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    ثانٌة عام: الفرقة                االقتصاد الزراعً: قسم                  كلٌة الزراعة    –جامعة بنها 

 2015/ 2014الدراسً األول   للعام الجامعً صل الف نموذج إجابة تأشٌري
ة درج 60: درجة االمتحان                    االحصاء                            : المادة

       
( دسعخ  20: ) اٌغؤاي األٚي إعبثخ 

(  دسعبد 10)    : -(  فمؾ  10أعت ػٓ ) ِغ اٌزؼ١ًٍ   إِبَ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ  ( × ) أٚ ( √ ) ػغ ػالِخ( أ ) 

 (  √)    .اٌزفغ١ش اٌزطج١مٟ ٌٍظٛا٘ش ٘ٛ ػجبسح ػٓ رفغ١ش ظب٘شح خبطخ اعزٕبدا إٌٟ ظب٘شح أٚ لبْٔٛ ػبَ  -1
 (   ×)    .رغ١شاد رظبػذ٠ب ػٍٝ حغت دسعزٙب إٌٝ اع١ّخ صُ فئ٠ٛخ صُ سرج١ٗ صُ ٔغج١خ أٚ و١ّخ ٠ّىٓ رظ١ٕف اٌُ -2

 (   ×)    .ِٓ خظبئض إٌّٛاي أٗ عًٙ اٌفُٙ ٚاٌحغبة ٠ٚزأصش ثبٌم١ُ اٌشبرح ألٔٗ ٠جحش ػٓ األغٍج١خ  -3

 (   √)    .اٌفشع إٌظشٞ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؼٕٝ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إحظبئ١خ  -4
 (   ×)    .٠غ اٌّزٕبعت ٘ٛ أفؼً ؽشق اٌزٛص٠غ ألٔٗ ٠أخز فٟ اػزجبسٖ حغُ اٌطجمخ ٚأحشافٙب اٌّؼ١بسٞ اٌزٛص -5

 (   √)    اٌخطأ ِٓ إٌٛع األٚي ٠ىْٛ الً فٟ دسعخ أ١ّ٘زٗ ِٓ اٌخطأ ِٓ إٌٛع اٌضبٟٔ  -6
 (   ×)    .ِزغ١ش٠ٓ رذي رٌه ػٍٟ ٚعٛد ػاللخ ػىغ١خ ل٠ٛخ ث١ٓ اي) 0,8(إرا وبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبؽ رغبٚٞ -7
 (   ×)    .٠غزخذَ اٌٛعؾ إٌٙذعٟ فٟ حغبة ِزٛعؾ اٌغشػخ اٌزٟ رؼطٟ ثذالٌخ ٚحذح اٌضِٓ ِٚزٛعؾ األعؼبس  -8
 (   ×)   . ػٕذِب رىْٛ اٌم١ّخ اٌّحغٛثخ الً ِٓ اٌغذ١ٌٚخ ٠زُ لجٛي اٌفشع إٌظشٞ  -9

 (    ×)    .د ِٓ إٌٛع اٌشرجٟ ٌألٚي ٚاٌىّٟ ٌٍضبٟٔ ٠غزخذَ ِؼبًِ اسرجبؽ ع١جشِبْ ث١شعْٛ إل٠غبد اٌفشٚق ث١ٓ ِزغ١شا-10
  (   ×)   ٠غزخذَ اخزجبس ِشثغ وبٜ إل٠غبد االسرجبؽ ث١ٓ ِزغ١شاد ٚطف١خ داخً ِب ٠ؼشف ثبٌخال٠ب ِضً اٌٍْٛ ٚاٌحغُ-11    

          ( .0,05(رٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٚفٝ ٔفظ اٌٛلذ غ١ش داي إحظبئ١ب ػٕذ ِظ 0,01لذ ٠ىْٛ االخزجبس رٚ دالٌخ إحظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ -12    

                                                                                                                                                     (×   )   

٠مَٛ اٌطبٌت ثبٌزؼ١ًٍ وّب ثبٌىزبة اٌّمشس 

 -----------------------------------
ث١ّٕب  4000,  6000, 3000ِغزّغ ٠زىْٛ ِٓ صالصخ أح١بء عى١ٕخ رُ رٛص٠ؼُٙ إٌٟ صالس ؽجمبد ح١ش ثٍغذ أحغبُِٙ  ( ب )

رٛص٠غ ٘زٖ  ٌّطٍٛةِفشدح ا 200اخز١شد ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ . ٌٍطجمبد اٌضالس وً ػٍٟ اٌزشر١ت  3,  1,  2وبْ االٔحشاف اٌّؼ١بسٞ 

 (درجات  10) ِغ روش ١ِّضاد اٌؼ١ٕخ ػٓ اٌحظش اٌشبًِ ؟        . ي ؽش٠مخاٌؼ١ٕخ ػٍٟ اٌطجمبد اٌضالس ثأفغ
اٌحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً 

 : التوزيع األمثل  

: ٠ؼزجش أفعً أٔٛاع اٌزٛص٠ؼبد ألٔٗ ٠أخز فٟ االػزجبس وً ِّب ٠أرٟ 

=  (n1)دجُ اٌؼ١ٕخ اٌّخزبسح ِٓ اٌطجمخ األٌٚٝ  -
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: ٘ٛ  (n2)دجُ اٌؼ١ٕخ اٌّخزبسح ِٓ اٌطجمخ اٌضب١ٔخ  -
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: ٘ٛ  (n3)دجُ اٌؼ١ٕخ اٌّخزبسح ِٓ اٌطجمخ اٌضب١ٔخ  -
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: اًِ ١ِّضاد اٌؼ١ٕخ ػٓ اٌحظش اٌشبًِ ١ِّضاد اٌؼ١ٕخ ػٓ اٌحظش اٌش

