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         : شمارش      6فصل 

       : اصل جمع و ضرب  1 درسنامه  

باالخره به زیباترین فصل کتابتون رسیدیم که البته خیلی برای یادگیری مبحث احتمال که در سه 

  !سال دبیرستان دارید مفیده

  !!!هدف از این فصل، شمارش بدون شمردنه

نفر که دو نفر آنها برادرند دور یک میز گرد بنشینند  6 توانندطریق میعجله نکن تا بگم، مثال به چند 

 42به طوریکه دو برادر روبه روی هم باشند؟ پس از یادگیری این فصل در چند ثانیه جواب میدی

حالت در صورتیکه اگه بخواین روی کاغذ کل حالت ها رو یکی یکی بشماری هم خیلی زمانبره و 

 امکان اشتباه زیاده.  هم

سوال دیگه، اگه شما دو جفت کفش و سه شلوار مختلف داشته باشید به چند طریق خب حاال یه 

 میتونید اونا رو بپوشید؟

طریق. یعنی ضرب کردیم که بهش، همون اصل ضرب یا اصل شمارش میگن که  6آفرین به 

  در واقع پایه و اساس بقیه فرمول های این فصله.

                    روش  m تقل از هم، یکی بهاگر دو عمل مس : اصل ضرب ) اصل شمارش (   

 .امکان پذیر باشند ،روش متمایز n متمایز و دیگری به 

 روش امکان پذیر است. m × nهردو عمل باهم )عمل اول و عمل دوم( به  

 است تعمیم قابل نیز عمل دو از بیش برای اصل این:  تذکر:  m ×n × k ×…      
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            به ، روش دوم( یادو روش امکان پذیر باشد)روش اول  بهعمل یک اگر  :اصل جمع  

       .باشد وجود داشته ، انتخاب  nبرای روش دوم و  انتخاب m طوریکه برای روش اول   

  روش امکان پذیر است.  m + nآن عمل به  آنگاه   

 !خالصه بخوام بهتون بگم یا میشه همون جمع........... و میشه همون ضرب 

  با توجه به مسیرهای شکل زیر: :1مثال

 

 

 

طوری که حتما از تهران عبور  الف( به چند طریق می توان از اصفهان به مشهد رفت به

 کنیم؟

 ب( به چند طریق می توان از اصفهان به مشهد رفت ؟

 ج( به چند طریق می توان از اصفهان به مشهد رفت و برگشت؟

ان به مشهد رفت و برگشت، به طوری که مسیر برگشت د( به چند طریق می توان از اصفه

 با مسیر رفت متفاوت باشد؟

رنگ مختلف رنگ آمیزی  5طبقه را با  4به چند طریق می توان یک ساختمان  :2مثال 

 کرد به طوری که:

 الف( هیچ دوطبقه ای، هم رنگ نباشند. 
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 ب( هیچ دو طبقه ی مجاوری هم رنگ نباشند. 

 سه نفر را به تصادف انتخاب کرده ایم : از یک جامعه :3مثال 

 نفر را بدست آورید. 3الف( تعداد کل حالت های ممکن برای ماه تولد این 

 متولد یک ماه از سال باشند؟ 3ب( به چند طریق ممکن است، هر 

 ج( به چند طریق ممکن است، هیچ کدام متولد یک ماه نباشند؟ )متولد سه ماه مختلف(

 ن است، هر سه متولد یک ماه نباشند؟د( به چند طریق ممک

 ه( به چند طریق ممکن است، حداقل دو نفر آنها متولد یک ماه باشند؟

 و( به چند طریق ممکن است، حداکثر دو نفر آنها متولد یک ماه باشند؟

 ز( به چند طریق ممکن است، فقط دو نفر آنها متولد یک ماه باشند؟ 

 اریم :با توجه به اصل ضرب د :نتیجه     

...سکه : nکل حالت های مختلف در پرتاب     
n   2 2 2 2  

... تاس : mکل حالت های مختلف در پرتاب     
m   6 6 6 6 

   تاس با هم : mسکه و  nکل حالت های مختلف در پرتاب      
n m2 6 

...      نفر : nکل حالت های ماه تولد       
n   12 12 12 12 
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 : جایگشت2درسنامه 

