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جایگشت

درسنامه
این کلمه از دو حرف جای و گشت تشکیل شده است:

گشت

جای

جابهجا کردن

موقعیت

در واقع میخواهیم  nشی را در کنار هم جابهجا کنیم و تعداد حالتهایی که رخ میدهدد
را بشماریم.
در حالت کلی مسائل جایگشت به چهار دستۀ زیر تقسیم میشوند:
 -1جایگشت خطی

 -2جایگشت یک در میان

 -3جایگشت کنار هم بودن یا نبودن

 -4جایگشت تقدم و تأخر

 -1جایگشت خطی :حالتهایی که  nشی متمایز روی یک خط کنار هم قدرار مدیگیرندد
برابر ! nاست:
این هم دلیلش:

1
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با حروف کلمۀ ”“PRICE

الف) چند کلمۀ پنج حرفی میتوان نوشت؟
ب) چند کلمۀ پنج حرفی میتوان نوشت که با حروف صدادار شروع شود؟

تست آموزشی ()1

 چند جایگشت چهارحرفی از حروف کلمدۀ ” “MARKETبده حدرف بدیصددا خدتممیشود؟
480 )1

240 )2

120 )3

2

6 4 )4
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 -2جایگشت یک در میان :اگر بخواهیم اعضای دو گروه یک در میان در یک صف کنار
هم قرار بگیرند؛ دو حالت زیر رخ میدهد:
حالت اول :تعداد اعضای دو گروه با هم مساوی باشند:
(جایگشتهای اعضای گروه )B

(جایگشتهای اعضای گروه 2 )A

تعداد جایشگتها

حالت دوم :تعداد اعضای دو گروه یک واحد اختالف داشته باشند:
(جایگشتهای اعضای گروه )B

(جایگشتهای اعضای گروه 2 )A

تعداد جایشگتها

به چند طریق میتوان سه زن و چهار مرد را یکی در میان کنار هم قرار داد؟

3
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تست آموزشی ()2

 با جابه جایی ارقام عدد « »435447چند عددد شدش رقمدی مدیتدوان نوشدت کدهرقمهای  4یکی در میان باشند؟
12 )1

2 )2

72 )3

216 )4

 -3جایگشت کنار هم بودن یانبودن :هرگاه بخدواهیم در یدک جایگشدتش اشدیا خداص
کنار هم قرار بگیرندش آنها را رد یک بسته قرار میدهیم و یک شی در نظر میگیریم .در
نهایت جایگشت شی جدید را با سایر اشیا به دست میآوریم.

تذکر

حواستان به جایگشت اعضای داخل بسته باشد.
برای مثال میخواهیم جایگشت ارقام  5 ،3 ،1و  7را به دست آوریمم همه دو رقمم  1و  3دقیقما هامار همم
باشاد .ببیاید:

4
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 -در چند جایگشت از حروف کملۀ ” “OMRANحروف صدادار کنار هم هستند؟

تست آموزشی ()3

د به چند طریق میتوان  3کتاب ریاضیش  2کتاب شدیمی و  4کتداب زیسدت را کندار
هم قرار دادش بهطوری که کتابهای ریاضی کنار هم و کتدابهدای شدیمی دو طدرف
ریاضیها قرار بگیرند؟ (همۀ کتابها متمایزند)
288 )1

1260 )2

1440 )3

5

720 )4
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 -4جایگشت تقدم و تأخر :فرض کنید  nشی متمایز داریم کده مدیخدواهیم بدین  rتدا از
!n
آنها ترتیب خاصی باشد .تعداد جایگشتهای مورد نظر برابر
!r

میباشد.

 5نفر در یک سخنرانی شرکت کردهاند .در چند حالت:
الف) فرد  aقبل از  bسخنرانی میکند.
ب) فرد  aقبل از  bو فرد  bقبل از  cسخنرانی کند.

تست آموزشی ()4

  6نفر میخواهد وارد یک ساختمان شدوند .در چندد حالدت علدی قبدل از مومدد ومومد قبل از مهران وارد ساختمان میشوند؟
720 )1

360 )2

240 )3

6

120 )4
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اصل متمم :گاهی اوقات تعداد حالدت هدایی کده مددنظرمان اسدت خیلدی زیداد هسدتند و
شمارش آنها سخت است .در این حاالت سراغ اصل متمّم میرویم .این اصل میگوید:
تعداد حالتهای نامطلوب د تعداد کل حاالت = تعداد حالتهای مطلوب

تعداد اعداد سه رقمی که در آن حداقل یک عدد  4استفاده شده باشد را بیابید.

تست آموزشی ()5

 تعداد جایگشتهای حروف کلمدۀ ” “PEDRAMکده حدرفهدای  Pو  Mکندار هدمنباشندش کدام است؟
480 )1

360 )2

520 )3

7

120 )4

