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 لعٌنة.المجتمع عن طرٌق ات فً المؤشرالبعض  نصل نائً نتمكن عن طرٌقة احصالوب سا 

 ول مصطلح هو :اء  احصالام  فً علم ادستخالائعة ات شالمصطلحابعض 

 اء لهاحصالالمجتمع فً علم انً, لكن كلمة السكالعنصر الذهن هو ا ىلادر اٌتب اهاسمعن اذالمجتمع اة كلم :لمجتمعا

و ام ارقاي امجتمع ,  اسمٌهاهرة اي ظام تجمع عن ارقا اٌقصد به,, ن فقطالسكاتكون  انهاوسع  من اشمل وامعنى 

 .مجتمع اسمٌهام تشترك فً صفة معٌنة ارقاي ابمعنى  . مجتمع اسمٌهاصٌة معٌنه اترك  فً خت تشاناي بٌا

 لتحلٌلًاء احصالاللً هو المجتمع اعلى  اعممها اٌٌس منهالمق وصلاجل ال ارهالمجتمع نختاهً جزء من  لعٌنة:ا
 ( قصدر بدون اختٌالا ٌعنً:ئٌة اعشو)     "ئٌةالعٌنة عشواتكون  نألشرط ا" 

 ئٌة :العشوات المتغٌراخرى الات المطلحان م

 متغٌر . اسمٌهاخر ي صفة تتغٌر من وقت الا اذار, متغٌ اسمٌهاخرى الى اهرة اهرة تتغٌر من ظاي ظا

 :نانوعئٌة العشوات المتغٌرا

 مثال /السؤال عن الحالة االجتماعٌة ؟الجواب / متزوج, اعزب, ...الخ      :وصفٌة   (0

الجواب  /السؤال عن العمر او عن الطول او عن الوزن..؟ مثال  ) كمٌة ( رقمٌة (2

 تكون رقمٌة.     /االجابات هنا 

 نوعٌن:لى اتنقسم  ةلكمٌاو الرقمٌة ات اٌرالمتغ

 كمً منفصل ) متقطع (      (0

د , ماٌنفع اقول مسج 21مسجد , ومدٌنة فٌها  41متغٌر ال ٌقبل القٌم الكسرٌة .مثل / عدد المساجد فً مدن المملكة , مدٌنه فٌها 
 مسجد ونص ,بمعنى ا, عدد المدرسٌن, وعدد الطالب, وعدد السٌارات,كلها كمٌة متقطعه التاخذ قٌم كسرٌة. 41

 كمً متصل ) مستمر ( (2

وهً متغٌره, _ ونص 061وفٌه شخص طوله  061فٌه شخص طوله ,_ المتغٌر الذي ٌقبل القٌم الكسرٌة مثل / الطول
 ونص ,معنى ذلك ان الطول والوزن والعمر والزمن كلها متصله.   061والسنه هذه  061مثال واحد طوله العام 

 تالاحتمالا

( ء لٌالالسمان تمطر اتمل لمحاقول من ا)  مثال.و حدث غٌر مؤكد حدوثه  اتعنً شئ للغة : ا تعرٌف االحتمال فً

ن تفوز ال قوي احتماك اهن قولال) فامث لثقةاقرنه بنوع من ال احتمالان احٌا(  الى جدة غدافر اسان المحتمل ا)من  المث

 لسعودٌة(ا

 ئرة(الطان تسقط ال ضعٌف احتماك ال ) هنامث

 ل ؟احتمالاب اكٌف ٌتم حس

  ات فً تجربة حجمهالمرالحدث بٌتكررحدوثه  )م ( من ا ا( وهذ اولٌكن )  اك حدث مان هناك اذالنظرٌة تقول: ا
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 لً :التانون القالحدث وفق ا اوع هذل وقاحتماب انه ٌمكن حسات فالمرا)ن ( من 

( =  أح)   
ن

م
 

= ألحدث ال وقوع احتمال , احتماح تعنً  
ن

م
 للتجربة .الكلٌة ات الالحالحدث )ن( عدد ات وقوع ا)م( تعنً عدد مر  

 مالحظات:

 م .المقاقل من البسط ا ابداو ائماد لكنم ارة عن كسر بسط ومقات عبالاحتمالا/ جمٌع 0

 (.1لصفر)اصغر قٌمة له ا( و0لصحٌح )احد الواعلى قٌمة له اقصى وال احتماال/2

 حد تسمى حدث مؤكد.الى وال  احتمالاتصل قٌمة  ا/ عندم4

 لى صفر تسمى  حدث مستحٌل.ال  احتمالاتصل قٌمة  ا/ عندم3

 حد ٌسمى مؤكد.اوصل للو اذاوصل للصفر ٌسمى مستحٌل و اذاد, حالوالصفر وال )ح( ٌقع بٌن احتمالا ابداو ائماد اذا

 ن : ات نوعالاحتمالاث فً احدالا

 ث بسٌطة.احدا (0
 لصورة ال ظهور احتمادث فرعٌة  مثل / الى حوا اٌمكن تقسٌمه دث الاهً حو

 ث مركبة.احدا (2
 دث بسٌطه (احد ) هً عدة حوادث فً وقت وادث عدة حواهً حو             

 لجمع /قوانٌن ا
      فٌه [الغٌر متنادث اللحو ا] هذ ب (  أح )  –( + ح ) ب (  أ+ ب ( = ح ) أو ب ( =ح ) ا أح )  

   فٌه [المتنادث اللحو ا] هذ                  ( + ح ) ب ( أ+ ب ( = ح )  أو ب ( =ح ) ا أح )  

 
 (وأ)  جمع معناها الجمع) + ( ٌعنً اذا شفت فً المساله ) او ( اعرف انها 

  االحتمال قٌمة تقع بٌن الصفر والواحد 
  سمً الحدث بسٌط واذا كان احتمال وقوع  ٌساوي الصفراذا كان احتمال وقوع الحدث

 سمً الحدث مؤكد. ٌساوي الواحدالحدث 

 :فً قانون الجمع ٌجب التفرقة بٌن الحوادث المتنافٌه وغٌر المتنافٌة* 
 ) رمً قطعة االعملة( : ال ٌمكن ان تقع معا فً وقت واحدً التتلك الحوادث هً  / الحوادث المتنافٌة - أ

:)اختٌار مهندس الٌنفً كونه واحدهً تلك الحوادث التً ٌمكن ان تقع معا فً وقت  / الحوادث غٌر المتنافٌة - ب

 متزوج(.
 

 لضرب /انٌن اقو
 لمستقله [ ادث ا] للحو     ح ) ب (  ×(  أب ( = ح )  أح )  
 لغٌر مستقله [ادث ا] للحو (  أح ) ب /  ×(  أب ( = ح )  أح )  

 × ( حرؼ الواو ) و( يعين ضرب )    
 . ةمستقلالوغٌر  ةمستقلالحوادث وهً الخرٌن من الحوادث آفرق بٌن نوعٌن فنفً قانون الضرب 
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ثر وال هً تلك الحوادث التً ال تؤثر وال تتاثر بغٌرها من الحوادث , كل حدث قائم بذاته ال ٌؤ /الحوادث المستقله

 ٌتاثر ال عالقه بٌنهما تسمى حوادث مستقله 

هً العكس هً الحوادث التً تؤثر او تتاثر بغٌرها من الحوادث ٌعنً فً عالقه تاثٌرٌه  / والحوادث الغٌر المستقله

 فٌما بٌنهما ,ٌعنً فً ترابط بٌنهما , او بمعنى اخر احدهما ٌعتمد على االخر 

 الدوال اإلحصائٌة
 ..؟له .الداهً ام

قه بٌن لعالالرمز ص , وابع وٌرمز له باخر متغٌر تالالرمز س وامستقل وٌرمز له ب احدهمالمتغٌرٌن اقه بٌن لعالاهً 
 مه بنقول ص = د )س( المستقل تتكتب فً صوره عابع وبٌن التا

 .؟ .بع  .التالمتغٌر المستقل و المتغٌر امعنى الكن م

لذلك ,  المستقل , تتحدد تبعالمتغٌر ان تتحدد قٌمة ا, وبعد  اتتحدد قٌمه مسبقلذي المتغٌر اهو ذلك  /لمستقل المتغٌر ا

  بعالتالمتغٌر ابعد قٌمه  او تحدد فٌه فٌما
 . بع رمزه صادلستقل رمزه س , ومتغًن تادلتغًن اقو بٌن لعالا :ضٌه وهوالرٌاله الداتعرٌف 

ت الاحتما سمهاوبع ائً , ومتغٌر تامتغٌر عشو مهساقه بٌن متغٌرٌن متغٌر مستقل وعال هً: لٌهاحتمالاله الدا

 لقٌم ,الحدوث لهذه ا
 ت حدوثه . الاحتماهو متغٌر س و اقه بٌن س َو ح )س( هذلعالا ًل هاحتمالالة اد  
ء احصالاعة انون جمالقاتً فً شكل اٌ انون , عندماو فً شكل قان تكون فً شكل جدول ا اماقه بٌن س َو ح)س( لعالا

 نون القا ات ٌسموهاضٌالرٌاعة الً  وجماحتمالازٌع لتوا اٌسموه

 القٌمة المتوقعة والتباٌن
 بً /الحسالوسط انون اق

 ح ) س (× ( = مجـ س  µلمتوقعه  ) القٌمة ا
 مجـ( معناها مجموع مٌم( 

 µ ) معناها وسط حسابً ) مٌو 

  
 ٌن /التبانون اق

σ2 ح ) س ( ×   2= مجـ  س– (µ )2    
 
 
 
 
 
 

 الدالة االحتمالٌة خصائص وشروط
 لٌة ...؟!!!احتمالة اد انهالة الدال عن امتى ٌق

 : الٌة معالتالشروط ا اتحققت فٌه اذالٌة احتمالة اد انهالة ال للداٌق
  ي قٌمة كسرٌه موجبة الصحٌح , احد الوالصفر واي قٌمة من قٌم ) س ( تقع بٌن ال من احتمالاقٌمة 

  لً :التالنحو الشرط على ا اوٌكتب هذ

 <   ح ) س ( < صفر   0                                              
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ن ٌقل اٌمكن  لصحٌح لكن الاحد الوالى ان ٌصل الممكن امن  اٌضالصفر والى ال احتمالان ٌصل الممكن امن 
  اٌقع بٌنهم ائماحد بل دالوان ان ٌزٌد اٌمكن  , وال الباو ٌصبح سالصفر اعن 

  لً:التالنحو الشرط على ا الصحٌح, وٌكتب هذاحد الواوي المتغٌر س تسات لكل قٌم الاحتمالامجموع قٌم 

 0مجـ ح ) س ( =                                                     
ٌة قٌود , قد ٌكون المتغٌر ) س (فلٌس علٌة ا امال ح ) س ( احتمالاصره فقط على الشروط قان هذه احظ وٌال

 صفرٌة  اخذ قٌمان ٌاٌمكن  اٌضالبة واخرى سالاو بعض قٌمة موجبة واره ( الحرات ا) مثل درج الباو سا اموجب

 التوزٌعات االحتمالٌة
 لٌة ..؟احتمالات التوزٌعاهً ام 
ل , احتمالة اد اسمٌهالتً فً شكل جدول اقة لعالاقة بٌن س وح )س( وهذه ل هً عالاحتمالالة ان دا ابقاس اقلن

   لًاحتمالالتوزٌع ا اسمٌهانون اشكل قً لتً تكون فا اماو

 لٌةاحتمالات التوزٌعا                                                  

 
 

                                           سون   اتوزٌع بو                              وزٌع ذو حدٌن                      ت     
 ًبٌعلطالتوزٌع ا

 
          
 .                           *لمتقطعهالمنفصل ( و الكمٌة  ) ات المتغٌران مع مالاٌتع  

 
 

  تقبل قٌم كسرٌهلتً الالمنقطعه / هً ات المتغٌرا*  
 ت امعالجاس , عدد المدراجد , عدد المساسره , عدد الاد افرامثل / عدد 

 الكسرٌه هً التً تقبل القٌم المتغٌرات المتصله /*
 مثل / الوزن , الطول , العمر , الزمن 

 لحدٌن :انون توزٌع ذو اق
ح )س ( = 
ن
)ل(×  سق  

س
ل(  -0× ) 

س -ن
 

 حلدث اؿ وقوع احتماي ا)س( :  ح
 خصائص التوزٌع ذو الحدٌن

  القيمة ادلتوقعةµ  ؿ× = ف 
   = والتباينσ2   ؿ ( -1× )ؿ × = ف 
  طوؿ = يف اي وضع اذا كانت ) ؿ ( رلهولو على

2

1   
 توزٌع البوسون

 لحدٌن اصة من توزٌع ذو الة خاح هو / توزٌع بوسون
 لبوسون ..؟استخدم توزٌع امتى 

 تً :الاتحقق  اذالبوسون استخدم توزٌع ا

ٌتعامللللللل مللللللع المتغٌللللللرات 
 المتصله** او المستمره
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  ) 41كبر من ا) ن  

  ) 01و ا 1,0قل من ا) ل% 

 
 
 لبوسون :انون توزٌع اق
 
 

 حٌث:
 و معلومه (امجهوله  امالحدث  ) ا ت وقوعام   متوسط عدد مر 
   2,702هـ  
  لبوسون ائص التً تحتوي خصالٌب المطال وٌمثل احتمالاحسب له اح اللً راله المسالمتغٌر فً اس هو 
 

 الخصائص االحصائٌة لتوزٌع بواسون :

تبع بواسون ٌكونان على , والتوقٌع والتباٌن ألي متغٌر عشوائً ٌ التباٌنو التوقع  : ٌقصد بالخائص االحصائٌة كل من
 الصورة :