 تعریف فاکتوریل : 

          1 2 3 3 2 1!n n n n n          

0  1  1 1  2   2 3   6  4  2 4 5  1 2 0  6 7 2 0  7 5 0 4 0!  , !   , !   ,  !  , !  ,   !  , !  , !       

به هریک از حالت های قرار گرفتن اشیا کنارهم، یک جایگشت آن ها  تعریف جایگشت :

 شود. گفته می

 های مختلف تعداد جایگشت نکته:      

  !n  جایگاه در یک ردیف : nشی متمایز در  nهای  تعداد جایگشت الف(     

 ( n -1 ) ! فرد، دور یک میزگرد : nهای  ب( تعداد جایگشت    

مهره متمایز :  nج( تعداد دستبندهای مختلف با     
   1  

2
   

 کلید مختلف : nتعداد کلیدهای مختلف با     

 خارجی را : 4ی و ایران 3به چند طریق می توان  :4مثال

 الف( در یک ردیف کنار هم نشاند.

 ب( دور یک میزگرد کنار هم نشاند.

 صندلی مختلف نشاند. 11ج( روی 
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 جایگشت اشیا دارای عضو یکسان )اصل تقسیم!( :نکته    

 تا از نوع دوم و  k2تای آنها از نوع اول،  k1جایگاه، که  n شی در nتعداد جایگشت های    

 شند، برابر است با : .... با   

  

 1    2   
 

 چند جایگشت مختلف دارد؟ DAMDARANحروف کلمه  : 5مثال

1 )0221           2 )3301            3 )2441              4 )1041  

حرفی می توان ساخت؟ )سراسری  3چند کلمه رمز  RANGINبا حروف کلمه  : 6مثال

 داخل کشور( 44انسانی 

1 )01              2 )22                3 )44                 4 )121  

 : 1،1،1،2،2و3با ارقام   :7مثال

 الف( چند شش رقمی می توان ساخت؟

 ب( چند سه رقمی می توان ساخت؟

 در مسائلی که قرار است یک سری اشیا کنار هم )چسبیده :روش بسته بندی کردن نکته:  

 ن آنها را در یک بسته فرضی قرار داد و یک شی فرضبه هم( قرار بگیرند، می توا  

 کرد و جایگشت کل را در جایگشت اشیا داخل بسته ضرب کرد.   
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رادرند در یک صف کنار هم قرار بنها آنفر  3نفر که 2به چند طریق ممکن است،  : 8مثال

 برادر کنار هم باشند؟3بگیرند بطوریکه 

1) !2                  2) !0               3 )!3 ! ×4                4 )!3 ! ×0 

را با جایگشت های مختلف کنار هم قرار می  LAGRANGEحروف کلمه  :9مثال

 ( 44تجربیکنکور دهیم. در چند حالت حروف یکسان کنار هم قرار می گیرند؟ )

1 )301              2 )541             3 )221              4 )1441  

 قرار نگرفتن هیچ دو شیء هم نوعی) یک در میان( کنار هم :نکته       

 شی متمایز  mشی متمایز با  n( تعداد حالت های یک در میان قرار گرفتن الف  

!       :)اختالف تعداد آنها یک واحد است(برابر است با دیگر     !n m     

 ی متمایز دیگر ش nشی متمایز با  nب( تعداد حالت های یک در میان قرار گرفتن   

2 :)تعداد یکسان( برابر است با        ! !n n    

 هم اصل تقسیمعالوه  از  یک درمیان قرار گرفتن اشیا دارای عضو یکسانبرایرج(   

: استفاده میکنیم   
الف یا ب

 جایگشت یکسانها
   

 .برای درک و اثبات نکته باال فیلم آموزشی مربوطه رو حتما ببینید 
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   کافی است ابتدا اشیائی که مجاز اند کنار هم :قرار نگرفتن نوعی از اشیا کنار هم نکته:  

