בעיות כמותיות
בעיות צירופים

צירופים
בשאלות צירופים או שאלים כמה אפשרויות קיימות או כמה תוצאות יכולות להתקיים לפי תוי השאלה או המגבלות
שבשאלה.

דוגמה :אורן לובש בכל יום חולצה וזוג מכסיים .כמה צירופי לבוש יכול להרכיב אורן אם במלתחתו  5זוגות מכסיים ו4 -
חולצות?
למעשה ,עליו לבצע שליפה מתוך סל בחירה כלשהו :בדוגמה לעיל ,סלי הבחירה הם ה"מכסיים" וה"חולצות" ,שכן אורן מבצע
בחירה מתוך סל בחירה של  5זוגות מכסיים ,ואז בחירה מתוך סל בחירה של  4חולצות .כפי שראה בהמשך ,במקרה זה סך
האפשרויות העומדות לרשותו היו  . 20סל בחירה היו המקום ממו מבוצעת שליפת/בחירת הפריטים.
דוגמה וספת לסל בחירה :כמה אפשרויות שוות יש לביית מספר טלפון המורכב מ 10 -ספרות שאין בהכרח שוות זו מזו?
בדוגמה זו ,סל הבחירה הוא למעשה קבוצת הספרות כולה ,שמכילה  10ספרות )  .( 0 − 9התשובה תהיה  , 1010כפי שראה
בהמשך השיעור.

מושג ה"עצרת"
הערה :בשאלות צירופים יופיע לעיתים בתשובות או בשאלה סימן ה"עצרת" המופיע כך "!" ומשמעותו הכפלת המספר עצמו בכל

המספרים הקטים ממו עד  . 1וסחת העצרת היאn! = n ⋅ (n − 1) ⋅ (n − 2) ⋅ ... ⋅ 2 ⋅ 1 :
כדאי לזכור:

2! = 2 ⋅ 1 = 2
3! = 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 6
4! = 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 24
5! = 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 120

מצב של "וגם"
בשאלות אלה עליו לבדוק כמה תוצאות אפשריות יכולות להתקבל כאשר חייב להתרחש אירוע מסוים וגם אירוע וסף.
שאלה לדוגמה
יובל רוצה לאכול ארוחה בת  3מות במסעדה )מה ראשוה ,עיקרית ואחרוה(.
התפריט מכיל  5מות ראשוות 4 ,מות עיקריות ,ו 3 -מות אחרוות.
כמה ארוחות שוות זו מזו יכול יובל לאכול במסעדה?

)10 (1
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פתרון :לבחירת המה הראשוה יש סל בחירה המכיל  5אפשרויות ,שכל אחת מהן יכולה להיות בארוחה יחד עם כל אחת
מ 4 -המות העיקריות ,ולאחר מכן יתן להוסיף לצירוף שלהן את כל אחת מ 3 -המות האחרוות שבתפריט .בסה"כ קיימות
 5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60אפשרויות שוות לאכול במסעדה ארוחות שוות זו מזו ,כלומר  60צירופים אפשריים של מות .התשובה הכוה
היא ).(4

כלל :אם וסח השאלה הוא של "וגם" ,עליו לכפול את האפשרויות השוות מתוך סלי הבחירה אלו באלו.

מצב של "או"
בשאלות אלה עליו לבדוק כמה תוצאות אפשריות יכולות להתקבל כאשר חייב להתרחש אירוע מסוים או אירוע אחר.
שאלה לדוגמה
בארון של אביטל  5חולצות 3 ,זוגות מכסיים 4 ,זוגות עליים ו 2 -זוגות כפכפים.
אביטל לובשת לבית הספר חולצה אחת וזוג מכסיים אחד ,וועלת לרגליה זוג עליים או זוג כפכפים.
כמה אפשרויות שוות קיימות עבור אביטל לבחירת תלבושת לבית הספר?