  : القٌمة المتوقعةµ =م 
  : التباٌنσ 2  =م , حٌث م = ن ل 
 أي أنه فً توزٌع بواسون نجد أن : التوقع = التباٌن = م 

 ثالثاً التوزٌع الطبٌعً
لٌة احتمالالة ادلاوء , احصالافً علم  اماستخداو اكثر شٌوعالالٌة واحتمالا تالتوزٌعاهم الطبٌعً من التوزٌع اٌعتبر 

 . , متغٌرات الكمٌه المتصله او المستمره الوزٌع ٌتعامل مع وهو ت لطبٌعًاللتوزٌع 

 !!!!!!  نونالقالب بحفظ اغٌر مط
ٌة انه الالى ماه الشكل ٌمتد طرفاقوسً ارة عن منحنى نالطبٌعً عبالٌة للتوزٌع احتمالالة الممثل للدانً البٌالمنحنى او

 لشكل اهو موضح ب افقً كمالالمحور امن  اٌقترب ولكن ال

 
 
  

 
 
 و جرس بس مقلوب اهد منحنى نقوصً ٌعنً على شكل نقوص انشامثل م المنحنى هذالطبٌعً والتوزٌع امنحنى  اهذ
لمنحنى بٌمشً ٌمٌن الطرفٌن تبع اٌه انهالاقص مالى  ناٌه وانهالالى موجب ما اهد ٌمتدوانشالمنحنى مثل مالطرفٌن تبع ا

 فقً .الالمحور اعلى  اٌنطبقلكن الر , اوٌس
 لطبٌعً :التوزٌع ائص منحنى اخص

لى المنحنى سٌنفصل افقً , الالمحور المنحنى على اعمود من قمه  اسقطنانه لو اثل: التما, معنى ثل امنحنى متم( 1 

 .  بقٌناوٌٌن ومتطاقسمٌن متس
 .حد صحٌحاوي واتسلمنحنى ات تحت الاحتمالالً اجما وا لمنحنىاحه تحت المسالً اجمافـ ( 2

 سم ×  م -هـ  
 س !
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 .(  لالمنوالوسٌط , ابً , الحسالوسط ا)  ثلثالاٌس المقاوى اتتس لمنحىاعند قمة ( 4
 و جرس .اقوس اعلى شكل ن قوسًان منحنى نها( 3
 .بً الحسالوسط افقً هً الالمحور المنحنى تصبح قٌمة ) س ( على ا(عند قمة 5
مع  ان ٌلتقٌاٌه دون انه الام الالب السالموجب واهٌن اتجالالنظرٌه ( فً ا حٌةالنالتوزٌع ) من اٌمتد طرفً منحنى ( 6
 فقً .الالمحور ا
 : ائً  منهاحصالالتحلٌل اصة فً اهمٌة خا الطبٌعً ولهالمنحنى اخرى تقع تحت الات احالمساك بعض ا( هن7

  .لمنحنى احة الً مسامجامن  ا% تقرٌب62دل اتع µ  σحة تقع بٌنالمسا(  ا     
 .لمنحنى احة الً مساجمامن  ا% تقرٌب55دل اتع µ 2 σحة تقع بٌنالمساب(    
 .لمنحنى احة الً مساجمامن  ا% تقرٌب55دل اتع µ 4 σحة تقع بٌنالمساج(     

 
 ئٌة ..؟احصالات اتوزٌعلاهم الطبٌعً من التوزٌع التً تجعل ائص الخصاهً ام

 لطبٌعً .التوزٌع ان تتبع الحٌوان وانسالات على اسالقٌان معظم ا 
 . تحت شروط معٌنة لحدٌنالطبٌعً كبدٌل لتوزٌع ذو التوزٌع ام استخداٌمكن  

 لطبيعي ..؟التوزيع الطوؿ يتبع اف امعىن ام
    لطول .اً لمتوسطة فالقمة اجد عند ال تتواطوالالمسجلة عن ات اءالقران معظم ا 

  ..؟  ًال رقمٌاحتمالاب اكٌف ٌتم حس     
 م جدول استخداعن طرٌق          

 
 رٌة /المعٌالقٌمة انون اق

           
 

 االستنتاج اإلحصائً
 لعٌنه المجتمع عن طرٌق ات تخص اج معلوماستنتاهو 

 م .العالى اص الخالتعمٌم من او ٌسموه ا لمجتمع ,العٌنه على ائج ائً هو تعمٌم نتاحصالاج استنتالان ال الذلك ٌق
 لى فرعٌن :ائً بٌنقسم احصالاج استنتالاو

  ئًاحصالالتقدٌر او التقدٌر انظرٌة . 
 لفروض ات اراختبا. 

 حه . المتالعٌنه ات اناعن طرٌق بٌ لمجهولهالمجتمع الم اقدر معان التقدٌر اٌقصد بطرق 
 وهما:لتقدٌر نوعٌن اونظرٌة 

 لقٌمهالتقدٌر وحٌد او التقدٌر بنقطه ا. 
  لتقدٌر بفترة ثقهاو. 

 اوالً / قانون تقدٌر بالوسط الحسابً ) متوسط المجتمع (

 ي ±س=    µ     القانون /
ن

                             ع
 بً , ا:  هو وسط حسس

 للعٌنه  رياف معٌانحراع  : 
 لعٌنه .ان  : حجم 

 قٌم وهً :  4 ا,له اقٌم مشهوره , تستخدم كثٌر الطبٌعً , ي لهالتوزٌع اه فً اخذنارٌه المعٌالقٌمه اي : 

 0,63 اء هنالٌا% (  تكون 51تكون بـ  اي مٌوا% ) 51درجة ثقه    عند 

ي =       


 µ- س
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    0,56اء هنالٌا% (  تكون 55تكون بـ  اي مٌوا% ) 55عند درجة ثقه 

 2,52 اء هنالٌا% (  تكون 55تكون بـ  اي مٌوا% ) 55درجة ثقه    عند 
 قانون فترة الثقه للنسبـــــــــــة ل هً :ثانٌاً / 

 
 ( ^ؿ - 1)ؿ^ي         ± = ؿ^ ؿ 

  ف                             
 %95عند درجة ثقة    1.96                        حيث ي =

 %99عند درجة ثقة   5.85                                      
 تذكر / 
  0,56% فأن قٌمة ي = 55/ عند درجة الثقة 0
 2,52% فأن قٌمة ي = 55/ عند درجة الثقة 2

 لفرق بٌن متوسطً مجتمعٌن بفتره ثقه ا: تقدٌر الثاث

 
µ 1 - µ  2 ( =5س - 1س  )±  1ع     ×ي

5+       ع     5
5 

 5ف                1ف                                                

 ت مستقلو .امسحوبو من رلتمع اهنلطبع الات مستقلو باعين الرتتيب ومهانيو على الثاوىل و الالعينتٌن اين ا: تب 5, ع 1حيث ع 
 

 ابعاً / تقدٌر حجم العٌنهر
 شروط أو معاٌٌرهً : 4هناك 

 لمجتمع .اهره فً الظاٌن ادرجة تب .0
 قه طردٌه ٌن عالالتبالعٌنه ودرجة اقه بٌن حجم لعالا

 لتقدٌر .افً  الخطادرجة  .2
 لعٌنه ن .التقدٌر )د( وحجم افً  الخطاقه عكسٌه بٌن درجة عالال

 لتقدٌر الثقه فً ادرجة  .4
 عالقه طردٌه بٌن درجة الثقه )أي الدرجه المعٌارٌه( وحجم العٌنه ن .ال

 µلمجتمع ازم لتقدٌر متوسط لالالعٌنه ن اجم أ/ ح
 

  σ2× 2ي   ن = 
 2د            

 ( لمئوٌهانون للنسبه القا اهذ)    لمجتمع .افً  ازمه لتقدٌر نسبة حدوث صفه ملالالعٌنه ن احجم ب/      
 ل( -0× )ل ×  2ى    ن = 

 2د                  
                     

 ض اإلحصائٌةاختبارات الفرو
 لمصطلحات الهامه /ا

 الوسٌلة التً تمكن الباحث من اختٌار القرار السلٌم هً اختبارات الفروض االحصائٌة . /لقرار االحصائً ا 
هو تفسٌر أو تحدٌد مبدئً ٌتعلق بواحد أو أكثر من معالم أو مؤشرات المجتمع  /الفروض االحصائٌه  

 المجهولة
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ل ماٌتوفر لدٌنا من بٌانات كقانون نستخدم فٌه أو عالقه رٌاضٌه  هً / وسٌلة االختبار االحصائً 

فً النهاٌه ٌعطٌنً رقم ٌساعدنً ( واالنحراف المعٌاري متوسط العٌنه , مثل حجم العٌنه ,)اثناء التجربه 
 .لوصول الى القرار ل
  احتمال اتخاذ قرار خاطئ أو هو نسبة /مستوى المعنوٌه 
 : التعبٌر البٌانً لمستوى المعنوٌه ًرفض وهاو منطقة ال /النطقة الحرجه  

  :الفروض االحصائٌة

الفرض االحصائً هو تفسٌر أو تحدٌد مبدئً ٌتعلق بواحد أو أكثر من معالم أو مؤشرات  :فرض عدمً 

 المجتمع المجهولة
 هو تفسٌر مغاٌر أو معاكس للفرض العدمً :فرض بدٌل 

 س/ دلاذا مسي بالفرض العدمي ...؟ 
لتدرٌبٌه امج او للبرادٌه المافز انت تجربه للحواء كاسو التً تقوم بهالتجربه اثر للمؤثر فً اي اوٌعدم نه ٌنفً ال
 .ت ادوٌه  تلك تسمى مؤثرالاو نوع من اد او سما

 .لعكس البدٌل الفرض ا امالنفً العدمً ٌحمل حرف الفرض ا
 وبناءاً على ماذا ٌتم االختٌار ..؟بٌن الفرض العدمً والفرض البدٌل..؟ راختٌالاضله والمفاكٌف ٌتم 

 قانون . ره عنار ( وهً عباختبالا) وسٌلة  بناءاً على مصطلح اسمه
 لمعنوٌه : المستوى ا 

 نوعٌن : اهن الخطا اطئ بٌضع لنفسه نسبه معٌنه للخطار خاذ قراتخال احتماو اهً نسبة 
 ن ٌقبله ان ٌجب ان على صح وكانه كالعدمً رغم الفرض ان ٌرفض ا 

 ن ٌرفضه ان ٌجب اوك ان خطانه كالعدمً رغم الفرض العكس ٌقبل او ا 
 /ئٌن اء وعندي خطاخطالالمعنوٌه نوع معٌن من اتوى مس

    الفالمعنوٌه ورمزه ) امستوى  ٌسمى الخطا انه صحٌح وٌجب قبوله هذالعدمً وعلى رغم من الفرض اوهو رفض 
 ٌ 0 ,  %5, % 01ـ ئعه كاخذ قٌم شا( وهو %    

لمنطقه ا الطبٌعً نسمٌهالتوزٌع اتحت منحنى  ارسمها اعندم لٌهاحتماحه اره عن مسا% هً عب01
 لحرجه .ا
لرفض وهو ال احتمالمعنوٌه هو المعنوٌه ..مستوى المستوى نً البٌالتعبٌر ا وهو : ( لرفض امنطقة  )لحرجه المنطقه ا
5 , % 

 
 قً منطقة قبول .الباقة رفض ولى قسمٌن :منطا مقسٌلمنحنى ا

 أخطاء القرار اإلحصائً
 رفض أو قبول الفرض العدمً  رتاقر

 القرارات الصحٌحه /
  لعدمً وهو صح وٌجب قبوله الفرض اقبول 

  وٌجرب فضه  العدمً وهو خطالفرض ارفض 

 القرارات الخاطئه / 
  وٌجب رفضه  العدمً وهو خطالفرض اقبول 

  وٌجب قبوله .. لعدمً وهو صحٌحالفرض ارفض 

 ئً : احصالار اختبالات اخطو
 اآلتٌه / ت الخطوابـ لعدمً الفرض او رفض ان قبول ار بشاخذ قرالكً ن
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 لبدٌل الفرض العدمً ومن ثم الفرض اضع ا 

  ًر اختٌاعدنً فً انون سٌسالقا ار ,هذاختبالاوسٌلة  اسمها انٌن نستخدمهاك قوالفرضٌن هناحد من ار واختالك
 و رفضه اً لعدمالفرض ا

 رن بٌن اقابله قٌمه جدولٌه ومن ثم اٌق المعنوٌه وهذالمستوى اسمه امعٌن  امعٌن ,مستوى خط اتحدٌد نسبة خط
 لعدمً .الفرض او قبول ار برفض القراخذ ار , ومن ثم اختبالالجدولٌه ووسٌلة القٌمه ا

 
 

 : µ اختبار متوسط المجتمع

                                  ف       ×       ( µ -َس   )       ي = 
                  ع                                           

 : متعجالمر النسبة فً اختبا

اختبارات الفروض التً تبنى عللى عٌنله واحلده نلوعٌن اختبلار خلاص بمتوسلط المجتملع 
 . واختبار خاص بنسبة الحدوث فً المجمتع

 ن ÷ = س ) ل^ ( حٌث : ) ل^ ( دم النسبة المناظرة لها فً العٌنة الستدالل على ذلك نستخ
 س : عدد الحاالت التً ٌتحقق فٌها الحدث داخل العٌنة , وهو متغٌر عشوائً ٌتبع توزٌع ذو الحدٌن .

