
 

ألفضل يجده هنا في الروابط التالية  جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات،يحتاجه الطالب في  كل ما

 ما عليك سوى الضغط على اسمهاناة أو القإلى المجموعة ، للدخول  %  100 تعليمي كويتيمواقع 

 تطبيق المناهج الكويتية

 على تلغرام القناة الرسمية

 على الفيسبوك الرسميةصفحة ال

  قناة روابط تعليمية شاملة لجميع الصفوف

 مجموعات الفيسبوك صفحات الفيسبوك قنوات التلغرام مجموعات التلغرام

 الصف األول الصف األول الصف األول  الصف األول
 الصف الثاني الصف الثاني  الثاني فصلا    الصف الثاني

 الصف الثالث  الصف الثالث الثالث صفال  ثالصف الثال

 الصف الرابع الصف الرابع  الصف الرابع  الصف الرابع

 الصف الخامس الصف الخامس الصف الخامس الصف الخامس
 الصف السادس الصف السادس الصف السادس الصف السادس

 الصف السابع الصف السابع الصف السابع  الصف السابع
 الصف الثامن الصف الثامن الصف الثامن  الصف الثامن
 الصف التاسع الصف التاسع الصف التاسع الصف التاسع
 الصف العاشر الصف العاشر  الصف العاشر الصف العاشر

 دبيأ 11الصف  أدبي 11صف  أدبي11صف  أدبي11صف

 علمي 11الصف  علمي 11صف  يعلم11صف    علمي11صف 

 أدبي 12الصف  أدبي 12صف  أدبي12صف   أدبي 12صف

 علمي 12الصف  علمي 12صف  علمي12صف علمي12صف

 

 

 ابط واتسابرو مدرسون في الكويت
 

 ويترحساب ت االنستغرامحساب 

يار الصف والفصل والمادة ويرد له البوت الملفات ه والذي يسمح للطلبة باختاألول من نوع يمع البوت التعليم تكلّم
 المناسبة
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 ورقات 6األسئلة في دولة الكويت                                                        

 وزارة التربية                                                      

 م3102/3102امتحان الفترة الدراسية الرابعة للصف الثاني عشرللعام الدراسي               

 الزمن : ساعتان وربع  –القسم األدبي  -الرياضيات واإلحصاء –التوجيه الفني العام للرياضيات     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوال ً المقال :                                                            

 السؤال األول :

    والوسط الحسابي للعينة  Ϭ =31من مجتمع طبيعي انحرافه المعياري  011أخذت عينة عشوائية حجمها ن =  ( أ)

 وفسره . µلمتوسط المجتمع  %59أوجد فترة الثقة 01= س 

 :الحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م3102/3102القسم األدبي للعام الدراسي  –الرياضيات واإلحصاء  –تابع اختبارالفترة الرابعة للصف الثاني عشر 

 

 تابع السؤال األول :

اعة كم /س 001ذه العينة فكانت السريعة وتم حساب متوسط السرعة لهسيارةعلى أحد الطرق  011دت سرعة )ب( رص

كم /ساعة مقابل  031القائل بأن متوسط السرعة على هذا الطريق يساوي  اختبرالفرضكم /ساعة . 9بإنحراف معياري 

 .%9كم/ساعة عند مستوى معنوية 031الفرض البديل أنه يختلف عن 

 :الحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م3102/3102القسم األدبي للعام الدراسي  –الرياضيات واإلحصاء  –تابع اختبارالفترة الرابعة للصف الثاني عشر 

 

 السؤال الثاني :

 )أ(الجدول التالي يبين العالقة بين س ،ص كالتالي: 

 

 أوجد معامل اإلرتباط وبين نوعه 

 :الحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7   5 4 3 2 1 س

 13 11 9 7 5 3 ص



 م3102/3102القسم األدبي للعام الدراسي  –الرياضيات واإلحصاء  –تابع اختبارالفترة الرابعة للصف الثاني عشر 

