
أسئلة المراجعةاإلدارةاإلحصاء في 

من اإلجابات المتاحة أفضل وأصح إجابةأجب على األسئلة التالية من خالل أختيار 

من القيم  %25هو قيمة تقسم مجموعة القيم ]بعد ترتيبها تصاعدياً[ إلى مجموعتين بحيث تقع   (1)

 تحتها

من القيم فوقها )أي أكبر منها( . %75)أي أقل منها( ،  
الُربيع األول )أ( 

الُربيع الثاني )ب( 

الُربيع الثالث )ج( 

 المئين العاشر )د( 

: x , yفهذا يعني أن  1-يساوي  x , yبين المتغيرين  rإذا كان معامل االرتباط   (2)
مرتبطان ارتباطاً عكسياً قوياً  )أ( 

مرتبطان ارتباطاً عكسياً متوسطاً  )ب( 

مرتبطان ارتباطا عكسيا تاما )ج( 

 مرتبطان ارتباطا عكسيا ضعيفا )د( 

بدراسة احد الظواهر االجتماعية والمتمثلة فى العنف األسرى ألحد المدن تبين أن تطور أعداد      

 األسر التي

 :يوجد بها عنف أسرى كانت كما يلى خالل مدة الدراسة     

2004200520062007200820092010السنة

17253341394853عدد األسر

،   yt   =1121، ومجمـوع قيـم   t    =22، ومجمـوع قيـم   y   =252فإذا كـان مجمـوع قيـم   

 فإن: t2   =111ومجموع   

تساوي: b0من خالل البيانات السابقة فإن قيمة   (3)
31.31 )أ( 

31.31 )ب( 

33.31 )ج( 

 37.31 )د( 

: 2013فى عام  تعرضهم لظاهرة العنف األسريعدد األسر المتوقع من خالل البيانات السابقة،   (1)
13 )أ( 

33 )ب( 

13 )ج( 

 13 )د( 



أسئلة المراجعةاإلدارةاإلحصاء في 

يساوي:معدل التزايد السنوى في األسر المعرضة للعنف األسرى من خالل البيانات السابقة،   (5)
1.33 )أ( 

1.33 )ب( 

3.33 )ج( 

 1.33 )د( 

:إذا كان إنتاج مصنع سيارات )باآلالف( خالل عشر سنوات كالتالي  

1992199921112111211221132111211521122112(Xالسنة )

11131317113313311117(Yعدد السيارات )

يجاد معادلة خ  االتجا  العام وذلك إلالنقطتين المطلوبتين لتحديد اإلحداثي السيني والصادي   (2)

 بطريقة 

:متوس  نصف السلسلة هما  
( ونسميها بالنقطة )ب(31،  3( ونسميها بالنقطة )أ( ، و )17.1،  1) )أ( 

( ونسميها بالنقطة )ب(31،  1( ونسميها بالنقطة )أ( ، و )11.1،  1) )ب( 

( ونسميها بالنقطة )ب(17،  1( ونسميها بالنقطة )أ( ، و )13.1،  3) )ج( 

( ونسميها بالنقطة )ب(11،  37( ونسميها بالنقطة )أ( ، و )11.1،  1) )د( 

طالباً في أحد المقررات الدراسية: 21يبين درجات  التاليالجدول   

1111131111131111377الدرجة

111133313التكرار

فأقل:  91من خالل الجدول السابق، عدد الطالب الحاصلين على الدرجة   (2)
1 )أ( 

1 )ب( 

3 )ج( 

3 )د( 

 هو: 94  الدرجة عدد الطالب الحاصلين على درجة أقل منمن خالل الجدول السابق،   (2)
1 )أ( 

1 )ب( 

3 )ج( 

 1 )د( 

التالية:إذا كانت لدينا البيانات  

11-31 -11 -31 -1 الفئات

f17173737التكرارات 



أسئلة المراجعةاإلدارةاإلحصاء في 

من خالل البيانات السابقة، قيمة المدى تساوي:     (9) 
17 )أ( 

37 )ب( 

17 )ج( 

 17 )د( 

من خالل البيانات السابقة، قيمة التباين تساوي:  (11)
313 )أ( 

313 )ب( 

333 )ج( 

 313 )د( 

خالل البيانات السابقة، قيمة المتوس  الحسابي تساوي:من   (11)
11 )أ( 

13 )ب( 

11 )ج( 

 11 )د( 

م : 2010م وحتى 2006إذا كانت لدينا البيانات التالية والممثلة لسعر سلعة معينة من الفترة   