 ن : حجم العٌنة .
 عند إجراء االختبار , وتكون وسٌلة االختبار االحصائً على الصورة :

 ؿ -^ ؿ                   
 ؿ (  - 1ؿ )             ي = 
 ف                      

 : اختبار الفرق بين متوسطين "متوسطي مجتمعين"

(  و بػػػٌن النسػػػبتٌن 5سَ ,  1سَ عنػػػد لليػػػل بيانػػػات عينتػػػٌن مسػػػتقلتٌن فػػػد  ف ىنػػػاؾ ا تال ػػػاً بػػػٌن ادلتو ػػػطٌن )
لعشػوايية , وقػػد يرجػػع مىل عوامػل  ػػببية , وعلػػى , ىػاا اال ػػتالؼ قػػد يرجػع مىل عوامػػل الاػػد ة  و ا (5ؿ^,  1ؿ^)

الباجػػث  ف  ػػد لديػػداً  و تفسػػًناً ذلػػاا اال ػػتالؼ , والقػػرار الػػاي يت ػػاه الباحػػث كتفسػػًن ذلػػاه اال تال ػػات ي ػػوف 
 . (5ؿ^,  1ؿ^(  و بٌن النسبتٌن )5سَ ,  1سَ )بناء على ا تبار معنوية الفرؽ بٌن 

 )القانوف( ي احملسوبة = 
                     5 سَ  – 1سَ                    
                      5 5ع + 1 5ع                 
                         5ف        1ف                 

================================================================================
================================================================================ 

 على ما سبق من الدروس تمارٌن
 

 ... /ضع عالمة صح او  طاء1س
 علم االحااء ىو العلم الاي يهتم بعملية : -1
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 مجع وتنظيم البيانات   ( 
 مجع البيانات ولليلها ب( 
 وعرض وتحلٌل وتفسٌر البٌانات  وتنظٌمجمع ج( 

 اىل : ينقسم علم االحااء -5
 االحااء الوصفي  ( 

 االحااء التحليلي ب(       
 االحصاء الوصفً و االحصاء  التحلٌلً ج( 

 يهتم االحااء التحليلي با تنتاج معلومات عن اجملتمع عن طريق العينة : -3
 صحأ(

 أ طب(
 االحااء التحليلي ىو احد  روع علم االحااء : -4
 صحأ( 

 أ طب(
 متثل اجملتمع:العينة العشوايية ىي عينو  -5
 صحأ( 

 أ طب( 
 تنقسم ادلتغًنات العشوايية اىل : -6
 متغًن وصفي  ( 

 متغًن كمي ب( 
 متغٌر وصفً وكمًج( 

 احلالة االجتماعية متثل متغًن عشوايي : -7
 وصفً أ( 

 كمي ب(  
 ليست متغًن عشوايي ج( 
 ادلستوى التعليمي ديثل متغًن عشوايي: -8
 وصفً أ( 

 كميب(  
 ًن عشوايليست متغج( 

 اعمار ادلوظفٌن ديثل متغًن عشوايي : -9      
 وصفي  ( 

 كمً ب( 

 ليست متغًن عشوايي ج( 
 اطواؿ الطالب ديثل متغًن عشوايي :/ 11
 )يقبل ال سور(  كمً متصل أ( 
 كمي منفال )ال يقبل ال سور(ب(  
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 وصفي ج( 
 عدد ادلساجد يف ادلمل ة ديثل متغًن عشوايي :/11
 كمي متال  (

 )النو ال  يوجد مسجد ونص او ربع اليعقل(!!   كمً منفصل ب(
 وصفيج( 
 مرتبات موظفي جامعة االماـ ديثل متغًن عشوايي :/ 15
 كمً متصل أ( 

 كمي منفال ب(  
 وصفيج( 
 تقديرات النجاح لطلبو كلية االقتااد متثل متغًن عشوايي :/ 13
 كمً متصل أ( 

 كمي منفال ب(  
 وصفي ج( 
 الحتماؿ بٌن :تقع قيمو ا/ 14
 0صفر , +أ( 

 1-صفر ,ب( 
 1, +1-ج( 
 اذا كانت قيمو االحتماؿ حلدث ما =صفر  اف ىاا احلدث يسمى :/ 15
 حدث مؤكد  ( 

 حدث مستحٌل ب( 

 حدث مؤكد ومستحيل ج ( 
  اف ىاا احلدث يسمى :  1اذا كانت قيمو االحتماؿ حلدث ما= / 16

 حدث مؤكد أ( 

 حدث مستحل ب( 
 ومستحيل  حدث مؤكدج (

 احلوادث يف االحتماؿ نوعٌن مها :حدث بسط وحدث مركب ./ 17        
 صحأ( 

 أ طب( 
 )النو حدث واحد   يف يتم تقسيمو( احلدث البسيط دي ن تقسيمو اىل حوادث  رعيو ا رى :/ 18
 صح  ( 

 أخطب( 

 احلوادث ادلركبة ىي حوادث تتعلق بػػ:/ 19
 حبدث بسيط واحد ( 

 بسٌطة بعدت حوادث ب( 

 حبدث مستحيل ج( 
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 احتماؿ وقوع احلدث ادلستحيل يساوي:/ 51
 صفرأ( 

 1+ب( 
 1-ج( 

 احتماؿ وقوع احلدث ادلؤكد يساوي :/ 51
 صفر ( 

 0+ب( 

 1-ج( 
ر اذا كاف ىناؾ حدث ما ولي ن )ا (ويت رر ظهوره او وقوعو )ـ( من ادلرات يف جتربة حجمها)ف( من ادلرات  اف احتماؿ وقوع او ظهو / 55

 احلدث يساوي :
 )ـ ت ررت كم مره على حجم التجربة اىل ىو )ف( (   ن ÷ح)ا(=م أ( 
 ـ ÷ح)ا(=فب( 
 ح)ا(=ف+ـج( 
 ـ-ح)ا(=فد( 
 ادلتنا ياف اللااف ال يقعاف مع بعض ابدا.اذا كانت ا ,ب حدثاف متنا ياف  اف =ح )ا +ب(......./ 53
 +او معناىا   انتبو/ي     ح)ا+ب  (=ح) ا( +ح) ب( أ( 
 ح)اب(–ح)ا+ب (=ح ) ا ( +ح)ب ( ب( 
 ح)ب( -ح)ا+ب(=ح)ا(ج( 
 اذا كانت ا,ب حدثاف غًن متنا ياف =ح)ا+ب(:/ 54
 ح)ا+ب  (=ح) ا( +ح) ب( ( 

 ح)اب(–ح)ا+ب (=ح ) ا ( +ح)ب ( ب( 

 ح)ب(                                -ح)ا+ب(=ح)ا(ج( 
 احلوادث ادلتنا ية ىي تلك احلوادث اليت :/ 55
 دي ن اف تقع معا يف وقت واحد(  

 ال ٌمكن ان تقع معا فً وقت واحدب( 

 يقع بعضها وال يقع لبعض اال رج( 
 احلوادث غًن ادلتنا ية ىي ذالك احلوادث اليت :/ 56
 ٌمكن ان تقع معا فً وقت واحدأ( 

 ال دي ن اف تقع معا يف وقت واحدب( 
 بعضها وال يقع لبعض اال ر ج( 
 ملة )الاورة وال تابة (متثل :وجهي قطعة الع/ 57
 حوادث متنافٌة أ( 

 حوادث غًن متنا ية ب( 
 مستحيلة ج( 
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 االوجو الستة لقطعة النرد متثل :/ 58
 حوادث متنافٌة أ( 

 حوادث غًن متنا ية ب( 
 مستحيلةج( 
 عند ا تيار موظف متزوج وحيمل مؤىل عايل : اف احلدثاف متزوج وحيمل مؤىل عايل ديثل :/ 59
 حوادث متنا ية   ( 

 حوادث غٌر متنافٌة ب( 

 ومستحيلج( 
 عند ا تيار احد اعضاء رللس االدارة : اف احلدثاف ي وف من   اف الرياض واف ي وف حامل دلؤىل عايل غًن ديثل : / 31
 حوادث متنا ية  ( 

 حوادث غٌر متنافٌة ب( 

 مستحيلةج( 
اقتااديٌن ا تًن احدمها بطريقة عشوايية ماىو احتماؿ اف ي وف  3مهند ٌن و 7زلا بٌن و 5  يت وف رللس ادارة احد الشركات من:/ 31
 زلا ب ؟ 
 15÷7ح)زلا ب(= ( 

 05÷5ح)محاسب(=ب( 

 15÷3ح)زلا ب(=ج( 
طالب من ا يا ا تًن احدمها   عشواييا  8طالب ا ريقي و 15طالب  عودي و  41يضم طالب ادلستوى االوؿ يف احد ال ليات / 35
 ما ىو احتماؿ اف ي وف ا ريقي :الداء العمرة 
 اذاً احلل  61مرات من كم ؟من  15طريقة احلل :حدث اف خيرج ا ريقي حدث يت رر  ( 

 61÷8ح)ا ريقي ( =ب( 
 61÷02ح)افرٌقً (=ج( 

 41÷15ح)ا ريقي(=
ة واحده عشواييا .ماىو ا تًنت من الاندوؽ ورق 51اىل 1ورقة متماثلة يف الش ل واللوف واحلجم مرقمة من  51صندوؽ بدا لة / 33

 احتماؿ اف ي وف عليها رقم زوجي؟
 ـ  =  الف  ح      21÷ 01ح)رقم زوجً(=أ( 
 ف                   11÷5ح)رقم زوجي(=ب( 
 51÷1ح)رقم زوجي(=ج( 
 ؟3ماىو احتماؿ اف يقبل القسمة على / 34
 51÷3(3ح)يقبل القسمة على  ( 

 21÷6( 4ح)ٌقبل القسمة على ب( 

 51÷1(3ل القسمة على ح)يقبج( 
 ؟ 7ماىو احتماؿ اف يقبل القسمة على / 35
 51÷7( =7ح)رقم يقبل القسمة على ( 
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 51÷14(=7ح)رقم يقبل القسمة على ب( 
 03و7وهً  21÷2(=7ح)رقم ٌقبل القسمة على ج( 

 ح )اب(.-مست دما قانوف اجلمع :ح)ا+ب(=ح)ا(+ح)ب(  7و3ماىو احتماؿ اف يقبل القسمة على / 36
 (21÷2صفر =)–( 21÷2(+)21÷6ح)ا+ب(=) أ(

 (51÷7(=)51÷1)-(51÷5(+)5÷6ح)ا+ب(=)ب( 
 (51÷5صفر=)-(51÷3(+)51÷3ح)ا+ب(=)ج( 
 ؟ 5او  3ماىو احتماؿ اف ي وف رقم يقبل القسمة على/ 37
 (51÷11(_صفر =)51÷4(+)51÷6ح)ا+ب(=) ( 

 (21÷5(=)21÷0)-(21÷3(+)21÷6ح)ا+ب(=)ب( 

 (51÷8(_صفر=)51÷5(+)51÷3ح)ا+ب(=)ج( 
 ؟ 8او  4ماىو احتماؿ اف ي وف رقم يقبل القبل القسمة على / 38
 (51÷9صفر=)-(51÷4(+)51÷5ح)ا+ب(=) ( 

 (51÷9(=)51÷1)-(51÷4(+)51÷6ح)ا+ب(= )ب( 
 (21÷5(=)21-2)-(21÷2(+)21÷5ح)ا+ب(=)ج( 

 تًن احدمها بطريقة عشوايية ماىو احتماؿ اف ي وف اقتااديٌن .ا 3مهند ٌن و 7زلا بٌن و 5يت وف رللس ادارة احد الشركات من / 39
 ح)ا ب(-زلا با او مهند ا؟ مست دما قانوف اجلمع :ح)ا+ب(=ح)ا (+)ب (

  5زلا ب وىم 
  7مهندس وىم  

 واضح انو ال يوجد احد زلا ب ومهندس يف نفس الوقت )اي حوادث متنا ية (
 (05÷02صفر =)–( 05÷7(+)05÷5ح)ا+ب(=)أ( 

 (15-11(=)15÷1)-(15÷7(+)15÷5ح)ا+ب(=)ب( 
 (15÷5صفر =)-(15÷1(+)15÷1ح)ا+ب(=)ج( 
 ماىو االحتماؿ اف ي وف زلا با او اقتااديا؟/  41

  5مست دـ قانوف اجلمع ايل   وؽ )ا(زلا ب وىم 
 وواضح انو ال يوجد زلا ب واقتاادي يف نفس الوقت )اي حوادث متنا ية ( 3اقتاادي وىم 

 05÷2)ا+ب(=ح)محاسب واقتصادي (=حأ( 

  15+8ح)زلا ب واقتاادي(=ح )ا+ب(=ب( 
 15× 8ح)زلا ب واقتاادي (=ح)ا+ب(=ج( 
% اما نسبة النجاح يف 81% ونسبة النجاح يف مادة احملا بة ىي 71ظهرت نتايج العاـ ادلاضي اف نسبة النجاح يف مادة الرياضيات / 41

 عشواييا ماىو احتماؿ اف ي وف ناجحا يف الرياضيات او احملا بة ؟ % ا تًن احد الطلبة61ماديت الرياضيات و احملا بة معا ىي 
 ادلطلوب احتماؿ اف ينجح يف الرياضيات واحملا بة .

