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م   سم هللا الرحمن الرح
  

ة  ة التر   ل
  

ـــــحصاإل :مساق ـــــترالاء ـــــــــ   و ـــــ
ا   صافيخالد سمير د. أ.:  المدرس  الدراسات العل

  
  )4(رقم واجب 

م: موع             2016 /25/7د التسل
  ___________________ الرقم الجامعي:__________________________:_ةاسم الطال

  
  درجات) 10: (األولالسؤال 

ان أداء طلبته في اللغة اإلنجليزة قد اختلف عن  ما إذا  عرف ف احثين أراد أن  على فرض أن أحد ال
الغ  ه تتألف من ( 65المتوس العام لآلداء في اللغة اإلنجليزة وال )  15. لذلك اختار عينة من طال

ا عد تطبي اخت ــــــــًا ، و ـــ ةر في اللغة اإلنجليزة عطالبــــــ   :ليهم ، حصل على العالمات التال
 70  ،80  ،65  ،50  ،80  ،85  ،77  ،76  ،78  ،66  ،64  ،68  ،69  ،64  ،64 .  

  المطلوب :
اغة الفرضي .1  .البديلةو الصفرة تا ص
ار ما هو  .2 ة الصفرةاالخت ار الفرض   ؟االحصائي المناسب الخت
ار  .3 احث عند اخت ع التوزع  0.05مستو داللة إدعاء ال انات يت فرض أن توزع الب

عي.   الطب
 احسب حجم األثر في هذه الحالة مع تفسير إجابتك. .4
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  درجات) 10: (الثانيالسؤال 
ير الراضي لد مجموعة  ة التف ًا للتعرف على أثر برنامج لتنم عد ًا ثم  ارًا قبل احثين اختت أجر أحد ال

ة التر ل ة  ات ، عددهم من طل غزة تخصص راض ة  الجامعة االسالم انات  15ة  ة. الب ًا وطال طال
: عد ارن القبلي وال ة تمثل نتائج االخت   التال

 الطالب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14  15
 القبلي 12 13 14 16 17 15 12 7 10 9 13 11  14  12  15
عد 14 12 15 18 18 14 11 6 12 10 15 10  12  13  17  ال

  المطلوب :
اغة الفرضي .1  .البديلةو الصفرة تا ص
ار ما هو  .2 ة الصفرةاالخت ار الفرض   ؟االحصائي المناسب الخت
ة عند مستو داللة  .3 ان هناك فروق ذات داللة إحصائ ير  0.05اختبر ما إذا  في التف

ات تعز إلى البرنامج المستخد ة تخصص راض ة التر ل ة  فرض  مالراضي لد طل
عيالفرق بين أن توزع  ع التوزع الطب عد يت ارن القبلي وال   .االخت

 احسب حجم األثر في هذه الحالة مع تفسير إجابتك. .4
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  درجات) 10: (الثالثالسؤال 
معدل  ة الجامعة  انت هناك  فرق بين الجنسين من طل ما إذا  احثين أراد أن يدرس ف على فرض أن ال

قلالصرف األسبوعي ( احث عينة من اإلناث مؤلفة من ( الش ) ، وعينة من  6) . لذلك اختار ال
ور مؤلفة من (  انات  8الذ عد سؤال أفراد العينة من معدل الصرف األسبوعي حصل على الب ) ، و

ة :   التال
ور   معدل الصرف األسبوعـي من قبل اإلناث  معدل الصرف االسبوعي من قبل الذ
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  المطلوب :
اغة الفرضي .1  .البديلةو الصفرة تا ص
ار ما هو  .2 ة الصفرةاالخت ار الفرض   ؟االحصائي المناسب الخت
عي  .3 ع التوزع الطب انات في المجموعتين يت فرض أن توزع الب ة الصفرة  اختبر الفرض

ين اين المجتمعين متساو  . 0.05عند مستو داللة  وأن ت
  احسب حجم األثر في هذه الحالة مع تفسير إجابتك. .4

 
 
 


