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 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 

 الثانيالفصل الدراسي : 
 2020العام الجامعي :  كمية اآلداب 

 المحاضر : د. كامل أبو ضاهر  قسم الجغرافيا ونظم المعمومات الجغرافية  

 االنحدار معادالت أسئلة على االرتباط و

 ب عن األسئمة التالية :أج
 :  ألولا السؤال

رقم 
 المزرعة

انتاجية الدونم 
 /طن

عدد العاملين في 
 المزرعة

كمية األسمدة 
 الكيماوية /دونم

كمية األسمدة 
 العضوية /طن

 كمية األمطار

1 18 3 50 1 350 

2 20 5 100 1.5 400 

3 15 2 50 1 300 

4 10   2 30 0.5 200 

5 11 1 30 0.5 220 

6 20 6 120 2 500 

7 13 3 60 1 250 

8 16 4 70 1 260 

9 19 5 100 1.5 350 

10 8 1 20 0.5 200 

11 14 2 40 0.5 280 

12 12 2 30 0.5 260 

 المطموب : أوجد مصفوفة االرتباط ، و نموذج معادلة االنحدار  
 

يجارات المحال :  نيالسؤال الثا  ت التجارية يبين الجدول التالي العالقة بين البعد عن مركز المدينة )كم(  وا 
 ي ط ح ز و ه د ج ب أ المكان

 6000 5000 4000 3500 3300 3000 1800 1700 1000 300 متر/ مركزالالبعد عن 
 41 35 62 42 36 63 70 88 35 97 2/ دوالر ماإليجار

  
 المطموب :

 التجارية معامل االرتباط ، و نوع العالقة بين البعد عن مركز المدينة ، و إيجارات المحالت  (1
 معادلة االنحدار  (2
 متر ، فكم يتوقع أن يكون اإليجار  1500إذا كان بعد المحل التجاري  (3
 اختبار إذا كان معامل االرتباط يعكس ارتباطًا حقيقيًا أو أنو ناتج عن عامل الصدفة . (4
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 :  ثالثالالسؤال 
البعد عن مركز 

 المدينة/متر
كثافة السكان 

 /كم1000
أسعار السلع 

 /دوالر
مبيعات المحالت 
 التجارية /يوميا  

ضي بدل ايجارات االرا
 الفضاء دوالر/متر

0 2 13.7 3.5 200 

10 6 13.8 3.4 195 

50 8 14.2 3.2 180 

1600 10 14.7 3 120 

3000 12 14.9 2.6 100 

3500 10 15.1 1.9 140 

4800 8 15.3 1.9 90 

6000 7.6 15.8 1.5 85 

7000 5 16 1.2 84 

7400 4.8 16.1 1.1 81 

8000 3 16.1 0.9 78 

8200 2.5 16.3 0.8 79 

9000 2 15 0.7 80 

10600 1.2 17 0.7 74 

10700 1.1 16.9 0.6 70 

11500 0.8 16.8 0.5 65 

12300 0.7 15 0.5 60 

14100 0.5 14.8 0.4 55 

14300 0.4 14 0.4 51 

15000 0.2 13.8 0.3 45 

 المطموب :
 اط بين البعد عن المدينة والمتغيرات اعداد مصفوفة االرتباط بين المتغيرات السابقة وتحميل نتائج االرتب (1
 كل متغير من المتغيرات السابقة كمتغير تابع ، و عن المدينة ) متغير مستقل ( كتابة معادلة االنحدار بين البعد (2

 
 الرابع : السؤال 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المشاهدة
 13.1 12.6 12.4 11.5 11.2 9.8 9.9 9.8 9.4 9.2 9.1 األمطار

 16.8 15.2 15.5 14.3 14 12.3 11.9 11.7 9.4 8.3 7.8 انجراف التربة
 )األمطار ) ممم ( ، شدة تعرض التربة لالنجراف ) جول/ممم/ متر المربع / ساعة (  

 المطموب : 
اختبار مدى دقة ىذه بين شدة األمطار وانجراف التربة، وما ىو نوع العالقة بينيما، و  عامل االرتباطم أوجد (1

  0.05العالقة عند مستوى معنوية 
 نموذج معادلة االنحدار لمعالقة السابقة .  أوجد (2
 فكم يتوقع أن يكون انجراف التربة . ،ممم  12بمغت شدة األمطار إذا  (3
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 يبين الجدول التالي مجموعة من المتغيرات الكمية والترتيبية : : خامسالسؤال ال

ترتيب المدرسة في  المدرسة
 المحافظة  

ترتيب المدرسة  طمبة المدرسة  عدد
 حسب نسبة التسرب

ترتيب المدرسية 
  حسب نسبة الغياب

 األولى السابعة 200 الثانية أ
 الرابعة الخامسة 400 الرابعة ب
 السابعة الثالثة 1000 السابعة ج
 الخامسة السادسة 500 الخامسة د
 السادسة الرابعة 800 السادسة هـ
 الثالثة الثانية 300 الثالثة و
 الثانية األولى 150 األولى ز

 بقية المتغيرات األخرىإعداد مصفوفة لمعامل االرتباط و تحميل العالقة بين مستوى الجريمة و  :المطموب
 