 1, 5ح)الرياضيات واحملا بة(=ح)ا+ب(= ( 
 , 5,=6 -, 7,+2ال انا جمعنا النسب  1, 5ح)الرٌاضٌات والمحاسبة(=ح)ا+ب(=ب( 

 1ىاه االجابو مستحيلة الهنا اعلى من  1,5ح)الرياضيات واحملا بة (=ح)ا+ب(=ج( 
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الداء العمرة ماىو      من ا يا ا تًن احدمها عشواييا  8ا ريقي و 15طالب  عودي و 41يضم ادلستوى االوؿ يف احد ال ليات / 45
 احتماؿ اف ي وف  عودي او ا ريقي ؟ 

 61-52ح)سعودي وافرٌقً (=ح)ا+ب(=أ( 

 61+55ح) عودي وا ريقي (=ح)ا+ب(=ب( 
 55-61ح) عودي وا ريقي (=ح)ا+ب(=ج( 
 اذا كاف ا,ب حدثاف مستقالف . اف ح)اب(.../ 43
 ح)ب(×ح)اب(=ح)ا(أ( 

 ح)اب(=ح)ا(+ح)ب(ب( 
 ح)ب(÷ح)اب(=ح)ا(ج( 
44 
 اذا كاف ا,ب حدثاف غًن مستقالف  اف ح)اب(.../ 
 ح)ب/ا(×ح)اب(=ح)ا(أ( 

 ح)اب(=ح)ا(+ ح)ب/ا(ب( 
 ح)ب(× ح)اب(=ح)ا(ج( 
 دث ادلستقلة ىي تلك احلوادث اليت :احلوا/ 45
 دي ن اف لدث معا يف وقت واحد  ( 

 ال تؤثر بغٌرها من الحوادثب( 

 ال دي ن اف لدث معا يف وقت واحدج( 
 احلوادث غًن ادلستقلة ىي تلك احلوادث اليت:/ 46
 دي ن اف لدث معا يف وقت واحد  ( 

 تؤثر وتتاثر بغٌرها من الحوادثب( 

 لدث معا يف وقت واحد ال دي ن افج( 
 يف قانوف ضرب االحتماالت . ب التفرقة بٌن احلوادث :/ 47
 احلوادث ادلتنا ية وغًن ادلتنا ية  ( 

 الحوادث المستقلة وغٌر المستقلة ب( 

 التفرقة بينهم ليست ىامة وضرورية ج( 
 يف قانوف مجع االحتماالت  ب التفرقة بٌن احلوادث:/ 48
 ٌة وغٌر المتنافٌة الحوادث المتنافأ( 

 احلوادث ادلستقلة وغًن ادلستقلة ب( 
 التفرقة بينهم ليست ىامة وضروريةج( 

 ؟اح امحد و الد معا  يف احملا بة,  ما ىو احتماؿ ف6, واحتماؿ فاح  الد يف احملا بة ىو 8اذا كاف احتماؿ فاح امحد يف احملا بة / 49
 ا : امحد       ب:  الد   (حوادث مستقلة(

 ,   وادلطلوب ح)اب( ؟ 6,    ح)ب(=8من ادلعطيات ح)ا(=
 , 32, =6,×2ح)ب( = ×ح)اب(= ح)ا(أ( 

 1,33=6, ÷ 8ح)ب(= ÷ح)اب(=ح)ا( ب( 
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 1,4, = 6,+8ح)اب(=ح)ا(+ح)ب(=ج( 
ذىاب  ,  ما ىو احتماؿ7, واحتماؿ ذىاب كماؿ اىل جدة بشرط اف يسبقو  الد ىو4اذا كاف احتماؿ ذىاب  الد اىل جدة ىو / 51

  الد وكماؿ معا اىل جدة؟ 
 ,   7ا:  الد      ب: كماؿ         من ادلعطيات: ح)ب/ا( =

 وادلطلوب : ح)اب(؟ 
 , 22,= 7, ×3ح)ب/ا(= ×ح)اب(=ح)ا( أ( 

  1, 57,=7, ÷4ح)ب/ا( =-ح)اب(=ح)ا(ب( 
 1,1, =7,+4ح)اب(=ح)ا(+ح)ب/ا(=ج( 
,  ما ىو احتماؿ اف ياىب االب واالبن معا اىل 6, واحتماؿ اف ياىب االبن ىو 8اذا كاف احتماؿ اف ياىب االب اىل ادلزرعة ىة/ 51

 ادلزرعة ؟)ادلطلوب :ح)ا ب( (
 ,32,=6,×2ح)ب(=×ح)اب(=ح)ا(أ( 

 , 51,=6-, 8ح)ب( =-ح)اب( =ح)ا(ب( 
  1,4, =6,+8ح)اب(=ح)ا(+ح)ب(=ج( 
و ؟ماىو احتماؿ اف 9ىب االبن اىل ادلزرعة بشرط اف يسبقو ابيو , واحتماؿ اف يا6اذا كاف احتماؿ اف ياىب االب اىل ادلزرعة ىة/ 55

 ياىب االب واالبن اىل ادلزرعة معا؟
 , 53,=5,×6ح)ب/ا(=×ح)اب(= ح)ا(أ( 

 , 67, =9, ÷6ح)ب/ا(=÷ح)اب( =ح)ا(ب( 
 1,5, =9, +6ح)اب)=ح)ا(+ح(ب/ا(=ج(         

, 4, واحتماؿ اف  ي وف الطالب ناجحا يف االحااء واحملا بة معا وىو 8اذا كاف احتماؿ اف ي وف الطالب ناجحا يف االحااء ىو / 53
 ماىو احتماؿ اف فد طالبا ناجحا يف احملا بة بشرط اف ي وف ناجحا يف االحااء ؟

 ,  5, =2, ÷ 3ح)ب/ا(=أ( 

  5=, 4, ÷ 8ح)ب/ا(=ب( 
 , 35, =8, ×4ح)ب/ا(=ج( 
%ا تًن 71% بينما نسبة ادلتزوجٌن ىي 41جٌن وادلقيمٌن يف منطقة الرياض ىي و ادلتز  يف احد االدارات احل ومية كانت نسبة ادلوظفٌن/ 54

  احد ادلوظفٌن ما ىو احتماؿ اف ي وف مقدما يف الرياض بشرط اف ي وف متزوجا؟
 , 57, =7, ÷ 3ح)ب/ا(=أ( 

 , 3, =4, ÷ 7ح)ب/ا(=ب( 
 ,  58, =7, ×4ح)ب/ا(=ج( 

 سؤال من االسئلة التالٌه: ضع عالمة صح امام االجابة الصحٌحة لكل

 /يف العالقة بٌن الد ل واالنفاؽ, ي وف الد ل:1س
 متغٌر مستقل 

 متغرب تابع .1

 ليس متغًنا                      .5
 /يف العالقة بٌن الد ل واالنفاؽ, ي وف االنفاؽ:5س
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 متغًن مستقل . 1

 متغبر تابع  .5

 ليس متغًن. 3
 نتجة وا عار اخلامات ت وف الت لفة:/يف العالقة بٌن ت لفة الوحدة ادل3س

 متغًن مستقل .1

 متغٌر تابع  .5

 ليس متغًن .3

 /يف العالقة بٌن ت لفة الوحدة ادلنتجة وا عار اخلامات ت وف ا عار اخلامات:4س
 متغٌر مستقل . 1

  متغًن تابع. 5

 ليس متغًنا. 3

 / الدالة الرياضية ىي عالقة بٌن:5س
 )طبعا ا اتوه يف ادلستوى االوؿ(                       متغٌر مستقل ومتغٌر تابع  .1

  راغ العينة واالحتماؿ .5
 احلوادث ادلستقلو وغًن ادلستقلة  .3

 / راغ العينو ىو:6س
 لتجربة لعدد الحاالت الكلٌة  .1

 عدد احلوادث ادلتنا ية .5

 عدد احلوادث غًن ادلستقلة .3

 : /تنقسم احلوادث يف االحتماالت اىل7س
 حوادث بسيطة .1

 حوادث مركبة .5

     حوادث بسٌطة ومركبة 

 :/دالة االحتماؿ ىي عالقة بٌن8س
 س,ح)س( 

 حوادث بسيطة ومركبة .1

 حوادث متنا ية وحوادث مستقلة .5
 /شروط دالة االحتماؿ:9س

 (0= ح)س( ـمجصفر( )≤ ح)س( ≤  0)

 صفر ≤ح)س(≤ .1

 1-مج ح)س( .5

 /بفرض اف ادلتغًنس لو الدالة التالية:11س
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 4 3 5 1 س
 صفر 1,1 1,5 1,3 س(ح)

 
 ىل الدالة السابقة دالة احتمالية؟     
 دالة احتمالية  .1

 الدالة لٌست دالة احتمالٌة 

 
 /بفرض اف ادلتغًنس لو الدالة التالية:               11س

 4 3 5 1 س
 1.3 1.4 1.5 1.3 ح)س(

 ىل الدالة السابقة دالة احتمالية؟
 .دالة احتمالية 1

          الة احتمالٌة لدالة لٌست د.ا5
 
 
 / بفرض اف ادلتغًنس لو الدالة التالية:15س

 
 
                

 ىل الدالة السابقة دالة احتمالية؟
 دالة احتمالٌة .1
 . الدالة ليست دالة  حتالية 5

 
     :/ بفرض اف ادلتغًنس لو الدالة التالية13س

 4 3 5 1 س
 صفر 1,1 1,5- 1,3- ح)س(

 ىل الدالة السابقة دالة احتمالية؟
 .دالة احتمالية 1

    الدالة لٌست دالة احتمالٌة.5
 
 ذا كاف س متغًن عشوايي  اف التوقع لو ىو: /14س

1. µح)س( = س 

 3 5 صفر -1 س
 1.3 1.5 1,5 1.3 ح)س(
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µح)س(  =مج س 

5. µ     )مج ح)س= 
 / اذا كاف س متغًن عشوايي  اف التباين  لو ىو :15س

1. σ5مح)س(*5=س-µ5 

5. σ2ح)س(*2=مج س-µ5  
3. σ5ح)س(*5=رلس-µ 

 
 /  بفرض اف ادلتغًنس لو الدالة االحتمالية التالية:  16س

 4 3 5 1 س
 

 ح)س(
1,5 1,3 1,4 1,1 

 تساوي؟ -µالقيمة ادلتوقعة 
1. µ =2,3  
5. µ=4,5 

3. µ =3,5  
 
  /  بفرض اف ادلتغًنس لو الدالة االحتمالية  التالية:               17س

 4 3 5 1 س
 1,1 1,4 1,3 1,5 ح)س(

 يساوي: σ5التباف 
σ5 =1,48 
σ5,=84 
σ5=6,6 

 
 / بفرض اف ادلتغًنس لو الدالة  االحتمالية التالية:               18س

 4 3 5 1 س
 1.1 ؾ 1.3 1.1 ح)س(

  اف قيمة ؾ تساوي :
 1,5ك =

 1,5ؾ = .1

 ؾ = صفر      .5
 
 :العينة يساويمرات  اف  راغ  3/عند القاء قطعة عملة  ليمة 19س
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  حاالت 2 .1
 حاالت  6 .5

 حاالت  15 .3

 
 
 مرات  اف  راغ العينة يساوي: 5/ عند القاء قطعة عملة  ليمة 51س

 حاالت 11 .4

 حاالت  55 .5

 35=5*5*5*5*5= 5اس  5الف                     حاالت 42 .6

  
 /  عند القاء قطعة  نرد  ليمة  مرة واحدة  اف  راغ العينة يساوي:51س

 حاالت 4 .1

 احلاالت ىاه تسمى  راغ العينة                    حاالت 6 .5

  
 
 / بفرض اف ادلتغًنس لو الدالة  االحتمالية التالية:        55س

 5 1 صفر -1 س
 1.5 1,5 1.5 1.1 ح)س(
 =  ؟µالقيمة ادلتوقعة 

1. µ = 1 

5. µ   صفر = 

3. µ = 0,0                يف البيت وتطلع نفس االجابة.  ح)س( وامجعهم جرهبا*اوقف اجلدوؿ واضرب س 
 /  بفرض اف ادلتغًنس لو الدالة االحتمالية  التالية:      53س

 5 1 صفر -1 س
 1.5 1.5 1.5 1.1 ح)س(

 يساوي: σ5التباف 
σ5 = 
σ5لع كاـطوشوؼ  يجما تربيع ت مك  طلع=               اكمل االجابة وشف التباين ي 
σ5= 

 ت وف اجلدوؿ التايل مث تست دـ قوانٌن التوقع والتباين    53و55مالحظة: لالجابة على السؤاؿ 
 ح )س( 5س س ح)س( ح)س( س
 1,1 1,1 الب  1,1 1-
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 صفر صفر 1,5 صفر
1 1,5 1,5 1,5 
 5,3 1,1 1 مج

 
 

 ضع عالمة صح اماـ االجابة الاحيحة ل ل  ؤاؿ من اال ئلة التالية:
 / توزيع ذو احلدين ياف متغًنات :1س

  متقطعة .1
 متالة .5

 الياف اية متغًنات .3
 س يسمي بتوزيع: -ؿ(ف -1/القانوف التايل:ح)س(= ف  ؽ س  *لس*)5س

 توزٌع ذو الحدٌن 

 توزيع بوا وف .1

 التوزيع الطبيعي .5

 
 /يف توزيع ذو احلدين ,القيمة التوقعة ىي:3س

1. µ ن =x   ل  
5. µ  ؿ           اتفقنا حنفظ صيغة التوقع والتباين لاو احلدين *= مج ف 

3. µ  =σ 
 
 / يف توزيع ذو احلدين , قيمة التباين ىي:4س

1. σ5 ف ؿ = 

5. σ2  ل(  -0) *ل *= ن                      

3. σ   ؿ(                    -1) *ؿ *= ف         

 
 /رمي قطعة عملة  ليمة عدة مرات , ىي جتربة  اضعة لتوزيع: 5س

 توزٌع ذو الحدٌن .1
 توزيع بوا وف                     .5

 التوزيع الطبيعي                 .3

 
 / حص عينة من االنتاج ايل وحدات  ليمة ومعيبة ىي جتربة  اضعة لتوزيع:6س

 الحدٌن ذو توزٌع
 توزيع بوا وف  .1

 التوزيع الطبيعي .5
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 /تانيف عينة من العماؿ ايل مد نٌن وغًن مد نٌن ىي جتربو  اضعة لتوزيع:7س
 توزٌع ذو الحدٌن