. رٛف١ش اٌجٙذ ٚاٌٛلذ  -1

 . رٛف١ش اٌزىب١ٌف د١ش اْ رىب١ٌف اٌذصش اٌشبًِ رفٛق رىب١ٌف إجشاء اٌجذش ػٍٟ أعبط اٌؼ١ٕخ  -2

دلخ إٌزبئج د١ش ٔجذ أْ ِغزٛٞ اٌذلخ اٌزٝ ٔذصً ػ١ٍٙب ِٓ اٌؼ١ٕخ أػٍٟ ثىض١ش ِٓ ِغزٛٞ اٌذلخ فٟ دبٌخ اٌذصش اٌشبًِ  -3

 . 

 .ثؼط األد١بْ ٠صؼت إجشاء اٌذصش اٌشبًِ ػٍٟ اٌّجزّغ ِضً اٌضشٚح اٌغّى١خ ٚاٌط١ٛس فٟ  -4

 . ٠ّىٓ اٌذصٛي ػٍٟ ِؼٍِٛبد أوضش ِٓ اٌؼ١ٕخ  -5

ٕ٘بن ثؼط اٌذبالد اٌزٝ إرا دسعذ ثبٌذصش اٌشبًِ رزٍف ِضً اخزجبس ػ١ذاْ اٌىجش٠ذ أٚ اٌّصبث١خ اٌىٙشثبئ١خ ، اخزجبس  -6

 . دَ أدذ األفشاد 

----------------------------------------------------- 

( دسعخ  20: ) اٌغؤاي اٌضبٟٔ إعبثخ 

( دسعبد 10)       :    فشق ث١ٓ وال ِّب ٠أرٟ ( أ ) 

:  أ١ّ٘خ ػٍُ اإلحظبء-1

فٟ ٠ؼزجش اٌٙذف األعبعٟ ٌذساعخ ػٍُ اإلحظبء ٘ٛ اٌزؼشف ػٍٟ و١ف١خ إظٙبس اٌحمبئك اٌؼ١ٍّخ فٟ طٛسح رغًٙ ٚرف١ذ         

ارخبر اٌمشاساد إٌّبعجخ , ِٚٓ صُ فئْ ػٍُ اإلحظبء ٠ّىٓ أْ ٠غبػذ اٌىض١ش ِٓ اٌجبحض١ٓ ٚاٌّذ٠ش٠ٓ ِٚزخزٜ اٌمشاس فٟ ِخزٍف 

.  اٌّغبالد فٟ طٕبػخ اٌمشاس إٌّبعت اٌزٜ ٠ؼزّذ ػٍٟ أعظ ٚرح١ٍالد ػ١ٍّخ ٚإحظبئ١خ رذػُ ٘زا اٌمشاس 

: ٚظبئف ػٍُ اإلحظبء

:  ٠بٔبد عّغ ٚرشر١ت ٚرٍخ١ض اٌت -1

.  أٜ ٔحذد ؽشق عّغ اٌج١بٔبد صُ و١ف١خ رشر١ت ٘زٖ اٌج١بٔبد ٚرٕظ١ّٙب صُ ثؼذ رٌه ٠زُ رٍخ١ض اٌج١بٔبد ٌىٝ رؼشع ثؼذ رٌه     

:  ٚطف اٌج١بٔبد اإلحظبئ١خ  -2

.   ٠زُ رٌه ثؼذ رٍخ١ض اٌج١بٔبد ػٓ ؽش٠ك ِغّٛػخ ِٓ اٌّمب١٠ظ اٌٛطف١خ ِضً ِم١بط اٌم١ُ اٌّشوض٠خ 

:  اإلحظبئٝ اٌزفغ١ش  -3

رفغ١ش اعزٕزبعٟ ٚ٘ٛ ِحبٌٚخ اعزٕزبط ظب٘شح أٚ لبْٔٛ ػبَ اعزٕبدا إٌٟ ظب٘شح خبطخ , أٜ لبْٔٛ أٚ ظب٘شح خبطخ  ( أ

.  رطجك ػٍٟ اٌؼبَ 

أٜ لبْٔٛ أٚ ظب٘شح ػبِخ رطجك ػٍٟ . رفغ١ش رطج١مٟ ٚ٘ٛ رفغ١ش ظب٘شح خبطخ اعزٕبدا إٌٟ ظب٘شح ػبِخ أٚ لبْٔٛ ػبَ  ( ة

 . اٌخبص 

----------------------------- 

: اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١طخ -2

ٚف١ٙب ٠ىْٛ ٌىً ِفشدح ِٓ ِفشداد اٌّغزّغ ٔفظ اٌفشطخ الخز١بس٘ب فٟ اٌؼ١ٕخ ٚرىْٛ ٔغجخ اٌّفشداد فٟ اٌؼ١ٕخ ِزٕبعجخ ِغ 

ِبي اخز١بس أٜ وّب أْ احزّبي اخز١بس أٜ ِغّٛػخ ٌىٝ رّضً ػ١ٕخ ِٓ ػ١ٕبد اٌّغزّغ ِغبٚ الحذ. ٔغجخ اٌّفشداد فٟ اٌّغزّغ 

