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السؤال االول:
-0

تكمم عن عالقة عمم االحصاء بمجموعة التطبيقات و العموم االخرى مع ضرب امثمة
لتوضيح اجاباتك؟

ذرذثػ ؼ١اذٕا اٌ١ِٛ١ح تاإلؼصاء في ٟاٌدي٠يي ِيٓ اٌّعياوخ يٛاء سٍيِ ٟألير ٞٛاوفيرا ٚ
سٍِ ٟألر ٞٛاٌيٌٚح  ٚسٍ ٟاٌّألر ٞٛاٌيِ ٚ ٌٟٚصٍح ذٌه ِا : ٍٟ٠
 .1انذخطٕط َانذساعاح انغكاوٕج :
ٕ٘يان اذعا٘يياخ ؼي٠صيح فيي ٟظّ١ي اٌيييٚي يٌي ٟاٌرزديي١ػ ٚليي اإ ا خ اٌؽاظييح يٌي ٝاٌث١أيياخ
اإلؼصيييا ١ح ي  ٠ٚيييًّ اٌرزدييي١ػ سييييج اذعا٘ييياخ ورزدييي١ػ اٌأل١ا يييح اٌردٍ١ّ١يييح ٚاٌرسا٠يييح
اوظرّاس١ييح ٚاٌصييؽ١ح ٚذزديي١ػ اوِييٓ اٌييياخٍ ٟووو اٌييي ي ٚوييً ذٌييه ٠درّييي سٍيي ٟت١أيياخ
 ٚرلاَ يؼصا ١ح ذألاسي اٌّزدػ سٍ ٟر يُ اٌزديح ي شيُ ظّي ت١أياخ ٚيؼصيا ١اخ ٌرم١يُ١
ِئ ٞعاغ اٌزدح ف ٟذؽم١ك اٌٙيف إٌّ  ٛو
 .3انذحهٕم انكمٓ َانذعتٕش انشقمٓ :
سٕيِا ٔر٠ي ذؽٍ ً١ظا٘رج ِٓ اٌظٛا٘ر فإّٔا ٔفدً ذٌه تمصيي ا يرٕثاغ اٌؽميا ك ؼيٛي ٘ي ٖ
اٌظا٘رج ي ١ٌٚس تٍغ ف ٟاٌردث١ر سٓ اٌؽما ك ِٓ اورلاَ ي ٌٚىٓ ٕ٘ان ظٛا٘ر خير ٞليي
و ذى ْٛرلّ١ح تدث١درٙا ي وأْ ٠ماي ِصالً ْ فالٔا ً ِؽثٛتا ً ِ ٚىر٘ٚا ً ي ِ ٚرزٚض  ٚغ١ير
ِرزٚض  ٚسزب  ٚرًِ ي وً ٘ ٖ اٌردث١راخ اٌٍفظ١ح و ٠دعز اإلؼصا  ٟسيٓ ْ ٠ؽيي
ٌىييً ِٕٙييا رلّيا ً ِدٕ١يا ً فرصييثػ تي ٌه لاتٍييح ٌٕييٛا  ٚخيير ِييٓ اٌم١ييا

ٚاٌيرا ييح ٚا ييرٕثاغ

إٌرا ط ِٕٙا ف ٟؼيِ ٚمررج ي شُ تدي ذٌه رف اٌرٛص١اخ ٌٛاظد ٟاٌأل١ا اخ و

 .2انتحز انعهمٓ :

صثؽد اٌدر٠مح اإلؼصا ١ح ٚاٌث١أاخ اإلؼصا ١ح ِٓ ُ٘  ٚا ً ٚ ٚاخ اٌثؽس اٌدٍّيٟ
ف ٟاٌدٍ َٛاٌرعر٠ث١ح  ٚاٌردث١م١ح ٚذٌه تٙيف ذدّ ُ١إٌرا ط اٌر٠ ٟؽصً سٍٙ١ا اٌثاؼس ِيٓ
ذعرتح ِا ِ ِٓ ٚعّٛسح ِٓ اٌرعارب سٍِ ٟعرّ ٚ

