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 بارم سواالت ردیف

همواره در ابتدای آن  4با ارقام متمایز می توان نوشت، به طوریکه رقم  فردچند عدد پنج رقمی   5و  4،  3،  2،  1با ارقام  1

 نوشته شود؟

1)  12 2   )11 3   )15 4   )24 
 

 

 می توان نوشت؟ 5و  3،  2،  1، صفربا ارقام متمایز  2222رقمی فرد و بزرگتر از  4چند عدد  2

1) 66 2   )36 3   )41 4   )42 
 

 

حرفی بدون تکرار حروف ساخت به طوریکه حرف اول آن ها  3به چند طریق می توان کلمات « جمهوری » با حروف کلمه  3

 ؟نباشدنقطه دار 

1)  122 2   )122 3   )62 4 )  12 
 

 

حرفی بسازیم. تعداد این کلمات که شامل  4و بدون تکرار حروف ، کلمات   𝐹𝐿𝑂𝑊𝐸𝑅می خواهیم با حروف کلمه  4

 هستند؟ 𝑅باشد چند برابر تعداد کلماتی است که فاقد حرف  𝑅حرف 

1)  3 2   )2 3   )4 4 )  5 
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را با جایگشت های مختلف کنار هم قرار می دهیم. در چند حالت حروف یکسان کنارهم  𝐿𝐴𝐺𝑅𝐴𝑁𝐺𝐸حروف کلمه   5

 قرار می گیرند؟ 

1)  362 2   )542 3   )022 4 )  1442 
 

 

به چند طریق می توانند در یک ردیف کنار هم قرار بگیرند، به طوری که پرستارهای  پنج پرستار مرد و چهار پرستار زن 6

 اول و آخر ردیف هم جنس باشند؟

1)  0! 2   )22 × 0! 3   )32 × 0! 4 )  12 × 0! 
 

 

 چهار سرباز و سه فرمانده به چند طریق می توانند در یک ردیف قرار گیرند، به طوریکه حداقل دو سرباز کنار هم باشند؟ 7

1)  3622 2   )4186 3   )5242 4 )  1021 
 

 

 ؟نباشندصندلی یکسان در یک ردیف بنشینند، به طوریکه هیچ دو نفری کنارهم  8چهار نفر به چند طریق می توانند روی  8

1)  𝑃(6 , 5) 2  )𝑃(8 , 5) 3   )𝑃(6 , 4) 4 )  𝑃(8 , 4) 
 

 

, 𝐶(𝑛اگر   9 4) = 𝑃(𝑛 − 1 ,  کدام است؟ 𝑛باشد، مقدار   (3

1)  23 2  )24 3   )34 4 )  43 
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طریق مختلف می توان چهار کتاب را در یک قفسه کنار هم چید. به چند طریق می توان  362کتاب مختلف، به  𝑛از میان  11

 کتاب را به کسی هدیه داد؟ 𝑛چهار کتاب از این  

1)  15 2  )22 3   )25 4 )  32 
 

 

مهره انتخاب کرد که  3طریق می توان مهره زرد وجود دارد. به چند  3مهره آبی و  6مهره سفید ،  4درون ظرفی  11

 تای آن ها همرنگ باشند؟ 2حداقل 

1)  182 2  )222 3   )214 4 )  226 
 

 

 4پرسش را جهت پاسخ گویی انتخاب کرد. به شرط آن که حداقل  1پرسش موجود، به چند طریق می توان  12از   12

 پرسش اول انتخاب شود؟ 5پرسش از 

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

 

 می توان نوشت؟«  رقم یکان <دهگان رقم  <قم صدگان ر» چند عدد سه رقمی با شرط  8و  0،  5،  3،  1با ارقام  13

1)  12 2  ) 8 3   )12 4 )  1 
 

 

چهار کتاب ریاضی مختلف و شش کتاب فیزیک مختلف را به چند طریق می توان در یک قفسه چید به طوری که هیچ  14

 ؟نباشنددو کتاب ریاضی کنار هم 

1)  6! × 4! 2  )6! ( 
0
4 ) 4! 3   )6! ( 

12
4  ) 4 )  0! × 4! 
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 باشد، کدام است؟  𝐴که دو حرف آن   𝑆𝐴𝐿𝐴𝑀𝐴𝑇حرفی از حروف کلمه   4تعداد جایگشت های  15

1)  24 2  )36 3   )56 4 ) 02 
 

 

 ، کدام است؟نباشندها کنار هم  𝑆به طوریکه  𝑆𝑌𝑆𝑇𝐸𝑀تعداد جایگشت های حروف کلمه   16

1)  122 2  )112 3   )242 4 )  362 
 

 

 3مهندس فیزیک حضور دارند. به چند طریق می توان یک گروه  3مهندس شیمی و  5دکتر ،  4نفره ،  22در یک جمع  17

و فقط یک مهندس مکانیک در آن  نباشدنفره از میان این افراد انتخاب کرد، به طوریکه در گروه انتخابی هیچ پزشکی 

 حضور داشته باشد؟

1)  234 2  )81 3   )186 4 )  461 
 

 

واحد اضافه می شود. در این صورت تعداد زیرمجموعه   112تعداد زیر مجموعه ها  عضو، 3در مجموعه ای با افزایش  18

 عضوی آن چند واحد افزایش می یابد؟ 3های 

1)  20 2  )42 3   )35 4 )  31 
 

 

 و استفاده از نکات آموزشی بیشتر سایر نمونه سواالت،  پاسخ نامه تشریحی این آزمونبرای مشاهده 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  درس در خانهبه سایت 

 مهندس خسرو حسین آبادی -مدیر وب سایت درس در خانه 

 موفق و پیروز باشید
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