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 أستاذ المقياس: بن البار موسى

 السلسلة األولى: اختيار العينات

 التمرين األول:

 أجب عن األسئلة التالٌة:     

 حدد الفرق بٌن اإلحصاء الوصفً واإلحصاء الرٌاضً؟ -1
 ما المقصود بالمعاٌنة العشوائٌة؟ وما أهمٌتها؟ -2
 لماذا ٌلجأ إلى أسلوب العٌنة فً معظم الدراسات اإلحصائٌة؟ -3

 التمرين الثاني:

 ما هو أسلوب المعاٌنة المناسب فً كل حالة مما ٌلً مع التبرٌر:       

 دراسة برامج المؤسسات الصناعٌة الجزائرٌة تجاه المحافظة على البٌئة المحٌطة. .1
 الوقوف بمدخل الجامعة واستجواب الطلبة الخمس الذٌن ٌتم لقاؤهم حول موضوع معٌن. .2
سط المدٌنة حول اتجاهاتهم نحو أثر ارتفاع األسعار على استجواب الرجال والنساء المتسوقٌن بمحل سوبرات و .3

 القدرة الشرائٌة بالوطن.
 دراسة تتعلق بتجار التجزئة لمنتجات مؤسسة ما فً ضوء استراتٌجٌة تسوٌقٌة ما. .4
 دراسة حول مستوى رضا العاملٌن بقسم األطفال بأحد مستشفٌات والٌة المسٌلة الموجودة فً الشرق الجزائري. .5

 لثالث:التمرين ا

 .252من مجتمع إحصائً عدد مفرداته  22نرغب فً سحب عٌنة عشوائٌة بسٌطة حجمها       

 أرقام مفردات العٌنة التً ٌمكن سحبها من هذا المجتمع اإلحصائً.حدد باالستعانة بجدول األرقام العشوائٌة، 

  التمرين الرابع:

. وبافتراض أن مفرداته متوفرة ضمن قائمة 622نرٌد اختٌار عٌنة عشوائٌة منتظمة من مجتمع إحصائً حجمه       

 .32حدد أرقام مفردات العٌنة المسحوبة منه ذات الحجم    مرتبة.

 الخامس:التمرين 

الماستر المتاحة بها عند دراسة اتجاهات طلبة لٌسانس بكلٌة العلوم االقتصادٌة بجامعة المسٌلة نحو تخصصات      
باألقسام األربعة، و بعد الرجوع إلى السجالت الرسمٌة وبافتراض أنه تم الحصول على البٌانات المدونة فً الجدول 

 أدناه:

 المجموع علوم اقتصادٌة علوم تجارٌة مالٌة ومحاسبة علوم التسٌٌر التخصص

 1222 242 222 262 282 عدد الطلبة

 

% من مجموع مفردات المجتمع، بحٌث تكون 12عشوائٌة منه بحٌث ٌكون عدد مفرداتها منه هو وأردنا سحب عٌنة      

 كل التخصصات ممثلة فً العٌنة.

 ما هو تبرٌرك إلمكانٌة اختٌار عٌنة عشوائٌة من المجتمع اإلحصائً؟ -
 ما هو نوع هذه العٌنة العشوائٌة؟ -
 ما هو حجم العٌنة الكلً المطلوب؟ -
 ممثل للمجتمع اإلحصائً فً كل قسم من أقسام الكلٌة؟ما هو حجم العٌنة ال -

 