 ٚوثر ٠ى٘ ٛ٘ ْٛييف اٌثاؼيس

ِٓ را رٗ ٚذعارتٗ ٚذصّ ُ١اٌرعارب ي ٚذؽٍٔ ً١را عٙا و
ٚاخرثاراخ اٌفرٚض اإلؼصا ١ح ٘ي ٟاٌ ٛيٍ١ح اإلؼصيا ١ح اٌري ٟذّىيٓ اٌثاؼيس ِيٓ ذؽم١يك
غا٠رٗ و
ٕ٘ٚان ِصٍح سي٠يج ذألرزيَ اإلؼصاء وأ اج ٌٍثؽس اٌدٍّ ٟي ٚاوِصٍح ِٓ اٌدٍ َٛاٌزراس١ح
ٚاٌثٌٛٛ١ظ١ح ٚاٌدث١ح ي فمٛأ ٓ١سٍُ اٌٛراشح (لإِٔ ْٛيي ِصالً )

ا ٙا يؼصا  ٟتؽد

يا رثياي ِا ج ِألّيج تأخر ٜذفعٍٙا  ٚا رثياي سمار تأخر ٠فعٍٗ  ٚاٌؽىُ سٍ ٟغر٠مح
ٌٍردٍ ُ١ذفٛق اوخر ٜي ٘ ٖ لراءاخ سا ج ِا ذىٔ ْٛر١عح ٌرعارب ذصُّ تدرق يؼصا ١ح
ي ٚذعر ٜشُ ذعّ ت١أاذٙا ٚذؽًٍ تدر٠مح يؼصا ١ح  ٖ ٘ٚاٌمراراخ ٘ ٟف ٟإٌٙا٠ح
لراراخ يؼصا ١ح ٌٚىٓ ٕ٘ان ِٓ ت ٓ١اٌّ ا٘ياخ اٌر ٟذصا فٕا ٚاٌفرٚض اٌر ٟلي ٔصً
يٌٙ١ا ف ٟاٌّراؼً اٌّثي ١ح ٌٍثؽس اٌدٍّ ٟي ِا لي و ّ٠ىٓ اٌرؽمك ِٓ ِي ٞصؽرٗ تإظراء
اٌرعارب اٌّدٍّ١ح  ٚتإظراء اٌثؽٛز او رفألار٠ح ِٓ ِفر اخ اٌثؽس  ٚسٓ ٘ ٖ
اٌّفر اخ ي فٕٙا٠ح اٌداٌُ ِصالً فرض و ّ٠ىٓ اٌرؽمك ِٓ ِي ٞصؽرٗ يو تاو ردرا
اٌفىرٚ ٞاٌرفأل١ر إٌّدمٌ ٟثدط اوؼياز اٌّرراٌ١ح ٚاٌرثؽر ف ٟاٌدٍ َٛاٌى١ٔٛح ٚاٌفٍى١ح
وووو اٌي ي تّٕ١ا ْ ظا٘رج ِصالً ِصً اٌرأخر سٓ اٌيرٚ

 ٚاٌرغ١ة سٕٙا ذدرثر ظا٘رج

ّ٠ىٓ ص١اغح تدط اٌفرٚض اٌّفألرج ٌٙا ي وأْ ٠فررض ِصالً  ٌٛٚتصفٗ ِثي ١ح ْ
اٌرأخر سٓ اٌيرٚ

 ٚاٌّؽاظراخ اٌصثاؼ١ح لي ٠ىْٛ

ثثٗ ِ ىٍح اٌّٛاصالخ

تاإلظافح يٌ ٟفرٚض خرّ٠ ٞىٓ ْ ذٛظ ِٛظ اوخرثار يشثاذا ً ٚذٕف ١اً تدرق
ِزرٍفح و

 .4ةعض انذطتٕقاح اإلحصائٕج فٓ اإلداسث َانصىاعج :
اسرّي ٍٛب ِرالثح ٚظثػ اإلٔراض ف ٟاٌصٕاسح سٍ ٟغرق يؼصيا ١ح ذّىيٓ إٌّيرط ِيٓ
ِرالثح ظ ٛج اإلٔراض ِٚداتمح ِٛاصيفاخ ئراظيٗ تّٛاصيفاخ ِمثٌٛيح ِ ٚرديارف سٍٙ١يا ي