. ِغّٛػخ أخشٜ ِٓ ِغّٛػبد ِغزّغ اٌذساعخ أٜ أْ اٌّغزّغ وىً ٠ؼبًِ ثٕفظ اٌطش٠مخ 

:  ِضا٠ب اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١طخ 

. ثغ١طخ ٚعٍٙخ ٚشبئؼخ االعزخذاَ  -1

 .رؼزجش األعبط فٟ اخز١بس اٌؼ١ٕبد األخشٜ  -2

 .خب١ٌخ ِٓ خطأ اٌزح١ض  -3

 .ح ٌحغبة حذٚد خطأ اٌظذفخ ٚاٌؼشٛائ١خ ٌٍٕزبئظ اٌّغزخشعخ ِٕٙب رٕطجك ػ١ٍٙب اٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظش٠بد اإلحظبئٟ -4

:  ػ١ٛة اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١طخ 

. ٠ظؼت اخز١بس ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ثغ١طخ ِٓ ِغزّغ وج١ش  -1

 . رؼطٟ اوجش رجب٠ٓ فٟ ع١ّغ األعب١ٌت اٌّغزخذِخ  -2

 .٠غؼً اٌّؼبٌُ اٌّمذسح الً دلخ  ١ٌظ ٕ٘بن ِب ٠ّٕغ أْ رىْٛ ع١ّغ اٌٛحذاد إٌّزمبح ٌٍؼ١ٕخ ِٓ ٔفظ إٌٛع ِّب -3

:  اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ

٠زُ ف١ٙب رمغ١ُ اٌّغزّغ إٌٟ ؽجمبد صُ ٠غحت ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِٓ وً ؽجمخ ثح١ش ٠زٕبعت ػذد أفشاد وً ػ١ٕخ ؽجم١خ ِغ ٔغجخ 

.  رّض١ً اٌطجمخ فٟ اٌّغزّغ

.  ٌزح١ض ٔغذ أْ رمغ١ُ اٌّغزّغ إٌٟ ؽجمبد ِزغبٔغخ ٠ؤدٞ إٌٟ اٌزم١ًٍ ِٓ خطأ اٌظذفخ ٚا

.  ششٚؽ اخز١بس اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ 

.  ٚعٛد إؽبس ٌٍّغزّغ  -أ

 .رحذ٠ذ حغُ اٌؼ١ٕخ  -ة

.  إرا وبْ اٌّجزّغ ِىْٛ ِٓ ػذح غجمبد أٚ أجضاء فالثذ ِٓ رّض١ً وً غجمخ فٟ اٌؼ١ٕخ اٌّغذٛثخ  -جـ

:  اعزخذاِبد اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ 
. اٌزمغ١ُ إٌٟ ؽجمبد أٚ أعضاء إرا وبٔذ اٌظشٚف اإلداس٠خ رغزذػٟ ػ١ٍّخ  -أ

.  ػٕذِب رخزٍف ؽش٠مخ اٌٛطٛي إٌٟ ٚحذاد اٌّؼب٠ٕخ أٚ ػٕذِب رخزٍف ِشبوً اٌّؼب٠ٕخ ِٓ ؽجمخ إٌٟ أخشٜ  -ة
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.  ػٕذِب رىْٛ اٌحبعخ ِبعخ إٌٟ عّغ ث١بٔبد ػٓ وً ؽجمخ ِٓ ؽجمبد اٌّغزّغ ٌٚزٌه رؼبًِ وً ؽجمخ ػٍٟ أٔٙب ِغزّغ ِغزمً  -عـ

.  د٠ش أفؼً ٌضٛاثذ اٌّغزّغ ٚٚطفٗ ٚطف دل١ك ٌٍحظٛي ػٍٟ رك -د

: ١ِّضاد اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ 
.  اٌحظٛي ػٍٟ رمذ٠شاد أوضش دلخ ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١طخ أٚ إٌّزظّخ  -أ

.  رّضً ع١ّغ ؽجمبد اٌّغزّغ  -ة

.  ٠مً ف١ٙب خطأ اٌظذفخ ٚاٌزح١ض  -عـ

: ػ١ٛة اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ 
. ٚلذ ٚاٌغٙذ ٚرٌه فٟ حبٌخ أزشبس ِفشداد وً ؽجمخ فٟ ػذد وج١ش ِٓ إٌّبؽك اٌغغشاف١خ وضشح اٌزىب١ٌف فٟ اٌّبي ٚاي -أ

.  ػذَ رٛفش اٌج١بٔبد اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌذل١مخ ػٓ اٌّؼب١٠ش اٌزٝ ٠ّىٓ االػزّبد ػ١ٍٙب فٟ رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌطجمبد اٌّخزٍفخ  -ة

.  اد وً اٌطجمبد اٌزٝ ٠مغُ إ١ٌٙب ِغزّغ اٌجحش ػذَ رٛفش وشٛف وبٍِخ ٚحذ٠ضخ ػٓ ِفشداد ِغزّغ اٌجحش ِٚفشد -عـ

طؼٛثخ اخز١بس ػذد اٌطجمبد ثح١ش رىْٛ ِفشداد وً ؽجمخ ِزغبٔغخ ِٓ ح١ش اٌخظبئض اٌزٝ ٠مَٛ اٌجبحش ثذساعزٙب ٚثح١ش  -د