)60 (1

)90 (2

)14 (3

)120 (4

פתרון :שים לב שהבחירה בין עליים לכפכפים היא מסוג "או" ,שכן ברור שאביטל לא תעל גם עליים וגם כפכפים ,והדבר אף
מצוין בשאלה עצמה .לכן ,אחד את סלי הבחירה הללו לכדי סל בחירה יחיד .עבור פריטי הלבוש האחרים הבחירה היא מסוג
"וגם" ,ובסה"כ הפתרון ייראה כך . 5 ⋅ 3 ⋅ ( 4 + 2) = 90 :התשובה הכוה היא ).(2

שאלה וספת
בחות  4סוגי ספות )א' ,ב' ,ג' ,ד'( .כל ספה מכרת בצבע שחור או בצבע לבן ,בלבד.
מירה מעויית לרכוש  2ספות לביתה באחד מההרכבים הבאים :סוג א' עם סוג ב' או סוג ג' עם סוג ד'.
כמה אפשרויות שוות קיימות עבור מירה לבחירת ספות לביתה?
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פתרון :בשאלה זו מירה דרשת לבחור בין "אירוע" מסוים במהלכו היא תרכוש ספה מסוג א' יחד עם ספה מסוג ב' )"וגם"( ,לבין
"אירוע" אחר שבו היא תרכוש ספה מסוג ג' יחד עם ספה מסוג ד'.

חשב את סך האפשרויות השוות באירוע הראשון :יש  2צבעים אפשריים לבחירת הספה מסוג א' ,אותם יתן לשלב עם 2
צבעים אפשריים של ספות מסוג ב' ובסה"כ  2 ⋅ 2 = 4אפשרויות שוות .זה גם בדיוק סך האפשרויות של האירוע השי.
מכיוון שמירה דרשה לבחור בין האופציה של סוג א' עם סוג ב' ,לבין )"או"( האופציה של סוג ג' עם סוג ד' ,חבר את סך
האפשרויות וקבל כי סך הכל עומדות בפיה  4 + 4 = 8אפשרויות שוות .התשובה הכוה היא ).(3

כלל :אם וסח השאלה הוא של "או" ,עליו לחבר את האפשרויות השוות לכדי סל בחירה אחד ואז לבצע מתוכו את הבחירה ,או
לחבר בסוף התהליך בין סך האפשרויות עבור כל אחד מהאירועים שבייהם היה עליו לבחור.

צירופים אסורים  /מגבלה על אפשרויות
לעתים יכולה להיות מוטלת מגבלה על צירופים מסוימים .צירופים אלה למעשה אים אפשריים לפי תוי השאלה ,ואין לקחת
אותם בחשבון במיין הצירופים האפשריים .אלה הם צירופים אסורים.
שאלה לדוגמה
לליאור יש  6זוגות מכסיים בצבעים שוים ו 4 -חולצות בצבעים שוים.
את המכסיים השחורים יתן ללבוש רק עם החולצה האדומה ואת המכסיים האפורים אפשר ללבוש רק עם החולצה
הירוקה.
כמה צירופי לבוש שוים יכול ליאור ללבוש?
)24 (1
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פתרון :יתן לגשת לשאלה משי כיווים שוים .הכיוון הראשון הוא למות את סך הצירופים האפשריים ,ואז לחסר מהם את
צירופי הלבוש "האסורים" .פתרון מסוג זה ייראה כך :סך הצירופים האפשריים . 6 ⋅ 4 = 24 :הצירופים האסורים הם שילובים
של מכסיים שחורים עם חולצה שאיה בצבע אדום )יש  3חולצות שאין בצבע אדום( ,וכן שילובים של מכסיים אפורים עם
חולצה שאיה בצבע ירוק )יש  3חולצות שאין בצבע ירוק( .חסר את הצירופים האסורים כדי לקבל את סך הצירופים
האפשריים. (6 ⋅ 4) − (1 ⋅ 3) − (1 ⋅ 3) = 18 :
דרך שיה :ספור מראש רק את הצירופים המותרים :ישם  4זוגות מכסיים שיכולים להשתלב עם כל אחת מ 4 -החולצות,
ובסך הכל 4 ⋅ 4 = 16 :צירופי לבוש אפשריים עד כה ,ולהם חבר עוד  2צירופי לבוש התוים כבר בשאלה עצמה ,הצירוף של
מכס שחור עם חולצה אדומה ,והצירוף של מכס אפור עם חולצה ירוקה ,ובסך הכל. 4 ⋅ 4 + 1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1 = 18 :
התשובה הכוה היא ).(3
זכרו :את המכסיים האפורים מותר ללבוש רק עם החולצה הירוקה ,אך יתן ללבוש את החולצה הירוקה עם מכסיים בצבע
אחר!

