
 التحقق من صحة البیانات
تكملة

 LEADING THROUGH CHANGE
WITH DATA



متغیر فئوي المتغیر المستمر متغیر اسمي قیمة استثنائیة



راینا مثال في الدرس 

السابق

قیمة شاذة

غیر مالئم لكل 
انواع المعلومات

 قیمة ناقصة /
فارغ

غیر منطقي
المتطرف مثال 

جیل= 127



 ھل ھناك فرق بین
 قیمة فارغة وقیمة

ناقصة؟

قیم ناقصة

 قیمة ناقصة /
فارغة

اسم المدرسة

-
#

מורשת זבולון
,



مثل بطاقة الھویة

لن نجري عادة اختبارات متعمقة بخالف المصداقیة

5

متغیر اسمي



تعریف ویكیبیدیا: معلمة في اإلحصائیات تقاس بمقیاس قیاس االسم أو مقیاس قیاس مصنف.

مثال:

الذكور اإلناث
أعزب ، متزوج ، مطلق ، أرمل

عند التحقق من الصحة والمصداقیة ، سوف نتحقق من الكمیة والقیم وفًقا لكل فئة

6

متغیر فئوي



مثال على فحص متغیر فئوي

سوف نتحقق من الكمیة والنسب المئویة حسب الفئات

اسم الطالب نجح /لم ینجح االمتحان

روي یشعیاھو نجح

حدقا یمین لم ینجح

نجح

نعمة حتسور نجح

3627188
بنشاس  لم ینجح
لیالخ نجح

یوني نجح



مثال على فحص متغیر الفئوي

نجح \ لم ینجح في االمتحان اسم الطالب
روعي یشیعاھو نجح

حدبا یمین لم ینجح
نجح

نعما حتسور نجح
3627188
بنخس یولخ لم ینجح

لیالخ نجح
یوني كوبالسك نجح

ھل نجح كمیة نسبھ
نجح 5 62.5%

2 لم ینجح 25%
ال توجد 
معلومات

1 12.5%
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تعریف ویكیبیدیا: معلمة قد تحتوي على مدخالت في قسم حقیقي

مثال:

راتب
جیل
سعر

 عند التحقق من الصحة والمصداقیة ، سوف نتحقق من الحد األدنى والحد األقصى
ومعدل   القیمة

في بعض األحیان یكون من المناسب التحقق من المخطط أیًضا
9

المتغیر المستمر



مثال على فحص متغیر مستمر

  

     سوف نتحقق من الحد األدنى والحد األقصى والمتوسط   للقیمة

عالمة االمتحان اسم الطالب
روعي یشیعاھو 78

حدبا یمین 83
72

نعما حتسور -17
3627188

بنخس یولخ 81
لیالخ 102

یوني كوبالسك 87



مثال على فحص متغیر مستمر

سوف نفحص القیمة الصغرى والقیمة الكبرى والمعدل

اسم الطالب عالمة االمتحان
روعي 
یشیعاھو

78

حدبا یمین 83
72

نعما حتسور -17
3627188

بنخس یولخ 81
لیالخ 102

 یوني 
كوبالسك

87

معطى قیمة
الصغرى -17
الكبرى 102
معدل 60.75

المجموع 8