.  ٠ىْٛ ٕ٘بن رجب٠ٓ ث١ٓ ِفشداد وً ؽجمخ ِٚفشداد اٌطجمبد األخشٜ 

.   ٚف ٠مغُ ػٍٟ أعبعٙب اٌّغزّغ إٌٟ ؽجمبد أٚ أعضاءطؼٛثخ اخز١بس اٌخبط١خ أٚ اٌخظبئض اٌزٝ ط -٘ـ

------------------------------- 
:  التوزٌع الطبٌعً -3

د١ش ٠مبي ٌّزغ١ش ػشٛائٝ ط أٔٗ . اٌزٛص٠غ اٌّؼزذي ٘ٛ رٛص٠غ ٠أخز شىً ِٕذٕٟ ِزّبصً را ل١ّخ ٚادذح ٠ّٚزذ غشفبٖ إٌٟ ِبال ٔٙب٠خ 

[,]ِزصال ِٚذاٖ اٌفزشح  ٠زجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ إرا وبْ ِزغ١شا   ِّٟٕٚذٕٟ داٌخ وضبفزٗ ٠ىْٛ ػٍٟ شىً اٌجشط ٠ٚغ

.  إٌّذٕٟ اٌطج١ؼٟ أٚ ِٕذٕٟ اٌجشط 

٠ٚؼزجش اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ ِٓ أُ٘ اٌزٛص٠ؼبد اٌّغزّشح اٌّغزخذِخ فٟ اإلدصبء د١ش أْ أغٍت االخزجبساد اٌزٝ رغزخذَ فٟ 

أفشاد اٌؼش١شح أٚ اٌّجزّغ ػٕذِب رٛصػُٙ ٚفمب ٌصفخ ِؼ١ٕخ فئُٔٙ ٠زجؼٛا اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ ، د١ش اٌزطج١ك اإلدصبئٝ رفزشض أْ 

رأخز شىال لش٠جب ِٓ  –خبصخ اٌج١ِٛزش٠خ ِٕٙب ِضً رٛص٠غ األغٛاي ٚاألٚصاْ  –الدظ ثؼط اٌجبدض١ٓ اٌمذاِٟ أْ ِؼظُ اٌزٛص٠ؼبد 

( . اٌطج١ؼٟ)إٌّذٕٟ اٌّؼزذي 
 
: التوزٌع األمثل  

:  أفضل أنواع التوزيعات ألنه يأخذ في االعتبار كل مما يأتي  يعتبر
.  االخزالف فٟ دجُ اٌطجمبد  -

 . االخزالف فٟ رجبٔظ ٚرجب٠ٓ اٌّفشداد داخً اٌطجمبد اٌّخزٍفخ  -

 . االخزالف فٟ رىٍفخ جّغ اٌج١بٔبد داخً اٌطجمبد اٌّخزٍفخ  -

:  فئْ ػذد اٌّفشداد اٌالصَ أخز٘ب ِٓ اٌطجمخ 

ِٓ اٌمبػذح األٌٚٝ ٠ذغت 
332211

11
1

snsnsn

sn
Nn




 

ٚاٌضب١ٔخ ٠ذغت ِٓ اٌمبػذح          
332211

22
2

snsnsn

sn
Nn




 

٠ذغت ِٓ اٌمبػذح   ٚاٌضبٌضخ 
332211

33
3

snsnsn

sn
Nn




 

----------------------------------------- 
 :خصائص التوزٌع الطبٌعً  -4

.  ٠مغ إٌّذٕٟ ثأوٍّٗ فٛق ِذٛس اٌغ١ٕبد  -1

 .ٌزّبصً ٠مغُ إٌّطمخ اٌٛالؼخ رذذ إٌّذٕٟ ٚفٛق ِذٛس اٌغ١ٕبد إٌٟ لغ١ّٓ ِزغب١٠ٚٓ فٟ اٌّغبدخ ِذٛس ا -2

 .غشفب إٌّذٕٟ ٠مزشثبْ ش١ئب فش١ئب ِٓ ِذٛس اٌغ١ٕبد دْٚ أْ ٠مطؼبٖ  -3

 :فٟ اٌشىً اٌّمبثً ٔالدظ األرٟ  -4

ِٓ ِغبدزٗ رمغ ث١ٓ % 68.27أْ دٛاٌٝ  -   .

ِٓ ِغبدزٗ رمغ ث١ٓ % 95.45أْ دٛاٌٝ  - 2 . 
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ِٓ ِغبدزٗ رمغ ث١ٓ % 99.73أْ دٛاٌٝ  - 3 . 

 
 

إرا ِب أس٠ذ دغبة اٌّغبدخ رذذ ِٕذٕٟ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ فئٔٗ رذٛي اٌم١ُ اٌّٛصػخ رٛص٠ؼب غج١ؼ١ب إٌٟ ل١ُ ِٛصػخ رٛص٠ؼب  -5