 اشیارا در نظر بگیریم که  (n+1)بگیرند را چیده و سپس جاهای خالی بین آنها  قرار   

 باید دیگر که قرار است کنار هم نباشند در آن جاهای خالی قرار می گیرند، در آخر  

 ر کدام را جداگانه بدست آورد و در هم ضرب کرد.جایگشت های ه  

 5قرار نگرفتن هیچ دو شی هم نوعی کنار هم، همان یک در میان است که در نکته  تذکر :

 بیان شده است.

 .برای درک و اثبات نکته باال فیلم آموزشی مربوطه رو حتما ببینید 

را به چند طریق میتوان در سه کتاب ریاضی متمایز  و چهار کتاب ادبی متمایز  :11مثال 

 یک قفسه در یک ردیف کنار هم قرار داد به طوریکه: 

 الف( بدون محدودیت.

 ب(کتاب های ریاضی کنار هم باشند.

 ج( کتاب های هم نوع کنار هم باشند.

 د( هیچ دو کتاب هم نوعی کنار هم نباشند.

 ه( هیچ دو کتاب ریاضی کنار همپنباشند.

 کنار هم باشند. و( حداقل دو کتلب ریاضی

 ز( حداکثر دو کتاب ریاضی کنار هم باشند.
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چند عدد هفت رقمی می توان ساخت به طوری که  4و  3، 2، 2، 2، 1، 1با ارقام  :11مثال

 ارقام زوج و فرد یک در میان قرار بگیرند؟

  1 )3                2 )24                 3 )0                   4 )12  

 جایگشت با مکان های شرط دار : : نکته  

 ابتدا حالت های مربوط به مکان های شرط دار و سپس بقیه حالت ها را مشخص می کنیم.  

 

 را طوری بیابید که : EARNESTتعداد جایگشت های حروف کلمه  :12مثال

 ( 41در وسط باشد. )انسانی  Nالف( حروف 

 در ابتدا و انتها باشند. Eب( حروف 

چند کلمه چهار حرفی )با معنی یا بی معنی( می توان « جمهوری»حروف کلمه  با :13مثال

 ساخت به طوری که با حرف نقطه دار شروع شود؟

1 )24                 2 )44                 3 )01                4 )121        

 : 0و  5، 4، 3، 1، 1با ارقام  :14مثال

 توان ساخت؟الف( چند عدد چهار رقمی زوج می 

 ب( چند عدد چهار رقمی زوج با ارقام متمایز می توان ساخت؟

 می توان ساخت؟ 5ج( چند عدد چهار رقمی با ارقام متمایز و مضرب 

 می توان ساخت؟ 4111د( چند عدد چهار رقمی فرد با ارقام متمایز و بزرگتر از
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وجود دارد؟ )کنکور  3111چند عدد چهار رقمی با ارقام فرد و متمایز بزرگتر از  :15مثال

 (42تجربی 

1 )22               2 )44                 3 )40                   4 )114   

 وجود دارد؟  3111چند عدد چهار رقمی زوج و بزرگتر از  :16مثال 

1 )1242          2 )1232            3 )3511             4 )3444 

 : 5و  5، 3، 2، 2، 1، 1، 1با ارقام  :17مثال

 الف( چند عدد فرد هشت رقمی می توان ساخت؟

 می توان ساخت؟ 5ب( چند عدد فرد هشت رقمی مضرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Telegram :  @amoozesheriazi01               مهنـدس کـاویـانی   

 

11 

 

   

