
 

 

   
 

  
  إحصاء وراثىالمادة: :     وراثةالشعبة:   الثالثةالفرقة:  الوراثة:قسم 

 االمتحان النهائى
 الزمن : ساعتان                                                          9000/ 9009األول للعام الجامعى صل الدراسى الف 

       
 درجة 51السؤال أألول : 

 نُضػح انًشكضيح ٔيا ْٗ يًيضاخ ٔػيٕب كم يُٓا.إركش يماييس ا .0

 تانًؼادنح راخ انحذيٍ نُظشيح االحرًاالخ. combinationٔانرٕافكpermutation يارا يمصذ تانرثادل  .9

 ركش اًْيح  كم يُٓا.أياْٗ يماييس انرشرد ػشفٓا ٔ .3

 يٍ انؼٕايم انٕساثيح نكم ح ٔساثيح الستؼح يداييغ نشكم يظٓشٖ يرحكى فيّ صٔخاٌ تانثياَاخ انرانيح يٍ ذدش .4

   0:  3:  3:  9صٔج يُٓا سيادج ذايح ػهٗ أنيهّ , ٔانًطهٕب ْم ذُطثك ْزِ انًداييغ يغ انُسثح انًُذنيح 

    .فشد   43انًدًٕػح )ب( =   .فشد  949انًدًٕػح )أ( =   

 فشد 000انًدًٕػح ) د ( =   .فشد   054انًدًٕػح )ج( = 

 ٌ إُٓا  ٔإخرثش نصحح انُظشيح انفشضيح نهُسثح انًُذنيح ػهًآ تأٔخذ انميى انًرٕلؼح نكم ي

X  ليًح
2     

 3ػُذ دسخاخ حشيح =   7,80=    

 درجة 51السؤال الثانى: 
 .ٔأركش يؼادنح حساتّ نؼايهيٍ يغ إػطاء يثال correlation   ٔانرالصو   regressionػشف األسذذاد  . 0                 .0

 الحرًالخ انرانيح: اأطفال فًا ْٗ دسخح  6 ئهح تٓااػ. 9         .9

 .خاتُ 3+  سركٕ 3  .اٌ يكٌٕ كم أالطفال ركٕس

a. 9  + ركٕس + تُراٌ. 4   .تُاخ 4ركٕس 

b. 5 .تُاخ. 5ٔنذ      +     ركٕس + تُد 

c. . خًيغ االطفال تُاخ 

 درجة 51السؤال الثالث: 
 نُرائح انرٓديٍ تيٍ لًح طٕيم انساق ٔأخش لصيش  انثياَاخ انرانيح

 انرثايٍ  انًرٕسط           انًذٖ              ػذد انُثاذاخ                              

 94     090 – 70 سى 000   95  أالب انطٕيم      

 90       090 – 60  سى 85  95انديم أالٔل                  

 30      040 – 50  سى 90  49          أنديم انثاَٗ     

 99          80 – 40  سى  55  95 أالب انمصيش             

 .ٔ انرثايٍ  ياْٗ يسثثاخ ٔخٕد ْزِ انرثايُاخ فٗ انطٕل نكم يٍ أالتاء ٔاآلخيال انرانيح يًثهح فٗ انًذٖ .0

 .standard errorٔ انخطؤ انمياسٗ  standard deviationإحسة االَحشاف انمياسٗ  .9

 انديم االٔل ٔ انديم انثاَٗ.فٗ كم يٍ االتاء ٔ  الخرالفإحسة يؼايم ا .3

 إحسة لٕج انٓديٍ ٔدسخح انرٕسيث فٗ انًذٖ انٕاسغ. .4
 درجة 51السؤال الرابع: 

 صفح نصفح طٕل انزيم ٔ  Y  =05000انؼايم يدًٕع ٔ X   =0990نؼايمًدًٕع اانثياَاخ انرانثح ن .0

Y- Yاٌ.  ٔيدًٕع حاصم ضشب)ثثؼ 90يٍ ؼيُح انطٕل انكهٗ ن
 

() X-X = )309604   ٔيدًٕع 

 ٔانًطهٕب حساب:  X-X    =40700   ،(Y-Y)  =9409908))يشتؼاخ 

   X , Y.يٍ  يؼايم االسذذاد نكم. 0

   Correlation Coefficientيؼايم انرالصو .9

 نكم يٍ االحذاثٗ انشأسٗ ٔ االفمٗ. ax  ٔay. ذُثؤ تميًح كم يٍ 3

 دسخح انرٕسيث نكم صفح.ة . أحس5

 

 أطيب االمنيات بالتوفيق البنائى االعزاء
 ا.د ابراهيم الشواف