سعر السلعة بالريال السنة

200625

200730

200824

200932

201036

م سنة األساس هي:2006م باعتبار سنة  2010منسوب السعر لهذ  السلعة للسنة   (12)
%377 )أ( 

%313 )ب( 

%313 )ج( 

%333 )د( 



أسئلة المراجعةاإلدارةاإلحصاء في 

توزيع الوحدات السكنية حسب اإليجار السنوي بأحد التالية والتي توضح إذا كانت لدينا البيانات  

 األحياء

 [x  ، يمثل اإليجار باأللف لايرf  ]يمثل عدد الوحدات السكنية

fالتكرارات xالفئات 

2-2

11-21

12-12

11-1211

51المجموع

من خالل الجدول السابق، معامل اإلختالف لإليجار السنوي يساوي:    (13)
%13.3 )أ( 

%11.3 )ب( 

%11.3 )ج( 

 %13.3 )د( 

حالة: [ فيأو نصف المدى الربيعي – استخدام ]االنحراف الربيعييفضل   (11)
الجداول التكرارية المفتوحة )أ( 

الجداول غير المنتظمة )ب( 

الجداول المنتظمة )ج( 

الجداول التكرارية الطبيعية )د( 

لتالية: إذا كان لديك مجموعتين من الطلبة وقدموا اختبار تحصيلي، وحصلوا على الدرجات ا  (15)

  11،  5،  15،  11،  21المجموعة األولى:       

  9،  21،  5،  12،  9المجموعة الثانية:       

 لسابقة، المجوعة ذات التباين األكبر هي:ابالرجوع إلى البيانات     
المجموعة األولى )أ( 

المجموعة الثانية )ب( 

كال المجموعتين متساويتين )ج( 

 ال يمكن حساب التباين لهذه البيانات )د( 



أسئلة المراجعةاإلدارةاإلحصاء في 

 يبين الجدول التكراري ألعمار عدد من الممرضات )ألقرب سنة( الالتي تعملن في أحد التاليالجدول  

أقسام 

على األسئلة التالية : ن هذا الجدول أجبمالمستشفيات،  إحدى  

X   العمرFالتكرار  الزاوية المركزية

 72
o

2020

63
o

?25

?3030

??35

مج ك = .......

سنة هو : 25عدد الممرضات ذات العمر (   من خالل الجدول السابق، 12)
37 )أ( 

17 )ب( 

17 )ج( 

 37 )د( 

سنة هي : 30الزاوية المركزية المناظرة للعمر من خالل الجدول السابق،   (12)
36)أ( 

o

72)ب( 
o

108)ج( 
o

144)د( 
o

إذا كان للتوزيع البيانات التالية: 

من خالل البيانات السابقة، قيمة المدى المئيني للبيانات يساوي:    (12)
11 )أ( 

31 )ب( 

31 )ج( 

 11 )د( 

قيمة المدى الربيعي للبيانات يساوي: من خالل البيانات السابقة،  (19)
11 )أ( 

11 )ب( 

31 )ج( 

 11 )د( 

94,59,91,49 901031  PPQQ



أسئلة المراجعةاإلدارةاإلحصاء في 

درجة ]حيث كان الوس  الحسابي  82في االختبار النهائي لمقرر اإلحصاء حصل طالب على    (21)

  76للدرجات 

درجة ]حيث كان الوس   90[ وحصل في مقرر الصحة واللياقة على 10بانحراف معياري     

الحسابي 

الدرجة المعيارية للطالب في مقرر الصحة واللياقة يساوي:.  16بانحراف معياري  82للدرجات   
1.7+ )أ( 

3.1+ )ب( 

3.7+ )ج( 

7.1+ )د( 


