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 (اتدرج 01): األول السؤال
 اإلحصائي المناسب لإلجابة عمى كل من الحاالت التالية: )االختبار( األسموب  أكتب

 
إحة   عرة ة تليةة   قام باحث بسحب عينة من طلبة الجامعةة اسسةيمية مةن مف لةي تليةات الجامعةة  عة  ىم .1

  ي غب الباحث في اف با  ما إذا تانت العينة مسح بة بط يقة عر ائية.
 Runs testاختبار الجريات  :اإلحصائي األسموب

 
 مسةةاقي مسةة    اتسةة ع ا  ايتةةا يمي  عةةالي  م  سةةط  م ةة نيل علةة  ال ح ةةي  فةةي ة أ ا  باحةةث أن يةة    أ ةة .2

   .باف  اض أن   زيع البيانات طبيعيا   ذلك   معا    اللغة اسنجليزية ال ياضيات
 MANOVAتحميل التباين المتعدد  :اإلحصائي األسموب

 
 فةةي الطلبةةةبةةين م  سةةطات  ح ةةي   ح ةةائية تلةةة إ ذاتاذا تةةان ىنةةاك فةة     مةةا اف بةةا باحةةث فةةي  ي غةةب .3

 مف للةةة  ي  ةة طةة   لةة يث  عةةز  فةةي الل ةة  ال  اسةةي ال ةةاني  معةةا   اللغةةة الع بيةةة  مسةةاقي العلةة م اتج ماعيةةة
قبة   الل ة  ال  اسةي اي  فةي النيائيةة    جةا يممع ايفذ بعةين اتع بةا    ل2   ج يبية 1 ضابطة   ج يبية 

 .ال ي ةب ء  طبي  ط   ال   ي  
 MANCOVAتحميل التغاير المتعدد  :اإلحصائي األسموب

 
جنسةةين مةةن طلبةةة الجامعةةة فةةي علةة  فةة ض أن أحةة  البةةاح ين أ ا  أن يةة    فيمةةا إذا تانةةت ىنةةاك  فةة   بةةين ال .4

  18   عينة مةن الةذت   مؤللةة مةن 16. لذلك اف ا  الباحث عينة من اسناث مؤللة من ال ان ية العامةمع   
   . ذلك باف  اض أن   زيع البيانات لي  طبيعيا    ال ان ية العامة  م سؤا  أف ا  العينة عن مع   

 Mann-Whitneyوتني -احتبار مان :اإلحصائي األسموب

 

 X2إلة    جةات اف بةا  العلة م اتج ماعيةة    رةي   X1طالبا   حيث  ري   011ل يك بيانات ل  جات اف با   .5
 إلة    جةات اف بةا  العلة م. اف ة ض أن X3إل    جات اف با  اللغة اسنجليزية  بينما  ري   50,100,100 

ايفية ة. المطلة ب اف بةا  أن  الفمة عة فةي السةن ات الجام طيبيم   م جو م  سطات   جات اآلتي من 
 في ىذه اتف با ات مفنللة عما سب . طيب  جات المجم عة الحالية من 

 Hotelling's one sample testاختبار هوتمينج لعينة واحدة  :اإلحصائي األسموب

 
لغةةة ات مسةةا  ال  جةة م  سةةطات فةةيباحةةث فةةي اف بةةا  مةةا اذا تةةان ىنةةاك فةة    ذات  تلةةة إح ةةائية  ي غةةب .6

 ذلةك بةةاف  اض أن   القياسةات ال ي ةةة: القبلةي  البعة ل   ال  بعةةي فةةي يبيةةبةين أفةة ا  المجم عةة ال ج  اسنجليزيةة 
 .  زيع البيانات لي  طبيعيا  

 Friedmanاختبار فريدمان  :اإلحصائي األسموب

 



 

 2 

من ايف ا  يعان ن مةن ضةعي فةي باحث أن ي     أ ي  معالجة معينة عل   حسين اي اء عن  مجم عة  أ ا  .7
ل أفة ا   طبة  علةةييم اف بةا ا  قبليةا  قبةة  11. فاف ةا  عينةة مؤللةةة مةن  معةا    اللغةة اسنجليزيةةة الحاسة ب يميةا ا 

