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  نمودار درختی: ترکیبات 

  وجود دارد؟ ٠و١و٢با ارقام ٣چند عدد سھ رقمی بخشپذیر بر )١

٢                              ٨)١(۶                                    ٣(۵                           ۴(٣  

  

مایش قصد داردازیک فیزیکدان یک زیست شناس ویک شیمی دان برای ھمایش دعوت کند اگرسھ مسئول یک ھ)٢
푎فیزیکدان ,푎 ,푎سھ زیست شناس푏 ,푏 푏 ,ودو شیمی دان , 푐 ,푐را مد نطر داشتھ باشدو بدانیم푎با푏و푐  , 푎 با  

푏 , 푏 و نیز푏 푐   .بھ چند طریق می توان ھمایش را برپا کرد.در یک مکان حاضر نمی شوند 	با

١٠)   ٣                                 ١١)   ٢                             ٨) ١                        ۴(٩  

  

푎دانش اموزان)٣ ,푎 از پایھ اول,푏 , 푏  از پایھ ی دوم و푐 , 푐 , 푐 , 푐 سوم یک مدرسھ جھت اعزام بھ یک  از پایھ ی
푎و 푐با  푎می دانیم  است ھ ی مدرسھ  در ھر پایھ یک نفرسھمی.مسابقھ مد نظرھستند , 푐  با푐 , 푏  ونیز푏   با푐 , 푐 با ھم

  نمی سازند بھ چند طریق می توان تیم مدرسھ را اعزام نمود؟

١ (۴                              ٣                                    ٧) ٢ (۵                                 ۴(۶  

  

طریق بتواند طی کند یک رفت و برگشت  ٢بھ شیراز را بھ اگر شخصی از تھران بھ اصفھان را بھ سھ طریق و از اصفھان )۴
را بھ چند طریق می تواند انجام از تھران بھ شیراز از طریق اصفھان بھ طوری کھ در برگشت از راه ھای رفتھ استفاده نکند 

  دھد؟

١ (۶                              ١) ٣                                    ١٢) ٢۵                                 ۴(٣۶  

  

د بطری نوشابھ ھای متفاوت شخصی غذا و نوشابھ ی مورد نظر خود را برداشتھ است چن٣پرس غذای مختلف و  ۴از بین )۵
  )٨٨ازاد (راه ممکن برای انتخاب غذا و نوشابھ ی نفر  بعدی وجود دارد؟

٢                               ٧)١ (۶                                    ١٠) ٣                                 ۴(١٢  

  

باشد با اضافھ کردن فقط یک مورد متمایز بھ پیراھن ھر کدام نا ھمرنگ می  ۵شلوار و  ۴کفش و  ٣کت و  ٢شخصی دارای )۶
  )٨٧ازاد (کدام یک از پوشش ھای خود می تواند امکان بیشترین شکل متفاوت از انھا را فراھم نماید؟

  پیراھن)۴                                 شلوار) ٣            کت                   ) ٢                              کفش) ١

  

  سوال است پاسخ داد؟ ٢٠بھ چند طریق می توان بھ یک ازمون دو گزینھ ای کھ شامل )٧

٢                               ٢٢)١(20                                     ٣(۴٠                                  ۴(2  

دانش اموزان بھ ھمھ ی واالت پاسخ دھند حداکثر چند پاسخ در یک امتحان چھار گزینھ ای با ده سوال متفاوت اگر ھمھ ی )٨
  نامھ ی متفاوت می توانیم داشتھ باشیم؟

  )تعداد دانش اموزان از تعداد حاالت بیشتر است(

١(10                             ٢ (2                                 ٣(4                              ۴(40  

  

  ))فاکتوریل(( م تساوی درست است؟ کدا)٩
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١(!
!
= 72            ٢ (!

!
= ∞       ٣(!

!
=6!            ۴(15! + 3! = 18! 

 

)مقدار )١٠ )!
( )!

  کدام است؟ 

١(( )                       ٣               ) ٢ (n(n-1)                    ۴(n(n+1) 

 

)اگر )١١ )!
( )!