ٚذؽييي ِأليير٠ٛاخ اٌّٛاصييفاخ اٌّمثٌٛييح سٍيي ٟييا

ا ييرزياَ تدييط يياٌ١ة اإل ييرٕراض

اإلؼصا  ٟو

 .5اإلحصاء َةحُر انعمهٕاح :
ا رؽيز اترياء ِٓ ساَ 1391

ٍٛتا ً سٍّ١ا ً تٛا يدح تر٠دأ١يٗ وياْ ٘يفيٗ ذؽٍ١يً اٌزديػ

اٌدألىر٠ح تغرض ذزف١ط ؼعُ اٌزألا ر اٌدألىر٠ح ي ٚليي اسرّيي ذٌيه سٍي ٟاٌرزصصياخ
فييِ ٟعيياوخ اٌدٍيي َٛاٌّزرٍفييح ٚاإلؼصيياء ي ٚلييي غٍييك سٍ١ييٗ ييُ ( تؽييٛز اٌدٍّ١يياخ ) شييُ
شاا ا رزياِٗ فِ ٟعاوخ ِردي ج ِٕٙا اإل ارج ِٚؽا ثح اٌرىاٌ١ف ٚاٌيرا اخ اٌألىأ١ح ي
ٚلي اسي ذدٛر ٚا يرزياَ اٌؽا يثاخ اإلٌىرر١ٔٚيح سٍي ٟذديٛر ٘ي ٖ او ياٌ١ة ٚأر يار٘ا
ؼريي ٝصييثؽد فرٚس يا ً سٍّ١ييح ِألييرمٍح ت ي اذٙا ي ِصيياي ييٍٛب اٌثرِعييح اٌزد١ييح ٚاٌرؽٍ١ييً
اٌ ثىٔٚ ٟظر٠ح اٌّثار٠اخ و
 .3هناك تقسيمات متعددة لمبيانات واحدى هذة التقسيمات تشترك في تصميم الجداول
االحصائية تكمم عن تمك التقسيمات وكيفية تأثيرها عمى الجداول مع تدعيم اجابتك بأمثمة؟
انواع البيانات يمكن ايجازها في الجدول التالي:

انمغذُْ
او ّٟ

انُظٕفج

انعمهٕج انحغاةٕج

أمشهج

ذأليييييرزيَ اوسييييييا فيييييٟ

ّ٠ىييٓ سييي سييي اٌؽيياوخ فييٟ

ٔيييييييييٛاا اٌألييييييييي١اراخ ي

ذصيييييييٕ١ف اوشييييييي١اء ٚ

وييييً لألييييُ  ٚفعييييح ي  ٚسييييي

اٌعيييييييييييييٕس ي رلييييييييييييياَ

اوِاوٓ  ٚاوؼياز

اولألييياَ اٌّزرٍفيييح ي ٌٚىيييٓ و

اٌ يييييييييييٛاراي ا يييييييييييّاء

ّ٠ىييييييٓ يظييييييراء اٌدٍّ١يييييياخ

اٌدالب

اٌؽأليييات١ح اورتييي سٍييي٘ ٟييي ٖ
اوسيا
اٌرذثٟ

ذأليييييرزيَ اوسييييييا فيييييٟ

سثاراخ وثر ِيٓ ٠ ٚألياٞٚ

وثيير ِييٓ ب ي ب وثيير

ذرذ١ييييييييية اوشييييييييي١اء ٚ

 ٚصغر ِٓ ي ٕ٘ٚا ذألرزيَ

ِييٓ ض ي ذْ وثيير ِييٓ

اوشزاص ذرذ١ثا ً ذٕاإٌ١يا ً

اٌدٍّ١ييياخ اٌؽأليييات١ح ٌّمارٔيييح

ض

 ٚذصاسي٠ا ً

اٌرذة

ذأليييييرزيَ اوسييييييا فيييييٟ

اٌفررٞ

ِمارٔح ل١ا

 ٚرظياخ

٠ألّػ تّمارٔيح ِيي ٞاٌفيرٚق

رظييح اٌ ييزت ذفييٛق

ت ٓ١ل١ا ٓ١

رظييييييييح اٌ ييييييييزت ب
تّمييييار  02رظيييح ِيييصال

اوفرا

ف ٟاوخرثار
إٌألثٟ

ذأليييييرزيَ اوسييييييا فيييييٟ

٠رييٛفر صييفر ِدٍييك ي ٕ٘ٚييا

اٌ ييييزت اٌيييي  ٞغٌٛييييٗ

ذؽي٠ي ساللاخ ل١مح تٓ١

ٔأليييييّػ تيييييإظراء اٌدٍّ١ييييياخ

 112يييييييييييُ ظيييييييييييدف

اوشييي١اء  ٚاوؼيييياز ٚ

اٌؽألات١ح اٌّزرٍفح

اٌ زت اٌ  ٞغٌٛيٗ 32

اوشزاص

ُ

وتشترك انواع البيانات في تأثيرها عمى الجداول من حيث تحديد اقسام الظاهرة حيث نالحظ:
ٕ٘ٚا ٕٔظر اٌ ٟاٌث١أاخ سٍ ٝإٔا ّ٠ىٕٕا ذصٕ١فٙا اٌِ ٟا :ٍٟ٠
1و اٌث١أاخ اٌٛصف ( ٗ١او ّ١ح ٚاٌررذ١ث١ح)
0واٌث١أاخ اٌىّ١ح اٌّرمددح
9و اٌث١أاخ اٌىّ١ح اٌّألرّرج

اوالً :تحديد اقسام البيانات الوصفية:
ذى ْٛلألاَ اٌظا٘رج ٘ ٟاٌصفاخ  ٚاٌّعّٛساخ اٌررذ١ث١ح اٌر ٟذأخ اٌظا٘رج اٌّير ٚح ي فإذا
وأد اٌظا٘رج اٌر٠ ٟرُ ذفر٠غ ت١أاذٙا ٚذث٠ٛثٙا ٘ ٟاٌّألر ٞٛاوظرّاسٚ ٟاولرصا  ٞفإْ اولألاَ
ذى: ْٛ
1و ِٕزفط و 0و ِر ٛػ و 9و ساٌ ٟو

ثانياً :اقسام الظاهرة للبيانات الكمية المتقطعة:
لألاَ اٌظا٘رج ذى ٟ٘ ْٛاٌم ُ١اٌر ٟذأخ ٘ا اٌظا٘رج فدالً ٚلي ٠رُ ظّ اٌم ُ١اٌر ٟذز٠ي سٓ لّ١ح
ِدٕ١ح وث١رج فِ ٟعّٛسح ٚاؼيج و

ثالثاً :اقسام الظاهرة للمتغير الكمي المستمر
اٌّي ٜاٌ  ٞذرراٚغ ف ٗ١فعاخ ي ٠ٚدرف اٌّي ٜتأٔٗ اٌفرق ت ٓ١اٌؽي او ٔٚ ٝاٌؽي اوسٌٍٍ ٝم ُ١ي
٠ٚفعً سٕي سًّ ظيٚي ذىرار ْ ٞذرذة اٌث١أاخ ف ٟصٛرج ذٕاإٌ١ح و

ذؽي٠ي سي اٌفعاخ اٌّدٍٛب سرظٙا ف ٟاٌعيٚي ي ٚف ٟاٌٛال فإْ سي اٌفعاخ ٠درّي سٍ ٟسي
اٌث١أاخ ي ٚسٍ ٟاٌدّ َٛفإٔٗ ٌرؽي٠ي سي اٌفعاخ رتّا ّ٠ىٓ ف ٟتدط اوؼٛاي او ردأح تماسيج
ر١رظس : ٟ٘ٚ Sturges Rule

السؤال الثاني:
ارا كاوتخ نتذٔا انتٕاوتاح انمتٕىتج عته عتذد  9متُظفٕه ةإحتذِ انشتشكاح فتتٓ
انجذَل انذانٓ:
النوع

ذكر

كفاااااااااااااااااااءة كفء

العمل

الدخل

ذكر

انثى

ذكر

انثى

انثى

ذكر

غيااااااااار غيااااااااار كفء

كفء

غيااااااااار كفء

انثى

ذكر

كفء

كف

كفء
كفء كفء
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المطلوووب نوويس نااووتلدام القوووانيس وحطوووات الحو اوجوود ق ووايين ال ووة
المرك يووة الملتلفووة المالئمووة للبيوواني ال وووا وكف ووا ة العم و و ي ووا حسوواب
قوايين الئميس لل ة المرك ية للمتغير الدح ؟
انحم:
اَالً :ةٕان انىُع:
والحتتع ان ٌتتزا انتٕتتان اعتتمٓ َال ٔجتتُص حغتتاا اْ مقٕتتاط متته مقتتإٔظ انىضعتتج انمشكضٔتتج نتتً اال
انمىُال
َٔعشف انمىُال عهّ اوً انقٕمج االكشش شُٕعا ً ةمعىّ ٔجب انتحز عه ةٕان انىُع انزْ دكشس اكشتش
مه غٕشي

