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قلم چی- 1399 در کدام گزینه هر دو متغیر داده شده کامًال از یک نوع هستند؟  1

میزان بارندگی - جنسیت افراد  طول مدت مکامله تلفنی - تعداد نامه هاي پستی 

مراحل تکامل یک قورباغه - سن دانشجویان شرکت کننده در یک دوره  گنجایش آب تانکر - وزن نامه هاي یک صندوق 

قلم چی- 1399

2 چه تعداد از متغیرهاي زیر، از نوع کمی پیوست هستند؟ 
«مقاومت یک ترانزیستور - شدت زلزله - میزان عالقه به تماشاي فیلم (کم،متوسط،زیاد) - مقدار آلودگی هوا - طول عمر یک وسیلۀ برقی -

مراحل کشت - سرعت وزش باد - تعداد درختان موجود در پارك»

2345

قلم چی- 1399 ارزشیابی در مقطع ابتدایی، تعداد کارمندان یک اداره و سن افراد به ترتیب چه متغیرهایی هستند؟  3

کیفی اسمی - کمی گسسته - کمی پیوسته  کیفی ترتیبی - کمی پیوسته - کمی گسسته 

کیفی ترتیبی - کمی گسسته - کمی پیوسته  کیفی اسمی - کمی پیوسته - کمی گسسته 

قلم چی- 1399 «وضعیت تأهل افراد یک شرکت» و «گنجایش آب یک تانکر» به ترتیب چه نوع متغیرهایی هستند؟  4

کیفی ترتیبی - کمی پیوسته  کیفی اسمی - کمی پیوسته  کیفی ترتیبی - کمی گسسته  کیفی اسمی - کمی گسسته 

قلم چی- 1399

در عبارات زیر، به ترتیب از راست به چپ، چند مورد متغیر کیفی و چند مورد متغیر کمی پیوسته بیان شده است؟   5

رنگ مورد عالقه، میزان مصرف بنزین به ازاي هر  کیلومتر، میانگین سنی اعضاي تیم هاي فوتبال لیگ برتر، درصد افراد داراي گروه

خونی  در یک مجتمع آپارتمانی، هزینۀ یک اردوي تفریحی، اقوام ایرانی، تعداد افراد حاضر در کالس، تعداد درختان جنگل هاي گیالن
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مسائل ترکیبی

قلم چی- 1399

مجموع تعداد متغیرهاي کیفی ترتیبی و کمی پیوسته در بین متغیرهاي زیر کدام است؟  6
سرعت اتومبیل - زمان مطالعه روزانه یک دانش آموز - رنگ چشم دانش آموزان یک کالس - تعداد تماس هاي تلفنی یک فرد در هفته - دماي

هواي اتاق

2345

قلم چی- 1399 تعداد متغیرهاي کیفی در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  7

مقطع کارشناسی - معدل کارشناسی - رنگ چشم - رتبۀ یک دونده در یک مسابقۀ دو 

رنگ پوست - نژاد یک فرد - تعداد شهرهایی که راه آهن دارند - گروه خونی 

انواع کیفیت هوا - میزان عالقه به فوتبال (کم، متوسط، زیاد) - شدت بارندگی (کم، متوسط، زیاد) - مدت زمان انتظار در مطب پزشک 

وضعیت آب و هوا - کیفیت کار یک بنا - مراحل زندگی - میزان رضایت مشتریان از خدمات فروشگاه (کم، متوسط، زیاد)

قلم چی- 1399

8 هر یک از متغیرهاي «شاخص تودة بدن افراد یک کالس»، «نوع شغل افراد یک جامعه» و «درجه هاي اشخاص در ارتش» به ترتیب چه نوع
کمیتی هستند؟

کیفی اسمی، کیفی ترتیبی، کیفی ترتیبی  کمی پیوسته، کیفی ترتیبی، کمی گسسته 

کیفی اسمی، کیفی اسمی، کمی گسسته  کمی پیوسته، کیفی اسمی، کیفی ترتیبی

قلم چی- 1399 در کدام یک از گزینه هاي زیر، هر دو متغیر از یک نوع و یک مقیاس هستند؟  9

شاخص تودة بدنی - تعداد دندان هاي پوسیده تعداد ماهی هاي یک دریا - فاصلۀ سیاره زمین از دیگر سیارات 