 توزيع بوا وف  .1

 التوزيع الطبيعي    .5
  اف القيمة ادلتوقعة تساوي : 1,3,ؿ =11/عند ا ت داـ توزيع ذو احلدين ,كانت ف=8س

1. µ = 1,3 

5. µ = 4                                    ف=حجم التجربة , ؿ= يعين احتماؿ وقوع احلدث التوقع 

3. µ = 11,3                                   = صحيح 3ف* ؿ اذف االجابة 
 
  اف القيمة التباين تساوي : 1,3ؿ = , 11/ عند ا ت داـ توزيع ذو احلدين ,كانت ف=9س

1. σ5 =1,3                                الـز ي وف معاؾ 1,51=1,7* 1,3* 11يعين 

5. σ2  =1,20                         ورقة  اضية والة حا بة وقلم وت وف كاتب قانوف 

3. σ5  =5,1                               ذو احلدين وكاتب صيغة التوقع والتباين والبو وف نفس 
 القاة ش ل القانوف والتوقع والتباين                                                    

 
ض اف االنتاج ادلعيب ىو وحدات , وعلي  ر  5%  حبت عينة عشوايية من 51/اذا كانت نسبة االنتاج ادلعيب يف احد ادلاانع ىي 11س

 متغًنعشوايي يتبع توزيع ذو احلدين,ماىو احتماؿ اف فد بالعينة وحده واحدة معيبة؟
 (                1,41= 4(1,8, )5= 1ؽ5)
 1,41(=1ح)س= .1

  0,30(=0ح)س= .5

 5,5(=1ح)س= .3
 
وحدات , وعلي  رض اف االنتاج ادلعيب ىو  5%  حبت عينة عشوايية من 51/اذا كانت نسبة االنتاج ادلعيب يف احد ادلاانع ىي 11س

 متغًنعشوايي يتبع توزيع ذو احلدين,ماىو احتماؿ اف فد بالعينة ثالث وحدات معيبة؟
 (1,118( =1,5, )11= 3ؽ5)       

 5,5(=1ح)س= .1

           1,1502(=0ح)س= .5

    1,11(=1ح)س= .3
 
وحدات , وعلي  رض اف االنتاج ادلعيب ىو  5بت عينة عشوايية من %  ح51/اذا كانت نسبة االنتاج ادلعيب يف احد ادلاانع ىي 15س

 متغًنعشوايي يتبع توزيع ذو احلدين,ماىو احتماؿ اف ال فد بالعينة اية وحدات معيبة؟
 (1,33= 5(1,8, )1قافر =5)       

 اس صفر اي رقم         1,5*صفر  ؽ5نفس السؤاؿ                          5,5ح)س=صفر(= .1
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 5اذف الناتج  اجابو  1ا و = صفر =                1,44=صفر(=ح)س .5

 1,5ح)س=صفر(= .3
 
 
وحدات , وعلي  رض اف االنتاج ادلعيب ىو  5%  حبت عينة عشوايية من 51/اذا كانت نسبة االنتاج ادلعيب يف احد ادلاانع ىي 13س

 ات ادلعيبة  يف تلك العينة ؟متغًنعشوايي يتبع توزيع ذو احلدين,ماىي القيمة  ادلتوقعة لعدد الوحد
1. µ = 1,5 

5. µ = 0               = 1=1,5*5ؿ ,   *يعين  ف 1,5وؿ = 5نفس السؤاؿ ف 

3. µ = 1,5 
 
وحدات , وعلي  رض اف االنتاج ادلعيب ىو  5%  حبت عينة عشوايية من 51/اذا كانت نسبة االنتاج ادلعيب يف احد ادلاانع ىي 14س

 دين,ماىي  قيمة التباين ؟متغًنعشوايي يتبع توزيع ذو احل
1. σ5=1,5 

5. σ2= 1,2           ؿ -1*ؿ*نفس السؤاؿ الـز احفظ صيغة التباين ف 

3. σ5=1,1 

 توزيع بوا وف
 
 /توزيع بوا وف ياف ادلتغًنات ادلتقطعة :1س

         نعم    .1

                 . ال5          
 
 /يسمي توزيع بوا وف بتوزيع االحداث النادرة:5س

 نعم  .1

                    . ال5     
 
 /يعترب توزيع بوا وف حالو  اصة من توزيع ذو احلدين :3س

 نعم  .1

 ال  .5
 
 /يعترب توزيع بوا وف ىو احد التوزيعات االحتمالية:4س

 نعم  .0

           ال   .5
 



- 25 - 
 

 / توزيع بوا وف ياف ادلتغًنات ادلتالة مثل االطواؿ واالعمار :5س
 نعم  .1

                      ال 
 
 يسمي بتوزيع ؟ 1س!÷  ]ـ س *ـ – ھ[/القانوف التايل :ح)س(=6س

 توزيع ذو احلدين  .1

                توزٌع بواسون

 التوزيع الطبيعي                      .5

 
 /يف توزيع بوا وف القيمة ادلتوقعة ىي: 7س

µ  م= ن * ل =          

1. µ ؿ             *= ـ = مج ف 

5. µ= ـ =σ                           

  

 /يف توزيع بوا وف التباين ىو:8س
σ2 م = ن ل = 

1. σ5 ؿ( -1ؿ * ) *= ـ = ف 

5. σ ( * 1= ـ = ف * ؿ-               )ؿ 

 
 /حوادث السيارات على الطريق السريعة ىي ظاىرة  اضعة لتوزيع :9س

 توزيع ذو احلدين  .1

         توزٌع بواسون

 التوزيع الطبيعي               .5
 
 / ا طاء الطباعة يف اي كتاب ىي ظاىرة  اضعة لتوزيع :      11س

 توزيع ذو احلدين    .1

             توزٌع بواسون

 التوزيع الطبيعي  .5

 
 /حوادث حرايق ادلنازؿ ىي ظاىرة  اضعة لتوزيع :11س

 توزيع ذو احلدين                        .1

                  توزٌع بواسون

 ي            التوزيع الطبيع .5
 /يست دـ توزيع بوا وف بدال من توزيع ذو احلدين اذا كاف :15س
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 31حجم العينة اكرب من  .1

 %                    11احتماؿ وقوع احلدث اقل من  .5

 جمٌع االجابات السابقة 

  اننا نست دـ : 1,15وؿ=15/اذا كانت ف=13س
                      توزٌع ذو الحدٌن  

  وف                                    توزيع بوا .1

 اليوجد توزيع زلدد  .5

  اننا نست دـ : 1,5وؿ= 75/اذا كانت ف=14س
 توزيع بوا وف .1

                           توزٌع ذو الحدٌن 

 التوزيع الطبيعي                                     .5
  اننا نست دـ :  1,13وؿ= 111/اذا كانت ف=15س

 بواسون توزٌع

 توزيع ذو احلدين  .1

 اليوجد توزيع زلدد                              .5
 

  اف القيمة ادلتوقعة تساوي: 1,3, ؿ= 51/عند ا ت داـ توزيع بوا وف كانت ف=16س
1. µ= 1,13=ـ                                    

5. µ= 15=ـ                                          

µ = 0,5=م 

 
  اف قيمة التباين تساوي: 1,13, ؿ=  111/ عند ا ت داـ توزيع بوا وف كانت ف=17س

σ2=4 

1. σ5=1,5                             

5. σ5=5,1 

 
وحده , وعلي  رض اف االنتاج ادلعيب ىو   51(  حبت عينة عشوايية من  1,16% )6/اذا كانت نسبة االنتاج ادلعيب يف احد ادلاانع ىي 18س

 معيبة؟ احدهي يتبع توزيع بوا وف ,ماىو احتماؿ اف فد بالعينة وحدة و متغًنعشواي
 (1,41= 4(1,8, )1,15= 3 - ھ)       
 1,05(=0ح)س=

         1,15(=1ح)س= .1

 1,35(=1ح)س= .5
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النتاج ادلعيب ىو وحده , وعلي  رض اف ا  51(  حبت عينة عشوايية من  1,16% )6/اذا كانت نسبة االنتاج ادلعيب يف احد ادلاانع ىي 19س

 متغًنعشوايي يتبع توزيع بوا وف ,ماىو احتماؿ اف فد بالعينة ثالث وحدات معيبة؟
 (1!=6   1,15= 3 - ھ)       

 1,15(=3ح)س= .1

 3,55(=3ح)س= .5

 ,225(=4ح)س=

 رض اف االنتاج ادلعيب ىو وحده , وعلي   51(  حبت عينة عشوايية من  1,16% )6/اذا كانت نسبة االنتاج ادلعيب يف احد ادلاانع ىي 51س
 متغًنعشوايي يتبع توزيع بوا وف ,ماىو احتماؿ اف ال فد بالعينة وحدة وحدات معيبة؟

 (1,                  صفر!=     1,5= 3 - ھ)       

 ح)س=صفر(=صفر .1

 1,15ح)س=صفر(=

 1ح)س=صفر(=, .5
 
وحده , وعلي  رض اف االنتاج ادلعيب ىو   51 حبت عينة عشوايية من  ( 1,16% )6/اذا كانت نسبة االنتاج ادلعيب يف احد ادلاانع ىي 51س

 متغًنعشوايي يتبع توزيع بوا وف ,ماىي القيمة ادلتوقعة لعدد الوحدات العيبة يف تللك العيينة؟
1. µ=1,16=ـ 

µ=4=م 

5. µ=51=ـ 

 
وحده , وعلي  رض اف االنتاج ادلعيب ىو   51من (  حبت عينة عشوايية  1,16% )6/اذا كانت نسبة االنتاج ادلعيب يف احد ادلاانع ىي 55س

 متغًنعشوايي يتبع توزيع بوا وف ,ماىي قيمة التباين؟

  
σ2=4 

1. σ5=1,16                              

5. σ5=3,16 
 
عشوايي يتبع حادث يوميا ,وعلي  رض اف عدد احلوادث ىي متغًن  5/اذا كاف متو ط عدد حوادث السيارات على احد الطرؽ السريعة ىو53س

        حوادث يف احد االياـ ؟  4بوا وف ماىو احتماؿ اف تقع 
 (54!=4   1,15= 5 - ھ)

 1,54(=4ح)س= .1

 1,54(=4ح)س= .5

 1,0(=3ح)س=
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حادث يوميا ,وعلي  رض اف عدد احلوادث ىي متغًن عشوايي يتبع  5/اذا كاف متو ط عدد حوادث السيارات على احد الطرؽ السريعة ىو54س
      حوادث يف احد االياـ ؟  3ىو احتماؿ اف تقع بوا وف ما

 (6!=3   1,15= 5 - ھ)  

 1,5(=3ح)س=/ 1

      1,115(=3ح)س=/ 5
 1,3(=3ح)س=/ 3

حادث يوميا ,وعلي  رض اف عدد احلوادث ىي متغًن عشوايي يتبع  5/اذا كاف متو ط عدد حوادث السيارات على احد الطرؽ السريعة ىو55س
        ؿ اف ال تقع  حوادث يف احد االياـ ؟ بوا وف ماىو احتما

 (1صفر!=     1صفر=5  1,15=  5 - ھ)

 1,1ح)س=صفر(= / 1

  1,05ح)س=صفر(=/ 2

 ح)س=صفر(=صفر/ 3
 
 / التوزيع الطبيعي ياف ادلتغًنات ادلتقطعة؟1س
 نعم  .1

        ال 

 
 / التوزيع الطبيعي ياف ادلتغًنات ادلتالة؟5س

           نعم

 ال  .5

 

 /يسمي التوزيع الطبيعي بتوزيع االحداث النادرة:3س
 نعم                     .1

 ال

 
 /يعترب التوزيع الطبيعي حالو  اصة من توزيع ذو احلدين :4س
 نعم  .1

 ال 

 
 /يعترب التوزيع الطبيعي ىو احد التوزيعات االحتمالية:5س

 نعم 

 ال .1
 واؿ واالعمار :/ التوزيع الطبيعي ياف ادلتغًنات ادلتالة مثل االط6س
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 نعم  .5

 ال .3
 
 /اطواؿ طالب ادلستوي االوؿ ىي ظاىرة  اضعة لتوزيع :7س

 توزيع ذو احلدين  .1

 توزيع بوا وف .5

                 التوزيع الطبيعي  .4
 /اعمار طالب ادلستوي االوؿ ىي ظاىرة  اضعة لتوزيع :8س

 توزيع ذو احلدين        .1

 توزيع بوا وف .5

 التوزيع الطبيعي  .5
 يص منحين التوزيع الطبيعي انو:/من  اا9س

 منحين ملتوي .1

 منحنً متماثل   .2

 منحين ملتوي لليمٌن .3
 /من  اايص منحين التوزيع الطبيعي اف:11س

 الوسط الحسابً = الوسٌط = المنوال  .0

 ادلنواؿ± الو يط ±  الو ط احلسايب  .5

 الو ط احلسايب > الو يط >ادلنواؿ .3

 % من قيم الظاىرة بٌن:68/من  اايص منحين التوزيع الطبيعي اف 11س
1. µ   σ  

5. µ ±  5σ 

3. µ ± 3 σ 
 % من قيم الظاىرة بٌن:95/من  اايص منحين التوزيع الطبيعي اف 15س

1. µ ± σ  

5. µ    2σ 

3. µ ± 3 σ 

 /من  اايص منحين التوزيع الطبيعي اف امجايل ادلساحة لت ادلنحين يساوي:13س
  واحد .1
 ناف .5

