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م   سم هللا الرحمن الرح

  
ة  ة التر   ل

  
ــــــــــو    مساق: اإلحصــــــــــــــاء التر

ا   صافيخالد د. سمير أ.المدرس:    الدراسات العل
  

  )7(رقم واجب 
م:              2016 /6/8موعد التسل

  :_____________________________________ الرقم الجامعي:_________ةاسم الطال
  

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

  درجات): 10( السؤال األول
ة ات اآلت قين حسب ترتيب المستو مين لعشرة من المتسا م ح طولة القفز إلى الماء جاء تقي  :في 

ع ،متوس :الثالث ،جيد :الثاني ،األول: جيد جداً (  .رد جدًا) :رد السادس :سالخام ،مقبول :الرا
قين  المطلوب ع المتسا مين لجم ل من الح م  ا بين تقي وفقًا مع تفسير اجابتك إحسب معامل االرت

ة اناتى التال   : للب
قون    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  المتسا
م األول   مقبول  رد جداً   رد جداً   متوس  مقبول  جيد  رد  متوس  جيدجداً   جيد  الح
م الثان   متوس  رد  متوس  رد  متوس  جيد  رد جداً   متوس  جيد  متوس  يالح
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  درجات): 10( السؤال الثاني
ا والمعدل  ار االستعداد للدراسات العل احثين أراد أن يجد العالقة بين اخت على فرض أن أحد ال

ا وطب 10(فاختار عينة مؤلفة من  ،التراكمي في الجامعة ة الدراسات العل ) طالب من طل
ار االستعداد ما موضح في الجدول التالي:  ،عليهم اخت   ثم حصل على معدلهم التراكمي 

ا ار االستعداد للدراسات العل   المعدل التراكمي في الجامعة   الدرجات على اخت
580  
500  
670  
480  
710  
550  
640  
540  
620  
690  

89  
66  
83  
73  
95  
81  
89  
76  
79  
90  

  المطلوب:
ا الم  -أ ا والمعدل التراكمي أحسب معامل االرت ار االستعداد للدراسات العل ناسب بين اخت

 .إجابتكفي الجامعة، مع تفسير 
ة بين    -ب ة الصفرة التي تنص على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائ اختبر الفرض

ا والمعدل التراكمي في الجامعة. ار االستعداد للدراسات العل  اخت
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  درجات): 10( السؤال الثالث
ة حجمها  ة تمثل عينة عشوائ انات التال ــًا تبــين  215الب ة للطالــب ودخــل رب أســرته مقــدرًا طال الحالــة الصــح

  .الدينار
 الحالة

ة  الصح
  الدخل

 3000أكثر من  3000-2001 2000 - 1000  1000أقل من 
 33 22 12 14  جيدة

 20 34 30 10 متوسطة
 4 18 10 8 سيئة

  المطلوب:
ة للطالب ودخل رب أسرته.اختبر وجود عال  .أ ة بين الحالة الصح  قة ذات داللة إحصائ

 احسب حجم األثر مع تفسير اجابتك.  .ب
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ع   درجات): 10( السؤال الرا
ش تحت خ الفقر أق ـــــي تع ـــ ــ ــ ـــ ــ ة عند العائالت الت ل عتقد أحد علماء االجتماع الى أن االمراض النفس

ش فوق خ الفقر احث عينة مؤلفة من  .من تلك التي تع ش  )60(لذلك اختار ال ــــــة ممن تع ـــــ ـــــــ عائلـــ
عاني من مرض نفسي )6(ووجد أن حوالي  ،تحت خ الففر  ،عائالت يوجد بينها على األقل فرد واحد 

احث عينة مؤلفة من  ذلك اختار  ال عائلة يوجد  )11(عائلة ممن هم فوق خ الفقر ووجد أن  )60(و
ــي بينها ــــ عاني من مرض نفسـ   .على األقل فرد واحد 

  المطلوب:
انات تدعم إعتقاد عالم اإلجتماع؟ هل هذه  .1  الب
 احسب حجم األثر مع تفسير اجابتك. .2
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  درجات): 10( الخامسالسؤال 
انات في ملف "القلب"  ة من الب بير مــن األشــخاص، وتــم  150تمثل عينة عشوائ شخص من مجتمع 
ــــل شــــخص فــــ ًا مقــــدرة تصــــنيف  ســــتهلكها مــــن اللحــــوم شــــهر ــــة التــــي  قــــًا لعــــدد الكم ــة ط ي العينــ

ه (meatالكيلوجرام( قًا لحالة قل   وفقاً للتصنيف التالي: )heart) ط
  
  

  3أكثر من   meat(  0-1  1-2  2-3كمية اللحوم/ كجم (

  4  3  2  1  التصنيف
  

  سيئة  متوسطة  جيدة  )heartحالة القلب (
  3  2  1  التصنيف

  المطلوب:
ة بين ا  .أ ة اللحوم وحالة القلب.ختبر وجود عالقة ذات داللة إحصائ  م

 احسب حجم األثر مع تفسير اجابتك.  .ب


