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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

  
  )6(رقم واجب 

م: موع             2016 /3/8د التسل
ة_____________ _______________________:_ةاسم الطال   ______:___رقم الشع

  
ة اختبر  ة المناس ةواألسلوب اإلحصائي المناسب الفرض ل من األسئلة التال   في 

  
  ):ةدرج 20( السؤال األول

ات طرق تدرس مخ أرعاستخدام تم  م الراض عد وتم اعطاتلفة في تعل شهرن من بدء ئهم امتحان 
ة ل التالي يبين درجات الطالب و ، والجدالتدرس  ات قبل بدء درجاتهم في الراضذلك و  )(Yالنهائ

 ."التدرس طرق الملف "اسم  .)(Xالمختلفة األرعة درس تطبي طرق الت
   المطلوب:

ان هناك فروق اختبر  .1 ة بين متوسطات تحصيل الطالب في إداللة ذات  ما اذا  حصائ
ات قبل بدء ن ازالة و ات تعز لطرق التدرس األرعة بدالراض تطبي أثر درجاتهم في الراض

 .األرعة التدرسق طر 
ان هناك فروق اختبر  .2 ة بين متوسطات تحصيل الطالب في إداللة ذات  ما اذا  حصائ

ات قبل بدء ازالة  عدات تعز لطرق التدرس األرعة الراض تطبي أثر درجاتهم في الراض
 .األرعة التدرسق طر 

 ) ؟ ما سبب ذلك؟2) و (1(اختلفت نتيجتك في هل  .3
ات وفقا لطرق التدرس األرعة ارن ق .4 أن الفروق دالة حالة في بين درجات الطالب في الراض

اً إ   .)2في ( حصائ
 احسب حجم األثر مع تفسير اجابتك. .5

  



2 
 

  ):ةدرج 20( الثانيالسؤال 
احـــث بدراســـ ـــة فـــي التغلـــب علـــى الضـــغو وذلـــك فـــي عـــالج قـــام  ة لتحديـــد أكثـــر أســـاليب االســـترخاء فاعل

ــع األعضــــاء  ــ ـــد شــــارك جم . وقـ ــغو ــاعي إلدارة الضــ ــون جمــ ــ األرعــ ــغو فــ ـــة إدارة الضــ ـــذه فــــي جماعـ ي هـ
قاس لكل مشارك خالل الظروف الخمسة التـي شـملتها التجرـة. وقـد  ان معدل ضرات القلب  الدراسة. و
ة الضغ التـي  م ل مشارك خالل نفس الجلسة لض االختالفات في  ع هذه الظروف بخبرة  مرت جم

ما يلي: انت الظروف الخمسة    شعر الفرد بها من يوم آلخر. و
ل فرد بهدوء لمدة الخ األساسي (يجل .1 قة). 15س   دق
عمــ مــع  .2 غلــ عيــونهم والتــنفس  مــات  عطــيهم التعل ســتمع األفــراد إلــى شــر مســجل  تأمــل موجــه (

ارة واحدة). 15استرخاء عضالتهم لمدة  لمة أو ع يزهم على  قة أثناء تر  دق
ستمع األفراد إلى تمثيل ألحد األشخاص الكوميديين على شر مسجل  .3 اهة ( قة). 15لمدة الف  دق
سـتمع األفـراد إلـى شـر مسـجل لمـدة  .4 عة ( مـا فيهـا  15الطب عـة  ـه مختلـف أصـوات مـن الطب قـة  دق

، والراح، والمطر، وحفيف أوراق األشجار وتغرد الطيور).  أصوات المح
فــة  .5 ة الخف ق ـه مجموعــة مــن المقطوعـات الموســ ـل شــخص إلــى شـر مســجل عل ســتمع  قى ( الموسـ

قة). 15لمدة   دق
الظرف األول (خ القاعدة) أوًال، إال أن ظروف المعالجة األرعة األخـر وزعـت  ل فرد  مر  و
ــل فــرد تراقــب  انــت ضــرات قلــب  عاد احتمــال تــأثير ترتيــب حــدوثها علــى نتــائج التجرــة و ًا الســت عشــوائ

قـة. وقـد حسـب متوسـ معـدل ضـرات القلـب (عـدد الـ قـة) استمرار خالل الخمس عشرة دق دقات فـي الدق
  .)السترخاءا(الملف . لكل فرد

   المطلوب:
ان هناك فروق اختبر  .1 ة بين متوسطات إداللة ذات  ما اذا  ضرات القلب لكل فرد، في حصائ

 ،  .الظروف الخمسةفي المتوس
 .الظروف الخمسةفي  ضرات القلب لكل فردمتوسطات بين ارن ق .2
 احسب حجم األثر مع تفسير اجابتك. .3
  