 واحدوناف .3
 
 حين تساوي:/مساحة الناف االدين من ادلن14س

1. 1 
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3. 1,5 

5. 5 
 /ادلساحة لت منحين التوزيع الطبيعي متثل:15س

 قٌم احتمالٌة  .0

 قيم  علية للظاىرة .5

 قيم ا رتاضية اكرب من واحد .3
 /الدرجة ادلعيارية  ى تساوي:16س

 µ [ ÷σ -س  [ي= .0

 µ [*σ -س [ي= .5

 µ [ - σ-س [ي= .3

 ىي:81قيمة االصلية س= اف القيمة ادلعيارية ي ادلقابلة لل µ=111,σ=11/ اذا كانت 17س
 1ي= .1

 5ي= .5

  2-ي=  .4

 ىي:151 اف القيمة ادلعيارية ي ادلقابلة للقيمة االصلية س= µ=151,σ=11/ اذا كانت 18س
 4ى= .0

 11÷151 -151             5ى= .5

 3= 11÷   31=           3-ى=  .3
ى  رض اف الدرجات متغًن عشوايي يتبع التوزيع درجات وعل 11درجة باحنراؼ معياري 71/اذا كاف متو ط الدرجات يف ا تباراالحااء 19س

 درجة؟ 85الطبيعي  ا ترب احد الطلبة عشواييا,ماىي الدرجة ادلعيارية  ى ادلناظرة للدرجة االصلية س=
 1ى= .1

 5ى= .5

 0,5ى= .4

يي يتبع التوزيع درجات وعلى  رض اف الدرجات متغًن عشوا 11درجة باحنراؼ معياري 71/اذا كاف متو ط الدرجات يف ا تباراالحااء 51س
 درجة؟ 81الطبيعي  ا ترب احد الطلبة عشواييا,ماىو احتماؿ اف ي وف حاصالعلي اكثر من 

 )اليك جزء من جدوؿ التوزيع الطبيعي(
 5,94 1,96 1 1,75 1,58 1,51 ى

 1,49 1,47 1,34 1,57 1,55 1,19 ح)ى(
 1,84(= 81ح)س< .1

 1,34(=81ح)س< .5

 1,16(=81ح)س< .3
درجات وعلى  رض اف الدرجات متغًن عشوايي يتبع التوزيع  11درجة باحنراؼ معياري 71الدرجات يف ا تباراالحااء /اذا كاف متو ط 51س

 درجة؟ 81الطبيعي  ا ترب احد الطلبة عشواييا,ماىو احتماؿ اف ي وف حاصالعلي اقل من 
 )اليك جزء من جدوؿ التوزيع الطبيعي(
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 5,94 1,96 1 1,75 1,58 1,51 ى
 1,49 1,47 1,34 1,57 1,55 1,19 ح)ى(

 1,84(= 81ح)س>. 1

 1,34(=81ح)س>. 5

 1,16(=81ح)س>. 3
درجات وعلى  رض اف الدرجات متغًن عشوايي يتبع التوزيع  11درجة باحنراؼ معياري 71/اذا كاف متو ط الدرجات يف ا تباراالحااء 55س

 درجة؟ 91لي اقل من الطبيعي  ا ترب احد الطلبة عشواييا,ماىو احتماؿ اف ي وف حاصالع
 3 5 1 1,75 1,58 1,51 ى

 1,49 1,47 1,34 1,57 1,55 1,19 ح)ى(
  1,97(= 19ح)س> .1
 1,34(=91ح)س> .5

 1,47(=91ح)س> .3

 5=11÷51=  71 -91نفس القاة س امسها ى =
ًن عشوايي يتبع التوزيع درجات وعلى  رض اف الدرجات متغ 11درجة باحنراؼ معياري 71/اذا كاف متو ط الدرجات يف ا تباراالحااء 53س

 درجة؟ 85الطبيعي  ا ترب احد الطلبة عشواييا,ماىو احتماؿ اف ي وف حاصالعلي اكثر من 
 )اليك جزء من جدوؿ التوزيع الطبيعي( 

 5 1.5 1 1,75 1,58 1,51 ى
 1,47 1,43 1,34 1,57 1,55 1,19 ح)ى(

  1,93(= 85ح)س< .1

 1,17(=85ح)س< .5

 1,43(=85ح)س< .3
درجات وعلى  رض اف الدرجات متغًن عشوايي يتبع التوزيع  11درجة باحنراؼ معياري 71تو ط الدرجات يف ا تباراالحااء /اذا كاف م54س

 درجة؟ 91الطبيعي  ا ترب احد الطلبة عشواييا,ماىو احتماؿ اف ي وف حاصالعلي اكثر من 
 5 1.5 1 1,75 1,58 1,51 ى

 1,47 1,43 1,34 1,57 1,55 1,19 ح)ى(
  1,93(= 91ح)س< .1

 1,17(=91ح)س< .5

  1,43(=91ح)س< .3

   1.13 (=91ح)س< .4
 ضع عالمة صح امام االجابة الصحٌحه ., لكل سؤال من االسئله التالٌه ,.:

 /  رتات الثقو ىي احدى ادوات االحااء التحليلي .:1س
   صح -1
  طا -5
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 /  رتات الثقو ىي احدى انواع التوزيعات االحتماليو :5س
 صح -1

  طا -5

 وعاف : تقدير بنقطو وتقدير بفرتة ثقو .:/ التقديرات ن3س
 صح -1

  طا -5

 /  رتة الثقو ىي ا لوب التقدير :4س
 متو ط اجملتمع  قط , -1

 النسبو يف اجملتمع . -5

  كل ما بق . -3

 /  رتة الثقو عباره عن حدين يقع دا لها :5س
 متو ط اجملتمع  قط . -1

 النسبو يف اجملتمع  قط . -5

  كل ما بق . -3

  اف ىاه يسمى :,   -=سµ/ اذا كانت : 6س
  تقدير ادلتو ط بنقطو . -1

 تقدير ادلتو ط بفرتة ثقو . -5

 تقدير النسبو بفرتة الثقو . -3

 ,  اف ىاا يسمى ,: /جار نوف( ع)×ى±   -=سµ/ اذا كانت : 7س
 تقدير ادلتو ط بنقطو . -1

  تقدير ادلتو ط بفرتة ثقو . -5

 تقدير النسبو بفرتة الثقو . -3

 
 ا يسمى :/ اذا كانت : ؿ = ؿ^ ,  اف ىا8س

  تقدير النسبو بنقطو. -1

 تقدير ادلتو ط بفرتة ثقو . -5

 تقدير النسبو بفرتة ثقو . -3
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 ؿ^ ( - 1ي        ؿ^)± ؿ = ؿ^   / اذا كانت9س

 ف                                           
  اف ىاا يسمى:                                                        

 تقدير النسبو بنقطة. -1

 تقدير ادلتو ط بفرتة ثقو . -5

  تقدير النسبو بفرتة الثقو . -3

 % ,  اف قيمو الدرجة ادلعياري ى:95/ عند درجة ثقو 11س
 1,96ى= -1

 5,58ى= -5

 ى=صفر. -3

 %  اف قيمة الدرجة ادلعياريو ى :99/ عند درجة ثقو11س
 1,96ى= -1

 5,58ى= -5

 ى=صفر. -3

 %  اف قيمة ى :99% اىل 95/ عندما تزيد درجة الثقو من 15س
 ى تزيد -1

 ى تقل -5

 ى التتغًن -3

 بة.اجالالتحليلي اء احاالات ادو احدى ايية ىي احاالالفروض ات ار ا تبا 13س
 صح  -1

 ا ط -5
 لوصفي.اء احاالات ادو احدى ايية ىي احاالالفروض ات ار ا تبا: 5س

 صح  -1

  ا ط -5
 ء.احاالاحد علم اىو  لتحليلياء احاالا: 3س

 صح -1
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  ا ط -5

 لتحليلي.اء احاالا اف معايية ي وناحاالالفروض ات ار ا تبالثقة و ات ا:  رت 4س
 صح -1

  ا ط -5
 يية.اؿ جتربة عشو من  ال اعلية مؤثر مايية تبحث يف مدى  احاالالفروض ات ار ا تبا: 5س

 صح  -1

  ا ط -5

 ف:  رض كلي و رض بديل.ايية نوعاحاالالفروض ا: 6س
 صح  -1

 ا ط -5

 
 لتغًن.او  رض عدـ اوي التسالعدمي بفرض الفرض ا: يسمى 7س

 صح  -1

 ا ط -5

 يية.احاالالفروض احد العدمي ىو الفرض ا: 8س
 صح  -1

 ا ط -5

 يية.احاالالفروض احد البديل ىو الفرض ا: 9س
 صح  -1

 ا ط -5

 ثر.اي العدمي ىو  رض ينفي الفرض ا: 11س
  صح -1

 ا ط -5
 . ≠ واو > الية < التاور لااحد ا ا البديل ىو  رض مركب يالفرض ا: 11س

 صح  -1

 ا ط -5
 ء:ا طاىل عدة ايي احاالار القر ا: يتعرض 15س

 حد  قط .او  ا ط -1

  ء.ا طالاف من اثنا -5

 ء.ا طالاثة من ثال -3

 ء.ا طالاربعة من ا  -4

 ف.ايي نوعاحاالار القر اء ا طا: 13س
 صح  -1
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 ا ط -5
 يي.احاالار القر اء احااع ا نو احد ادلعنوية ىو ا: مستوى 14س

 صح  -1

 ا ط -5

 : αلرمز ادلعنوية با: يرمز دلستوى 15س
 صح  -1

 ا ط -5

 :احث مقدمالبا اليت حيددىا اخلطادلعنوية ىي نسبة ا: مستوى 16س
 صح  -1

 ا ط -5
 

 يل:التالنحو اعلى  αدلعنوية ا: يعرؼ مستوى 17س
  لعدمي وىو صحيح و ب قبولو .الفرض ا رض  -1

 و ب ر ضو . العدمي وىو  طالفرض ار ض  -5

 وىو صحيح و ب قبولو . لعدميالفرض اقبوؿ  -3

 لطر ٌنار ا تبايية اء جتربة عشو اجر الية بعد التات انالبيا: بفرض تو ر 18س
µ =61  = 11, ع= 51, س= 111, ف  
α  =5 . %لعدمي ي وف على صورة:الفرض ا 
1- µ =61   

5- µ = 61 – 51 

3- µ ≠ 61  

 لة :ادلسا ر على نفس اؿ ا ؤ 
 لطر ٌنار ا تبايية اء جتربة عشو ار جالية بعد التات انالبيا: بفرض تو ر 19س

µ =61  = 11, ع= 51, س= 111, ف  
α  =5 . %البديل ىنالفرض ا: 
1- µ =61   

5- µ = 51 

3- µ ≠ 61  

 :ر للطر ٌنا تبايية اء جتربة عشو اجر الية بعد التات انالبيا: بفرض تو ر 51س
µ = 71  = 11, ع=  81, س =  111, ف 
α  =5 ري:ا تبالا% . قسيمة و يلة 

 51 ي = -1

 15ي =  -5
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 11ي =  -3
 ر طر ٌن :ا تبايية اء جتربة عشو اجر الية بعد التات انالبيا: بفرض تو ر 51س

 µ= 15  = 3, ع =  11, س =  36, ف  
α  =5 ري = :ا تبالاو و يلة ا% قيمة 

 3ي=  -1

 1-ي=  -5

 4-ي=  -3

 6حملسوبة = ار ي ا تبالانت قيمة و يلة اك  اذا: 55س
 يعين : ا.  ها 1,96جلدولية= القيمة او 

 لعدمي.الر ض اقبوؿ  -1

 لبديل.الفرض ار ض  -5

  لعدمي.الفرض ار ض  -3

 1,96جلدولية= القيمة او  5,5حملسوبة= ار )ي( ا تبالانت قيمة و يلة اك  اذا: 53س
 يعين: اىا

 لعدمي.الفرض اقبوؿ  -1

 لبديل.الفرض ار ض  -5

  لعدمي.الفرض ار ض  -3

 1,5حملسوبة = ار )ي( ا تبالانت قيمة و يلة اك  اذا: 54س
 يعين: ا ها 1,96جلدولية = القيمة او 
  لعدمي.الفرض اقبوؿ  -1

 لبديل.الر ض اقبوؿ  -5

 لعدمي.الفرض ار ض  -3

 3,5حملسوبة = ار )ي( ا تبالانت قيمة و يلة اك  اذا: 55س
 يعين: ا.  ها 5,85جلدولية = القيمة او 

 لعدمي.الفرض اقبوؿ  -1

 لبديل.الفرض اقبوؿ  -5

  .لعدميالفرض ار ض  -3
 
 بة:اجالاىي قيم مست رجة من جدوؿ  5,85 – 1,96جلدولية: القيم ا: 56س

 توزيع ذو حدين. -1

 توزيع بولسوف. -5

  توزيع طبيعي. -3

, جرب نظاوحده يف  31نع ىي ادلااحد امل يف اجية عانتاف متو ط اك  اذا: 57س مل دلدة معينة. اع 111دية على عينة من ادلا ز اللحو  اماليـو
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مل يف العاجية انتادية على ادلا ز احلو اثر ار ا تباريد ات اوحد 4ري اؼ معياحنر اوحده ب 37صبح العينة امل يف العاجية انتاف متو ط ا اتبٌن بعدى
 لبديل ىو:الفرض العدمي و الفرض ار ي وف ش ل ا تبالا اضوء ىا
  µ ≠ 31 .لبديل الفرض ا,  µ = 31 رض عدمي  -1

 . µ < 31لبديل الفرض ا,  µ = 31 رض عدمي  -5

 . µ > 31لبديل الفرض ا,  µ  =31 رض عدمي  -3

, جرب نظاوحده يف  31نع ىي ادلااحد امل يف اجية عانتاف متو ط اك  اذا: : 58س مل دلدة معينة. اع 111دية على عينة من ادلا ز اللحو  اماليـو
لسن دية ادلا ز احلو اف ايل بالقا لفرضار ا تبات يريد اوحد 4ري اؼ معياحنر اوحده ب 37صبح العينة امل يف العاجية انتاف متو ط ا ا. تبٌن بعدى

