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   في اإلحصاء التربوياالمتحان النصفي الثاني
 

  
 2011/2012الفصل الصيفي 

 

  

   الساعة الواحدة ظهرا2012ً /31/7:      موعد التسليم 
  
  
  

  درجات الطالب
  

  المجموع  8  7  6  5  4  3  2  1  السؤال

                    الدرجة

  
:توقيع المدرس
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  ) درجة16(: السؤال األول
  :أكتب األسلوب اإلحصائي المناسب الذي يستطيع الباحث استخدامه لإلجابة على كل من الحاالت التالية

البيانـات   اختبار ما إذا كانت تلك       المطلوب. م النفس في مساق عل   طالباً   20التي تمثل درجات    البيانات  لديك مجموعة من     - 1
 . طبيعيالتوزيع تتبع ال

  :األسلوب اإلحصائي

  
 

 طالب للتعرف على مستوياتهم في أحد موضوعات اإلحصاء ثم فـي نهايـة   10أجرى أحد الباحثين اختباراً قصيراً على        - 2
ا إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين          المطلوب اختبار م  . المحاضرة أجرى اختباراً قصيراً على نفس الطالب      

  .تحصيل الطالب في االختبارين القصيرين

  :األسلوب اإلحصائي
 

 

المطلـوب  . مستوى مهارات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء مفهوم إدارة المعرفـة            لديك بيانات حول     - 3
  .للجنس  تعزى همينة الدراسة في مستوى مهاراتمتوسطات تقديرات عاختبار ما إذا كان هناك فرق معنوي بين 

  :األسلوب اإلحصائي

  
  

 من الذكور واإلناث وتم تـسجيل       شهر رمضان المبارك، تم أخذ عينتين     في استطالع للرأي حول مشاهدة المسلسالت في         - 4
 واإلنـاث الـذين   المطلوب اختبار ما إذا كان هناك فرق جوهري بين نسبتي الذكور . عدد الذين يشاهدون تلك المسلسالت    

 . يشاهدون تلك المسلسالت

  :األسلوب اإلحصائي

  
  
أراد باحث أن يتعرف على فاعلية كل من الطريقتين التركيبية والتحليلية في تدريس الرياضيات لدى مجموعة من األطفال            - 5

ريقة التركيبية والثانيـة    قام الباحث بإجراء اختباراً بعدياً على مجموعتين تجريبيتين، المجموعة األولى درست بالط           . الصم
   .درست بالطريقة التحليلية

  :األسلوب اإلحصائي
 

 
قد تم اختيـار عينـة   والختبار ذلك ف. 60متوسط درجات الطلبة في اإلحصاء التربوي ال تزيد عن  أن  أحد الباحثين   يعتقد   - 6

 .صحة إدعاء الباحثالمطلوب اختبار . طالباً ممن يدرسون هذا المساق 30حجمها 

  : اإلحصائياألسلوب
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، الطريقـة   العاشرسة لتحديد أي الطريقتين في تدريس اللغة العربية تعطي نتائج أفضل بين تالميذ الصف               راقام باحث بد   - 7
ولتحديد إذا ما كان هناك فرق فعلي بين أداء مجموعتي الطالب قام الباحث بإعطاء              . التقليدية أم طريقة االكتشاف الموجه    

تم اختيارهمـا   ) تجريبية وضابطة (لغة العربية بعد انتهاء الفترة التجريبية للتدريس لمجموعتين         المجموعتين اختباراً في ال   
المطلوب اختبار الفرض الصفري بأنه ال توجد فروق بين أداء مجمـوعتي الطـالب نتيجـة                . بطريقة التعيين العشوائي  

  .للدراسة بطريقتين مختلفتين

  :األسلوب اإلحصائي

  
 من طالب الجامعة ، فـاختيرت عينـة         المجتمعينية ترغب للتعرف على نسبة المتطوعين لخدمة        إحدى الجامعات الفلسط   - 8

. الفلسطيني المجتمع طالباً أبدوا موافقتهم على التطوع لخدمة        170 طالب ، فوجد أن      300عشوائية من الطلبة تتكون من      
 المجتمـع يبدون موافقتهم على التطوع لخدمة      المطلوب اختبار ما إذا كانت نسبة الطالب في مجتمع الجامعة ككل الذين س            

  %.50 تزيد عن الفلسطيني

  :األسلوب اإلحصائي

  
  

  ) درجات5: (السؤال الثاني
  بلـغ   %85في إحدى المدارس اإلعدادية المختلطة تبين أن عدد الطالب الذين تزيد معدالتهــــم في مساق الرياضيات عـن                  

 جوهرياً بين نسبة الذكور ونسبة اإلناث ـــدل هذه البيانات على أن هنـاك اختالفاً من الذكور، فهل تــ275 طالباً، منهم  500
  ؟ 0.05عند مستوى داللة 
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  ) درجات10 (:لثالثاالسؤال 
أراد باحث أن يتعرف على أثر استخدام طريقة االكتشاف الموجه في تدريس اإلحصاء على تحصيل طلبة الثانوية العامة ، فاختار                    