שאלה וספת
ירון רוצה להרכיב מספרים ארבע-ספרתיים שוים זה מזה מהספרות  3 , 2 , 0ו. 7 -
אמר לו כי הספרה  0לא יכולה להיות הספרה הראשוה ,ושכל ספרה חייבת להופיע בדיוק פעם אחת.
כמה מספרים שוים זה מזה יוכל ירון להרכיב?
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פתרון :הוטלה מגבלה ,לפיה סל הבחירה עבור הספרה הראשוה איו מכיל  4ספרות כי אם  3ספרות בלבד ,ומכאן כי לבחירת
הספרה הראשוה קיימות  3אפשרויות בלבד .לאחר מכן ,כיוון שהספרה שכבר בחרה איה יכולה להיבחר שוב ,יש  3אפשרויות
גם לבחירת הספרה השייה .לבחירת הספרה השלישית יש  2אפשרויות ,והספרה האחרוה היא האפשרות האחרוה שותרה
בסל.
בסך הכל ,קבל 3 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 18 :אפשרויות שוות זו מזו.
בצורת החישוב האחרת הייו יכולים לראות זאת כך :סך האפשרויות היו  4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 24ומהן יש לחסר את האפשרויות
האסורות ,שהן המספרים הארבע-ספרתיים המתחילים בספרה  . 0כיוון שאחרי הספרה  0יש  3ספרות וספות ,הרי שקיימים
 3! = 6מספרים כאלה ,והחישוב יהיה . 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 − 6 = 18 :כפי שאו רואים ,התוצאה היא אותה תוצאה בין אם משתמשים
בדרך הראשוה או השייה .התשובה הכוה היא ).(2

כלל :כאשר מופיעים בתוי השאלה צירופים אסורים ,יתן לפתור בשתי דרכים :או לחשב את סך הצירופים האפשריים לכאורה
ואז לחסר מהם את הצירופים האסורים ,או לחשב מראש רק את סך הצירופים המותרים לפי תוי השאלה.

בחירה "עם החזרה"
כאשר או בוחרים מתוך סל בחירה מסוים ,ועליו לבצע יותר מבחירה אחת מתוך אותו סל בחירה ,עליו לבדוק האם הבחירה
עשית "עם החזרה" או "ללא החזרה" של אותו הפריט אל סל הבחירה .לדוגמה ,אם עליו להרכיב מספר טלפון ,ומותר שספרה
מסוימת תופיע יותר מפעם אחת ,המשמעות היא שהבחירה עשית עם החזרה .למשל :אם בחרה הספרה  0לשמש בתור הספרה
הראשוה במספר ,הרי שהיא יכולה להופיע שוב בהמשך המספר .במקרה בו השליפה עשית עם החזרה לסל הבחירה ,הבחירה
הבאה אחריה תיעשה מתוך סל בחירה זהה בגודלו לסל הבחירה ששימש אותו עבור הבחירה הראשוה .כאשר אין החזרה ,סל
הבחירה הולך וקטן.
שאלה לדוגמה
בהגרלה  30משתתפים ,ובמהלכה מוגרלים  3פרסים :עפרון ,מחק ומחדד.
לפי חוקי ההגרלה כל משתתף יכול לזכות ביותר מפרס אחד.
כמה תוצאות הגרלה שוות זו מזו ייתכו?
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פתרון :בהגרלה זו מוגרל בכל פעם פרס אחר ,אך סל הבחירה ותר בגודל  30שכן תון בשאלה כי משתתף בה יכול לזכות ביותר
מפרס אחד .או שאלים כמה תוצאות הגרלה שוות זו מזו ייתכו ,כך שעליו לחשב את סך האפשרויות השוות לתוצאות
ההגרלה .שימו לב :סל הבחירה שלו מורכב מהמשתתפים ולא מהפרסים .עבור הבחירה הראשוה יש  30תוצאות אפשריות ,וכך
גם עבור הבחירה השייה והשלישית.
זכרו :או בוחרים בשלושת הפרסים גם יחד ,ולכן כופלים אותם זה בזה.
בסך הכל קיימות  30 ⋅ 30 ⋅ 30 = 30 3אפשרויות שוות .התשובה הכוה היא ).(3

שאלה וספת
יוי המציא שפה חדשה ובה  12אותיות.
כמה מילים שוות בות  2אותיות יכול יוי לכתוב בשפה זו?