بلةة ض أن   زيةةع بيانةةات  ذلةةك  ع يضةةيم للب نةةامل  المعالجةةةل   ةةم طبةة  علةةييم اف بةةا  بعةة يا  بعةة  المعالجةةة  
 .البع ل   بع ال  زيع الطبيعيالل   بين اتف با ين القبلي   

 Hotelling's paired samples testمرتبطتين  اختبار هوتمينج لعينتني :اإلحصائي األسموب

 
عةن مة    ضةاىم عةن فةي الجامعةة اسسةيمية فةي تليةة ال  بيةة  طلبةة الة ت   ةإلة   ا أنو  م   جيو سةؤ  بل ض .8

م افة  إلة   فة  مسة  يات ال ضةا  م ا تتليةة   تانةفةي ال المنةاىل  طة   ال ة  ي  لفةي ب نةام ةمس    ال  اسة
اسةة جابات  نسةةب تلةةة اح ةةائية بةةين  ذات فةة   مةةا إذا تةةان ىنةةاك  اف بةةا  المطلةة بحةة  مةةا  غيةة  م افةة ل. 

  .المذت  ب نامل المس    ال  اسة في  عن ال ضا بمس  ياتفيما ي عل   الطلبة
 Chi square for one sampleاختبار مربع كاي لمعينة الواحدة  :اإلحصائي األسموب

 
عنةة  طلبةةة ال ةةي معةةا   اللغةةة الع بيةةة  العلةة م مسةةاقيفةةي  ال ح ةةي م  سةةطات  فةةيباحةةث   اسةةة اللةة     أ ا  .9

ل بلةةة ض أن   زيةةةع بيانةةةات ال ح ةةةي  للمجمةةة ع ين   بةةةع 2=م ةةة ني   1=ال افعيةةةة  عةةةالي   السةةةابع بةةةين مسةةة 
 ال  زيع الطبيعي.

 Hotelling's two independent samplesمسلتقمتين  ج لعينتنلياختبلار هلوتمين :اإلحصلائي األسلموب

test 

 
 فةةي الطلبةةةبةةين م  سةةطات  ح ةةي   ح ةةائية تلةةة إ ذاتاذا تةةان ىنةةاك فةة     مةةا اف بةةا باحةةث فةةي  ي غةةب  .11

فةةي ال ياضةةيات قبةة  بةة ء    جةةا يممةةع ايفةةذ بعةةين اتع بةةا   مف للةةة   ةة  ي طةة    ي بةةعال ياضةةيات  عةةز  
   اي بعة. طبي  ط   ال   ي

 ANCOVAتحميل التغاير  :اإلحصائي األسموب
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 (اتدرج 5في كل من العبارات التالية ) صحيحةاإلجابة ال اخترالثاني:  السؤال
 :الل ضية ال ل ية يعني  فض .1

 الفرضية البديمة دعمأدلة كافية من بيانات العينة ل وجود .ب الل ضية ال ل ية فاطئة أن .أ
 أ  ج أ .  لة  حيحةالل ضية الب ي أن .ج
 
 

مرةا تة المة أة فةي المجةال   يؤية  نإذا تةان ا  فيمةاسةؤاليم    م ةطالب 01مؤللة من  الباتأفذت عينة من الط .2
 مع فةة المطلة ب. المرةا تةض   نأجاب الباقي أني بينما المرا تة  مع أنين ةطالب 82 تت  فأجاب أمالبل ية 

 .المرا تة هإذا تان الطلبة مع أ  ض  ىذ
 توزيع ذات الحدين اختبار .ب اسرا ة لعينة  اح ة اف با  .أ
 لي  مما ذت  .  أ  أ   ب .ج
 
 