         : شمارش      6فصل 

 : ترکیب3درسنامه

  مربوط به جایگشت بود که به اون ترتیب یا تبدیل هم میگن، چون ترتیب در این  4درسنامه
ذاره. مثل عدد سازی و کلمه سازی و...! بچه ها از شما پنهون نباشه این مسائل مهم و تأثیر گ

شئ یه فرمول هم داشت که من اونجا عمدا نگفتم چون برای حل  nشئ از  rجایگشت 
سوال الزمش نداشتیم و مسقیما با اصل ضرب سواالت رو حل میکردیم، که سریعتر و راحتر 

رو « ترکیب»که دراون ترتیب مهمه، « جایگشت» بود. اما اینجا فرمولش رو آوردم . برعکس
 داریم که ترتیب در اون مهم نیست : 

 شئ nشئ از  rفرمول جایگشت و ترکیب  :نکته       

  جایگشت یا ترتیب یا تبدیلالف(   

 : شی متمایز که ترتیب در آن مهم باشد، برابر است با nشی از  rتعداد جایگشت های  

            
   

      
 

  فوق همانطور که در باال گفته شد، معموالً در حل مسائل به جای استفاده از فرمول  تذکر:  

 اصل ضرب و فاکتوریل استفاده می کنیم. هماناز   

 ترکیبب(  

 شی متمایز که ترتیب در آن مهم نباشد، برابر است با:  nشی از  rتعداد روش های انتخاب  

         

        
 ( 

 
)  )        و                

 
)          و         
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 نفر را : 3دانش آموز  11به چند طریق می توان از بین  :18مثال

 ب( برای شرکت در المپیادهای ریاضی، فیزیک و شیمی انتخاب کرد؟ )برای سه شغل مختلف(

 جمن( انتخاب کرد؟الف( برای یک اردو )یا ان

 کدام است؟  nباشد،            210و          35  :19مثال

1 )5                   2 )0                   3 )2                    4 )4 

  26 اگر: 21مثال
     4 

    1  4 
 کدام است؟ n، مقدار  

1 )52               2 )53                 3 )54                    4 )55 

 چند ویژگی در ترکیب: : نکته  

11 

0  4 
  (11

4 )  (11
0  )       مثال:     (

 
)  (  

   
 )الف (

    a b n     یا  a = b          ( 
 
)  ( 

 
 )ب (

 ( 
 
)  (  

  1)  (
  1
  1

 )ج (

  :روش های سرعتی در محاسبه برخی ترکیب ها : نکته      

      1 (5
5) (5

1)           1 ( 
 
) ( 1) (1 

  5   (5
1)  (5

4)              ( 1) (  
  1)    n   (2 

( 
2)  

    1 

2
 (3 

( 
3)  

    1    2 

3 
 (4 
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 )وقتی  : نکته     
 
 وسط باشد :  rبیشترین مقدار را دارد که (

 = rزوج باشد          n اگر   
 

2
 = rفرد باشد             nو اگر                    

  1

2
 

 میدونم نکات باال یه جورین، واسه همین براتون فیلمش رو هم گذاشتم. برای درک نکات 
 .باال حتما فیلم آموزش ترکیب رو ببینید

به چند طریق می  دانش آموز انسانی ،2دانش آموز ریاضی و  3دانش آموز تجربی و  5از بین  :21مثال

 توان سه نفر را برای کار در یک آزمایشگاه انتخاب کرد به طوری که:

 الف( یک نفر از آنها دانش آموز تجربی باشد؟

 ا دانش آموز تجربی باشد؟ب( الاقل یک نفر از آنه

 ج( الاقل دو نفر از آنها دانش آموز تجربی باشند؟

 د( حداکثر یکی از آنها تجربی باشد؟

 ه( حداکثر دو نفر آنها تجربی باشد؟

 و( از هر رشته ایی حداقل یک نفر بین آنها باشد؟

 ز( هر سه هم رشته ایی نباشند؟

دانش  3صندلی باشد، به چند طریق  4هر ردیف اگر در یک سالن دو ردیف صندلی و در  :22مثال

