
 االحصاء المادة /              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                     

 الثانية /المرحلة                              جامعة القادســــــية                                                        

   2015/    /   /   التاريخ                                كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                  

                                                                                                                                                                                                                                     ساعات   3الوقت   /                                                                                                               

                                                                                                                                 

 2014/2015( للعام الدراسي     النهائي ) الدور        نأسئلة االمتحا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  مالحظة : اإلجابة على اربعة اسئلة فقط

طالب وطالبة للصف السادس االعدادي، اذا كان عدد الطالب  150اراد باحث اختيار عينة مكونة من  -ا/1س
 250يساوي  طالبة، وعدد الطالب في الفرع االدبي 200طالب وعدد الطالبات يساوي 300في الفرع العلمي يساوي 

                                                                                    درجة( 6)                                                             طالبة؟ 150طالب وعدد الطالبات يساوي 
ء هيئتها التدريسية موزعة اعدادها كما في في احدى الجامعات الرسمية كانت الدرجات االكاديمية العضا -ب

                                          :والمطلوب تمثيل هذه البيانات بعرض دائري الجدول االتي
 مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ الدرجة االكاديمية

 400 200 300 100 العدد
                                                                                   درجة( 6.5)                                                                                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 درجة( 12.5)                         ( العب ناشىء بكرة القدم ، المطلوب:60البيانات التالية تمثل نتائج ) 2س
 (؟8الفئات يساوي )انشاء جدول للتوزيع التكراري، اذا كان عدد  -1
 استخراج مراكز الفئات؟ -2
 ايجاد التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل؟ -3
 ؟ارسم المدرج التكراري  -4
 

52 57 51 43 32 46 31 24 29 39 41 27 32 37 44 
47 38 56 19 49 54 37 49 41 54 55 45 32 19 57 
47 29 45 53 42 28 49 24 28 37 23 35 26 28 45 
43 34 42 39 18 34 21 37 29 50 42 20 54 27 43 

--------------------------------------------------------------- 
 درجة( 12.5)                                                                         اجب عن فرعين:  /3س

نحراف المعياري لالعبين الناشئيين بكرة السلة باستخدام التباين واالتبار االستناد االمامي جد مقدار التشتت لقيم اخ-أ
 (22، 20، 19، 18، 16)     : ومعامل االختالف

 من جدول التوزيع التكراري االتي: بطريقة الرسم جد الوسط الحسابي والوسيط للتكرار المتجمع الصاعد والمنوال -ب
 المجموع 35-31 30-26 25-21 20-16 15-11 الفئات

 30 6 7 4 8 5 التكرارات
( كما كان مقدار 55كان الوسط الحسابي لدرجات طلبة الماجستير في اختبار االحصاء وتطبيقاته التربوية ) -ج

، 55، 68، 78)حصلوا على الدرجات  ( فما هي الدرجات المعيارية التائية للطلبة الذين 25االنحراف المعياري)
 (؟                                                                    25، 48



 درجة( 6)                               من البيانات االتية ، احسب معامل االرتباط البسيط)بيرسون(:-ا/  4س
     5، ن = 200= 2، مج ص165=2، مج س30، مج ص=20،مج س= 85مج س ص=

 في بطولة القفز الى الماء جاء تقييم حكمين لثمانية من المتسابقين حسب ترتيب المستويات االتية-ب
) االول:جيد جدا، الثاني: جيد، الثالث: متوسط، الرابع:مقبول، الخامس:ضعيف( احسب معامل االرتباط سبيرمان 

 بين تقييم كل من الحكمين لجميع المتسابقين وفقا لالتي:
 ح ز و ه د ج ب أ المتسابقين

 متوسط متوسط مقبول جيد ضعيف متوسط جيدجدا جيد راي الحكم االول
 متوسط ضعيف متوسط جيد مقبول متوسط جيد متوسط راي الحكم الثاني

 درجة( 6.5)
-------------------------------------------------------------- 

احد الباحثين دراسة تاثير اسلوبين تدريبيين لتطوير القدرات البدنية لدى افراد  تجربة ميدانية، ارادفي   /5س
مجموعتيين من الالعبين اختارهما عشوائيا من مجتمع واحد، وبعد التطبيق اختبرهما، فجاءت النتائج تشير الى ان 

 ( والمجموعة الثانية5، 6، 8، 7، 6، 10، 7، 6، 5، 10افراد المجموعة االولى حصلوا على الدرجات االتية)
(المطلوب معرفة الفرق في اوساط المجموعتين 2، 3، 6، 5، 4، 8، 7، 5، 7،3حصلوا على الدرجات االتية ) 

عند مستوى  2،101لبيان افضلية التاثير الي من االسلوبين التدريبيين؟ علما ان القيمة الجدولية)ت( تبلغ 
                                                                                      (.0،05داللة)

 (درجة12.5)                                                                                                  
  

 

 مع تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح                                                       

 

 