وعتين األولى ضابطة تعلمت بالطريقة العادية والثانية  تجريبية تعلمت بطريقة االكتشاف الموجه ، فكانت نتـائج                 لهذا الغرض مجم  
  : االختبار البعدي كما يلي

  (n2=25) المجموعة التجريبية (n1=20) المجموعة الضابطة  اإلحصاء

  42  35  المتوسط الحسابي

  10  5  االنحراف المعياري

 بين تحصيل المجموعتين الضابطة والتجريبية فـي مـساق          0.05اختبر ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            
احسب حجم األثر في هـذه      . اإلحصاء بفرض أن توزيع البيانات في العينتين يتبع التوزيع الطبيعي وأن تباين المجتمعين متساويين             

  .الحالة مع تفسير إجابتك
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  ) درجات7 (:الرابعال السؤ
إذا علمت أن درجات مجتمع طالب كلية التربية في الجامعة اإلسالمية في مساق اإلحصاء التربوي يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط                   

من درجات  قام  بأخذ عينة     وللتحقق من ذلك فقد     حدث تحسن في مستوى الطالب هذا العام في ذلك المساق؛           يدعي باحث أنه    . 70
صحة إدعاء الباحث عند مـستوى  اختبر . 10بانحراف معياري  75هم متوسط درجاتممن يدرسون هذا المساق فتبين أن   طالباً 20

  .احسب حجم األثر في هذه الحالة مع تفسير إجابتك. 0.05داللة 
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  

  ) درجات10 (:الخامسالسؤال 
 منهم يـستعملون النظـارات      17ج البحث العلمي فوجد أن       من الطالب الذين يدرسون مساق مناه      50أخذت عينة عشوائية حجمها     

.  منهن يستعملن النظارات الطبية    14 من الطالبات اللواتي يدرسن نفس المساق فوجد أن          40الطبية، وأخذت عينة عشوائية حجمها      
الطبية وذلك عند مـستوى  اختبر ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين نسبتي الطالب والطالبات في استعمال النظارات    

  .0.05داللة 
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  ) درجات5 (:السادسالسؤال 
، فحصل الباحـث بعـد   في مساق اإلحصاء التربوي   لى أثر طريقة التعلم عن بعد على تحصيل الطلبة          إذا أجريت تجربة للتعرف ع    

  : لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبيةتطبيق االختبار البعدي على البيانات التالية 

      8  9  10  11  12  13  18  17  بطةالضا

  18  19  20  19  16  17  15  16  19  14  التجريبية

حصائياً بين تحصيل المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار إاختالف دال اختبر ما إذا كان هناك     (SPSS)مستخدماً برنامج   
احسب  .الطبيعي وأن تباين المجتمعين متساويين    يع   بفرض أن توزيع البيانات في المجموعتين يتبع التوز        0.05عند مستوى   البعدي  

  .حجم األثر في هذه الحالة مع تفسير إجابتك
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  ) درجات5 (:السابعالسؤال 
برنامج لتنمية التفكير الرياضي لدى مجموعة من طلبة كليـة التربيـة            لياً ثم بعدياً للتعرف على أثر       أجرى أحد الباحثين اختتباراً قب    

  : نتائج االختبارين القبلي والبعديالبيانات التالية تمثل.  طالباً وطالبة15غزة تخصص رياضيات ، عددهم بالجامعة االسالمية ب

 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

 البعدي 14 12 15 18 18 14 11 6 12 10 15 10  12  13  17

التفكير الرياضي لـدى     في   0.05عند مستوى داللة    فروق ذات داللة إحصائية     اختبر ما إذا كان هناك       (SPSS)نامج  مستخدماً بر 
  .المستخدم؟ احسب حجم األثر في هذه الحالة مع تفسير إجابتكطلبة كلية التربية تخصص رياضيات تعزى إلى البرنامج 
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  ) درجة12 ( :السؤال الثامن
 وذلك عند  التاليةاختبار الفرضياتفي كل من والقرار  والمنطقة الحرجة مع الرسم (.P-value, Sig) احسب القيمة االحتمالية

  :0.05مستوى الداللة 
اختبار  -1

0
: 50H µ  مقابل =

1
: 50H µ  .T=2.093 وقيمة n=20 وحجم العينة <

  :(.P-value, Sig)القيمة االحتمالية 
  
  

  :ة الحرجةالمنطق
  

  :القرار
  
اختبار  -2

0 1 2
:H µ µ= مقابل 

1 1 2
:H µ µ≠ 1.4 وقيمةZ=. 

  :(.P-value, Sig)القيمة االحتمالية 
  
  

  :المنطقة الحرجة
  

  :القرار
  
اختبار  -3

0 1 2
:H µ µ= مقابل 

1 1 2
:H µ µ<تين  وحجم العينn1=15و n2=12 2.167 وقيمةT=-. 

  :(.P-value, Sig)القيمة االحتمالية 
  
  

  :المنطقة الحرجة
  

  :القرار
  
اختبار  -4

0 1 2
:H µ µ= مقابل 

1 1 2
:H µ µ> 2.6 وقيمةZ=. 

  :(.P-value, Sig)القيمة االحتمالية 
  

  :المنطقة الحرجة
  

  :القرار
  


