكرارات التراكمية لمتوزيع المركز) -3

ى(ىI)ىىالمطلوبى:ىأوجدىقرونةىلونزىللتركزى
 

 لثالث عشراالسؤال 

 : زيع الجغرافي توزيعفإن ذلك يعني أن التو عدد النقاط خارج الدائرة أكثر من عددها داخمها في المسافة المعيارية إذا كانت  -0

  توزيع مشتت -د             توزيع عشوائي  -توزيع منتظم           ج -توزيع مركز               ب -أ

 فإن ذلك يعني :  205إذا كانت قيمة قرينة الجار األقرب تساوي  -0
 أقرب إلى المنتظم  -د توزيع عشوائي              -توزيع منتظم           ج -توزيع مركز              ب -أ

 فإن ذلك يعني أن التوزيع :  209إذا كانت قيمة معامل جيبس ومارتن تساوي -0

 مشتت  -د قريب لممركز  -ج          منتظم  -ب              مركز  –أ           
 عني أن : فإن ذلك ي 205إذا كانت قرينة لورنس تساوي -3

 مشتت  -د عشوائي  -ج منتظم  -ب مركز  –أ 
 فإن ذلك يعني أن التوزيع :  200إذا كانت قيمة معامل جيبس ومارتن تساوي -5

 مشتت  -د قريب لممركز  -ج          منتظم  -ب              مركز  –أ           
 فإن ذلك يعني أن :  205إذا كانت قرينة لورنس تساوي -1

 مشتت  -د       عشوائي  -ج منتظم  -ب مركز  –أ 
 يختمف الموقع المكاني لممتوسط الحسابي الموزون لتوزيع المراكز الصحية داخل األحياء السكنية، بسبب : -5

   يتجو نحو المراكز األكثر سكانا -د النقاطاختالف توزيع  -ج اختالف عدد سكان كل حي   -ب اختالف االحداثيات -أ
 

 األسئلةانتهت 