 . غج١ؼ١ب ل١بع١ب 
:  سابًخصائص الوسط الح –

: ٌٍٛعػ اٌذغبثٝ ِجّٛػخ ِٓ اٌخصبئص أّ٘ٙب ِب ٠ٍٟ 

. ثغبغخ ٚٚظٛح فىشرٗ االعبع١خ -1

 . ش١ٛع اعزؼّبٌٗ فٟ اٌزؼبًِ ا١ٌِٟٛ  -2

 ِجّٛع أذشافبد اٌم١ُ ػٓ اٌٛعػ اٌذغبثٝ ٠غبٚٞ اٌصفش  -3

 )( X FX = صفش  )(   

 . ِزٛعػ اٌذغبثٝ ألً ِب ٠ّىٓ ِجّٛع ِشثغ أذشافبد اٌم١ُ ػٓ اي -4

 . ال رزأصش ل١ّزٗ ثزشر١ت اٌج١بٔبد  -5

 .رٛجذ ل١ّزٗ فٟ ارجبٖ اٌم١ُ اٌّزطشلخ  -6

 . ٠أخز ج١ّغ ل١ُ اٌّفشداد فٟ اػزجبسٖ  -7

 . ل١ّزٗ لذ رىْٛ أٚ ال رىْٛ إدذٞ اٌّفشداد  -8

ح ٠غبٚٞ اٌّزٛعػ اٌذغبثٝ ٌٍم١ُ لجً إرا أظ١فذ ل١ّخ صبثزخ إٌٟ وً ل١ّخ فٟ اٌج١بٔبد فئْ اٌّزٛعػ اٌذغبثٝ ٌٍم١ُ اٌجذ٠ذ -9

 . اٌضبثذ + إظبفخ رٌه اٌضبثذ 

 . اٌٛعػ اٌذغبثٝ ٌّجّٛػز١ٓ أٚ أوضش ِٓ اٌم١ُ ٘ٛ اٌٛعػ اٌّشجخ ٌٍٛعػ اٌذغبثٝ ٌىً ِجّٛػخ ِٓ اٌم١ُ  -10
 ------------------------------------------

:   خطوات التحقق  من الفرض اإلحصائً-5

: ال توجد ( حصائىاإل)صٌاغة الفرض  -1

. أٚ ال رأص١ش ، وّب أْ سفعٗ ٠ؼٕٟ ٚجٛد فشق" ال فشق"ٚعّٟ ثٙزا ألْ لجٌٛٗ ٠زعّٓ أٔٗ 

: صٌاغة الفرض البدٌل -2

.  ٚػبدح ِب ٠ىْٛ ٘زا اٌفشض ثذ٠ال ٌٍفشض اٌؼذِٟ فئرا ِب سفط اٌؼذِٟ لجً ظ١ّٕب اٌجذ٠ً

: وضع قاعدة التخاذ القرار -3

ٌؼذِٟ ٚػٍٟ أٜ أعبط ٠شفط؟ أٜ الثذ ِٓ االرفبق ػٍٟ لبػذح إرا رذممذ ٠شفط أٚ أٜ ػٍٟ أٜ أعبط ٠مجً اٌفشض ا

٠مجً اٌفشض اٌؼذِٟ فٟ ظٛئٙب أٜ أْ رٍه اٌمبػذح ٠جت أْ رٛظغ لجً إجشاء اخزجبساد اٌفشٚض أٜ رذذ٠ذ اٌم١ّخ اٌذشجخ اٌزٝ 

ػٍٟ ِغزٛٞ أٚ اٌم١ّخ اٌّذغٛثخ % ٠ٚ1خ ػٕذ ِغزٛٞ ِؼٓ 2.58% 5ػٕذ ِغزٛٞ ِؼ٠ٕٛخ  1.96ػٍٟ أعبعٙب ٠زُ اٌمجٛي ٚاٌشفط 

. ثبٌجذاٚي اإلدصبئ١خ 

.  ٌٟ ِٓ اٌم١ّخ اٌذشجخ رشفط إٌظش٠خ اٌفشظ١خ أٚ اإلدصبئ١خ ٠ٚمجً اٌجذ٠ً أٜ رٛجذ فشٚق ‘إرا وبٔذ اٌم١ّخ اٌّذغٛثخ أ

:  مستوي المعنوٌة والمنطقة الحرجة  -4

ثّغزٛٞ اٌّؼ٠ٕٛخ أٜ اٌمذس اٌزٜ ٠شاٖ اٌجبدش ِٕبعجبً ٌؼًّ خطأ  ػبدح ِب ٠مَٛ اٌجبدش ٚلجً جّغ اٌج١بٔبد ثزذذ٠ذ ِب ٠غّٟ

ِٓ إٌٛع األٚي ٚفٝ ظٛء ِغزٛٞ اٌّؼ٠ٕٛخ رذذد إٌّطمخ اٌذشجخ ٚوزٌه اٌم١ّخ اٌذشجخ اٌزٝ ٠ؼًّ ِٓ خالٌٙب ومبػذح الرخبر 

. اٌمشاس
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: اتخاذ القرار -5

ِخ اٌذشجخ ٠زُ ارخبر اٌمشاس إٌّبعت ، فئرا وبٔذ اٌم١ّخ أٜ ثّمبسٔخ اٌم١ّخ إٌبرجخ ِٓ رطج١ك لبػذح ارخبر اٌمشاس ٚاٌمٟ

. اٌّذغٛثخ ِٓ رطج١ك اٌمبػذح أوجش ِٓ اٌذشجخ رُ سفط اٌفشض اٌؼذِٟ أٚ اإلدصبئٝ ٚإرا وبٔذ ألً رُ لجٛي اٌفشض اٌؼذِٟ 

 
:  خطوات اختٌار عٌنة طبقٌة –      

:  رمغ١ُ اٌّغزّغ إٌٟ ؽجمبد  –األٌٚٝ 

أٚ أوضش ِٓ ( صفخ)ِذٞ رجبٔظ اٌّجزّغ ٚػٍٟ اٌغشض ِٓ اٌّؼب٠ٕخ ، ٠ٚزُ اٌزمغ١ُ غجمب ٌخبص١خ ِؼ١ٕخ  ٠زٛلف رٌه اٌزمغ١ُ ػٍٟ