دانش آموز سال دوم می توانند روی آنها بنشینند به طوری که اولی ها در ردیف  2آموز سال اول و 

 دوم باشند؟

1 )41                2 )241                  3 )301                    4 )441       
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به چند طریق می توان یک عدد پنج رقمی ساخت به طوری که  4و  4، ... 3، 2، 1با ارقام : 23مثال

 داخل( 44رقم آن زوج باشد؟ )ریاضی 2درست 

1 )0411          2 )2211                 3 )4411                  4 )4011  

پرسش را انتخاب کرد به طوری که  4پرسش موجود،  11به چند طریق می توان از بین  :24مثال

 داخل( 44پرسش اول انتخاب شود؟ )ریاضی  5پرسش از  4اقل حد

1 )25              2 )31                  3 )32                        4 )35 

را با جایگشت های متمایز در کنار هم  BUSINESSپنج حرف از هشت حرف کلمه ی  : 25مثال 

 42ها موجود باشند، کدام است؟ )سراسری انسانی در آن Sهایی که هر سه  قرار می دهیم. تعداد گروه

 داخل(

1 )151             2 )101                 3 )211                  4 )241  

 مسئله لنگ کفش ها : نکته   

   جفت کفش به طوری که هیچ کدام جفت نباشند، کافی است  nلنگه کفش از بین  kبرای انتخاب   

       انتخاب کرده و در تعداد حالتهای انتخاب یک لنگه از هر جفت   جفت nاز جفت کفش  kابتدا   

 انتخابی ضرب کنیم.  

 

لنگه کفش طوری انتخاب کرد که  3جفت کفش متمایز،  5به چند طریق می توان از بین  :26مثال

 هیچ کدام با هم جفت نشوند؟

1 )41             2 )41               3 )101               4 )241  
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چهار نفر به اردوگاه دانش آموزی دعوت شده اند  E  و D  و C  و B  و A  از هر یک از مدارس :27مثال

 آموز انتخاب کرد به طوری که: دانش به چند طریق می توان سه

 (42)کنکور سراسری تجربی  ای باشند؟ دو به دو غیر هم مدرسه الف(

 مسابقه مختلف انتخاب شده باشند؟ 3و برای ب( هیچ کدام هم مدرسه ای نباشند 

 ج( الاقل دونفر آنها هم مدرسه ای باشند؟

 ای نباشند؟ د( هر سه هم مدرسه

نفر( 2نفر در مقابل 2نفره ) 4نفر برای بازی تنیس  0مدرسه عالقه مند،  4از هر یک از  :28مثال

وری که دونفر هم یار هم از یک انتخاب شده اند. به چند طریق این بازی ممکن است انجام شود به ط

 خارج( 42مدرسه باشند؟ )ریاضی 

1 )4211              2 )5411              3 )5011               4 )0311   

 مسئله گروه بندی کردن )اِفراز کردن( : نکته   

    ه ترتیب از تعداد برای گروه اول به تعداد مورد نیاز از کل انتخاب می کنیم و برای بقیه گروه ها، ب  

   گروه یکسان باشند و بدون  kباقی مانده تعداد الزم را انتخاب می کنیم. فقط باید توجه کرد اگر    

 تقسیم کرد. k!نامگذاری، باید بر    

 نفر را به دو تیم سه نفره و یک تیم دو نفره تقسیم کرد؟ 4به چند طریق می توان  :29مثال

1 )501                2 )241                  3 )141                   4 )21 

عدد اسباب بازی متمایز را بین سه بچه با تعداد یکسان تقسیم  0به چند طریق می توان :31مثال

 داخل( 43کرد؟ )انسانی 
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1 )54                  2 )01                     3 )22                      4 )41 

را به دو زیر مجموعه ی غیر تهی  A ={ d c ،b ،a,}چند طریق می توان مجموعه ی به  :31مثال

