
  : اسم الطالب              جامعة قناة السويس       
  الرابعة: الفرقة             كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش 

  االنتاج النباتي:الشعبة               قسم االنتاج النباتي        
   ساعتان: الزمن                 )المحاصيل(         

  

  م ٢٠١٠-٢٠٠٩ول للعام الجامعي امتحان دوري احصاء وتصميم التجارب الفصل الدراسي اال

  : عرف المصطلحات التالية : السؤال االول 

1-Experimental Efficiency           5- One Way Test                               9- Significant Level Of 1%    

2-Population Variation                6- Quantitative Variable                  10- Coefficient Of Variation  

3- Weighted Mean                       7- Mode                                             11- Sum Of Squares equation 

4- Factor                                         8- Stratified Sample                         12- Stander Devision  

  : اجابة السؤال االول

 : كفائة التجربة -١

نسبة الخطأ التجريبي اقل ما يمكن وكفاءة التجربة تتناسب عكسيا مع الخطأ التجريبي ومن 
وحدات تجريبية متجانسة وتحسين طرق تنفيذ العوامل التي تزيد من كفاءة التجربة هي اختيار 

 .تبارهجميع ظروف التجربة عدا العامل المراد اخالتجربة بتوحيد 

 : تباين العشيرة  -٢

  هو مجموع مربع انحراف القيم عن متوسطها منسوبا الي درجات الحرية 

  
 ) : الموزون( المتوسط المرجح  -٣

هو المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات في حالة اختالف درجة أهمية القيم عن بعضها 
زانها وقسمتها علي مجموع مربع ثم يتم ضرب هذه القيم في اووذلك يمثل في اعطاء وزن لكل قيمة 
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 : العامل  -٤

  .هو فرض يفترضه الباحث لقياس تأثيره علي عشيرة معينة
 : اختبار احادي الجهة  -٥

في حالة توفر االدلة الكافية للباحث يكون احد المتوسطين يتفوق علي االخر وبالتالي عدم 
تجار التسميد للقطن وذلك في حالة ان الباحث يفترض النظرية  : ال علي ذلك مثتساوي المتوسطين
  .ما من القطن على التوالي  x1 ، x2كجم ويرمز لهم ٦٠كجم ، ٣٠دلين تسميد الفرضية حول مع

  أي أن اتجاه االختبار يكون في إتجاه واحد وبذلك x2  أقل من x1ومن المعروف أن تسميد      
  . يتوقف ذلك المحصول 

 : كمية الصفة ال -٦

الصفة التي يمكن قياسها مباشرة بارقام عددية كاالختالف بين األفراد في الطول أو الوزن أو هي 
الخ ، وهي صفات يمكن قياسها والتعبير عنها بالمتر أو .... أو كمية محصول الفدان مقدار الدخل 

  . بالكيلوجرام أو باألردب 
 : المنوال  -٧

   .Mo شيوعاً في مجموعة البيانات ويرمز له بـ هو القيمة األكثر تكرارا أو االكثر
 :العينة العشوائية الطبقية  -٨

العشيرة أخذت لتمثل العشيرة أما العينة الطبقية هي تقسيم العشيرة إلى طبقات أو العينة جزء من 
  .أقسام متجانسة ثم اختيار عينة عشوائية من كل طبقة 

 %: ١المعنوية عند مستوى  -٩

توجد فروق معنوية جداً وتقبل :  إذاً  %٩٩ونسبة التأكد % ١ التجربة يعني أن نسبة الخطئ في
   (**Hc)النظرية البديلة وترفض الفردية ويصبح الناتج 

  -:معامل االختالف  -١٠

  نة ما ومتوسط العينة ويقدر بالمعادلةالنسبة المئوية لالنحراف القياسي لعي

100
X
SC.V. =  

 ) :S.S(مجموع مربع القيم  -١١

  



  
 للتباين ويقدر بالمعادلةهو الجذر التربيعي ) : المعياري( االنحراف القياسي  -١٢

 