    مي علي عزيز أ.م.د                                م.د مشرق عزيز الالمي                                                       

 المادة ةمدرس                              مدرس المادة                                                                           

 

 

 

 أ.م.د هشام هنداوي هويدي                                                               م محمد عباس                أ.م.د الز  

 العميد                                                                                                      رئيس الفرع        

 

 

 
  

 

 



 االحصاء المادة /              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                     

 الثانية /المرحلة                              جامعة القادســــــية                                                        

   2015/    /   /   التاريخ                                كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                  

                                                                                                               ساعات                                                                                                                         3الوقت   /                                                                                                               

                                                                                                                                 

 2014/2015( للعام الدراسي            النهائي ) الدور      نأسئلة االمتحا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  مالحظة : اإلجابة على اربعة اسئلة فقط

 درجة( 6.5)   اجب عن ماياتي  :                                                                                          -ا/1س
 ؟الفئات المتساوية والفئات غير المتساويةما الفرق بين .1

 ؟وماذا تعني االشارةمعامل االرتباط الرقم في .ماذا يعني 2

 .عرف الفئات وماهي طرق كتابتها؟3

 درجة( 6)                                                                            اذكر بالتعداد ماياتي:-ب 

 اثنيين من اهمية علم االحصاء في التربية الرياضية-انواع المالحظة            ب- أ

   انواع العينات-مصادر جمع البيانات           ج-ث       اخطاء العينة     -ت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( محاولة للتسديد على السلة في لعبة كرة السلة وكانت 25(طالبا منح كل طالب )35صف يحتوي على )   /2س
 عدد المحاوالت الناجحة لهم على الشكل المدون ادناه ، المطلوب:

 (؟6جدول للتوزيع التكراري، اذا كان عدد الفئات يساوي ) انشاء -1
 استخراج مراكز الفئات؟ -2
 ايجاد التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل؟ -3
 استخدام المدرج التكراري والمضلع التكراري في تمثيل هذه البيانات؟ -4

                          1       10       3      11       4       12      5 
                          8        7        7       13       5      11     11 
                         18        9       9      12      14       2      11 

                          9       13       5       9       16       8      12 
                          7       2       11       8       4       11      10                                                                                                                                 

--------------------------------------------------------------- 
 درجة( 12.5)                                                                       اجب عن فرعين: /3س

والتباين والمدى فيما يلي ارقام الالعبين في الوثب العالي المطلوب حساب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال -ا
 ؟(1.70، 1.55، 1.50، 1.60، 1.40، 1.65، 1.30، 1.40 ،1.35واالنحراف المعياري لهذه االرقام:) 



ومعامل  والتباين واالنحراف المعياري المدىجد مقدار التشتت لقيم اختبار دقة االرسال بالكرة الطائرة باستخدام -ب
 :االختالف

 المجموع 50-40 -30 -20 -10 الفئات
 18 2 8 5 3 التكرارات

  عدد الالعبين والالعبات في ثالثة اندية رياضية، مثلها بدائرة بيانية  يمثل الجدول االتي -ج
 الالعبات الالعبون النادي الرياضي

A 70 64 
B 65 50 
C 95 30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
، 5، 2،4، 4، 3، 5، 6) ( العبين في دقة التهديف بكرة السلة، وحصلوا على الدرجات االتية 10اختير ) -أ /4س
، 2، 3، 3، 6، 4، 5، 5( ثم اعيد االختبار بعد فاصل زمني قدره اسبوع وحصلوا على الدرجات االتية) 7، 6، 8
 (درجة6.5)                                ( جد العالقة بين درجات االختبارين لبيان ثبات االختبار.   6، 2، 4
 من البيانات االتية احسب معامل ارتباط سبيرمان للرتب: -ب

                                                                                                                                    درجة(   6)                                                                          6ن =   55.5=  2مج ف
--------------------------------------------------------------- 

ين وبعد فترة معينة تم اعطائهم عقار طبي، ثم في اختبار اولي تم قياس اللياقة البدنية لمجموعة من الالعب   /5س
 قيست مرة اخرى لياقتهم البدنية ومن هذا جاءت نتائجهم في القياسين كاالتي:

 ( 8، 6،9، 7، 7، 6، 4، 5، 9، 8، 6)القياس االول: 
 ( 9،9، 7،6، 7، 8، 8، 9، 8، 6، 5)القياس الثاني:

 درجة( 12.5)                           العقار الطبي في اللياقة البدنية للالعبين           معرفة تاثيرالمطلوب:
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 مع تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح                                                       

 

 

    مي علي عزيز أ.م.د                               م.د مشرق عزيز الالمي                                                       

 المادة ةمدرس                             مدرس المادة                                                                          

 

 

 أ.م.د هشام هنداوي هويدي                                                               م محمد عباس                أ.م.د الز  

 العميد                                                                             رئيس الفرع                                 

 

 

 

 



 االحصاء المادة /               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                     