)144 (1

)212 (2
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פתרון :גם בשאלה זו ,הבחירה עשית "עם החזרה" ,שהרי אות כלשהי יכולה להופיע יותר מפעם אחת בכל מילה .מכאן,

שלבחירת האות הראשוה יש  12אפשרויות שוות ,ולבחירת האות השייה שוב יש  12אפשרויות ,ובסה"כ 12 2 = 144
אפשרויות .ככלל ,במצבים כאלה בהם סל הבחירה שלו איו פוחת ,החישוב יהיה "מספר האברים בסל הבחירה" – במקרה שלו
מספר האותיות בשפה ,בחזקת "מספר המקומות" בהם יש לשבץ את הבחירה שלו – במקרה שלו  2אותיות להרכבת מילה,
ובסך הכל  . 12 2התשובה הכוה היא ).(1

כלל :כאשר מבצעים בחירה "עם החזרה" אל סל הבחירה ,גודלו של סל הבחירה ותר זהה עבור הבחירה הבאה שתתבצע מתוכו.

בחירה "ללא החזרה"
אם בהגרלה לא יתן לזכות ביותר מפרס אחד ,המשמעות היא שכאשר אדם עלה בגורל עבור הפרס הראשון ,הוא איו יכול לעלות

בגורל שוב .בפועל סל הבחירה שלו הולך ופוחת עבור כל בחירה וספת שתבוצע ממו ,כך שעבור הבחירה הראשוה יש 30
אפשרויות ,אך עבור הבחירה השייה יש  29אפשרויות וכן הלאה.

שאלה לדוגמה
לירון קתה דיסק חדש שבו  13שירים.
לירון אוהבת לשמוע את השירים בסדר אקראי.
כמה אפשרויות שוות יש לשמוע את כל השירים בדיסק מבלי לחזור על אף שיר פעמיים?

)13! (1

)13 (2

)1313 (3

) (4איסוף

פתרון :תון שלא יתן לחזור על שיר יותר מפעם אחת ,ומכאן או מביים כי ברגע ששיר
בחר לשמיעה ,הוא איו יכול להיות שוב בסל הבחירה שלו עבור הבחירה הבאה ,כך שעליו להתחשב בעיקרון של סל בחירה
הולך ופוחת .עבור בחירת השיר הראשון שתשמע לירון עומדות בפיה  13אפשרויות ,לבחירת השיר השי יש  12אפשרויות,
לשיר השלישי  11אפשרויות וכן הלאה ,ובסך הכל ! 13אפשרויות.
התשובה הכוה היא ).(1

שאלה וספת
בתחרות ריצה מתמודדים  5רצים.
בסוף התחרות מדורג כל אחד מהם ראשון/שי/שלישי/רביעי/חמישי ,לפי סדר הגעתו לקו הסיום.
כמה תוצאות שוות יכולות להיות לדירוג  4הרצים שהגיעו ראשוים בתחרות?

)20 (1

)4! (2
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פתרון :שים לב כי דירוג  4הראשוים מדרג מיד גם את האחרון כאחרון .בפועל ,על אף ששאלו על דירוג )שיבוץ(  4רצים,
עליו לשבץ  5רצים .בכל אופן ,עבור המקום הראשון יש  5אפשרויות ,עבור המקום השי  4אפשרויות וכן הלאה .לכן ,על מת
לדרג  4רצים החישוב יהיה בכל מקרה  , 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2תוצאה הזהה לחישוב ! . 5יתן לומר שהמשימה לבחור את ארבעת
הראשוים מתוך חמישה ,זהה למשימה לבחור את כל החמישה.
התשובה הכוה היא ).(3
כלל :כאשר מבצעים בחירה "ללא החזרה" אל סל הבחירה ,גודלו של סל הבחירה הולך ופוחת עבור הבחירה הבאה שתתבצע מתוכו.