-     ىةيي   جات الطيب  الطالبةات فةي مسةا  ال  بيةة اسسةيمية م  سطلل   بين باف  اض أن ف  ة  قة ل  .3
 الل ضية ال ل ية بأنو ت   ج  ف  قات بين الم  سطين ى :ل. الق ا  اسح ائي تف با  1.9 ,1.5

 الل ضية ال ل ية  فض .ب الل ضية ال ل يةقب    .أ
 ال     إل  الق ا  من المعل مات المعطاة تنيم ت .  الفرضية الصفريةرفض  عدم .ج
 
 

. اتف بةةا  طالبةا   25للةة مةةن مؤ  عينةةل  جةات الطلبةةة فةي ميةا ة المحا  ةةة باللغةة اسنجليزيةةة بيانةات  م ةة   يكلة  .4
 :ى اسح ائي المناسب تف با  ما إذا تانت  لك البيانات   بع ال  زيع طبيعي من ع مو 

   Kolmogorov-Smirnovسم ن ي -ت لمج  ي .ب اسرا ة  اف با  .أ
 Shapiro-Wilkويمك -شبيرو .د سبي مان ت  باط ال  ب معام  .ج

 
 

باسضةةافة إلةة  أن ال ةةل  فةةي ىةةذا   بجميةةع ف ةةائم المقةةايي  ايفةة    قةةي المقةةايي   ي  ةةيأيع بةة  مةةن  .5
 .المقيا  ى   ل  مطل  يعني انع ام الفا ية

 النسبي  المقياس .ب   لل  لا المقيا  .أ
 اتسمي المقيا  .  ال   يبي  المقيا  .ج
 
 



 

 4 

 مبةاإلجابة لمط كمترو  (ةدرج 51: )لثالثا السؤال
 : تانت م غي ات ال  اسة تما يليإح   الم ا    في  العار ل ي امن طلبة  155ل يك عينة حجميا 

Sex  :ذت  2=إناث  1 الجن ل= Section   ل1،2،3 القسمل: ي ج   ي ة أقسام 
Governorate  محافظاتل 5: المحافظة Mathجة الطالب في ال ياضيات   : 

Scienceجة الطالب في العل م   : Conversation المحا  ة :   جة الطالب فيE 

reading جة الطالب في الق اءة باللغة   :E Writing جة الطالب في الت ابة باللغة   :E 

 :عن األسئمة التاليةأجب  SPSSو NCSSي مستخدمًا مخرجات برنامج المطموب
 درجة( 66) أواًل:
 أن بةةاف  اضأ.  9,9,9 فةةي  لبةةة الجامعةةة فةةي السةةن ات الفمةة  ايفيةة ةيم ةة  م جةةو م  سةةطات   جةةات اآلتي مةةن ط

المجم عةة الحاليةة فةي اف بة  مةا إذا تانةت   جةات الطلبةة . ميا ات اللغة اسنجليزية ال ي ة  المحا  ةة  القة اءة  الت ابةةل
  ضح اجاب ك. .السن ات الفم  ايفي ةعن مف للة الميا ات ال ي ة معا  في ىذه 
 اتف با  المناسب:)درجة( 

 القيمة اتح مالية:ة( )درج
 الق ا   ال علي :( تان)درج
 
 
 

ق  اف للةت عةن السةن ات الفمة   (writing)الت ابة باللغة اسنجليزية ميا ة ب. اف ب  ما إذا تانت   جات الطلبة في 
 ايفي ة. 

 اتف با  المناسب:)درجة( 
 القيمة اتح مالية:)درجة( 

 الق ا   ال علي :( تان)درج
 
 
 
؟  فسةة  ىةةذه (conversation)ف ةة ة ال قةةة المناسةةبة لم غيةة    جةةات الطلبةةة فةةي المحا  ةةة باللغةةة اسنجليزيةةة . مةةا ىةةي ج

 الل  ة  لسي ا  إح ائيا  تامي . 
 :ف  ة ال قة)درجة( 

 ال لسي :( تان)درج
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 درجات( 8) ثانيًا:
مسةةةاقي فةةةي الطلبةةةة   ح ةةي  اف بةةا  مةةةا إذا تةةةان ىنةةاك فةةة    ذات  تلةةةة إح ةةائية فةةةي م  سةةةطاتي غةةب باحةةةث فةةةي 