 األمطار في مجموعة من محطات األمطار في األردن  :  سادسالسؤال ال
 خط الطول  درجة العرض االرتفاع األمطار المحطة
 35.37 32.38 170 - 377 الباقورة 

 35.37 32.13 244 - 277 ديرعال
 35.51 32.33 616 478 اربد 

 35.45 32.22 1150 548 عجمون 
 35.53 31.01 980 476 الجامعة األردنية

 35.59 31.59 766 275 مطار عمان
 35.32 30.31 1365 315 الشوبك 
 38.12 32.30 683 77 الرويشد
 36.15 32.22 686 152 المفرق

 37.08 32.12 672 69 غور الصافي
 36.07 31.05 555 62 األزرق

 36.09 30.17 835 40 معان
 المطموب : 

 أوجد معامل االرتباط بين متغير األمطار و باقي المتغيرات 
 أوجد معادلة نموذج خط االنحدار المتعدد لممتغيرات السابقة 
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 يبين الجدول التالي بيانات عن انجراف التربة والتضاريس والغطاء النباتي  : بعساالسؤال ال

 ك ي ط ح ز و هـ د ج ب أ الموقع
 13.4 13.2 13.4 11.7 11.9 10.2 9.8 9.6 9.4 8.2 5.7 انجراف التربة
 6 5 5 4 3.5 3 2.3 2.4 2 1.8 2 درجة االنحدار

 9 8 8 10 12 15 18 20 22 23 30 كثافة الغطاء النباتي 
 المطموب : 

 تحديد العالقات بين المتغيرات المختمفة و أنواعيا و مستوى داللتيا . -1
 نموذج معادلة خط االنحدار و تفسير النتائج ليذا النموذج  -2
 

 يوضح الجدول التالي إنتاجية أشجار العنب في مناطق مختمفة االنحدار :  :ثامنؤال الالس
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المنطقة
درجة 

 االنحدار 
شديد 

 االنحدار
متوسط 
 االنحدار 

شديد 
 االنحدار

معتدل 
 االنحدار

أرض 
 يةسيم

متوسط 
 االنحدار

معتدل 
 االنحدار

أرض 
 سيمية

شديد 
 االنحدار

متوسط 
 االنحدار

 500 450 800 570 550 650 700 400 600 500 اإلنتاجية
 المطموب :  أوجد معامل االرتباط ثم بين نوع العالقة بين المتغيرين .

 

 : ن المحطات المناخية في األردنة ميبين الجدول التالي معدالت األمطار في مجموع  :تاسع السؤال ال
 

 معان األزرق الصافي المفرق الرويشد الشوبك المطار الجامعة عجمون إربد  ديرعال الباقورة المحطة
 40 60 70 150 80 320 260 470 580 480 280 370 المعدل
 835 555 672 686 683 1365 766 980 1150 616 224- 170- االرتفاع

 ( ، االرتفاع بالمتر ممميمترمالحظة : األمطار )
 المطموب : 

 أوجد معامل االرتباط و حدد نوعو . (1
 معادلة خط االنحدار  (2
 متر فوق مستوى سطح البحر ، فما ىو معدل األمطار المتوقع بيا.  800إذا كانت مدينة عمان تقع عمى ارتفاع  (3
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 دث الطرق أثناء سقوط األمطار في إحدى المناطق : :  البيانات التالية تبين كمية األمطار وعدد حوا عاشرالسؤال ال
 المطموب :      عدد الحوادث كمية المطر/ممم رقم المنطقة

 أوجد معامل االرتباط (1
 معادلة خط االنحدار (2
 12لمقيم  ̂ احسب قيم  (3
 ارسم المتغيرين في شكل بياني  (4
 أكتب تحمياًل وافيًا ليذه الظاىرة  (5

 

1 180 20 
2 140 11 
3 100 14 
4 150 16 
5 70 10 
6 120 10 
7 130 17 
8 80 11 
9 90 12 
10 170 20 
11 150 18 
12 120 12 

 

 
عشر : فً دراسة حول المنخفضات الجوٌة المؤثرة فً شرق البحر المتوسط على احدى  حاديالسؤال ال

 محطات األرصاد الجوٌة ، كانت النتائج التالٌة : 
رمز 

 المنخفض 
 كمٌة

 األمطار/ملم
عمق المنخفض 

mb 
بعد المنخفض 

 كم
زمن تأثٌر 

 المنخفض/ساعة
الرطوبة 
 النسبٌة %

سرعة الرٌاح 
 كم / ساعة

الضغط الجوي 
 mbبالمحطة 

 995 90 80 100 200 1000 105 أ

 1000 55 40 10 300 1000 55 ب

 995 90 80 60 150 940 100 ج

 1005 80 70 80 400 970 75 د

 1080 40 50 40 30 1000 35 هـ

 1090 13 30 35 40 1005 25 و

 1010 90 80 70 500 1000 70 ز

 990 135 100 120 30 905 170 ح

 992 130 90 110 40 910 130 ط

 996 100 100 100 50 895 120 ي
 

 المطموب : 
 أوجد معامل االرتباط بين المتغيرات السابقة مع التفسير .  -1
 ار المتعدد ، موضحًا أىم المتغيرات تأثيرًا في كمية األمطار .أوجد نموذج معادلة االنحد -2
 أوجد الخصائص اإلحصائية لممتغيرات السابقة . -3

 انتيت األسئمة