חוסר חשיבות לסדר הבחירה )סידורים פימיים זהים(
לעיתים עליו לבחור מספר פריטים מתוך סל בחירה ,אך אין כל משמעות לסדר הבחירה של הפריטים מבחית התוצאה בסוף
התהליך .דמיין הגרלה שבה כל הפריטים המוגרלים זהים זה לזה .במצב זה ,אין חשיבות לסדר הבחירה של המשתתפים בהגרלה
שכן הפרס הוא אותו פרס ,ותוצאת ההגרלה זהה בין אם מישהו עלה בגורל ראשון או שי .אילו הפרסים שוים זה מזה ,הרי שיש
חשיבות לסדר הבחירה.

שאלה לדוגמה
בגלידריה יש  8טעמים שוים של גלידה.
אבי רוצה גביע גלידה ובו  3טעמים שוים זה מזה.
כמה אפשרויות שוות קיימות לבחירת הטעמים לגביע של אבי?

)56 (1

)42 (2

) 8 (3

) 6 (4

פתרון :לכאורה ,כיוון שסל הבחירה הולך ופוחת )שכן אמר שהטעמים חייבים להיות שוים זה מזה( ,החישוב הוא. 8 ⋅ 7 ⋅ 6 :
יחד עם זאת ,כפי שהוסבר ,עליו לשאול טרם התחלת החישוב ,האם סדר בחירת הפריטים משה או לא לתוצאה הסופית.
במקרה שלפיו ,אין כל חשיבות לסדר הבחירה ,שכן גביע ובו טעמים מסוג שוקולד ,ויל ותות )בסדר בחירה זה( ,היו זהה לגביע
שבו סדר הבחירה היה תות ,ויל ושוקולד.
במצב בו אין חשיבות לסדר הבחירה ,עליו לצמצם כפילויות לפי העצרת )!( של מספר הפריטים שבחרו במהלך התהליך ,ובמקרה
שלפיו ,בבחירת  3פריטים ,צמצם כפילויות בסוף התהליך ע"י חלוקה ב 3! -שמייצג את סך האפשרויות הזהות זו לזו למרות
שסדר בחירתן היה שוה )סה"כ  6אפשרויות זהות כפי שראה מיד( :שוקולד/ויל/תות = שוקולד/תות/ויל = ויל/שוקולד/תות
= ויל/תות/שוקולד = תות/שוקולד/ויל = תות/ויל/שוקולד.
כיוון שיש  6אפשרויות שחוזרות על עצמן ,צמצם כפילויות ע"י חלוקה ב 6 -והחישוב ייראה כך:

8⋅7⋅6 8⋅7⋅6
=
= 8 ⋅ 7 = 56
!3
6

 .התשובה הכוה היא ).(1

כלל :כאשר סדר הבחירה איו משה ,עליו לצמצם כפילויות ע"י חלוקה ב) !-עצרת( של מספר הפריטים שבחרו מתוך סל הבחירה.
בבחירת  2פריטים :חלוקה ב . 2 -בבחירת  3פריטים :חלוקה ב . 6 -בבחירת  4פריטים :חלוקה ב , 24 -וכן הלאה.

הבחירה בחלק מהפריטים היא בפועל גם בחירה בשאר הפריטים
לעיתים יתן לזהות מצבים בהם כאשר ביצעו בחירה מסוימת ,אוטומטית ביצעו גם בחירה אחרת ,לדוגמה :אם עליו לבחור 2
ציגים לועד הכיתה מבין  10תלמידים ,הרי שאם בחר את  2חברי הועד ,בחרו גם את  8התלמידים שאים חברי הועד ,ולהיפך.
מכאן ,שמספר האפשרויות לבחירת  8התלמידים שלא יהיו בועד ,זהה למספר האפשרויות לבחירת  2התלמידים שיהיו בועד.

שאלה לדוגמה
במקרר  4גביעים של מעדי חלב ,כל אחד בטעם אחר :שוקולד ,בה ,תות וויל.
רוית בחרה בשי גביעים מתוך הארבעה ואכלה אותם.
שי אכלה את שי הגביעים שותרו במקרר.
כמה אפשרויות שוות יש עבור רוית ושי לאכול טעמים שוים של מעדי חלב ?