 الثانية /المرحلة                               جامعة القادســــــية                                                        

   2015/    /   /   التاريخ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                  

                                                                                                               ساعات                                                                                                                         3الوقت   /                                                                                                                

                                                                                                                                 

 2014/2015( للعام الدراسي                النهائي ) الدور    نأسئلة االمتحا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  مالحظة : اإلجابة على اربعة اسئلة فقط

 درجة(6.5)                                                                      ما ياتي:اجب عن -أ   / 1س
 االحصاء ومااهميته في التربية الرياضية؟ماهو  .1

 عرف العينة، وماهي انواع العينة العشوائية عددها حسب طبيعة المجتمع؟ .2
بهدف استطالع راي طلبة احدى كليات االدارة واالقتصاد بمستوى النشاط الرياضي في الكلية تطلب االمر -ب

طالب وطالبة وان عدد  110لمطلوبة للدراسة هو دراسة الموضوع باسلوب العينات، فاذا علمت ان حجم العينة ا
، المطلوب 300، وقسم المحاسبة 500، وقسم االحصاء 800، وقسم االقتصاد هو 600طلبة قسم االدارة هو 

     درجة(6)                          ؟تحديد حجوم العينات التي يتطلب اختيارها من طلبة االقسام العلمية االربعة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   درجة(12.5)                   ( العب ناشىء بكرة القدم ، المطلوب:60/ البيانات التالية تمثل نتائج )  /2س
 (؟7انشاء جدول للتوزيع التكراري، اذا كان عدد الفئات يساوي ) -1
 استخراج مراكز الفئات؟ -2
 ايجاد التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل؟ -3
 ؟ارسم المدرج التكراري  -4

52 57 51 43 32 46 31 24 29 39 41 27 32 37 44 
47 38 56 19 49 54 37 49 41 54 55 45 32 19 57 
47 29 45 53 42 28 49 24 28 37 23 35 26 28 45 
43 34 42 39 18 34 21 37 29 50 42 20 54 27 43 

 -------------------------------------------------------------- 

 في بطولة القفز الى الماء جاء تقييم حكمين لثمانية من المتسابقين حسب ترتيب المستويات االتية-أ  /3س
:جيد جدا، الثاني: جيد، الثالث: متوسط، الرابع:مقبول، الخامس:ضعيف( احسب معامل االرتباط سبيرمان ) االول

 بين تقييم كل من الحكمين لجميع المتسابقين وفقا لالتي:
 ح ز و ه د ج ب أ المتسابقين

 متوسط متوسط مقبول جيد ضعيف متوسط جيدجدا جيد راي الحكم االول
 متوسط ضعيف متوسط جيد مقبول متوسط جيد متوسط راي الحكم الثاني

 درجة( 6.5)                                                                                                   
 درجة( 6)                                   من البيانات االتية ، احسب معامل االرتباط البسيط)بيرسون(:  -ب

        5، ن = 200= 2، مج ص165=2، مج س30، مج ص=20،مج س= 85مج س ص=



 درجة( 12.5)                                                                    اجب عن فرعين فقط:  /4س
 االتي:جد الوسط الحسابي والوسيط للتكرار المتجمع الصاعد والمنوال من جدول التوزيع التكراري -أ 

 التكرارات الفئات
60-62 
63-65 
66-68 
69-71 
72-74 

5 
18 
42 
27 
8 

 100 المجموع
احسب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال ثم جد مقدار التشتت باستخدام المدى والتباين واالنحراف المعياري -ب

                    :        الختبار السحب على العقلة الذي اجري لعشرة طالب وقد حصلوا على النتائج االتية
(8 ،6 ،5 ،4 ،10 ،9 ،3 ،11 ،12،7) 
ومعامل االختالف من جدول التوزيع التكراري  والتباين واالنحراف المعياري استخدام المدىبجد مقدار التشتت  -ج

 االتي:
 

 المجموع 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 9-5 الفئات
 88 7 9 11 17 18 10 8 5 3 التكرارات

--------------------------------------------------------------- 
( العبين المسافات التالية من دون حضور 10لمعرفة تاثير المتفرجين على الكفاءة في الوثب الطويل، وثب )  /5س

 ( ثم اعادوا الوثب ثانية بوجود المتفرجين، فجاءت مسافاتهم كاالتي8، 6، 7، 7، 6، 4، 5، 9، 8، 6المتفرجين:)
                                          ( هل نستطيع القول ان لوجود المتفرجين تاثير على الكفاءة في الوثب؟                                                             9،9 ،7، 7، 8، 8، 9، 8، 6، 5)

 درجة( 12.5)                                                                                                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مع تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح                                                       

 

 

    مي علي عزيز أ.م.د                                م.د مشرق عزيز الالمي                                                       

 المادة ةمدرس                                      مدرس المادة                                                                   

 

 

 أ.م.د هشام هنداوي هويدي                                                               م محمد عباس                أ.م.د الز  

 العميد                                                                            رئيس الفرع                                 