 :. المطل ب(sex) عز  للجن  معا   (science)العل م    (math)ال ياضيات 
  ضح اجاب ك.  (science)العل م    (math)ال ياضيات لم غي ل  ال غاي أ. اف با   جان  

 اتف با  المناسب:)درجة( 
 القيمة اتح مالية:)درجة( 

 الق ا   ال علي :( تان)درج
 
 
 
 

 مةا إذا تةان ىنةاك فة    ذات  تلةة إح ةائية فةي م  سةطات  ح ةي فةي  أل  المطلة ب اف بةا  جة ن يالاء عل  ب. بن
  ضح اجاب ك.   (sex) عز  للجن  معا   (science)العل م    (math)مساقي ال ياضيات في الطلبة 
 اتف با  المناسب:)درجة( 
 القيمة اتح مالية:)درجة( 

 :الق ا   ال علي ( تان)درج
 
 
 
 

 درجات( 4) ثالثًا:
 المطل ب اف با  ما إذا  م افنيا  ايقسام ال ي ة بنسب م سا ية. 

 اتف با  المناسب:)درجة( 
 القيمة اتح مالية:)درجة( 

 الق ا   ال علي :( تان)درج
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 درجات( 61) رابعًا:
 (math)مسةاقي ال ياضةيات فةي لبةة الط اف با  ما إذا تان ىناك ف    ذات  تلة إح ائية في م  سطات  ح ي أ. 
  ضح اجاب ك.  (section) عز  للقسم معا   (science)العل م   

 اتف با  المناسب:)درجة( 
 القيمة اتح مالية:)درجة( 

 الق ا   ال علي :( تان)درج
 
 
 

 ب. ما ىي قيمة حجم ال أ ي مع  لسي  إجاب ك؟
 :قيمة حجم ال أ ي )درجة( 

 ال لسي :( تان)درج
 
 
 
 . ما ىي قيمة ق ة اتف با  المراى  مع  لسي  إجاب ك؟ج

 :قيمة ق ة اتف با  المراى )درجة( 
 ال لسي :( تان)درج
 
 
 

 درجة( 67) خامسًا:
مسةا  العلة م فةي الطلبةة  اف با  ما إذا تان ىناك ف    ذات  تلةة إح ةائية فةي م  سةطات  ح ةي ي غب باحث في 

(science)  عز  للمحافظة (Governorate)المطل ب .: 
 .  بع ال  زيع الطبيعية ال سط  محافظجات الطلبة في المسا  المذت   للطلبة في الإذا تانت    ما أ. اف با  

 :ل  جات مسا  العل م في المحافظة ال سط  اتف با  المناسب)درجة( 
 :ل  جات مسا  العل م في المحافظة ال سط  القيمة اتح مالية)درجة( 

    ال علي :الق ا( تان)درج
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 قيمة حجم ال أ ي  باف  اض أن   زيع البيانات طبيعيا  مع  لسي  إجاب ك. حسابب. 
 :قيمة حجم ال أ ي حساب ( اتدرج 3)
 
 
 
 
 

 ال لسي :( تان)درج
 
 
 

 قيمة حجم ال أ ي  باف  اض أن   زيع البيانات لي  طبيعيا  مع  لسي  إجاب ك. حسابج. 
 :ال أ ي قيمة حجم حساب ( اتدرج 3)
 
 
 
 
 
 

 ال لسي :( تان)درج
 
 
 
 
فةةة    ذات  تلةةةة إح ةةةائية فةةةي م  سةةةطات بنةةةاء علةةة  إجاب ةةةك فةةةي  بل أ   جل  ىةةة   ع قةةة  أن ىنةةةاك ( اتدرجللل 3) . 

  ضح ذلك. ؟(Governorate) عز  للمحافظة  (science)مسا  العل م في الطلبة   ح ي 
 