)24 (1

)12 (2

) 6 (3

)30 (4

פתרון :ראשית ,או מביים כי בשאלה זו אין חשיבות לסדר הבחירה עבור כל אחת מהמשתתפות ,כלומר אין זה משה אם רוית
אכלה קודם את מעדן השוקולד ואז את מעדן הבה או קודם את הבה ולאחר מכן את השוקולד .מכאן ,שעליו לזכור לצמצם
כפילויות בתוצאה ,וכזכור ,בבחירת שי פריטים )  2מעדים( עליו לחלק את התוצאה ב . 2! -בוסף ,זו שאלת "וגם" מכיוון
שצריך את הבחירה של רוית וגם את הבחירה של שי.

4⋅3
מספר האפשרויות של רוית לבחירת טעמים שוים= 6 :
2

 .מכיוון שבחירה זו כאמור מבצעת גם את הבחירה עבור שי ,יש

בידיו כבר כעת את התשובה הכוה .יתן לראות כי גם אם הייו מבצעים בחירה עבור שי ,התוצאה לא הייתה משתה .זכור כי

יש לפיו בחירה מסוג "וגם" :רוית בוחרת טעמים ,וגם שי בוחרת טעמים .הבחירה של שי היא מתוך סל בחירה המכיל 2
2 ⋅1
טעמים בלבד ,כך שסך האפשרויות שלה ,כאשר אין חשיבות לסדר הבחירה ,הן= 1 :
2

 .ברור אם כן שאם הייו מכפילים את

מספר האפשרויות של שי באלו של רוית ,התוצאה לא הייתה משתה ,ומספר האפשרויות השוות היו עדיין . 6
התשובה הכוה היא ).(3

שאלה לדוגמה
לרון יש  14תמוות .הוא מעויין לבחור  13מהן שיופיעו בתערוכה.
כמה אפשרויות שוות קיימות עבור רון לבצע את הבחירה?

) 1 (1

)14 (2

)13! (4

)13 (3

פתרון :כפי שראיו בשאלה הקודמת ,במקום לבחור  13פריטים ,יתן לבצע את הבחירה ההפוכה – במקרה הזה פריט אחד בלבד,
שהוא התמוה שלא תופיע בתערוכה .לבחירת פריט אחד מתוך  14פריטים יש כמובן  14אפשרויות שוות .באופן דומה ,יתן
לדמיין את המצב שבו למעשה בוחר רון בכל פעם  13תמוות ומעמיס אותן על רכבו ,אך תמוה אחת שארת בביתו .כאמור אין

הבדל בין הבחירה של  13תמוות לתערוכה ,לבין בחירת התמוה שתישאר בביתו .שים לב כי אין חשיבות לסדר בבחירת 13
14 ⋅ 13 ⋅ 12 ⋅ ... ⋅ 2
תמוות אלה .יתן גם להוכיח מתמטית= 14 :
!13

 .התשובה הכוה היא ).(2

כלל :כאשר בחירה במספר פריטים היא בחירה אוטומטית גם ביתר הפריטים ,אין צורך לחשב את מספר האפשרויות השוות גם
עבור יתר הפריטים ,שכן הדבר לא ישפיע על תוצאת החישוב .בוסף מומלץ לבדוק האם קל יותר לבצע את החישוב על הפריטים
שלא בחרו ,מאשר על הפריטים שלכאורה כן בחרו.

בדיקה "ידית" פשוטה של התוים
חלק משאלות הצירופים בבחיה דורשות כיתוב מסודר של האפשרויות ,ולא חישוב כלשהו .מדובר בשאלות בהן לו הייו מסים
לבצע חישוב הוא היה מסובך יחסית וארוך משמעותית מאשר רישום פשוט ומסודר של האפשרויות .לרוב ,בין תוך כדי תכון
הפיתרון שעדיף לו לבצע בדיקה פשוטה באופן ידי ולא חישוב.

שאלה לדוגמה

קוד הכספת של אייל מורכב מרצף של  4ספרות .הספרות יכולות להיות בין  1ל. 5 -
כל ספרה בקוד חייבת להיות גדולה מהספרה הבאה אחריה.
כמה אפשריות שוות קיימות להרכבת קוד הכספת של אייל?