 شود(؟ Aافراز کرد؟ )اوالً اشتراک نداشته باشند، ثانیاً اجتماع آنها 

1 )2                2 )12                  3 )10               4 )15 

 مسئله تعداد زیر مجموعه ها : نکته   

 ) عضوی برابر است با :   عضوی یک مجموعه   د کل زیر مجموعه های الف( تعدا  
 
) 

  2nعضوی برابر است با :  nب( تعداد کل زیر مجموعه های یک مجموعه   

 چون هر عضو دو حالت دارد، می تواند عضو زیر مجموعه باشد یا نباشد.  

2n   ( 
 
) + ... ( 2)   ( 1)  ( 1)  نتیجه :         

 : A ={ e،d  ،c ،b ،aو  f} ی  مجموعه :32مثال 

 الف( چند زیر مجموعه دارد؟

 نباشند؟ fو  cباشند اما شامل عضو  aب( چند زیر مجموعه دارد به طوری که حتما شامل عضو 

 چهار عضوی دارد؟ج( چند زیر مجموعه 

 نباشد. cباشد اما شامل عضو  bد زیر مجموعه چهار عضوی دارد به طوری که حتماً شامل عضو ند( چ

  B :               B      Aبه  A تعداد تابع ها از  : نکته    

 حالت های ممکن برای مولفه های کافی است مولفه های اول را از دامنه داده شده نوشته و تعداد    

 دوم را در هم ضرب کنیم.    
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 :  B ={ 1، 2، 3، 4و  5}و  A ={ 1، 2، 3و4}اگر  :33مثال 

 می توان نوشت؟  Bبه  Aالف( چند تابع از 

 باشد؟  f(4)  =2 و f(1) ≠ 3می توان نوشت به طوری که  Bبه  Aب( چند تابع از 

 ل تفریق(حذف حالت های نامطلوب )اص : نکته 

تاسی را دو مرتبه پرتاب می کنیم، در چند حالت ممکن است مرتبه دوم عددی بزرگتر  :34مثال 

 بیاید؟

1 )14                   2 )15                 3 )12                     4 )0      

 با هفت نقطه شکل مقابل چند مثلث متمایز می توان ساخت؟ :35مثال 

1 )35              2 )34                     3 )31                      4 )31         

 نقطه شکل مقابل:  11با  :36مثال  

 الف( چند مثلث متمایز می توان ساخت؟

 ب( چند چهارضلعی محدب می توان ساخت؟

 : m  nتعداد کوتاهترین مسیرها در صفحه شطرنجی  : نکته    

      

     
 

 وقتی کوتاهترین مسیر طی می شود که فقط حرکت به راست و باال باشد.  Bبه  Aبرای رفتن از       

 Cبه  Aبا توجه به صفحه شطرنجی مقابل می خواهیم در کوتاهترین مسیر ممکن از  :37مثال 

 عبور کنیم. به چند طریق این حرکت امکان پذیر است؟ Bبرویم به طوری که حتماً از 
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1 )35              2 )311                 3 )151               4 )25 

 

 شمارش تعداد مربع ها و مستطیل ها در صفحه شطرنجی 

 برابر است با: n ×nها در یک صفحه شطرنجی مربع تعداد

2 2 2 2 1 2 1
1 2 3

6
( ) ( )

...
n n n

n
 

       

 :ست بابرابر ا   m×nتعداد مستطیل ها در یک صفحه شطرنجی 

1 11 1
1 2 1 2

2 2 2 2
( ) ( )

( ... ) ( ... )
n mn n m m

n m
     

           
   

  

 در شکل مقابل چند مربع دیده می شود؟:38مثال 

1 )10                2 )31                 3 )24                  4 )30  

 

 

 در شکل مقابل چند مستطیل وجود دارد که مربع نباشند؟:39مثال 

1 )241               2 )241                3 )221               4 )141  

 

         

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 یا