  : اذكر المقاييس االحصائية الذي يعبر عن : السؤال الثاني 

 .الفرق بين اقل قيمة واكبر قيمة -١

  .١عدد المفردات مطروحا منه  -٢

 .الجذر التربيعي للتباين  -٣

 .لحاصل ضرب القيم الجذر النوني  -٤

 .قاييس تاثرا بالقيم المتطرفة اكثر الم -٥

 .نسبة مربع مجموع القيم الي عددها  -٦

 .النسبة المئوية لالنحراف القياسي لعينة ما ومتوسط العينة  -٧

 .النسبة بين الفرق بين متوسط عينتين الي الخطأ القياسي للفرق ما بينهما  -٨

 .تفترض دائما عدم التساوي بين المعامالت المدروسة  -٩

 .يم عن متوسطها منسوبا الي درجات الحرية المشتركةمجموع انحراف الق -١٠

  : اجابة السؤال الثاني 
  معامل التصحيح -٦              المدي -١

  معامل االختالف -٧            درجات الحرية -٢

  في مجاميع T اختبار الفرق بين عينتين -٨          االنحراف المعياري -٣

  النظرية البديلة -٩          المتوسط الهندسي -٤

  التباين المشترك -١٠          توسط الحسابيالم -٥

  
  : اكمل : السؤال الثالث 

 ..........ولكن يعاب عليه......... من مميزات المتوسط الحسابي  -١

 =...........=..............تباين العينة  -٢

يوم فتكون رتبة /  كجم ٢٤ ، ١٥ ،١٢ ،٢٣ ، ١٧ ، ٧، ٤٠، ١، ٨كانت انتاجية االبقار من اللبن  -٣
 ...........وقيمته .......... طالوسي



 ...........يقدر التباين المشترك بالمعادلة  -٤

= ، فان تباين العينة  % ٢٠ اردب ، بمعامل اختالف ١٠عينة قمح بفرض ان متوسط انتاج  -٥
........... 

  
  : اكمل: اجابة السؤال الثالث 

ثرا بالقيم المتطرفة عن باقي مقاييس اكثر تأيدخل في حساب المتوسط الحسابي جميع القيم التي يمثلها ،  -١
 .النزعة المركزية االخري 

  =  تباين العينة -٢

 وبالتعويض n+1/2= Mبعد الترتيب تنازليا ومعرفه ان االرقام فردية اذا سنعوض في القانون التالي  -٣

  .١٥ وقيمته ٥ اذا رتبة الوسيط هي ٥= اذا  ٩ ب nعن ال

   بالمعادلة  -٤

٥- ................. 

   

 
S=2  ←  S2= 4 

  حل أحد المسألتين التاليتين : السؤال الرابع 

 وجد ان متوسط نسبة ٩٠كفاءة ماكينة دراس القمح اخذت عينة من الناتج عددها في تجربة لتقدير  -١
  %١,٢٣ وبها متوسط نسبة الشوائب ٧٥، وعينة من ماكينة اخري عددها ١,٤٤%الشوائب بها 

 علي التوالي ، فاي منهما االفضل مدعما ٠,٣٣ ، ٠,١٢وعند تقدير االنحراف القياسي وجد انه 
 ؟اجابتك باالختبار االحصائي المناسب

 :البيانات التالية اخذت لتقييم انتاجية صنفين من الذرة الشامية تحت ظروف شمال سيناء  -٢

N1 = 20   َX1 =65 SS1 = 5 

N2 = 25  َX2=72 SS2 =7 



  : الرابعالسؤال جابة إ

 وجد أن متوسط نسبة ٩٠فى تجربة لتقدير كفاءة ماكينة دراس القمح أخذت عينة من الناتج عددها  -١
وعند % ١,٢٣ وبها متوسط نسبة شوائب ٧٥، وعينة من ماكينة اخرى عددها % ١,٤٤الشوائب بها 

 مدعماً إجابتك – على التوالى، فأى منهما األفضل ٠,٣٣ ، ٠,١٢تقدير اإلنحراف القياسى وجد أنه 
 باإلختبار اإلحصائى المناسب؟

  ــــلــــالحـ

N1 = 90             X-
1 = 1.44         S1 = 0.12  

N2 = 75             X-
2 = 1.23         S2 = 0.33 

-X نفرض النظریة الفرضیة -١
1 = X-

2 .  

-X    نفرض النظریة البدیلة 
1 ≠ X-

2      .  