) 5 (1

) 2 (2

) 3 (3

) 4 (4

פתרון :עליו לבדוק כמה אפשרויות קיימות להרכבת הקוד אם הספרה הראשוה בו תהיה  . 1במצב זה האפשרויות הן:
 1 − 2 − 3 − 4או  1 − 2 − 3 − 5או  . 1 − 3 − 4 − 5 , 1 − 2 − 4 − 5לכך יש להוסיף את האפשרות של ספרה ראשוה  2שתביא
לקוד . 2 − 3 − 4 − 5
בסך הכל יש  5אפשרויות שוות .לו הייו מבצעים חישוב לפי אפשרויות עבור כל ספרה ,היה החישוב ארוך ומסובך בהרבה ,שכן
כל בחירה משפיעה על סל הבחירה החדש באופן שוה .התשובה הכוה היא ).(1

שאלה וספת
יסים שכח את הקוד לחשבון הבק שלו ,אך זכר שהקוד בוי מארבע ספרות בין , 0 − 9
שהראשוה בהן היא  , 6ושכל ספרה בקוד גדולה מהספרה הקודמת לה.
כמה יחושים צריך לחש יסים לכל היותר כדי לחש את הקוד הכון?
) 1 (1

) 2 (2

) 3 (3

)17 (4

פתרון :בדוק כמה אפשרויות שוות יש לבחירת קוד כספת שבו הספרה הראשוה היא  , 6וכל ספרה בו גדולה מהקודמת לה.
גלה מיד כי למעשה מדובר באפשרות אחת ויחידה , 6 − 7 − 8 − 9 :ולכן יסים צריך לחש מבין אפשרות אחת בלבד ,יחוש אחד
בלבד.
שוב או רואים כי אילו הייו מסים למצוא תבית מתמטית לבעיה שהוצגה לו ,הייו תקלים בחישוב ארוך ומיותר.
התשובה הכוה היא ).(1

כלל :אין לחשוש מבדיקה ידית של האפשרויות ,במיוחד במקרים בהם יסיון לבות תבית מתמטית לפי תוי השאלה מביא
לחישוב ארוך ומסובך.

אפשרויות לסידור בשורה
לעיתים או דרשים לסדר חפצים או אשים בשורה על מת למצוא כמה אפשרויות שוות ייתכו עבור סידור זה.
שאלה לדוגמה
במשפחה  5פשות :אמא ,אבא ,ו 3 -ילדים.
המשפחה מעויית להסתדר בשורה לצילום משפחתי.
כמה אפשרויות שוות קיימות עבור המשפחה להסתדר לצילום המשפחתי?

) 5 (1

)12 (2

)24 (3

)120 (4

פתרון :מדובר בסל בחירה הולך ופוחת ,כרגיל :לבחירת בן המשפחה שיעמוד ראשון ישן  5אפשרויות ,לבחירת השי
 4אפשרויות ,לבחירת השלישי  3אפשרויות ,לבחירת הרביעי  2אפשרויות ,ולבחירת האחרון אפשרות אחת.
החישוב אם כן הוא . 5! = 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 120
התשובה הכוה היא ).(4

אפשרויות לסידור במעגל
הסבירות להופעת שאלה מסוג זה מוכה ביותר ,אך בכל זאת סביר את הרעיון הכללי שבסידור במעגל ,ואת ההיגיון שמאחוריו.

שאלה לדוגמה
קבוצה של  4חברים מסתדרת במעגל כדי לרקוד "הורה".
כמה אפשרויות שוות קיימות עבורם להסתדר במעגל?

) 6 (1

) 2 (2

)24 (3

) 4 (4

פתרון :בשוה מסידור בשורה ,כאשר מסתדרים במעגל אין כל חשיבות לעומד ראשון שכן הוא איו תופס מקום מסוים בשורה.
למעשה ,העומד ראשון משמש רק כיצב סביבו יסתדרו שאר חבריו ,ולכן יתן להתעלם ממו במיין הצירופים.
דמייו את החבר הראשון עומד .כעת לפיו יש מקום פוי ,מימיו מקום פוי וכך גם משמאלו .הצירופים האפשריים במצב זה ,
הם הצירופים בהם יסתדרו שלושת חבריו .כפי שראיו מוקדם יותר בשיעור ,לסידור  3חפצים או אשים יש  3! = 6אפשרויות.

רצוי לזכור כי אם מספר האשים שעליו לסדר במעגל הוא  , nאז מספר האפשרויות לסדרם יהיה !). (n − 1
התשובה הכוה היא ).(1

סוף שיעור – בהצלחה בתרגול!