.  خبص١خ رىْٛ راد ػاللخ ثّٛظٛع اٌجذش 

:  رحذ٠ذ حغُ اٌؼ١ٕخ  –اٌضب١ٔخ 
. خطأ اٌّغّٛح ثٙب ٠زٛلف دجُ اٌؼ١ٕخ ػٍٟ دسجخ اٌذلخ اٌّطٍٛثخ ٌٍزمذ٠ش اٌؼبَ ٚاالػزّبداد اٌخبصخ ١ٌّضا١ٔخ اٌجذش ٚٔغجخ اي

:  رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ ػٍٟ اٌطجمبد اٌّخزٍفخ  –اٌضبٌضخ 
:   ٠زُ رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ ثضالس غشق سئ١غ١خ ٟ٘  

  ٞٚاٌزٛص٠غ اٌّزغب .

  اٌزٛص٠غ اٌّزٕبعت .

  ًاٌزٛص٠غ األِض .
 

------------------------------------------------------------ 

  (درجات  10)   ( ب ) 

: وتفسٌره  ب معامل بٌرسون لالرتباط الخطً بٌن األعمار والدخولحسا -1

:  دغبة ِؼبًِ ث١شعْٛ ٌالسرجبغ اٌخطٟ ٠ٍضَ دغبة اٌّجب١ِغ

  x ,y   , y x  ,   x  ,  y 22

    ٌٌٟزٌه ٠زُ رٕظ١ُ دغبة ٘زٖ اٌّجب١ِغ وّب فٟ اٌجذٚي اٌزب  :

y
2

 x
2

 xy y  اٌذخٛيx  األػّبس

100 625 250 10 25 

324 1024 576 18 32 

225 841 435 15 29 

1225 1849 1505 35 43 

1600 1444 1520 40 38 

3844 2601 3162 62 51 

10000 2209 4700 100 47 

2500 1225 1750 50 35 

19818 11818 13898 330 300 
2-  

:   n = 8ٌّؼبًِ االسرجبغ د١ش  (2)صُ ٔطجك فٟ اٌص١غخ اٌّخزصشح سلُ 

0.81 r    

15019.6

12184
   

  
      49644    5444 

   12184
   

  
      108900 - 158544    9000 - 45449 

   99000 - 111184
   

  
      ) 330 ( - ) 19818 ( 8    (300) - (11818) 8 

   ) 330 ( ) 300 ( - ) 13898 ( 8
   

  
   )y  ( - y n     )x  ( -  xn   

   ) y ( )x  ( - )y x  (n 
 r 

22

2222
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ألْ إشبسرٗ )ٚ٘ٛ اسرجبغ غشدٞ  0.81أْ ِؼبًِ ث١شعْٛ ٌالسرجبغ اٌخطٟ ث١ٓ أػّبس إٌبخج١ٓ ٚدخٌُٛٙ ا١ِٛ١ٌخ ٠غبٚٞ أٞ 

ثّؼٕٝ أخش، إْ ٕ٘بن ػاللخ غشد٠خ ل٠ٛخ ث١ٓ ػّش إٌبخت ٚدخٍٗ ِمذاس٘ب (. ألٔٗ لش٠ت ِٓ اٌٛادذ اٌصذ١خ)ٚلٜٛ ( ِٛججخ

. صذ١خ فّغ ص٠بدح ػّش إٌبخت ٠ض٠ذ دخٍٗ، ٚاٌؼىظ%.  81

 --------------------

ر = معامل التحدٌد  -2
2

  ( =0,81  )
2

   =0,66  

       .والباقً ٌرجع الً عوامل أخري %  66أن عمر الناخبٌن ٌؤثر فً المتغٌر التابع وهو الدخل بمقدار وتفسٌره 

 --------------------

.  حساب  معادلة اإلنحدار   -3    

: X/Yخـــــط االنحــــــدار 
X = A + BY  ………………………………………….(1)  

X = nA + BY ………………………………………….(2) 

XY= AY + BY
2 

……………………………..…….(3) 

 : ِٓ اٌّؼبدالد اٌزب١ٌخ  A, Bٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ إ٠جبد ل١ّخ 

300 = 8A + 330B 

13898 = 330A + 19818B 

   25.0B  

XBYA   

5.3725.025.41 xA   

A = 31.875 

   Y = 31.875 + 0.25 XD  

. سنة  52قٌمة الدخل عندما ٌكون العمر ب ٌٍزٕجؤ-4

Y = 31.875 + (0.25) (52) =  44.875    دٚالس 

 

------------------------------------------------------------ 

( دسعخ  20: ) اٌغؤاي اٌضبٌش إعبثخ 

, 20و االنحراف المعٌاري , علً التوالً % 70, % 57كان معامل االختالف بٌن الحٌوانات اإلناث و الذكور  فً مزرعة معٌنة ( أ) 

 (درجات  6)          .احسب متوسط األعمار فً كال الجنسٌن مع اجراء المقارنة بٌنهما . علً الترتٌب  16,5
اٌحـــــــــً 

100..
X

S
VC   

اٌٛعػ اٌذغبثٝ ٌٍؼ١ٕخ  = Xاٌّؼ١بسٜ ٌٍؼ١ٕخ                       االٔذشاف=   Sد١ش اْ 

: اٌذ١ٛأبد االٔبس 

100
20


X

 57  

35,08 =X 

:  اٌزوٛساٌذ١ٛأبد 
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100
5.16


X
 70 

23.57 =X 

 

 -------------------------------
( ب ) و رحلة العودة من , ساعة فً رحلة الذهاب / كم 30كم بسرعة  60وطولها ( ب ) والبلد ( أ ) ٌقطع رجل المسافة بٌن البلد  ( ب) 

 (درجات  7)     .ماهً السرعة المتوسطة للرحلة ذهاباً وعودة . ساعة /كم  60فٌقطعها بسرعة ( أ ) إلً 
اٌحـــــــــً 

 

 



nXXXX

n
H

1
.......