  کدام است؟ nباشد  =

١(۴                            ٢) ٣                               ٣)٢                       ۴(١  

  

  )تکرار ارقام مجاز است(وجود دارد؟ ٢و١و٠چند عدد سھ رقمی با رقمھای )١٢

٣) ١۶                       ٢)٢۴                               ١٨)٣                      ۴(١٢  

  

  )تکرار ارقام مجاز نمی باشد(چند عدد سھ رقمی می توان نوشت؟ ٣و٠و١و٧و٨با ارقام )١٣

٢                           ٢٠)١ (۴١٢)٣                           ٨                      ۴(١٠  

  

  چند عدد سھ رقمی با ارقام متمایز وجود دارد؟)١۴

١(۴۵٢                       ٠(۵٠۴                           ٣ (۶۴٨                     ۴(٧٢٠  

  

  و بدون تکرار ارقام چند عدد سھ رقمی زوج می توان نوشت؟٠و٣و۵و٧و٨با ارقام )١۵

٢١)٣                               ٢٠) ٢                       ١٨)١                         ۴(٢۴  

  

  می توان نوشت بدون تکرار ارقام؟ ٣٠٠چند عدد سھ رقمی بزرگتر از  ۵و ۴و ٣و ٢و ١و  ٠با ارقام )١۶

١ (۴٢                    ٠ (۶٨٠)  ٣                           ٠                      ۴(١٢٠  

  

  رقمی وجود دارد کھ تمام ارقام ان زوج و غیر صفر است؟ ۵چند عدد )١٧

٢)١۵۶                     ٢  (۵٣                      ١٢  (۶٢۵                      ۴(١٠٢۴  

  

  )٢١و ٢٠و  ١٩و  ١٨سوال ( و چند عدد سھ رقمی می توان نوشت کھ  ۵و  ۴و  ٣و  ٢و  ١و  ٠با ارقام 

  بوده و تکرار ارقام مجاز باشد؟ ۵عدد مضرب )١٨

٣)  ٢                    ٣٠) ١۶                          ٣ (۶٠                       ۴(٧٢  

  

  .عدد زوج وتکرار ارقام مجاز باشد)١٩
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٧) ١۵                    ١٢٠) ٣                        ٩٠)  ٢                       ۴(٢٠٠  

  

  باشد و تکرار ارقام مجاز نباشد؟ ۵عدد مضرب )٢٠

٣)١۶                    ٢(۶٣                            ٠(۵۶                       ۴(٣٢٠  

  

  باشد و تکرار ارقام مجاز نباشد؟ زوجعدد )٢١

٣) ١۶                ٢ (۴۵     ٣ (۵٢   ۴(۵۶  

  

  و می توان نوشت؟ ٣و  ٠و ٠و ٠و  ٢رقمی با ارقام  ۵چند عدد )٢٢

٢                ٢) ١(۴                           ٨) ٣                       ۴(١٠  

  

تھرانپالک اتوموبیل سواری سری ب در تھران بھ صورت )٢٣
∗∗∗ب∗∗

در سری .است کھ ھر ستاره نمایش یک رقم غیر صفر است 

  .ب و در تھران چند پالک می توان ساخت کھ با ارقام فرد شروع بھ رقم زوج ختم شود

١(11 664            ٢ (14 580                   ٣ (15 480                   ۴(18 225 

 

حرفی بدون تکرار حروف ساخت بھ طوری کھ حرف اول  ٣بھ چند طریق می توان کلمات )  جمھوری( با حروف کلمھ ی  )٢۴
  ان ھا نقطھ دار نباشد؟

٣                        ١٢٠) ٢              ١٠٠) ١ (۶٠     ۴(٨٠  

  

در  Dحرفی بدون توجھ بھ مفھوم ان می توان ساخت بھ طوری کھ ھمواره  ۵چند کلمھ ی )  NADER(وف کلمھ ی با حر)٢۵
  .وسط قرار گیرد

٢)١۴                     ٢ (۴٩) ٣                           ٨۶                       ۴(١٢٠  

در صورتی کھ یک کتاب مورد نظر در بین انھا جای خاصی کتاب متمایز را در یک قفسھ چید  ۶بھ چند طریق می توان )٢۶
  .باشد

٢) ٣                  ١٢٠) ٢               ١٠٠) ١۴٠                       ۴(٧٢٠  

  

