
  نام خدا به
  ٩۴- ٩٣اول ترم                                                                   :               درس رگرسيون ١تکليف عملی شماره 

  
از سرپرست تايی  ١١نمونه ای ) X(بر حسب سال و سن ) Y(بر حسب ده ھزار تومان  ھفتگی درآمدکه مربوط به  زيرداده ھای 

   از جمعيت فرضی است را درنظر بگيريد.ھای خانوارھای انتخاب شده 
 

63 57 52  49  46 44  40 35  30  25 X 
65  56 53  52  47 43  44 35  31  22 Y  

  
  را رسم کنيد. ھا دادهنمودار پراکنش  -١
به عنوان  xرا با درنظر گرفتن متغيربه داده ھا به روش کمترين مربعات خطا معادله خط رگرسيونی برازش داده شده  -٢

 کل آن را رسم کنيد.شو  به دست آوريدمستقل، متغير 
 .کنيدبه  آنھا را به دست آوريد و تفسير   بوطمر فواصل اطمينان ر اين مساله بيان نماييد.درسيونی را گسير ضرايب رفت -٣
 .اصله اطمينان مربوطه را به دست آوريدفو  2برآورد -۴

آزمون معنی داری مدل رگرسيونی يعنی  -۵
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H جدول  ،رد موجود استفاده کنيدکرا انجام دھيد (از ھر دو روي

ANOVA  .(را نيز تشکيل دھيد  
 افزايش ميابد، صحيح است؟ ھزار تومان ۵٠٠ درآمد خانوار، سال سن سرپرستافزايش يک يا ادعای اين که به ازای آ -۶
است،  ھزار تومان ٢۵٠٠ميزان درآمد خانوار ، سن سرپرست خانوار برابر ؟ (متوسط سن ھا) باشدآيا ادعای اين که اگر  -٧

  صحيح است؟
فاصله پيش بينی را  ؟کنيد میپيش بينی  چقدررا  ساله ٣٧سرپرست با  ریدرآمد خانوابر اساس مدل برازش داده شده،  -٨

 برای آن بيابيد.
ايسه قبل مپيش بينی قسمت ق و با فاصله به دست آوريد سال سن ٣٧درآمد خانواری با نگين اله اطمينان را برای ميصفا -٩

 کنيد.
  دست آوريد. فاصله اطمينان ھمزمان برای پارامترھای عرض از مبدا و شيب خط رگرسيونی برازش داده شده به -١٠
برای آن به دست آوريد و آزمون را . فاصله اطمينان نماييدو آن را تفسير  برآورد کنيدرا  (X,Y)ضريب ھمبستگی بين  -١١

 برابر صفر است؟ Yو  Xکنيد که آيا ضريب ھمبستگی بين 
 .آن را تعبير کنيدر ضريب تعيين را بيابيد و مقدا -١٢

آزمون  -١٣
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 را انجام دھيد.  

 معادله رخط رگرسيونی عبوری از مرکز را به داده ھا برازش دھيد و اين مدل را با مدل با عرض از مبدا مقايسه کنيد. -١۴
به عنوان 2xن مربعات خطا را با درنظر گرفتن متغيرمعادله خط رگرسيونی برازش داده شده به داده ھا به روش کمتري-١۵

 .به دست آوريدمتغير مستقل، 
 مقايسه کنيد.، xمتغير مستقل دست آمده بر اساس  را با مدل به 2xمتغير مستقلون به دست آمده بر اساس يمدل رگرس-١۶

  
  به دست آيد ٠۵/٠ % و آزمون ھا در سطح معنی داری٩۵اطمينان فواصل اطمينان و پيش بينی در سطح. 

 
  موفق باشيد.