جنسیت - اقوام ایرانی  گروه خونی - سطح تحصیالت 
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گنجایش آب تانکر و وزن نامه ها هر دو کمی پیوسته هستند.   1
بررسی سایر گزینه ها: 

»: طول مدت مکالمه: کمی پیوسته، تعداد نامه: کمی گسسته   گزینۀ «

»: میزان بارندگی: کمی پیوسته، جنسیت: کیفی اسمی   گزینۀ «

»: مراحل تکامل قورباغه: کیفی ترتیبی، سن دانشجویان: کمی پیوسته   گزینۀ «

 2

مقاومت یک ترانزیستور  کمی پیوسته  

شدت زلزله  کمی پیوسته 

میزان عالقه به تماشاي فیلم (کم، متوسط، زیاد)  کیفی ترتیبی 

مقدار آلودگی هوا  کمی پیوسته 

طول عمر یک وسیله برقی  کمی پیوسته 

مراحل کشت  کیفی ترتیبی 

سرعت وزش باد  کمی پیوسته 

تعداد درختان موجود در پارك  کمی گسسته 

پس تعداد متغیرهاي کمی پیوسته،  تا است.

 3

ارزشیابی در مقطع ابتدایی کیفی و داراي ترتیب است (نیاز به تالش بیشتر، قابل قبول، خوب و خیلی خوب)   متغیر کیفی ترتیبی 

) را اختیار کند.   کمی گسسته تعداد کارمندان یک اداره کمی است و پیوسته نیست زیرا نمی تواند هر مقداري (مثًال 

سن افراد کمی است و می تواند هر مقداري را اختیار کند.   کمی پیوسته 

وضعیت تأهل افراد یک شرکت (مجرد یا متأهل) یک متغیر کیفی اسمی است.   4
گنجایش آب یک تانکر را می توان اندازه گرفت و هر مقداري را می تواند اختیار کند، پس کمی پیوسته است. 

متغیر هاي کیفی: رنگ مورد عالقه و اقوام ایرانی   5

متغیر هاي کمی پیوسته: میزان مصرف بنزین به ازاي هر  کیلومتر، میانگین سنی اعضاي تیم هاي فوتبال لیگ برتر، درصد افراد داراي گروه خونی  در یک مجتمع آپارتمانی، هزینه یک
اردوي تفریحی

نوع متغیرهاي داده شده را مشخص می کنیم.   6
سرعت اتومبیل: کمی پیوسته / زمان مطالعۀ روزانۀ یک دانش آموز: کمی پیوسته 

رنگ چشم دانش آموزان یک کالس: کیفی اسمی / تعداد تماس هاي تلفنی یک فرد در هفته: کمی گسسته / دماي هواي اتاق: کمی پیوسته

» یکی از متغیرها کمی و بقیه کیفی هستند.  » تا « در گزینه هاي «  7

» تمام متغیرها کیفی هستند.  ولی در گزینۀ «

»: معدل کارشناسی: کمی  در  گزینۀ «

»: تعداد شهرهایی که راه آهن دارند: کمی   در  گزینۀ «

»: مدت زمان انتظار در مطب پزشک: کمی    در  گزینۀ «

شاخص تودة بدن کمیتی است که از تقسیم وزن شخص بر مجذور قد او به دست می آید و هر مقدار را می تواند اختیار کند، بنابراین متغیر کمی پیوسته است.  8
شغل افراد یک جامعه، مقدار ندارد و فقط داراي نوع هستند و ترتیب خاصی نیز ندارند، بنابراین متغیر کیفی اسمی است. درجه هاي اشخاص در ارتش نیز داراي ترتیب خاصی است، پس متغیر

کیفی ترتیبی است.

«جنسیت» و «اقوام ایرانی» هر دو متغیر کیفی اسمی هستند.   9

: «تعداد ماهی هاي دریا» متغیر کمی گسسته و «فاصلۀ سیارة زمین از دیگر سیارات» کمی پیوسته است.  گزینۀ 

: «شاخص تودة بدنی» متغیر کمی پیوسته و «تعداد دندان هاي پوسیده» کمی گسسته است.  گزینۀ 

: «گروه خونی» متغیر کیفی اسمی و «سطح تحصیالت» کیفی ترتیبی است.  گزینۀ 
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