 لبديل ىو:الفرض العدمي و الفرض ار ي وف ش ل ا تبالا امل يف ضوء ىاالعاجية انتامن 
 . µ ≠ 31لبديل الفرض ا,  µ = 31 رض عدمي  -1

  µ < 31 .لبديل الفرض ا,  µ = 31 رض عدمي  -5

 . µ > 31لبديل الفرض ا,  µ = 31 رض عدمي  -3

 
, جرب نظاوحده يف  31نع ىي ادلااحد امل يف اجية عانتاف متو ط اك  اذا: 59س مل دلدة معينة , اع 111دية على عينة من ادلا ز اللحو  اماليـو

 حملسوبة ي ىي:القيمة ات ت وف انالبيات. و ق ىاه اوحد 3ؼ احنر اوحده ب 38صبح العينة امل يف العاجية انتاف متو ط ا اتبٌن بعدى
  11ي =  -1

  51ي =  -5

  31ي =  -3
مل دلدة معينة , اع 111دية على عينة من ادلا ز اللحو  اماليـو , جرب نظاوحدة يف  31نع ىي ادلااحد امل يف اجية عانتاف متو ط اك  اذا: 31س

دلعنوية اجلدولية عند مستوى القيمة اف ات وعلى  رض اوحد 4ري اؼ معياحنر اوحدة ب 38صبح العينة امل يف العاجية انتاف متو ط ا اتبٌن بعدى
 يي:احاالار القر ات ي وف ادلعلومامل, هباه العاجية انتادية على ادلا ز احلو اثر ار ا تباريد ا 1,96 % ىي5

 لعدمي.الفرض اقبوؿ  -1

 لبديل.الفرض ار ض   -5

  لعدمي.الفرض ار ض  -3

مل دلدة معينة , , اع 36من  دية على عينةادلا ز اللحو  اماليـو , جرب نظاوحدة يف  31نع ىي ادلااحد امل يف اجية عانتاف متو ط اك  اذا: 31س
دلعنوية اجلدولية عند مستوى القيمة اف ات وعلى  رض اوحد 6ري اؼ معياحنر اوحدة ب 35صبح العينة امل يف العاجية انتاف متو ط ا اتبٌن بعدى

 يي:احاالار القر ات ي وف ادلعلومامل , و ق ىاه العاجية انتادية على ادلا ز احلو اثر ا ترب ا 5,58% ىي 1
  لعدمي.الفرض اؿ قبو  -1

 لبديل.الفرض اقبوؿ   -5

 لعدمي.الفرض ار ض  -3
 رة , ا 11111نو يف عينة من ا ادلنتج دلدة معينة , تبٌن بعدىا انية ذلاعالا% , نظمت محلة 61ت ىي ادلنتجاحد انت نسبة توزيع اك  اذا: 35س
لبديل على الفرض العدمي و الفرض ات ي وف انالبيانتج . و ق ىاه دلا انية على توزيع ىاعالالاحلملة اثر ا ترب ا% . 77صبحت التوزيع اف نسبة ا
 لاورة :ا

   1,6 ≠لبديل  ؿ الفرض ا          1,6لعدمي  ؿ = الفرض ا -1
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 1,6لبديل  ؿ < الفرض ا          1,6لعدمي  ؿ = الفرض ا -5
 1,6لبديل  ؿ > الفرض ا          1,6لعدمي  ؿ = الفرض ا -3

 
 رة , ا 11111نو يف عينة من ا ادلنتج دلدة معينة , تبٌن بعدىا انية ذلاعالا% , نظمت محلة 61ت ىي ادلنتجاحد ا نت نسبة توزيعاك  اذا: 33س
ت ي وف انالبيادلنتج . و ق ىاه ا انسبة توزيع ىادة ازيمهت يف  انية  عالالاحلملة اف ايل بالقالفرض ا ترب ا% . 77صبحت التوزيع اف نسبة ا
 لبديل :الفرض العدمي و الفرض ا

 1,6 ≠لبديل  ؿ الفرض ا          1,6لعدمي  ؿ = الفرض ا -1

  1,6لبديل  ؿ < الفرض ا          1,6لعدمي  ؿ = الفرض ا -5
 1,6لبديل  ؿ > الفرض ا          1,6لعدمي  ؿ = الفرض ا -3

 
 رة , ا 11111نو يف عينة من ا اة , تبٌن بعدىدلنتج دلدة معينا انية ذلاعالا% , نظمت محلة 61ت ىي ادلنتجاحد انت نسبة توزيع اك  اذا: 34س
 حملسوبة :ات ت وف ي انالبيادلنتج . و ق ىاه ا انية على توزيع ىاعالالاحلملة اثر ا ترب ا% . 66صبحت التوزيع اف نسبة ا

 15,56ي =  -1

 6,66ي =  -5

  5,6ي =  -3

 ت : ؿ , ؿ ىػ , ف ادلعطيا" 
  جملتمعاؿ  –لعينة( اؿ ىػ )ؿ رة عن    احملسوبة عباي  

                                               
 . "انوف وتعرؼ ش ل ي ـ ولددىالقا تعوض يف 

 دلنتج ا انية ذلاعالا% , نظمت محلة 61ت ادلنتجاحد انت نسبة اك  اذا: 35س

ف ادلنتج . وعلى  رض ا انية على توزيع ىاعالالاحلملة ار ثا ترب ا% . 66صبحت التوزيع اف نسبة ا رة , ا 11111نو يف عينة من ا ا, تبٌن بعدى
 يي ىو : احاالار القر ات , ي وف انالبيا. و ق ىاه 1,96جلدولية = القيمة ا

 لعدمي.الفرض اقبوؿ   -1

 لبديل.الفرض اقبوؿ   -5

 لعدمي.الفرض ار ض  -3

 % .66لعينة( = ا%  , ؿ ىػ )61جملتمع ات ؿ ادلعطيا" 
  اذا امار ض انت ي ـ < ي ج اك  اذارنة انوف مث نعمل ذلم مقالقاف حنسب ي ـ با اي ج وعلين ايي . يوجد لديناحاالار القر الة ادلساد باير 

 بة ."اجنوف للتطبيق عليو للتوصل لالاج للقا لة لتادلسالر ض. وىاه ايف منطقة  ايضاوية  تد ل انت مساك  اذاقبل. و انت ي ـ > ي ج اك
 يعين: اجلدولية(  هااجلدولية )ي القيمة امن  كربا حملسوبة( ار)ي ا تبالاحملسوبة لو يلة القيمة انت اك  اذامة ا: بفاو ع36س

 لعدمي.الفرض اقبوؿ  -1

  لعدمي.الفرض ار ض  -5
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 ر.ا تيالادي ن  ال -3

 :يعين اجلدولية(  هااجلدولية )ي القيمة امن صغر احملسوبة( ار)ي ا تبالاحملسوبة لو يلة القيمة انت اك  اذامة ا: بفاو ع37س
  لعدمي.الفرض اقبوؿ   -1

 لبديل.الفرض اقبوؿ   -5

 لعدمي.الفرض ار ض  -3

 يعين: اجلدولية(  هااجلدولية )ي القيمة امن وي  ايسحملسوبة( ار)ي ا تبالاحملسوبة لو يلة القيمة انت اك  اذامة ا: بفاو ع38س
 لعدمي.الفرض اقبوؿ   -1

 لبديل.الفرض اقبوؿ   -5

  لعدمي.الفرض ار ض  -3

 
لدرجة اف متو ط الب كاط 51ليت تضم اوىل و الالعينة الية,يف التايج النتاعلى  الطلبة وحالناء على عينتٌن من احاالادة ار يف ما تباجري ا: 39س
 ترب ات . ادرج 4ري = اؼ معياحنر اب 15لدرجة = اف متو ط الب كاط 51ليت تضم انية و الثالعينة ايف  امادرجو.  5ري = اؼ معياحنر اب 18= 
ت ي وف انالبيا. و ق ىاه 1,96جلدولية = القيمة ا% عند وجود 5دلعنوية العينتٌن عند مستوى اؼ حقيقي بٌن  تالابعدـ وجود يل القالفرض ا
 لاورة:البديل على الفرض العدمي و الفرض ا

 µ1 ≠ µ5 لبديل: الفرض ا,     µ1  =µ5لعدمي: الفرض ا -1

 µ1  >µ5لبديل: الفرض ا,     µ1  =µ5لعدمي: الفرض ا -5

 µ1  <µ5لبديل: الفرض ا,     µ1  =µ5لعدمي: اض لفر ا -3

 
 نماذج لالختبارات

 لتحليلي:اء احاالات ادو احد الثقة ىي ات ا رت  :1س
  صح -1

 ا ط -5
 لية:احتمالات التوزيعاع ا نو احدى الثقة ىي ات ا:  رت 5س
 صح -1

 ا ط -5
 ف : تقدير بنقطة وتقدير بفرتة ثقة:ات نوعالتقدير ا: 3س
 صح -1

 ا ط -5
  لوب لتقدير:ا لثقة ىيا رتة  :4س
 جملتمع.امتو ط  -1

 جملتمع  قط.النسبة يف ا -5

   بق. اكل م -3
 :ا لهارة عن حدين يقع دالثقة عبا رتة  :5س
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 جملتمع  قط.امتو ط  -1

 جملتمع  قط.النسبة يف ا -5

   بق. اكل م -3

 يسمى : اف ىاا= س    µنت اك  اذا :6س
 دلتو ط بنقطة.اتقدير  -1

  لثقة.اتقدير متو ط بفرتة  -5

 لثقة.اة بفرتة لنسباتقدير  -3
 يسمى : اف ىااف   [  ÷     ع × ] ي   +  =  سَ  µنت اك  اذا :7س
 دلتو ط بنقطة .اتقدير  -1

  لثقة.ادلتو ط بفرتة اتقدير  -5

 لثقة.النسبة بفرتة اتقدير  -3
 يسمى : اف ىاا(  8ت )ؿانت ؿ = ؿ ىػاك  اذا: 8س

  دلتو ط بنقطة .اتقدير  -1

 لثقة.ادلتو ط بفرتة اتقدير  -5

 لثقة.النسبة بفرتة اتقدير  -3

 " 8ؿ امسهاقيمة وحيدة  اف ؿ ذللقيمة الاو يسمى تقدير وحيد ا" 
 
 يسمى:  اف ىااف [  ÷  8ؿ( -1) 8ؿ× ]   ي  +  8نت ؿ = ؿاك  اذا :9س
 دلتو ط بنقطة .اتقدير  -1

  لثقة.ادلتو ط بفرتة اتقدير  -5

 لثقة.النسبة بفرتة اتقدير  -3
 رية ي :ادلعيارجة لداف قيمة ا%   95عند درجة ثقة  :11س
  1,96ي =  -1

 5,85ي =  -5

 ي = صفر  -3

 رية ي :ادلعيالدرجة اف قيمة ا%  99عند درجة ثقة  :11س
  1,96ي =  -1

 5,85ي =  -5

 ي = صفر  -3
 ف قيمة ي:ا%  99ىل ا% 95لثقة من اتزيد  رتة  ا: عندم15س
  ي تزيد. -1

 ي تقل. -5

 تتغًن . ي ال -3
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 1,96, ي =  49, ف =  14, ع =  71لية : س = التات انالبياتو رت لك  اذا :13س
 تقع بٌن : µف ا 

1- 73,95   ,66,8  

5- 71    ,84  

3- 71,96   ,68,14  

 " 3و ا 5و ا 1 امابة اجالادىن  , و تجد اعلى وحد او + و تعطيك حد ا – اما 71نوف و ت وف س  القا"  تعوض ب
 5,58, ي =  49, ف =  14, ع =  71لية : س = التات انالبياتو رت لك  اذا: 13س :14س
 تقع بٌن : µف ا 

1- 75,16   ,64,84   

5- 71          ,84 

3- 75,58  ,67,45 
  نة.  4ري = اؼ معياحنر اب 35=  ادلوظف  يهاف متو ط عمر ات  حبت عينة من موظف , كالشركاحدى ايف  :15س

 لشركة:ادلوظف يف ىاه ا% متو ط عمر 95قدر بدرجة ثقة 
 µ = 37               ,57لشركة ادلوظف يف امتو ط عمر  -1

  µ = 35,98        ,31,15لشركة ادلوظف يف امتو ط عمر  -5
 µ = 35,55        ,31,55لشركة ادلوظف يف امتو ط عمر  -3

نوف القاتعوض ب اليت  بقت. عندمامثلة الايف  اكم  1,96وي ا% تس95عند  اهنا اليت لديك وي  تجدىات ادلعطيانوف بالقا"  تعوض ب
 ت"ار اخلياحد ار ا تيابة  و اجالا تتم ن من معر ة 

 لية:التات انالبياتو رت لديك  اذا :16س
  5,58, ي =  411, ف =   1,6( = 8ؿ -1, )  1,14=  8ؿ
 ف ؿ تقع بٌن:ا 

  1,57,    1,43ؿ =  -1

 1,31,  1,41ؿ =  -5

 1,3,     1,4ؿ =  -3

 نسبة(. جملتمع . و)ؿ تعين العينة , وؿ ىي ؿ ارة عن ؿ اعب 8ليت ىي ؿات اؿ ى ا" ىن
 ف [ .÷  8ؿ( -1) 8ؿ× ]   ي   8نوف : ؿ =  ؿالقاين تقع ؟! دلعر ة ذلك نعوض باؿ  احسن

 ث ".لثالات ار اخلياحد ابة اجالادىن , مث  تجد اعلى وحد انوف تعوض بو مث  يظهر لك حد ارة عن قاعب ايل ىاه كلهادلسا
ب لطالا% نسبة 95لب, قدر بدرجة ثقة اط 51 ا دين هبالو اف عدد الب , كاط 511 يية  منا تربت عينة عشو اـ امالامعة ايف ج :17س