111

321

 




X

n
H

1  

60/130/1

2

/1 





x

N
H  

017.0033.0

2


H  

40
05.0

2
H 

 ------------------------------------
:  فً إعالن عن األنشطة المقدمة لطلبة الكلٌة فً إحدي االجازات أظهرت النتائج ما ٌلً ( ج ) 

ورش عمل خارجٌة      تدرٌب تطبٌقً بالمزارع     خدمة البٌئة المحٌطة    دورات تدرٌبٌة  
15                       25                         17                             24             

لبة حٌث أن القٌمة الجدولٌة عند تحقق من صحة الفرض القائل أنه ال ٌوجد نشاط متقدم علً نشاط آخر من حٌث إقبال الط :المطلوب   
( درجات  7)                                                          7,82=  0,05مستوي 

اٌحـــــــــً 

وب
2

 ِغّٛع=  

(اٌزىشاس اٌّزٛلغ –رىشاس اٌّشب٘ذ )
2 

e

e

F

FF
X

2

02 )( 
 اٌزىشاس اٌّزٛلغ 

أٚ ٘ٛ ػجبسح ػٓ ِغّٛع ِشثؼبد اٌفشٚق ث١ٓ اٌزىشاساد اٌّشب٘ذح  Feِزٛلغ ٚإٌىشاس اي F0ح١ش اٌزىشاس اٌّشب٘ذ 

.  ٚاٌّزٛلؼخ ِٕغٛثب إٌٟ رىشاسارٙب اٌّزٛلؼخ 

 =اٌزىشاس اٌّزٛلغ

 ِجّٛع اٌزىشاساد

4

F
Fe


 4 

 3=  1 – 4=  1 –ػذد اٌخال٠ب = دسجبد اٌذش٠خ 

 =  اٌزىشاس اٌّزٛلغ

15   +25 +17 

 +24       

  = 

81 
 =20,25 

4 4 
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وب
2

= 
(15 – 20,25)

2 

+ 
(25-20,25)

2 

 
20,25 20,25 

 

                     + 
(17 – 20,25)

2 

+ 
(24-20,25)

2 

20,25 20,25 

وب                           
2 

   =1,36  +1,11  +0,52  +0,69 =3,68  

وهً أكبر من القٌمة المحسوبة    7,82=  0,05و حٌث أن القٌمة الجدولٌة عند مستوي 
( ال ٌوجد نشاط متقدم علً نشاط آخر من حٌث إقبال الطلبة )إذا أل ٌوجد فروق  جوهرٌة أي 

 -----------------------------------------------------------------------------

 السيد جادو/ سعيد عباس             د/ د.أ       ِغ أؽ١ت اٌز١ّٕبد ثبٌزٛف١ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ثانٌة عام: الفرقة                          االقتصاد الزراعً: قسم                  كلٌة الزراعة    –جامعة بنها 
 2015/ 2014متحان الفصل الدراسً األول للعام الجامعً إ

درجة  60: درجة االمتحان                                اعتان  س: الزمن              االحصاء              : المادة

       
(   دسعخ  20: ) اٌغؤاي األٚي 

(  دسعبد 10)    : -(  فمؾ  10أعت ػٓ ) ِغ اٌزؼ١ًٍ   إِبَ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ  ( × ) أٚ ( √ ) ػغ ػالِخ( أ ) 

 .اعزٕبدا إٌٟ ظب٘شح أٚ لبْٔٛ ػبَ اٌزفغ١ش اٌزطج١مٟ ٌٍظٛا٘ش ٘ٛ ػجبسح ػٓ رفغ١ش ظب٘شح خبطخ  -10
. ٠ّىٓ رظ١ٕف اٌّزغ١شاد رظبػذ٠ب ػٍٝ حغت دسعزٙب إٌٝ اع١ّخ صُ فئ٠ٛخ صُ سرج١ٗ صُ ٔغج١خ أٚ و١ّخ  -11

. ِٓ خظبئض إٌّٛاي أٗ عًٙ اٌفُٙ ٚاٌحغبة ٠ٚزأصش ثبٌم١ُ اٌشبرح ألٔٗ ٠جحش ػٓ األغٍج١خ  -12

 .ح إحظبئ١خ اٌفشع إٌظشٞ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؼٕٝ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالي -13
. اٌزٛص٠غ اٌّزٕبعت ٘ٛ أفؼً ؽشق اٌزٛص٠غ ألٔٗ ٠أخز فٟ اػزجبسٖ حغُ اٌطجمخ ٚأحشافٙب اٌّؼ١بسٞ  -14