دو  قفل را ندانیم و امتحان کردن ھر رمز می باشد اگر رمز ٩تا  ١با ارقام  فردرقمی  ٣یک قفل رمزی دارای یک رمز ) ٢٧
  .بکشد حدا اکثر چند ساعت طول می کشد تا قفل باز شود دقیقھ طول

٢             ١٢)١  (۵/١٣)  ٣                      ١٢                      ۴(۵/١٣  

  

فرزند پسر می باشد بھ چند طریق می توانند در یک ردیف قرار گرفتھ و  ٢فرزند دختر و  ٣خانواده ای کھ شامل پدر و مادر و 
   ٣٠و  ٢٩و  ٢٨یک عکس یادگاری بیاندازند بھ طوری کھ در سوال 

  .والدین ھم کنار ھم باشند,پسر ھا کنار ھم  ,دخترھا کنار ھم ) ٢٨

١) ٢      ١٢٠)١۴۴                        ١٢)٣۴                        ۴(١٢۶  
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  .دختر ھا کنار ھم باشند)٢٩

١(3! 3!      ٢ (2! 3!           ٣(5! 7!      ۴(3! 5!  

  

  .پسرھا کنار ھم باشند)٣٠

١(3! 6!       ٢(2! 6!     ٣ (2! 7!                       ۴(3! 7!  

  

  )٣٢و ٣١و  ٣١در سوال ( قرمز متمایزرا بھ چند طریق می توان کنار ھم قرار دادبھ طوری کھ کتاب  ٢زرد متمایز و کتاب  ٣

  .کتاب ھای ھمرنگ کنار ھم باشند)٣١

١ (2! 3! 2!     ٢(2! 4!       ٣(5! 2!                        ۴(3! 5!  

  

  .کتاب ھای زرد کنار ھم باشند)٣٢

١(3! 3!    ٢(2! 3!                            ٣ (2! 2!                       ۴(5! 2!  

  

  .کتابھای قرمز کنار ھم باشند)٣٣

١(3! 3!                     ٢ (2! 3!                           ٣(2! 4!                       ۴(4! 5!  

رقمی ھای  ۵باشند تعداد  را بھ طریقی کنار ھم قرار داده ایم کھ ھمواره رقمھای فرد کنار ھم ١و  ٢و  ٣و  ۴و  ۵ارقام )٣۴
  .حاصل کدام است

٢)٢                     ١٢)١۴                            ٣)٣۶                        ۴(۴٨  

  

را با جایگشت ھای مختلف کنار ھم قرار می دھیم در چند حاالت حروف یکسان کنار ھم ) LAGRANGE(حروف کلمھ ی )٣۵
  قرار می گیرند؟

٣) ١۶٢                    ٠(۵۴٧٢٠)٣                            ٠                        ۴(١۴۴٠  

  

  )تکرار کلمات مجاز نیست( حرفی می توان نوشت؟ ۵چند کلمھ ) گلنار( با حروف کلمھ ی )٣۶

١(5!          ٢(4!      ٣(3!          ۴(2!  

  

  مسائل یک در میان

  

  ریق می توانند یک در میان کنار ھم قرار گیرند؟دختر بھ چند ط ٣پسر و  ٢)٣٧

٢) ١۴                    ٣) ٣                          ١٢)  ٢۶                       ۴(۶  
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نوع کتاب ادبی را بھ چند طزیق می توان در یک ردیف کنار ھم چید بھ طوری کھ کتاب ھای علمی  ۴و نوع کتاب علمی  ٣)٣٨
  .میان قرار گیرندو ادبی یک در 

١)١۴۴                 ٩)٣                           ١٢٠) ٢۶                       ۴(٧٢  

  

  .پسر بھ چند طریق می توانند یک در میان کنار ھم قرار گیرند ٣دختر و  ٣)٣٩

٢)٢                    ١٢)١۴                            ٣)٣۶                       ۴(٧٢  

  

  .چند عدد شش رقمی می توان نوشت بھ طوری کھ ارقام فرد یک در میان باشند ١و ٢و  ٣و ۴و ۵و  ۶با ارقام )۴٠

٣) ١۶                 ٢ (۵۴                           ٧٢) ٣                       ۴(٨١  

