
 

 درجة 60:الدرجة الكلٌة                                                                                                         ساعتان: الزمن   

 (الئحة قدٌمة)النظري لطلبة الفرقة الرابعة شعبة االراضً امتحان مادة تصمٌم وتحلٌل التجارب نموذج اجابة 

 2015-2014الفصل الدراسً االول 

 :أجب عن االسئلة التالٌة

 :عرف كال مما ٌأتً موضحا دورة فً تصمٌم وتحلٌل التجارب -1
 معامل االختالف –التباٌن  -التحكم الموقعى - التكرار -العشوائٌة       

هى إحدى قواعد التصميم التجريبى وتعنى توزيع المعامالت عمى القطع التجريبية بدون تحيز   : Randomization:  العشوائية
 .داخل التصميمات التجريبية بيحث يكون لكل معاممة نفس الفرصة فى التوزيع عمى القطع التجريبية

تزيد من كفاءة  -4ير الخطأ التجريبى، تزيد من سالمة تقد -3تزيد من دقة النتائج،  -2.  تقميل الخطأ التجريبى -1:  أهميتها
 .التجربة

وهو وضع شروط عمى العشوائية وذلك عند توزيع المعامالت عمى القطع التجريبية وفق تصميم :  Local control: التحكم الموقعى
 .تجريبى معين وذلك فى حالة عد تجانس القطع التجريبية

 .زيادة كفاءة التجربة -3لخطأ التجريبى ، قمة قيمة ا -2سالمة تقدير النتائج،  -1:  أهميته
 ٌقصد بة تكرار المعاملة أكثر من مرة Replicationالتكرار

 .زيادة كفاءة التجربة -3قمة قيمة الخطأ التجريبى ،  -2سالمة تقدير النتائج،  -1:  أهميته.
 الحسابً أحد مقاٌسس التشتت والذي ٌقٌس مدى تجانس مدى انحراف القٌم عن المتوسط: التباٌن
.    مئوٌة كنسبة عنه معبرا الحسابى والمتوسط المعٌارى اإلنحراف بٌن النسبة عن عبارة هو% :  C.V االختالف معامل

. المدروسة الصفات بٌن التجانس مدى على ٌدل -1: وأهمٌته
 المركزٌة النزعة ومقاٌٌس التشتت مقاٌٌس بٌن ٌجمع مقٌاس -2          

 

 ما هً أهم خصائص منحنى التوزٌع الطبٌعً  -2
 ناقوسً الشكل -
 متماثل حول محور التماثل -
 المتوسط الحسابً اكثر القٌم تكرار -
 طرفً المنحنى ٌمتدان فً كال االتجاهٌن السالب والموجب دون ان ٌالمسا المحور االفقً -
 قٌمة الوسط الحسابً والوسٌط متساوٌة -

 
وتم اخذ من كل نوع عدد من االختبارات المستقلة وقد تحصل الباحث  A, Bقٌست نسبة الطٌن خالل نوعٌن من التربة  -3

 :علً البٌانات التالٌة

SOIL n ∑x2 ∑x x- 

A 
B 

7 
6 

22174.41 
22535.87 

393.5 
367.5 

56.21 
61.25 

  t0.05 ,11= 2.21علما بان  Bعن التربة   Aهل تختلف التربة 

T   :فً مجموعات 

 

 (     درجات 10.  )الشكل المقابل ٌبٌن التوزٌع العشوائً ألحد التجارب الزراعٌة -4
 :والمطلوب معرفة ما ٌأتً 

 العشوائٌة تام  اسم التصمٌم المستخدم -1

 التجرٌبٌة الوحدات بٌن التام التجانس  شرط استخدام التصمٌم -2

 اربعة المعامالتعدد  -3

 اربعة  عدد تكرارات كل معاملة -4

 

A B B C 

B A C D 

A D A D 

C B D C 

 



 

 Jij = µ + ti + eij  النموذج الرٌاضً للتصمٌم -5

 مصادر التباٌن ودرجات الحرٌة المقابلة -6

 مصدر التباٌن             درجات الحرٌة

 3المعامالت                        

    12الخطا التجرٌبً                

 15            الكلً                

  (درجات 10) :-فٌما ٌلى جدول تحلٌل التباٌن لصفة محصول الحبوب فى الذرة الشامٌة  -5 

Tabular F 

5%         1% 
Computed f M.S SS df S. O. V. 

  -- -- -- 3 Rows 

  -- 0.28 -- -- Columns 

9.78 4.76 6.59 -- -- -- Treatment 

   0.02 -- -- Error 

    1.41 -- Total 

:  والمطلوب

أكمل جدول تحلٌل التباٌن ؟  -أ

: اختر االجابة الصحٌحة فٌما ٌلى -ب

( مربع التٌنى -قطاعات كاملة العشوائٌة -تام العشوائٌة)التصمٌم المستخدم هو  -1

( غٌر معنوٌة %-5 %-1)هل المعامالت معنوٌة عند مستوى معنوٌة  -2

( عاملٌة –بسٌطة )التجربة  -3

( 3 -4 -6)عدد المعامالت  -4

 tr-1, (r-2) (r-1) ,(r-1) (-t)درجات حرٌة الخطأ التجرٌبى  -5

 

 :الحل

Tabular F 

5%         1% 
Computed f M.S SS df S. O. V. 

  1 0.02 0.06 3 Rows 

  14 0.28 0.84 3 Columns 

9.78 4.76 6.59 0.13 0.39 3 Treatment 

   0.02 0.12 6 Error 

    1.41 15 Total 

:  والمطلوب

أكمل جدول تحلٌل التباٌن ؟  -أ



 

: اختر االجابة الصحٌحة فٌما ٌلى -ب

( مربع التٌنى -قطاعات كاملة العشوائٌة -تام العشوائٌة)التصمٌم المستخدم هو  -1

( غٌر معنوٌة -%5 %-1)هل المعامالت معنوٌة عند مستوى معنوٌة  -2

( عاملٌة  –بسٌطة)التجربة  -3

( 3 -4 -6)عدد المعامالت  -4

 tr-1, (r-2) (r-1) ,(r-1) (t-1)درجات حرٌة الخطأ التجرٌبى  -5

 

 