 ـ:امالامعة ا دين يف جالو ا
 1,35,    1,41معة ؿ = اجلا دين يف الو اب لطالانسبة  -1

 1,19,    1,31معة ؿ = اجلا دين يف الو اب لطالانسبة  -5
 1,51,    1,55معة ؿ = اجلا دين يف الو اب لطالانسبة  -3

 ؟!  العينة ,   يف نوجدىانسبة   8ؿ اذا دين الو ايريد نسبة  ابة . وىناجالانوف ونعرؼ القالثقة . نعوض بات اؿ يت لم عن  رت اثدلا ا" ىا
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  ( =  8نسبتهم )ؿ اذا د , الب و اط 51لب منهم اط 511 اىن الدين
 ر". ا تيدىن مث نتوصل لالاعلى وحد احد  انوف  يعطينالقامث نعوض ب

 لية: التات انالبياتو رت لديك  اذا :18س
  5=  1, ع          71=  1, س         111= 1ف
 5=  5, ع          51=  5, س         111= 5ف

 جملتمعٌن ي وف:الفرؽ بٌن متو طي اف ا%   95وعند درجة ثقة 
1-  (µ1 - µ5  = )51,4  ,18,6 

5-  (µ1 - µ5  = )51,4  ,18,4 
3-  (µ1 - µ5  = )55        ,15 

 

 :  ا با( تن ờجملتمع )ات يف ادلفرداين العينة مع تبا ب حجم ا: يتن19س
  اطردي -1

 اع سي -5

  او ع سيا اطردي -3

 قة طردية ".عال اذالعينة اد حجم ازداين التباد ازدا ا" كلم
 :ا بالتقدير )د( تنا اين  طالعينة مع تبا ب حجم ا: : يتن51س
  اطردي -1

  اع سي -5

  او ع سيا اطردي -3
 قة ع سية ".عال اذالعينة اد حجم از  اخلطاد از  التقدير   لما ا ب مع  طالعينة يتناوحجم " 
 :ا بالتقدير تنالثقة يف اين درجة العينة مع تبا ب حجم ا: يتن51س 
  اطردي -1

 اع سي -5

 او ع سيا اطردي -3
 :انعتربى انناجملتمع ؿ رلهولة ,  النسبة يف انت اك  اذا: 55س
 , 5ؿ =  -1

 1ؿ =  -5

 ؿ = صفر -3
 دلتو ط ىو:الة العينة يف حادلست دـ يف تقدير حجم انوف القا: 53س
 د[ ÷    ờ×  5ف = ] ي -1

 د[ ÷ ờ 5×  5ف = ] ي -5

  5د[ ÷  ờ5×  5ف = ] ي -3
 لنسبة ىو :الة العينة يف حادلست دـ يف تقدير حجم انوف القا
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  5د –ؿ ( [  – 1× )ؿ ×  5ف = ] ي -1

  5د[ ÷  5ؿ×  5ف = ] ي -5

 5( [ د ؿ – 1× ) 5ف = ] ي -3
 لية :التات انالبيا: بفرض تو ر 55س

 لعينة ف ي وف :اف حجم ا,   ờ5  =51,   3, د =   1,96ي = 
 اتقريب 51ف =  -1

 اتقريب 51ف =  -5

 اتقريب 53ف =  -3

 بة"اجالار اتج وخنتالناوخنرج  5د( ÷  ờ5×  5نوف ف = ) يالقا" نعوض يف 
 لية:التات انالبيا: بفرض تو ر 56س

 لعينة ف ي وف:اف حجم ا,    1,1, د =   1,7, ؿ =   1,96ي = 
 81,7ف =  -1

 111ف =  -5

  76ف =  -3

 = 5د÷ ؿ ( [  – 1× )ؿ ×  5نوف  ف = ] يالقا" نعوض يف 
 لعينة "اتج حبجم النا يظهر  51,1([ ÷ 1,7 -1× ) 1,7×  51,96]  
لتقدير عن ايف  اخلطاوز ايتج الارس بشرط ادلالتعليم عن بعد لتقدير متو ط عمر اب من طال اجب  حبهالو العينة اىو حجم  ا: م57س

 ت:ا نو  8ر = اعمري لالادلعياؼ احنر الاف ا% على  رض 95ت وبدرجة ثقة ا نو  3
 اتقريب 57ف   =  -1

 اتقريب 75ف   =  -5

 اتقريب 571ف   =  -3
.  ờ   =8, و  1,96ف ي اين % ذلك يع95لثقة ا, ودرجة  3لتقدير ) د ( = ايف  اخلطا ادلتو ط. وىنانوف الة نست دـ قادلسا" يف ىاه 

 بة "  اجالانوف  ومعر ة القالتعويض با%.  وعليك 95عند درجة ثقة 1,96 اهناو ع  و ي حيث    ờت د  و ادلعطيالديك كل 
عند درجة ثقة  5,58% , ي = 95عند درجة ثقة 1,96وىي ي =   ا ية ىناثنتٌن ت وف كاحظة:  عليك حفظ قيم ي وقيمتٌن **مال

99* % 
لتقدير ايف  اخلطاوز ايتج الابشرط  الفرد  يهات لتقدير متو ط د ل الشركاحدى املٌن بالعامن  اجب  حبهالو العينة اىو حجم ام :58س

 :لاير551تب = اري للرو ادلعياؼ احنر الاف ا% على  رض 95 وبدرجة ثقة لاير 111عن 
 اتقريب45ف   =  -1

 اتقريب75ف   =  -5

 .اتقريب54ف   =  -3

 5دلتو ط ىو ف = ) يانوف النسبة, قاف حيسب ايريد  الة. وىنادلسات يف ادلعطياعلى حسب  اي منهمانونٌن, نست دـ اق العينة ذلا" حجم 

 ×ờ5  ÷ )5د . 
 بة " اجنوف ونتوصل لالالقا.  نعوض ب ờ  =551  1,96,  ي =  111ت: د = ادلعطيا
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ف ا% على  رض 95% وبدرجة ثقة 3دلتزوجٌن عن اقدير نسبة ت لتالشركاحدى املٌن بالعامن  اجب  حبهالو العينة اىو حجم  ا: م59س
 %:45نت ابقة كات  ا ادلتزوجٌن من در انسبة 
 اتقريب 1156ف   =  -1

 اتقريب 771ف   =  -5

 اتقريب1411ف   =  -3

 لنسبةانوف ادلتزوجٌن. قاب نسبة العينة حلسانو يريد حجم لنسبة الانوف ا" نست دـ ق
 5 د÷ ؿ ( [  – 1× )ؿ ×  5ف = ] ي  

 % 45, ؿ =  1,96% , ي = 3ف د ا% وذلك يعين 3 اخلطا اىن
  51,13( [ ÷  1,55× )  1,45×  51,96ف = ]  اذا
 ر "ا تيالاحسب قيمة ف وقم با

% وبدرجة 3لتقدير عن ايف  اخلطاوز ايتج بشرط ال الة هبالبطاض لتقدير نسبة الريامن مدينة  اجب  حبهالو العينة اىم حجم  ا: م31س
 % .95ثقة 

 اتقريب1551ف   =  -1

 اتقريب1167ف   =  -5

 اتقريب1411ف   =  -3

  1,5وي اتس اهنات وف  ؿ رلهولة    انو عندما ابقا  اؿ , وقد قررن اعدالة مادلسايف  ات لدينادلعطيالنسبة. مجيع انوف انست دـ ق ا" ىن
  51,13( [ ÷  1,5× ) 1,5×  51,96ف = ]  اذا

 بة "اجتج وتتوصل لالالنا ت رج 
 تقع بٌن : µ اف  1,96, ى=  49, ف= 14, ع= 71= -اذا تو رت لديك البيانات التاليو : س/ 13س

1- 73,95  ,66,18  

5- 71  ,84 

3- 98,96  ,68,14 

 تقع بٌن : µ,  اف  5,58, ى 49, ف= 14, ع= 71= -/ اذا تو رت لديك البيانات التاليو: س14س
1- 64,84   ,75,16 

5- 71    ,84 

3- 67,43  ,75,58  

 نو , قدر بدرجة ثقو 5 نو باحنراؼ معياري =  35موظف , كاف متو ط عمر ادلوظف  يها = 111الشركات  حبت عينو من  / يف احد15س
 % متو ط عمر ادلوظف يف ىاه الشركو :95

 µ = 37    ,57متو ط عمر ادلوظف يف الشركو  -1

 µ = 35,98   ,31,15 متو ط عمر ادلوظف يف الشركو  -5
 µ = 35,55   ,31,55و متو ط عمر ادلوظف يف الشرك -3
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 قانوف النسبو / اذا تو رت لديك البيانات التاليو :16س
 . اف ؿ تقع بٌن : 5,58, ى= 411, ف= 1,6ؿ( =-1)1,4ؿ=

 1,57,    1,43ؿ= -1

 1,31,   1,41ؿ= -5

 1,5,   1,4ؿ= -3

 
% نسبة الطالب الوا دين 95ر بدرجة ثقو طالب , قد 51طالب كاف عند الوا دين هبا  511/ يف جامعة االماـ , ا تربت عينو عشواييو من 17س

 قانوف النسبو يف جامعة االماـ .:
 1,35,    1,46نسبة الوا دين يف اجلامعو ؿ =  -1

 1,19,    1,37نسبة الوا دين يف اجلامعو ؿ =  -5

 1,51,    1,55نسبة الوا دين يف اجلامعو ؿ =  -3

 
 / اذا تو رت لديك البيانات التاليو :18س

 5=1, ع  71= -,  س  111ف=
 5=1,  ع  51=  -, س  111ف=

 %  اف الفرؽ بٌن متو طي اجملتمعٌن ي وف :95وعند درجة ثقو 
1- (µ1 - µ5 = )51,4    ,18,6 

5- (µ1 - µ5 = )31,4    ,58,4 

3- (µ1 - µ5 = )35    ,55 

 ( تنا با :σ5/ يتنا ب حجم العينو مع تباين ادلفردات يف اجملتمع )19س
  طرديا -1

 ع سيا -5

 طرديا وع سيا -3

 / يتنا ب حجم العينو مع  طا التقدير )د( تنا با :51س
 طرديا -1

  ع سيا -5
 طرديا او ع سيا -3

 / يتنا ب حجم العينو مع درجة الثقو يف التقدير تنا با :51س
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  طرديا -1

 ع سيا -5

 طرديا او ع سيا -3

 / اذا كانت النسبو يف اجملتمع ؿ رلهولو  اننا نعتربىا :55س
  1.5ؿ= -1
 1ؿ= -5

 ؿ=صفر -3

 ست دـ يف تقدير حجم العينو يف حالة ادلتو ط ىو :/ القانوف ادل53س
 د÷ (  1 ي – σ) ف= -1

 د÷ (  1ي – σ2) ف= -5

  3د ÷(  1ي -σ3) ف= -3

 / القانوف ادلست دـ يف تقدير حجم العينو يف حالة النسبو ىو :54س
  1د - ف= -1

 5د - ف=  -5

 5د - ف= -3

  ر البيانات التاليو :/ بفرض تو 55س
  اف حجم العينو ف ي وف : σ5=51,   3,  د=  1,96ى

  تقريبا 51ف= -1

 تقريبا 51ف= -5

 تقريبا 53ف= -3

 / بفرض تو ًن البيانات التاليو :56س
  اف حجم العينو ف ي وف :  1,1, د=  1,7, ؿ=  1,96ى

 81,7ف= -1

 111ف= -5

 71ف= -3

 نوات  3يم عن بعد لتقدير متو ط عمر الدارس بشرط االيتجاوز اخلطا يف التقدير عن / ماىو حجم العينو الواجب  حبها من طالب التعل57س
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  نوات .: 8% على  رض اف االحنراؼ ادلعياري لالعمار = 95وبدرجة ثقو 
 تقريبا 67ف= -1

 تقريبا 73ف=  -5

 تقريبا . 571ف= -3

د ل الفرد  يها بشرط االيتجاوز اخلطا يف التقدير عن / ماىو حجم العينو الواجب  حبها من العاملٌن باحدى الشركات التقدير متو ط 58س
 لاير . 551% على  رض اف االحنراؼ ادلعياري للرواتب = 95لاير وبدرجة ثقو  111
 تقريبا 45ف= -1

 تقريبا 75ف= -5

 تقريبا 54ف= -3

% 3تجاوز اخلطا يف التقدير عن / ماىو حجم العينو الواجب  حبها من العاملٌن باحدى الشركات لتقدير نسبة ادلتزوجٌن  يها بشرط االي59س
 % .45% على  رض اف نسبة ادلتزوجٌن من درا ات  ابقو كانت 95وبدرجة ثقو 

 تقريبا 1156ف= -1

 تقريبا 771ف= -5

 تقريبا 1411ف= -3

 %95ثقو  % وبدرجة3/ ماىو حجم العينو الواجب  حبها من مدينة الرياض لتقدير نسبة البطالو هبا بشرط االيتجاوز اخلطا يف التقدير عن 31س
 تقريبا 1351ف= -1

 تقريبا 1167ف= -5

 تقريبا 1411ف=

 

لبديل , الفرض العدمي , ش ل الفرض ايت يف حزيية معينة مثل : ) ش ل امل و يار كا تبايت اضيع لن يادلو امجيع  يف حظة :** مال
 ( . لثقةالثقة , ش ل ؿ يف  رتة اة يف  رت  µحملسوبة , ش ل قيمة القيمة اش ل 

 خٌااااااااااااااااااااااااااااااااال   وفق الجمٌعأسأل هللا أن ٌ