  

  .یک در میان باشد Sھوم ان طوری کنار ھم قرار داد کھ را بھ چند طریق می توان بدون توجھ بھ مف) ASISST( حروف کلمھ)۴١

١ (۶                    ١٢)٣                               ٨)٢                        ۴(١٨  

چند کلمھ شش حرفی بدون توجھ بھ مفھوم  ان می توان نوشت بھ طوری کھ حروف صدا دار  ACTIVEبا حروف کلمھ ی )۴٢
  .یک در میان قرار گیرد

٣)٢                 ١٨) ١۶                            ٣(۴٨                        ۴(٧٢  

  

  تبدیل 

  

  کدام است؟ p(n,n-1)حاصل  )۴٣

١ (n    ٢ (푛!                        ٣ ((n-1)!                           ۴(1 

 

)مقدار )۴۴ , )
( , )

  کدام است؟ 

٣                        ) ٢        ) ١ (
( )!

                   ۴( 

 

  کدام است؟ nشی است  ۵شی از )n-1)(تبدیل ھا ی(شی برابر تعداد ترتیبات ۵شی از  n )تبدیل(تعداد ترتیبھا)۴۵

١ (۵            ٢ (۶                         ٣ (۴                              ۴(١  

  

یچ دو نفری دونده ی یک مسابقھ نفرات اول تا سوم می توانند مشخص شوند بھ طوری کھ ھ ٨بھ چند طریق مختلف از بین )۴۶
  .ھمزمان بھ خط پایان نرسند

٢                           ٢٢٢) ١ (۵٣٣) ٣                            ١٢۶                              ۴(۵۶  

  

  .نقطھ در یک صفحھ حدااثر چند بردار غیر صفر را می توان مشخص کرد ١۵با )۴٧
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١) ٢                           ٢١٠) ١۶۵                            ١٣) ٣۵                              ۴(١٠۵  

  

) چند نفر(خدام یک فروشنده و یک کارمند اداری روبرو شده است داوطلبان این مشاغل نوع گزینش برای است ٣٠شرکتی با )۴٨
  بوده اند؟

١ (۶                           ١٢)  ٣                            ٣٠) ٢                             ۴(۶٠  

  

  )تکرار مجاز نیست.(کدام است) گلستان(تعداد جایگشت ھای دو حرفی از حروف کلمھ ی )۴٩

٣) ٣                            ٣٠) ٢                            ١٠)١۵                              ۴(٣۶  

  )تکرار مجاز نیست(کلمھ ی سھ حرفی بدون توجھ بھ معنای ان می توان نوشت چند ) NOKIA(با حروف کلمھ ی ) ۵٠

٢) ١۴                           ٢ (۴٣                            ٨ (۶٠                              ۴(۶۴  

  

حرفی در ھر یک از انھا تکرار حرفی با معنی یا بی معنی می توان نوشت کھ  ٣کلمات )انقالب اسالمی( با حروف کلمھ ی )۵١
  .نشده  باشد

١(!
!

                            ٢(!
! !

                             ٣(!
!

                               ۴(!٨  

  

نش اموزان نفر از دا ۴نفر از دانش اموزان سال دوم و  ٣نفر از دانش اموزان سال اول و  ٧برای دیدن یک فیلم سینمایی )۵٢
تایی در سینما برای نشستن دانش اموزان باشد و بخواھیم اولی ھا  ٩سال سوم یک دبیرستان انتخاب شده است اگر دو ردیف اول 

  .در ردیف اول و دومی ھا در ردیف دوم باشند بھ چند طریق انھا می توانند بنشینند

١(p(9,3)p(8,4)p(9,7)             ٢ (7! 2! 3! 6! 4!   ٣ (7! 3! 4!        ۴(p(9,7)p(9,3)p(9,4)  

  

 ترکیب

  .کدام نادرست است)۵٣

١(=n!                   ٢ (= 푛                    ٣ (= 1                      ۴(= 푛 

 

  کدام است؟ nعدد  c(n,n-2)=120از رابطھ ی )۵۴

١) ٢                           ١٨) ١۶                            ١)٣۵                               ۴(١٢  

  