النوع
التكرار
َعهّ رنا ٔكُن انمىُال ٌُ ركش

ذكر
5

انثى
4

ساوٕا ً :ةٕان انكفاءث:
والحع ان ٌتزا انتٕتان دشدٕتتٓ َال ٔجتُص حغتاا اْ مقٕتاط مته مقتإٔظ انىضعتج انمشكضٔتج نتً إال
انمىُال َانُعٕط
َٔ .1عشف انمىُال عهّ اوً انقٕمج االكشش شُٕعا ً ةمعىّ ٔجب انتحز عه ةٕان انكفاءث انزْ دكشس
اكشش مه غٕشي

النوع

كفء
6

التكرار

غير كفء
2

َعهّ رنا ٔكُن انمىُال ٌُ كفء ةمعىّ ان انكفاءث ٌٓ صفج انعمال انذغع.
 .3انُعٕط  ٌُ :انقٕمج انذٓ دذُعط انتٕاواح  ،أْ ٌُ انقٕمج انذٓ دحصم عهٍٕتا انمفتشدث انذتٓ
دُجذ فٓ (( َعط انمفشداح )) َنزنا فإوً إلٔجتاد قٕمتج انُعتٕط ٔجتب أَال دشدٕتب انتٕاوتاح
دصاعذٔا أَ دىاصنٕا ست وحتذد مكتان انمفتشدث انمذُعتطج أْ مكتان أَ دشدٕتب انُعتٕط َ ،ةعتذ
رنا دحذد قٕمج انُعٕط .
َعهّ رنا ٔحغب كما ٔهٓ:
دشدب انتٕاواح دشدٕتا دصاعذٔا مشال ( أَ دىاصنٕا )َٔ ،كُن قٕمج انُعٕط فًٕ انقشاءث انذٓ سدتذٍا
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َعهّ رنا ٔكُن انُعٕط ٌُ انتٕان رَ انذشدٕب انخامظ ٌَُ كفء

سانشا ً :ةٕان انذخم:
والحع ان ٌزا انتٕان كمٓ َ ٔجُص حغاا جمٕع مقإٔظ انىضعتج انمشكضٔتج ٔمكته نهطانتب اخذٕتاس
اْ وُعٕه مه مقإٔظ انىضعج انمشكضٔج َحم االجاةج نٍ فعهتّ عتتٕم انمشتال انمىتُال َانُعتٕط،
انُعط انحغاةٓ َانُعٕط اْ وُعٕه.

َٔ .1عشف انمىُال عهّ اوً انقٕمج االكشش شُٕعا ً ةمعىّ ٔجب انتحز عه ةٕان انذخم انتزْ دكتشس
اكشش مه غٕشي ٌَُ انتذخم  1111حٕتز دكتشس ستالر متشاح ةٕىمتا ةتاقٓ انقتٕ دكتشساح متشث
َاحذث
َعهّ رنا ٔكُن انمىُال ٌتُ انتذخم  1111اْ ان انتذخم  1111جىٕتج ٌتُ انتذخم انبانتب فتٓ
ةٕاواح انعمال انذغعج.
 .3انُعٕط  ٌُ :انقٕمج انذٓ دذُعط انتٕاواح  ،أْ ٌُ انقٕمج انذٓ دحصم عهٍٕتا انمفتشدث انذتٓ
دُجذ فٓ (( َعط انمفشداح )) َنزنا فإوً إلٔجتاد قٕمتج انُعتٕط ٔجتب أَال دشدٕتب انتٕاوتاح
دصاعذٔا أَ دىاصنٕا ست وحتذد مكتان انمفتشدث انمذُعتطج أْ مكتان أَ دشدٕتب انُعتٕط َ ،ةعتذ
رنا دحذد قٕمج انُعٕط .
َعهّ رنا ٔحغب كما ٔهٓ:
دشدب انتٕاواح دشدٕتا دصاعذٔا مشال ( أَ دىاصنٕا )َٔ ،كُن قٕمج انُعٕط فًٕ انقشاءث انذٓ سدتذٍا
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َعهّ رنا ٔكُن انُعٕط ٌُ انتٕان رَ انذشدٕب انخامظ ٌَُ .1011

8

9

