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 :أجب عن أربع أسئلة فقط
 (درجات  5:                                                     )السؤال األول 

 :اشرح باختصار ما يلي   
. أنواع العينات اإلحصائية   –2          .مصادر البيانات اإلحصائية   –1

( درجات   5)                                                       : السؤال الثانى 

عند دراسة األجور اليومية لمجموعتين من الصحفيين فى مؤسستي األهرام واألخبار كان األجر اليومى   
: بالجنية المصرى كاآلتى 

 40، 30، 30، 35، 40، 45، 40، 30: أجور الصحفيين  بمؤسسة األهرام 
 4، 30، 40، 25، 30، 15: فيين  بمؤسسة األخبار أجور الصح

 . إيجاد الوسط الحسابى ألجور العمال لكل مؤسسة:  المطلوب
( درجات   5)                                                               :السؤال الثالث 

: التكرارى التالىإعداد الجدول التكرارى المتجمع الصاعد والهابط للتوزيع : المطلوب  
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                                                                                                      (درجات   5)                                                      :  السؤال الرابع 
: طالب فى مادة اإلحصاء وكان على النحو التالى  50إذا كان لدينا التوزيع التكرارى لدرجات 

المجموع     100-90  -80  -70  -60  -50الدرجة                     
 50          4       10   16    12    8(       عدد الطالب ) التكرار 

                                                                                                                                                          .والمختصرة   إيجاد الوسط الحسابى بالطريقتين العادية: المطلوب 
 (درجات  5)                                                          : السؤال الخامس 

 :كالتالي  همالشهري لكل منهم فكانت إجابات همعن مصروفمن قسم اإلعالم طالب  200سئل  
 التكرار المبمغ بالجنيه
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30 – 39  43 
40 – 49  14  

                                                                                                     .  بطريقة األعمدة البيانية    -2   . بطريقة المدرج التكراري    -1 : البياناتىذه تمثيل  المطموب
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 اإلجببت 

 (درجات  5:                                                     )السؤال األول 
 :اشرح باختصار ما يلي   
   .مصادر البيانات اإلحصائية   –1

لمبيانات منيا مصادر مباشرة ومصادر غير مباشرة مصادر رسمية ومصادر غير مصادر ىناك عدة 
فالمعمومات  الجاىزة يمكن الحصول عمييا من عدة مصادر . رسمية مصادر داخمية ومصادر خارجية

وىي مجموعة من البيانات والنشرات الدولية التي تصدرىا المؤسسات  :المصادر الداخمية *  :منيا , 
 . وتتميز ىذه المعمومات بالدقة والوفرة وقمة التكاليف, ذات الصمة 

األحوال المدنية عن عدد المواليد  جدولوىي مجموعة السجالت الرسمية مثل  :المصادر الرسمية 
 اتشفيستالعامة والم اتشفيسترة الصحة وسجالت الموعدد الوفيات ونسبة الذكور واإلناث ووثائق وزا

 . الخاصة المتضمنة نسبة المصابين بمرض معين

: أما المعمومات غير الجاىزة فيمكن الحصول عمييا بالبحث والسؤال المباشر ميدانيًا وىو ما يسمى بـ
ة حيث يقوم وىي عممية المجوء إلى جمع المعمومات من مصادرىا المباشر:  المصادر الميدانية* 

ويمكن ىنا أن نميز بين طريقتين , فريق من اإلحصائيين بجمع المعمومات الخاصة بالدراسة المقامة 
  :في استقصاء المعمومات 

حيث تعتمد ىذه الطريقة عمى المسح ودراسة جميع أفراد المجتمع  :طريقة المسح الشامل  -أواًل 
. كنيا شاقة ومتعبة وباىظة التكاليف وىذه الطريقة تتميز بالدقة ول, المراد دراستو 

وتعتمد ىذه الطريقة عمى جمع المعمومات عن طريق دراسة جزء  :طريقة العينة اإلحصائية  -ثانيًا 
 . من المجتمع اإلحصائي يمثل ىذا المجتمع تمثيال صادقا

 
 
. أنواع العينات اإلحصائية   –2

 : هما نوعين من العينات  إلي اختيارهاالعينات وفقاً ألسلوب  تقسيم يمكن:  ناتـالعي واعـأن

العشوائية وىى التى يتم اختيار مفرداتيا من مجتمع الدراسة  العينات تسمى : االحتمالية العينات: أواًل 
وأىم أنواع العينات االحتمالية . مفردات العينة  اختيارمنع التحيز الناتج من  بيدفبطريقة عشوائية 

:  يمى  ما
       .البسيطة  العشوائية العينة -1



. الطبقية  العشوائية العينة  -2
     .المنتظمة العشوائية العينة - 3

.  أو العينة متعددة المراحل  العنقودية العينة  -4 
  : االحتماليةغير  العينات: ثانيًا 
مفردات العينة  اختياراختيار مفرداتيا بطريقة غير عشوائية حيث يتعمد الباحث  يتمالتى  وىى

 الجامعة لتمثيلالتى تحقق اليدف من المعاينة مثل اختيار مجموعة من الطالب المتفوقين  بالصورة
.  احتماليةالمسابقات , وأىم أنواع العينات الغير  أحدلتمثيميا فى 

.   ةيالحصص العينة  -2   . العمدية العينة -1
 

( درجات   5)                                                       : السؤال الثانى 
عند دراسة األجور اليومية لمجموعتين من الصحفيين فى مؤسستي األهرام واألخبار كان األجر اليومى   

: بالجنية المصرى كاآلتى 
 40، 30، 30، 35، 40، 45، 40، 30: أجور الصحفيين  بمؤسسة األهرام 

 4، 30، 40، 25، 30، 15: فيين  بمؤسسة األخبار أجور الصح
 . إيجاد الوسط الحسابى ألجور العمال لكل مؤسسة:  المطلوب
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( درجات   5)                                                               :السؤال الثالث 

: إعداد الجدول التكرارى المتجمع الصاعد والهابط للتوزيع التكرارى التالى: المطلوب  
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المجموع      80-60   -50   -30   -20   -10فئات       
 70        11          14   20     15    10تكرارات   

                                                                                                      (درجات   5)                                                      :  السؤال الرابع 

: مادة اإلحصاء وكان على النحو التالى  طالب فى 50إذا كان لدينا التوزيع التكرارى لدرجات 
المجموع     100-90  -80  -70  -60  -50الدرجة                     

 50          4       10   16    12    8(       عدد الطالب ) التكرار 
                                                                                                                                  .                        والمختصرة   إيجاد الوسط الحسابى بالطريقتين العادية: المطلوب 

 (درجات  5)                                                          : السؤال الخامس 

 :كالتالي  همالشهري لكل منهم فكانت إجابات همعن مصروفمن قسم اإلعالم طالب  200سئل  
 التكرار المبمغ بالجنيه

0 – 9  18 

10 – 19  62 
20 – 29  63 
30 – 39  43 
40 – 49  14  

 بطريقة األعمدة البيانية   -2   . بطريقة المدرج التكراري    -1 : ىذه البياناتتمثيل  المطموب