  کدام است؟ nو انگاه  2=اگر  )۵۵

٢٠) ٣                                ١٩)  ٢                      ١٨) ١                        ۴(٢٣  

  

  چقدر است؟ xمقدار   c(x,3)=c(6,3)+c(6,2)در رابطھ ی )۵۶

١(۶                            ٣٠)٣                            ٧) ٢                               ۴(٣۵  
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  کدام است؟ +حاصل )۵٧

٣          )٢     )١(       ۴(  

  

+حاصل  )۵٨ + +   کدام است؟ +

٣       ) ٢     ) ١ (           ۴(  

  

  .کدام است nعدد  p(n-1,3)= c(n,4)اگر  )۵٩

٢)٢                          ٢٣) ١۴                           ٣)٣۴                               ۴(۴٣  

  

  کدام است؟ c(n,3)باشد حاصل  p(n,2)-c(n,2)=36اگر )۶٠

٨) ٢                         ٧٢)١۴                      ٩) ٣۶                            ۴(١٠٨  

  

  شی مختلف  برابر فاکتوریل چھ عددی است؟ ٨از  ٣شی متمایز نسبت بھ ترکیبھای  ٨تعداد جایگشت ھای )۶١

١ (۴                        ٢ (۵                         ٣ (۶                              ۴(٧  

بھ چند طریق می توان این کار را انجام داد . تشکیل دھیمنفره  ٣کارمند مرد می خواھیم یک کمیتھ ی  ۴کارمند زن و  ۵از بین 
  )پاسخ دھیم   ۶۴تا   ۶٣بھ سواالت :( بھ طوری کھ 

  

  مرد باشد؟ 2کمیتھ متشکل از یک زن و)۶٢

٣) ٣                      ٣٢) ٢                         ٣٠)١۵                            ۴(۶٠  

  

  ھر سھ نفر کمیتھ زن باشند؟)۶٣

٢)١۵                         ١١) ٣                      ١٠) ٢                            ۴(١٢  

  

بھ چند طریق می توان از .فھرست انتظار قرار دارند نفر در ٩جای خالی در ھواپیما وجود دارد و  ۴در یک پرواز داخلی ) ۶۴
  نفر را سوار کرد؟ ۴بین انھا 

١ (۵۶                        ٢(۶١١٢)٣                       ٣                             ۴(١٢۶  

  

  )فاکتوریل چھ عددی است( سوال پاسخ داد مساوی با  ٧سوال متفاوت بھ  ١٠راه ھای مختلفی کھ می توان از بین )۶۵

٢                         ٣)١ (۵                      ٧) ٣                                ۴(٩  

  واقع بر نقاط مفروض باشد کدام است؟ عداد چھار ضلعی ھای محدب کھ راس آنت. نقطھ متمایز وجود دارد ٨بر روی دایره )۶۶

١ (۵۶                        ٢(۶٧٠) ٣                       ٨                            ۴(٧٢  
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نقطھ قرار  ١٠تعداد چھار ضلعی  ھایی کھ رئوس ان ھا بر این . نقطھ متمایز بر روی محیط یک دایره قرار گرفتھ اند ١٠)۶٧
  نقطھ قرار دارد بیشتر است؟ ١٠چھ تعداد از مثلث ھایی کھ رئوس ان ھا بر این . دارد

١١٠) ٣                    ١٠٠)٢                    ١٢٠) ١                             ۴(٩٠  

  

  ضلعی محدب کدام است؟ ١٢تعداد قطرھای یک )۶٨

١ (۵۴                    ٢ (۴٣                       ٢ (۴٨                               ۴(۶٠  

  

  بھ چند طریق می توان سھ توپ ھم رنگ انتخاب کرد؟. توپ سفید متمایز داریم ٣توپ ابی و  ۴. توپ قرمز ۵ )۶٩

١) ٣                     ١٢) ٢                   ١٠) ١۵                               ۴(٢٢  

  

فرد مورد نظر  ١نفر را طوری انتخاب کرد کھ ھمواره  ٣عضو انجمن خانھ و مدرسھ بھ چند طریق می توان  ١٢از بین ) ٧٠
  نفر باشد؟ ٣بین ان 

١ (۶٢                            ٠ (۵۵                       ٣ (۶۶                               ۴(٧٢  

