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؟ةطاسبلاهذھبالعفوھلھ

 ثدح'س اذام
جمان01لا دوجوب

 ثدح'س نا4 اذام
جمان01لا نود6 رثألا



ةسردملابقاحتلالاةدایز



ةجلاعملا
53%

ط,ضلا
50%

ة56ئم طقن٣

ط,ضلا9 س7ل

ةئطاخ ةروص9 رومألا س7قن نحن



؟أطخلابينعتاذام
W

؟*()س سا#ق -ال ظحلا



ةیئاوشعتاریغتمبلماعتننحن

X = 1 if heads, X=0 if tails X ∈ [0.28kg, 635kg]



؟انلةبسنلابكلذينعیاذام

.ةطقن  ردقن وأ  ادحأو امقر طقف ردقن ال نحن

F ذخأC يذلا لصافلا ريدقتب موقنس
G
H تعالاJرا Kأطخلا اذ.



ةدنجألا

؟ةیئاصحإةلالد؟ةقثلالصافوھام1.

انفشتكااننأةقثبلوقلااننكمیىتم2.
؟اًریثأت



ةیئاوشعتاریغتمبلماعتننحن

X = 1 if heads, X=0 if tails X ∈ [0.28kg, 635kg]



اعیزوتدلوتةیئاوشعلاهذھ

ينایبلا مسرلا

نزولا

اخشألا ددع
ص



رغصأتاناخلالعجننأاننكمی
اخشألا ددع

ص

نزولا



كلذنمالدبتالامتحاللينایبمسرءارجإاننكمی
انلا نم ءزج

س

نزولا

تالامتحالا عــــ0زوت

@?<=ي اهعمج دنع
A نأ 

C١ ىواس



كلذنمالدبتالامتحاللينایبمسرءارجإاننكمی
انلا نم ءزج

س

نزولا

6784ي 34حنملا تحت
 اهعومجم نوك; نأ 9

١



كلذنمالدبتالامتحاللينایبمسرءارجإاننكمی
انلا نم ءزج

س

نزولا

 لامتحا :رمحألا طخلا راس5 4إ ةقطنملا
.مغك70 نم لقأ نزولا نوكA نأ

70kg



يئاوشعریغتماضیأوھتانیعلاتاطسوتمطسوتم
•



تانیعلاتاطسوتمعیزوتىلعةرظنِقلنل

نزولا

انلا نم ءزج
س



ایدایتعااعیزوتنوكیس



؟ةدیجرابخأهذھاذامل

يدا5تعالا عــــ0زوتلا صئاصخ مهفن



؟يدایتعالاعیزوتلااندعاسیفیك

نا>سلل نزولا طسوتم ةفرعم د,+ن اننأ ض%$فنل



طسوتملابسحنوةنیعذخأن

,+عفلا طسوتملا
( فورعم 0/غ )

ةبسنلابيقیقحلالدعملانوكینأبجیمك:سمغك٥٠ وه ةنيعلا طسوتم
،لقأوأاًمارجولیك50طسوتممسرنثیحبانل
تقولانمطقف5٪

50kg



طسوتملابسحنوةنیعذخأن

,+عفلا طسوتملا
)فورعم 0/غ(

يقیقحلالدعملانوكینأبجیمك:س
50طسوتممسرنثیحبانلةبسنلاب
تقولانمطقف٪5،لقأوأاًمارجولیك

50kg

 باسحG انل حمسA, B@بطلا عــــ;زوتلا
Jعألا دحلا– اذ+



طسوتملابسحنوةنیعذخأن

,+عفلا طسوتملا
)فورعم 0/غ(

نوكینأبجیمك:س
انلةبسنلابيقیقحلالدعملا
50طسوتممسرنثیحب
طقف٪5،لقأوأاًمارجولیك
تقولانم

50kg

 انل حمسA, B@بطلا عــــ;زوتلا
Gباسح Jدألا دحلا– اذP

Q



ةنیعلاطسوتملوحلصافءاشنإاننكمی

50kg

٪٩٠ ةقث لصاف

لفسألا دحلا 8عألا دحلا

 نم ٪5 اذD نم رغصأ اًطسوتم مسرن
تقولا

 نم ٪5 اذD نم HIJأ اًطسوتم مسرن
تقولا



اً$ئاصحإة/23مم23غ0/.مزلالصافلالخادم$قلا

ةنیعلاطسوتملوحلصافءاشنإاننكمی

50kg

٪٩٠ ةقث لصاف

لفسألا دحلا Kعألا دحلا



؟نیقثاونوكننأيغبنیةجرديأىلا

٪90 ةقث لصاف

٪95 ةقث لصاف

٪99 ةقث لصاف



؟نیقثاونوكننأيغبنیةجرديأىلا

٪90 ةقث لصاف ٪10 ىوتسم &ع$#بك

٪95 ةقث لصاف ٪5 ىوتسم &ع$#بك

٪99 ةقث لصاف ٪1 ىوتسم &ع$#بك



؟َكَِّوتِلكلذلكيلتلقاذامل

؟رثألا ریدقتب اذھ طبتری فیك



ةجلاعم
53%

ط+ض
50%

 طقن٣
?ة34ئم

 ریغتم
يئاوشع

 ریغتم
يئاوشع

 ریغتم
يئاوشع



انلةقثلالصافيفوھرفصلاناكاذإامفرعننأدیرن

ة*(ئم طاقن٣

67مزلالصافلالخادم.قلا
اً.ئاصحإة7;:مم;:غ8

مغك٥٠

٪٩٥ ةقث لصاف

لفسألا دحلا Pعألا دحلا



ة*(ئم طاقن٣

٪٩٥ ةقثلا لصاف

لفسألا دحلا ;عألا دحلا

 ةقثلا لصاف لخاد عق, رفصلا نا% اذإ
 ةFحانلا نم3 و0 ?<=يمتاننكم,ال ،
ةFئاصحإلا

 اننكم, ، ةقثلا لصاف جراخ عق, رفصلا نا% اذإ
.ةFئاصحإلا ةFحانلا نم3 و0 ?<=يمت



؟انھهارننأدیرنيذلام

ةجلاعملا
53%

ط,ضلا
50%

ة56ئم طقن٣

(95% CI 2.54 to 4.1)



ةھباشمتامولعمرفوتىرخألاتایئاصحالا
t-statistic

standard error

p-value

١،٩٦ قوف ەذه نوكت نأ ةداع د#"ن

كFطعD اذه Cع مسقم ةطقنلا ريدقت

t-stat لا

ةداع د#"ن
ً

.لقأ وأ0.05 اذه نوكD نأ 





اركشو