 

 تابع السؤال الثاني :

 20116، مجـ س ص =  665، مجـ ص =  302،مجـ س =  9)أ(في العالقة بين  متغيرين س ،ص إذا كانت ن =

 أوجد :  09250مجـ س =     

 معادلة خط اإلنحدارص/ س (0)

 01تنبأ بقيمة ص عندما س =  (3)

 الحل :
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 م3102/3102القسم األدبي للعام الدراسي  –الرياضيات واإلحصاء  –تابع اختبارالفترة الرابعة للصف الثاني عشر 

 

 السؤال الثالث : 

 البيانات التالية في الجدول توضح عدد الوحدات المنتجة بوحدة المليون في الفترة الموضحة كالتالي :

 

 

 العام لعدد الوحدات المنتجة . (أوجد معادلة خط اإلتجاه0)

 م.0555( أوجد مقدار الخطأ في عام 3)

 :الحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2221 2222 1999 1991 1997 1991 1995 السنوات

 21 22 11 15 13 12 1 عددالوحدات



 م3102/3102القسم األدبي للعام الدراسي  –الرياضيات واإلحصاء  –تابع اختبارالفترة الرابعة للصف الثاني عشر 

 

 ثانياً البنود الموضوعية                                           

إذا كانت  إذا كانت العبارة صحيحة ، وظل   ب أ (عبارات ظلل في ورقة اإلجابة أمام البند  2ـ0في البنود )

 العبارة غيرصحيحة :

 (حيث ن حجم العينة .0ية عبارة عن )ن +جات الحرتوزيع ت له معلمة واحدة وهي در (0

عندرسم الشكل اإلنتشاري لوصف العالقة بين متغيرين إذا وقعت جميع النقاط على خط مستقيم فإن معامل  (3

 . 0اإلرتباط بين المتغيرين ر = 

 إغالقه لمدة أسبوعين يعد من التغيرات الموسمية . اشتعال النيران في مطعم أدى إلى (2

 : إجابات واحدة منها فقط صحيحة ،ظلل في ورقة اإلجابة أمام البند دائرة الرمز الدال عليها 2( لكل بند 8ـ2في البنود )

عند اختبار الفرض القائل بأن  2وتباينها ع =  5و9ووسطها الحسابي س =  26بفرض أن حجم العينة ن =  (2

µ =01  يساوي 1و19فإن المقياس اإلحصائي لإلختبار بمستوى معنوية 

  0‚9 –) د (                            0‚9) جـ (              0‚56) ب (                            1‚509) أ (  

 ( فإن المتوسط الحسابي للعينة يساوي223‚2،  232‚6يساوي ) µ% فترة ثقة للمعلمة المجهولة 59إذا كان   (9

  235‚3) د (                        321‚9) جـ (              239) ب (                            238‚9) أ (  

                           فإن االرتباط يكون 1‚59 -معامل االرتباط بين متغيرين ر =  إذا كانت قيمة (6

  عكسي قوي) د (                   عكسي تام) جـ (              طردي تام) ب (                            منعدم) أ (  

 العوامل التي تؤثرفي السلسلة الزمنية هي : (0

  جميع ماسبق) د (              التغيرات الدورية والعرضية فقط) جـ (        التغيرات الموسمية فقط) ب (    العام فقط      اإلتجاه) أ (

 الجدول التالي يبين عدد الطالب المتقدمين للحصول على شهادة الماجستير في إحدى الكليات كالتالي : (1

 

 

 

 3110فإن العدد المتوقع للطالب عام   0‚92  +   س  3‚83فإذا كانت معادلة خط اإلتجاه العام هي ص =

                                      تقريبا ً هو 

  35) د (                             38) جـ (                          30) ب (                            36) أ (  

 

 

 انتهت األسئلة مع التمنيات بالتوفيق       

 2224 2223 2222 2221 2222 1999 1991 السنوات

 22 15 12 12 1 4 3 عددالوحدات
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