  

2-    S1
2 = ( 0.12)2 = 0.014      S1

2 =                S.S1 = S1
2  x ( n1-1) = 0.014 x 89 = 1.24   

  

  

       S2
2 = ( 0.33)2 = 0.108      S2

2 =                S.S2 = S2
2  x ( n2-1) = 0.108 x 74 = 7.99   

  

 

 

 3- SP
2=                                 =                                = 0.056 

 

 

 

4- SP
2

(x1-x2) =                            =                             =  0.0013  

  

  

 

S.S1  

  ـــــــــــ

N1 - 1 

 
S2

2 

  ـــــــــــ

N2 - 1 

S.S1 + S.S2  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

N1 + N2 - 2 

1.24 + 7.99  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

90 + 75 - 2 

SP
2          SP

2  

  ـــــــــــ+ ـــــــــــ 

 N1        N2  

0.056      0.056  

  ـــــــــــ+ ـــــــــــ 

90         75 



 

5- S (x1-x2) =                              =                               =  0.036               

 

 

6- tcal.=                  =                     =  5.83  

 

7- ttab.0.05 = 1.9705              

      ttab.0.01 = 2.605   

  

 ودرجات حریة  (%99 ) ، وبإحتمال  1.9705 =163 ودرجات حریة (% 95 ) بإحتمال .ttabوبما أن قیمة 
  : یتضج أن 2.605 =163

tab t cal > t  أن الفرق بين العينتين معنوى فقط وبالتالى تقبل النظريـة البديلـة   أى % 5 عند مستوي معنوية
أى أن الفرق بين العينتين معنـوى جـداً   % 1وترفض النظرية الفرضية ، ومعنوية جداً عند مستوى معنوية      

 أى أن كفاءة ماكينة الدراس األولى أفضل من ماكينة        . وبالتالى تقبل النظرية البديلة وترفض النظرية الفرضية      
  .الدراس الثانية

SP
2

(x1-x2) 0.0013 

     X-
1 – X-

2   

   ــــــــــــــــــــــ 

     S (x1-x2) 

1.44 – 1.23 

   ــــــــــــــــــــــــ 

0.036 



 :البیانات التالیة أخذت لتقییم إنتاجیة صنفین من الذرة الشامیة تحت ظروف شمال سیناء -٢
  

N1= 20  X-
1 = 65  S.S 1= 5 

N2= 25  X-
2 = 72 S.S 2 =7 

  

   ھل ھناك فروق بین الصنفین ؟:والمطلوب

  ــــلــــالحـ

-X نفرض النظریة الفرضیة -١
1 = X-

2 .  

-Xة البدیلة     نفرض النظری
1 ≠ X-

2      .  

 

 2- SP
2=                                     =                                      = 0.27 

 

 

4- SP
2

(x1-x2) =                            =                           =  0.023  

 

 

5- S (x1-x2) =                              =                           = 0.15               

 

 

6- tcal.=                  =                     =  46.66  

 

7- ttab.0.05 = 2.0105              

      ttab.0.01 = 2.685   

ة   ودرجات حری(%99 ) ، وبإحتمال  2.0105 =43 ودرجات حریة (% 95 ) بإحتمال .ttabوبما أن قیمة 
  : یتضج أن 2.685 =43

S.S1 + S.S2 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

N1 + N2 - 2 

5 + 7  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

20 + 25 - 2 

SP
2          SP

2  

  ـــــــــــ+ ـــــــــــ 

 N1        N2  

0.27      0.27  

  ـــــــــــ+ ـــــــــــ 

  20         25  

SP
2

(x1-x2) 0.023 

     X-
1 – X-

2   

   ــــــــــــــــــــــ 

     S (x1-x2) 

65 – 72 

   ــــــ ــــــــــــــــــ

0.15 



tab t cal > t  أى أن الفرق بين العينتين معنوى فقط وبالتالى تقبل النظريـة البديلـة   % 5 عند مستوي معنوية
أى أن الفرق بين العينتين معنـوى جـداً         % 1وترفض النظرية الفرضية ، ومعنوية جداً عند مستوى معنوية          

هناك فروق بـين إنتاجيـة صـنفين الـذرة          أى أن   . رية الفرضية وبالتالى تقبل النظرية البديلة وترفض النظ     
  .الشامية
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