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 سمير خالد صافي. د. أ

  1واجب رقم 
م  3/10/2016 اإلثنين المواف :موعد التسل

 
ة استخدم مستو داللة  ة التال قات العمل ع التطب  %5في جم

ن عم   ): 1(لي تمر
انات ) PRO6.1(ملف  فـي مدينـة غـزة لعينـة ) الـدنانير(التـي تمثـل الـدخل واالسـتهالك الـشهر شتمل على الب

ونة من  سمبر سنة 30م   .2012 أسرة في شهر د
   :المطلوب

انات  .1  .لوحة االنتشارًمستخدما ارسم الب
  .ارسم خ االنحدار المقدر على لوحة االنتشار .2
هد خ انحنموذجأوجد  .3 ةار االستهالك على الدخل ثم اكت اس   . في صورته الق
ة  .4 استخداماختبر معنو ارميل خ االنحدار   .%5 مستو داللة ً مستخدماt  اخت
ة  .5 ار نموذجاختبر معنو استخدام اخت  .%5 مستو داللة ً مستخدماF االنحدار 
 .إجابتكمع تفسير  ؟)5(و) 4 ( فيإجابتكقما الفر بين  .6
  .ًا دينار1000 إذا علمت أن دخلها الشهر بلغ أسرةر استهالك ِّقد .7
ساو العلم مع ) residual(أوجد الخطأ في التقدير  .8  .ًا دينار910أن االستهالك الفعلي في هذه الحالة 
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ن عملي    ):2(تمر
انات المتعلقة ب)PRO6.5(ملف  شتمل على الب ة من سلعة معينة  ة المطلو ــــــــــعر والكم   : ـالمتغيرن الســــ

   :المطلوب
قة .1   .تقدير دالة الطلب السا
ة .2 مستو معنو ة ثوابت معادلة الطلب  ار معنو   .0.05 اخت
  .إيجاد معامل التحديد وفسر معناه .3
ا بين  .4 ة المطلوأوجد معامل االرت  .سلعةالة من المتغيرن الســــــــــــــعر والكم
ا في ا .5 ة معامل االرت ة ) 4(ختبر معنو  .0.05ًمستخدما مستو معنو

ن عملي    ):3(تمر
انــات  )PRO6.8(ملــف  عــدد ســاعات و) Y(مئــات الكيلــوجرام نتــاج محــصول العنــب إالمتعلقــة بــشتمل علــى الب
  .)X(العمل 

  :المطلوب
ــة إنتــاج  خــ انحــدار نمــوذجأوجــد  .1 ــه ســاعات العمــل عــددعلــى محــصول العنــب م  فــي صــورته ثــم اكت

ة اس    .الق
ة مأوجد العالقة بين  .2  .حصول العنب وعدد ساعات العملم
استخدام .3 ة وميل خ االنحدار   .%5 مستو داللة ًمستخدما t محصول العنب اختبر معنو
 .ُالمقدر النموذجمعلمات أوجد فترة ثقة لكل معلمة من  .4

  