  

علوم می توان انتخاب  کتاب٣ادبی و  کتاب ٢از تایی متشکل  ۵کتاب علوم متفاوت چند دستھ  ٨کتاب ادبی متفاوت و  ١٠از )٧١
 کرد؟

٢)١۴٢)٢                       ١٠۴٢)٣                     ٢٠۵٢٠                           ۴(٢۵۴٠  

  

دانش اموز و  ٢دانشجو انتخاب کرد بھ طوری کھ در این کمیتھ  ۴دانس اموز و  ۵بھ چند طریق می توان یک کمیتھ از میان )٧٢
  دانشجو عضویت داشتھ باشند؟ ٣

٢)١۵                           ٣) ٣                         ٣٠) ٢۵                          ۴(۴٠  

  

  نفر را انتخاب کرد بھ طوری کھ حداقل سھ زن انتخاب شوند؟ ۶زن و  ۴مرد و  ۵بھ چند طریق می توان از بین )٧٣

٢                          ٢٠) ١(۵٣٠) ٣                           ٠                          ۴(۴٠  

  

نفر انتخاب کرد بھ شرطی کھ در ھر یک از ان ھم دانش اموز و  ٣دانشجو  ۴دانش اموز و  ۶بھ چند طریق می توان از بین )٧۴
  ھم دانشجو موجود باشد؟

٩) ١۶                          ١٠) ٣                          ١٠٠) ٢۴                          ۴(١١۶  

  

بھ چند طریق می توان سھ دانش اموز کھ دو بھ دو . نفربرای اردو گاھی امده اند ٣شھر مختلف یک استان  ۴از ھر یک از )٧۵
  غیر ھم شھری ھستند انتخاب کرد؟

٣) ٢                          ٣٢) ١۶                          ١٠٨) ٣                          ۴(۵۴  

  

بھ چند طریق ممکن است انھا برای دیدار با رئیس بھ .روز معین قرار دیداری با رئیس یک دانشگاه دارندسھ نفر در یک )٧۶
  )با ھم رسیدن ھم در نظر بگیرید( دفتر وی برسد؟
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١(۶                           ١٠) ٣                           ٨) ٢                             ۴(١٣  

  

کتاب فیزیک مختلف را بھ چند طریق می توان در یک قفسھ چید بھ طوری کھ ھیچ دو کتاب  ۶مختلف و کتاب ریاضی  ۴)٧٧
  ریاضی کنار ھم نباشند؟

١ (6! × 4!     ٢ (6! 4!       ٣ (6!    ۴(7! × 4!  

  

  بھ دست اوردن تعداد زیر مجموعھ ھا 

  عضوی دارد؟ ۴عضوی چند زیر مجموعھ ی  ٨یک مجموعھ ) ٧٨

٨) ١۴                  ٣                          ٧٠)٢ (۵۶                      ۴(۴٢  

  

  عضوی است؟ ٣عضوی باشد دارای چند زیر مجموعھ ی  ٢زیر مجموعھ  ١٠عضوی دارای  nاگر یک مجموعھ ) ٧٩

٢                 ١٠) ١(۵                           ١) ٣۵                          ۴(٢٠  

  

  کدام است؟ n.عضوی دارد n-2زیر مجموعھ ی  ۵۵.عضوی  nیک مجموعھ )٨٠

١٠) ٣                          ٩) ٢                  ٨)١                          ۴(١١  

  

 ۴عضوی با تعداد زیر مجموعھ ھای  nعضوی یک مجموعھ  nعضوی یک مجموعھ ی  ٢اگر تعداد زیر مجموعھ ھای )٨١
  کدام است؟ حاصل ترکیب .باشدبرابرعضوی ان 

٣) ١۶             ٧٢) ٣                          ٢٠) ٢                           ۴(۴٨  

در این صورت تعداد زیر مجموعھ .واحد اضافھ می شود ١١٢عضو تعداد زیر مجموعھ ھا  ٣در مجموعھ ای با افزایش )٨٢
  بد؟عضوی چند واحد افزایش می یا ٣ھای 

٢              ٢٧) ١ (۴٣) ٣                          ٢۵                          ۴(٣١  

  

  

  


