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 انجبة اخلبيس
 اخلبدتخ

 َزبئج انجحش - أ
ثعذ أٌ رجحش انذساسخ انُظشَخ و املُذاَُخ نُُم  اخزضش انجبحش حبضّ

فعبنُخ رطجُق نعت سد انكهًخ ىف رشقُخ يهبسح انكالو نطالة انجُبَبد عٍ 
، و كبَذ ربَغىالغني سُذواسجى يذسسخ اهلذاَخ املزىاسطخانفصم انضبيٍ يف 

 األسئهخ املىجىدح يف قضبَب انجحش، ٍْ :اخلالصخ انيت جتُت 
نعت املسبثقخ عٍ سد انكهًخ سشَعب يف ْى  " سد انكهًخ إٌ رطجُق نعجخ " -1

اختبر اجلًهخ املفُذح ثبسزخذاو انكهًبد االوىل يٍ انكهًبد قجههب 
إلسزًشاس انكهًبد انيت حتذس هبب صبحجُب قجهُب. وكزنك، حيذس انزاليُز 

اٌ َسزًشوا اجلًهخ انيت َعطً وظُفخ انطالة َعىن  .اجلًهخ املسزًشح فجأح
املذسس هبب ثبجلًهخ املفُذح، حىت وجذ ثبنطالة انزٌ مل َسزطُع عٍ 

 اسزًشاس اجلًهخ.
 يذسسخ اهلذاَخ املزىاسطخكبَذ كفبءح انطالة يف يهبسح انكالو يف  -2

ح. و ْزا ثُظش إيل قًُخ ذَذل عهً َزُجخ جذَ ربَغىالغني سُذواسجى
 2,96املزىسطخ يٍ َزبئج انطالة يف انىصُقخ : 

ْى هلب رعشَف ثأٌ ْزِ انهعجخ فعبنخ يف  سد انكهًخ" رطجُق نعجخ "أيب فعبنُخ  -3
رشقُخ يهبسح انكالو. و ْزا األيش َظهش يٍ َزبئج اإلخزجبس انُهبئٍ انزي 

انسبثقخ كًب حصم عهُهب انطالة يٍ اإلجبثخ انسؤل. كًب  يف انهحىح 
 َهٍ:

أو  %5أمهُخ  سىاء كبٌ يف ttأكرب يٍ  ,,t0  =19.4ونزنك كبٌ 
 كًب َهٍ: tأيب قًُخ  1%

 tt  =16,,13  يٍ جذول 5%
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 tt  = 246292يٍ جذول  1%
 جذول سقى :  ttاكرب يٍ  t0ويٍ ُْب َعشف أٌ 

( t0 > tt  أو )246292 > ,,19.4 <13,,16 
 

 اإلقزشاحبد - ة
 بانجبحش االقزشاحبد انيت َشجىْ انجحش، فزقّذوعهً أسبس َزبئج 

 وأٌ ركىٌ يُفعخ نزشقُخ يهبسح انكالو نطهجخ. فبالقزشاح كًب َهً : انجبحش
 نشئُس املذسسخ  -1

ّ أٌ َشقٍ محبسخ املذسسني يف جتذَذ عًهُخ انزعهُى وانزعّهى ُجغٍ نَ
نزشقُخ يبّدح انهغخ انعشثُخ اخّصهب يف  سد انكهًخ"" أخّصهب يف انهعجخ

ربَغىالغني  ذسسخ اهلذاَخ املزىاسطخمبرذسَس انكالو جلًُع انطاّلة 
 .سُذواسجى

 انهغخ انعشثُخ ملذّسس -2
ٌّ فعبنُخ عهً يذّسس  ثشّذح انقّىح، َُجغٍ سد انكهًخ" رطجُق نعجخ " أل

انشهش يّشح كبٌ أو  سزخذو ْزِ انهعجخ يّشح كضريح )يفانهغخ انعشثُخ أٌ َ
ُشأ سغجخ انطالاّلة  يّشرني( حىت َسبعذ فهى انطاّلة إىل انذسس، وَ

 .ومحبسزهى يف دسس انهغخ انعشثُخ يهبسح انكالو
 نهطالة -3

فُُجغٍ عهً انطاّلة أٌ َشفعىا جهذْى وَشبطهى يف رعّهالى انهغالخ   
انعشثُخ وجيعهىٌ يبدح انهغخ انعشثُخ يبدح حمجىثخ، وعهُهى أٌ َطُعالىا  
أسبرزهتى و ثبخلصىص أسبرُز انهغخ انعشثُخ حىت َسزطُع انطاّلة أٌ 

 َصهىا إىل كفبءح انهغخ انعشثُخ.


