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 داریم؟ 6تا  1چند تاس مختلف با اعداد ) 1

 حروف صدا دار مجاور هستند؟ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) در چند جایگشت دوري از کلمه ي 2

 باشد؟ 𝑡𝑡داریم که در آن کلمه  𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑚𝑚حرفی از حروف کلمه ي  6) چند جایگشت دوري 3

 باشند؟ 𝑚𝑚و  𝑡𝑡داریم که در آن حداقل یکی از حروف  𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑚𝑚حرفی از حروف کلمه ي  6) چند جایگشت دوري 4

 دقیقا دو حرف دیگر قرار دارد؟ 𝑡𝑡و  𝑡𝑡داریم که بین حروف  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ) چند جایگشت دوري از حروف کلمه ي 5

6 (𝑘𝑘𝑡𝑡  به چند طریق می توانند دور نفر𝑘𝑘 متمایز بنشینند به طوري که دور هر میز  میز𝑡𝑡 نفر نشسته باشند؟ 

یک) به چند شکل مختلف می توانیم برسیم؟  یایک گذاشته ایم. با پر کردن بقیه خانه ها (با صفر  یا) در شکل زیر در بعضی از خانه ها صفر 7
 )متفاوت نیستندل شوند (شکل هایی که با چرخش به هم تبدی

 

را با یکی از دو رنگ آبی یا قرمز رنگ کنیم. چند فرش متفاوت با  1x1داریم می خواهیم هر یک از مربع هاي  3x3) یک فرش مربعی شکل 8
 این خواص داریم؟

 نفر را دور یک میز نشاند؟ 6نفر،  10) به چند طریق می توان از بین 9

 مختلف به چند طریق می توان یک تسبیح ساخت؟مهره ي  101) با 10

 حروف صدا دار مجاورند؟ 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡) در چند جایگشت از حروف کلمه ي 11

 مجاور است؟ 𝑡𝑡حداقل با یک حرف  𝑚𝑚حرف  𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ي ) در چند جایگشت از حروف کلمه12

 وجود دارد؟ 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡حرفی از حروف کلمه  10) چند جایگشت 13

 دو حرف اول صدا دار هستند؟ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) در چند جایگشت از حروف کلمه ي 14

 رقمی می توان ساخت؟ 5چند عدد  4، 3، 3، 3، 2، 2، 1) با ارقام 15

 وجود دارند؟ 𝑡𝑡𝑡𝑡و  𝑚𝑚𝑡𝑡ر دو عبارت ه 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) در چند جایگشت از حروف کلمه ي 16

 بخش پذیر باشد؟ 3به چند طریق می توان یک عدد چهار رقمی ساخت که بر  7، 5، 3) با ارقام 17

 باشد؟ 9800رقمی وجود دارد که حاصل ضرب ارقامش  8) چند عدد 18

تقسیم کنیم. این کار به  3یا  2تبدیل کنیم. در هر مرحله مجاز هستیم که عدد را بر  1را طی چند مرحله به عدد  72) می خواهیم عدد 19
 چند طریق ممکن است؟

 باشد؟ 4رقمی می توان نوشت به طوري که مضرب  7چند عدد  5، 4، 3، 2، 3، 4، 5) با ارقام 20
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