
عود   ك س ة المل  جامع

وم  ة العل  آلي

عود   ك س ة المل  جامع

    

ادة  صلي األول لم ار الف ص122االختب   إح

ي األول   صل الدراس ـ 1426الف ـ1427 -ه  ه

زمن صف : ال اعة ون  س

  

  أجب عن األسئلة األتية

  :السؤال األول
  :أآمل العبارات التالية

  .-------------------------الوسيط هو أحد مقاييس   )1(

 .---------------------ربيعي الموجب للتباين يسمى الجذر الت )2(

 .-----------------معامل ارتباط الرتب لسبيرمان يعطى بالعالقة  )3(

 .------------------مجموع التكرارات النسبية لجدول تكراري يساوي  )4(

ر    )5( ا نعتب ة فإنن ات المبوب ن البيان ة م د حساب الوسط الحسابي لمجموع ثال------------عن    مم

 .لجميع القيم المنتمية لهذه الفترة

4321إذا علمت أن متوسط مجموعة القياسات        )6( ,,, xxxx        ا ى الترتيب هم اري عل ا المعي  وانحرافه

15=X ،3=S  ات ة القياس إن لمجموع 54,54,54,54 ف 4321 −−−− xxxx ون  يك

  ------------------=  االنحراف المعياري -------------= الوسط الحسابي 

 .----------=       ومعامل االختالف 

9,9,2,3,7المدى لمجموعة القياسات  )7(  .----------------- يساوي −−

1,1,1,1التباين لمجموعة القياسات  )8(  -------------------------- يساوي −−−−

  :السؤال الثاني
  .إذا آان الجواب خاطئا) ×(إذا آان الجواب صحيحا وعالمة ) (ضع عالمة 

  المجموع الجبري لجملة القياسات عن وسطها الحسابي يساوي الصفر )1(

  هو الصفر1,2,3,3,2,1المنوال للقيم  )2(

 المعلمة خاصية تصف العينة )3(

 .1مجموع التكرارات النسبية في جدول تكراري تساوي  )4(

 يمكن قياس الوسط الحسابي للبيانات الفردية القابلة للترتيب فقط )5(

  السؤال الثالث
   طالب في اختبار مادة اإلحصاء التطبيقي25البيانات التالية تمثل التقديرات التي حصل عليها 

ول               از ،       جيد ، جيد جدا ، راسب ، مقبول ، جيد ، راسب ، مقب د ، ممت ول ، جي د ، مقب د ، جي از ، جي  ، ممت

  جيد جدا ، مقبول ، ممتاز ، جيد جدا، جيد ، جيد ، جيد جدا ، مقبول ، جيد ، جيد جدا ، مقبول ، جيد



  أجب عن األتي

  هل البيانات آمية أم وصفية؟ )1(

 .احسب أحد مقاييس النزعة المرآزية لهذه البيانات )2(

 .يةعبر عن هذه البيانات بطريقة بيان )3(

  السؤال الرابع
ين               اب مع اليوم (فيما يلي جدول التوزيع التكراري ألطوال فترات استعارة آت ات خالل        ) ب في احدى المكتب

  :مدة معينة

  )باليوم(الفترة  3 – 1 6 – 4 9 – 7 12 – 10

  عدد مرات االستعارة 1 3 4 2

   لهذه البياناتف معامل االختال–احسب  الوسيط 

  السؤال الخامس
   يمثل اإلنفاق لسبعة أشخاص بآالف الرياالتY يمثل الدخل وXل التالي فيه الجدو

  .احسب معامل االرتباط الخطي لبيرسون بين الدخل واإلنفاق )1(

 .Xعلى Yاوجد معادلة انحدار  )2(

 . فكم تتوقع أن يكون إنفاقه11 هو إذا آان دخل شخص ما )3(

  انتهت األسئلة

  مع تمنياتي باتوفيق