 اٌخطأ ِٓ إٌٛع األٚي ٠ىْٛ الً فٟ دسعخ أ١ّ٘زٗ ِٓ اٌخطأ ِٓ إٌٛع اٌضبٟٔ  -15
. ٠ش٠ٓ رذي رٌه ػٍٟ ٚعٛد ػاللخ ػىغ١خ ل٠ٛخ ث١ٓ اٌّزغ) 0,8(إرا وبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبؽ رغبٚٞ -16
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 .٠غزخذَ اٌٛعؾ إٌٙذعٟ فٟ حغبة ِزٛعؾ اٌغشػخ اٌزٟ رؼطٟ ثذالٌخ ٚحذح اٌضِٓ ِٚزٛعؾ األعؼبس  -17
 . ػٕذِب رىْٛ اٌم١ّخ اٌّحغٛثخ الً ِٓ اٌغذ١ٌٚخ ٠زُ لجٛي اٌفشع إٌظشٞ  -18

 .ٌضبٟٔ ٠غزخذَ ِؼبًِ اسرجبؽ ع١جشِبْ ث١شعْٛ إل٠غبد اٌفشٚق ث١ٓ ِزغ١شاد ِٓ إٌٛع اٌشرجٟ ٌألٚي ٚاٌىّٟ ي-10
 ٠غزخذَ اخزجبس ِشثغ وبٜ إل٠غبد االسرجبؽ ث١ٓ ِزغ١شاد ٚطف١خ داخً ِب ٠ؼشف ثبٌخال٠ب ِضً اٌٍْٛ ٚاٌحغُ-11    

 ( .0,05(ٚفٝ ٔفظ اٌٛلذ غ١ش داي إحظبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  0,01لذ ٠ىْٛ االخزجبس رٚ دالٌخ إحظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ -12    
ث١ّٕب  4000,  6000, 3000عى١ٕخ رُ رٛص٠ؼُٙ إٌٟ صالس ؽجمبد ح١ش ثٍغذ أحغبُِٙ ِغزّغ ٠زىْٛ ِٓ صالصخ أح١بء  ( ب )

رٛص٠غ ٘زٖ  ٌّطٍٛةِفشدح ا 200اخز١شد ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ . ٌٍطجمبد اٌضالس وً ػٍٟ اٌزشر١ت  3,  1,  2وبْ االٔحشاف اٌّؼ١بسٞ 

 (درجات  10) ٌشبًِ ؟        ِغ روش ١ِّضاد اٌؼ١ٕخ ػٓ اٌحظش ا. اٌؼ١ٕخ ػٍٟ اٌطجمبد اٌضالس ثأفؼً ؽش٠مخ

----------------------------------------------------- 

(   دسعخ  20: ) اٌغؤاي اٌضبٟٔ 

( دسعبد  10)  :مما ٌأتً مع كتابة القوانٌن كلما أمكن  فرق بٌن كال( أ )  

.  وظائف علم اإلحصاء –أهمٌة علم اإلحصاء  -5
 . المنتظمة العٌنة –العٌنة العشوائٌة البسٌطة  -6
 .التوزٌع األمثل  –التوزٌع الطبٌعً  -7

 . خصائص الوسط الحسابً –خصائص التوزٌع الطبٌعً  -8
 . خطوات اختٌار عٌنة طبقٌة –خطوات التحقق  من الفرض اإلحصائً  -9

  (درجات  10:   ) البٌانات التالٌة تمثل أعمار ثمانٌة من الناخبٌن ودخولهم الٌومٌة بالدوالر( ب ) 

 x : 25   32   29   43   38   51   47   35األعمار                      

 y : 10   18   15   35   40   62   100   50الدخول                      

                                                                                .        حساب معامل التحدٌد وتفسٌره  -2.      وتفسٌره  حساب معامل بٌرسون لالرتباط الخطً بٌن األعمار والدخول -1:  والمطلوب 
. سنة  52إٌجاد قٌمة الدخل عندما ٌكون العمر -4.                        حساب  معادلة اإلنحدار   -3

----------------------------------------------------- 

(   دسعخ  20: ) اٌغؤاي اٌضبٌش 

, 20و االنحراف المعٌاري , علً التوالً % 70, % 57فً مزرعة معٌنة كان معامل االختالف بٌن الحٌوانات اإلناث و الذكور  ( أ) 

 (درجات  6)          .احسب متوسط األعمار فً كال الجنسٌن مع اجراء المقارنة بٌنهما . علً الترتٌب  16,5
( ب ) و رحلة العودة من , ساعة فً رحلة الذهاب / كم 30كم بسرعة  60وطولها ( ب ) والبلد ( أ  )ٌقطع رجل المسافة بٌن البلد  ( ب) 

 (درجات  7)     .ماهً السرعة المتوسطة للرحلة ذهاباً وعودة . ساعة /كم  60فٌقطعها بسرعة ( أ ) إلً 
:  لنتائج ما ٌلً فً إعالن عن األنشطة المقدمة لطلبة الكلٌة فً إحدي االجازات أظهرت ا( ج ) 

دورات تدرٌبٌة     ورش عمل خارجٌة      تدرٌب تطبٌقً بالمزارع     خدمة البٌئة المحٌطة 
15                       25                         17                             24             

دم علً نشاط آخر من حٌث إقبال الطلبة حٌث أن القٌمة الجدولٌة عند تحقق من صحة الفرض القائل أنه ال ٌوجد نشاط متق :المطلوب   
( درجات  7)                                                          7,82=  0,05مستوي 

 -----------------------------------------------------------------------------

  السيد جادو/ سعيد عباس             د/ د.أ       أؽ١ت اٌز١ّٕبد ثبٌزٛف١ك 
 


