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 نام خدابه 

 فردا..میدن جایزه شکالت تا ۳ اید داده انجام که خوبی کار برای شما به امروز کنید فکر

 چند بعد روز خب.. شکالت تا ۷ بعدی روز..گیریدمیتا شکالت جایزه  5 کار همون بابت

 شکالت بهتون میدن؟؟تا 

 تا ۱۱ بعد از اون و شکالت ۹ بعدش روز دونیدمی مطمئنا 

 االن شما یه الگوی عددی پیدا کردید!

 عدد تا ندچ یعنی عددیه، الگوی یک بزنید حدس تونستید دیدید و شما که اعدادی این

 ..کنید پیدا اعداد بین یه ربطی باید شما و میدن

 ،.....۱۱  ،۹  ،۷  ،5  ،۳  ،۱ 

 بیشتر بینیدب کنید نگاه رو اول عدد چند کنیم، همیشه پیدا رو اعداد ربط بیاین حاال خب 

 کمتر؟ یا شدن

 داریم یا ضرب جمع یا عمل یعنی بودن شده بیشتر اگه

 شده یا تقسیم انجام یا عمل تفریق یعنی بودن شده کم اگه

 

 عمل یعنی ، شدن بیشتر اعداد..بریم پیش قدم به قدم و کنیم حل رو باال مثال خب

  .شده انجام جمع

 الگوهای عددی
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 .شده جمع ۲ ؟ با شده ۳ به تبدیل که شده جمع عددی چه با ۱ عدد

 .شده جمع ۲ ؟ با شده 5 به تبدیل که شده جمع عددی چه با ۳ عدد

 .شده جمع ۲ با شده؟ ۷ به تبدیل و شده جمع عددی چه با 5عدد 

پس اگه بخوایم .رو میسازن بعدی عدد و میشن جمع ۲ با هر کدوم از عددا میفهمیم پس

 ۱۳که میشه  کنیم جمع ۲ با رو هم ۱۱ عدد بعدی رو بنویسیم باید

 

 کنیم حل هم با رو دیگه مسئله یه

 ، .....۳5  ،04  ،05 

 بوده؟؟ عملی چه یعنی..میشن کم دارن اعداد که میبینیم کنیم... چک هم با رو بیاید اعداد

 .تفریق

 شده کم تا 5 یعنی شده 04 به تبدیل 05

 شده کم تا 5 اینم شده ۳5 به تبدیل 04

 پس اگه بخوایم عدد بعدی رو بنویسیم باید چکار کنیم؟

 آخر الی و..۳4 میشه کنیم کهتا کم می 5،  ۳5از  

 دیگه الگوی یه خب

  ، .....044  ،۲44  ،۱44 

 میخوایم. رو بعدی عدد

 شدن کم اعداد میبینیم
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 داریم کار سرو ضرب و جمع با شدن اعداد  گفتیم موقع اضافه 

 تقسیم و تفریق با موقع کم شدن،

 ..شده کم تا ۲44 یعنی..شده ۲44 به تبدیل 044 اینجا خب

 نیست !  درست . ولی این..شده کم تا ۱44 یعنی شده ۱44 به تبدیل هم ۲44

تا کم شده و  ۲44بشن ، ولی اینجا یه بار  کم اندازه یه باید به ، اعداد داریم تفریق وقتی

  .نیست تفریق تا، پس ۱44یه بار 

 حاال باید سراغ کدوم عمل بریم؟ 

گفتیم موقعی که اعداد کم میشن، یا تفریق شده یا تقسیم، پس االن باید سراغ تقسیم 

 بریم:

 ۲44 شده که شده ۲ بر تقسیم 044

 ۱44 شده که شده ۲ بر تقسیم هم ۲44

 54 میشه و میشه ۲ بر تقسیم هم ۱44 پس

 ۲5 میشه ۲ بر تقسیم هم 54

۲5  ،54  ،۱44  ،۲44   ،044  
 

 یه وقتایی الگوهایی به ما داده میشه که با شکل ساخته شدن:  

 رو اعداد نرابطه بی بعد..تاست چند قسمت هر بشمارین بیاین اول مواقع اینجور خب

  .کنید پیدا

 ه؟دایره دارمثال از شما میپرسن، شکل بعدی که ساخته میشه چند تا 
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 کنیم : پیدا رو اینا . باید تا ۱۲ سومی تا ۸ دومی دایره تا 0 خب باید بشماریم ، اولی

 ،...۱۲  ،۸  ،0 

 .شده جمع پس شدن بیشتر اعداد

 شده جمع 0 ؟ با شده ۸ به تبدیل که شده جمع چی با 0

 شده جمع 0 ؟ با شده ۱۲ که شده جمع چی با ۸

 جمع کنیم که 0رو با  ۱۲عدد بعدی ما چیه؟ باید  پس..میشن جمع تا 0 تا 0 اعداد پس

 ۱۱ میشه

 یه الگوی دیگه:

 
 همه و شده ضافها تایی سه ردیف یه بار هر که میبینیمکنیم نگاه شکلها به دقت با اگه

 دارن ثابت مربع تا ۲ شکلها

 اضافه تا ۲ با تایی ۳ ردیف یه اول شکل

 اضافه تا ۲ با تایی ۳ ردیف دو دوم شکل

 اضافه تا ۲ با تایی ۳ ردیف سه سوم شکل

 اضافه تا ۲ با تایی ۳ ردیف چی؟؟؟  چهار چهارم شکل

 

 میشه اینطور پس
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۲ ( +۳  ×۱ ) 

۲ ( +۳  ×۲ ) 

۲ ( +۳  ×۳ ) 

  آفرین میشه؟؟ چی هزارم شکل نظرتون به

۲ ( +۳  ×۱444 ) 

 

 

 

 

 کنیم: معرفی رو اونا داریم که میخوایم خاص الگویتا  دو

 مثلثی الگوی .۱

 

 ، ...۱4  ،۱  ،۳  ،۱ 

 .کنیم پیدا رو شکلها و اعداد بین میخوایم رابطه

 دایره یک :  ۱ شکل شماره

الگوهای مربعی و 

 مثلثی
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 دایره سه :  ۲ شکل شماره

 دایره شیش : ۳ شکل شماره

 بگیرین: یاد فرمول این با رو خاص الگوی این

 [شماره شکل × + شماره شکل(  ۱)   ]÷  ۲

 امتحان کنیم ببینیم درسته یا نه؟ 

 :نویسیممیرو  ۱عدد  "شماره شکل": میایم توی فرمول به جای  ۱شکل شماره 

۱  =۲  ÷۲  =۲  ÷[۲  ×۱ ]  =۲  ÷[   (۱  +۱ × )۱ ] 

 هست. ۱برابر  ۱تعداد دایره های شکل  بینیدمیهمینطور که 

 

 :نویسیممیرو  ۲عدد  "شماره شکل": میایم توی فرمول به جای  ۲شکل شماره 

۳ =۲  ÷۱  =۲  ÷[۳  ×۲ ]  =۲  ÷[   (۱  +۲ × )۲] 

 هست. ۳برابر  ۲تعداد دایره های شکل  بینیدمیهمینطور که 

 حاال بیاین شکل چهارم رو حساب کنیم:

۱4 =۲  ÷۲4  =۲  ÷[5  ×0 ]  =۲  ÷[   (۱  +0 × )0] 

 الگوی مربعی: .۲

 میشه: زیر معرفی شکل با الگو این
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 کنیم: ادهاستف زیر فرمول از میتونیم تعداد دایره های هر شکل کردن پیدا برای

 شکل شماره×  شکل شماره

 موافقید امتحانش کنیم؟ 

 ۱×  ۱=  ۱:        ۱تعداد دایره های شکل 

 ۲×  ۲=  0:       ۲تعداد دایره های شکل 

 ۳×  ۳=  ۹:       ۳های شکل  تعداد دایره

که تعداد دایره ها، همیناس که ما اینجا به دست  بینیدمیاگه شکل رو هم نگاه کنید 

 چند میشه؟  هفتم شکل های دایره آوردیم. به نظرتون تعداد

0۹  =۷  ×۷ 

 .گیریدمیبا حل تمرینهای کتاب نکات بیشتری  در مورد الگوها یاد 
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 الگوی زیر را ادامه دهید.-۱

 
 اگه دقت کنید میبینید هر شکل یه مربع جداگانه داره و ردیفهای دوتایی که بهم چسبیدن

 ۱اولی: یه ردیف دوتایی + 

 ۱دومی: دوردیف دو تایی + 

 ۱سومی: سه ردیف دوتایی + 

 ۱چهار ردیف دو تایی +  پس چهارمی میشه

 

 
 

 ۱۷حل تمرین صفحه 

 الگو
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با چند مربع کوچک هم اندازه  ساخته می شود؟ روش خود را در این الگو شکل دهم      

 توضیح دهید.

 خب بهتره بیایم براش  یه فرمول بسازیم

 گفتیم یه مربع تکی به همه شون چسبیده...و اینکه از ردیفهای دو تایی تشکیل شدن

 خب با توجه به توضیحاتی که دادیم:

 مثال شکل پنجم میشه:

 ۱پنج ردیف دو تایی +  

 ابطه اش میشهپس ر

× شماره شکل) 2) + 1 

 پس شکل دهم از

  
(10 × 2) + 1 = 21 

 مربع تشکیل شده

 مربع کوچک هم اندازه تشکیل می شود. ۳۱کدام شکل از 

 گفتیم این الگو یه فرمول داره.

× شماره شکل) 2) + 1 

 جواب این فرمول تعداد مربع هاست.

 حاال برای حل این سوال تعداد مربع ها رو داریم.

× شماره شکل) 2) + 1 = 31 
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 میخوایم  شماره شکل رو پیدا کنیم.

جمع شده ما کم  ۱پس از آخر به اول حل می کنیم و عملیات رو معکوس میکنیم.یعنی 

 کنیممی

31 − 1 = 30 

 کنیمضرب شده پس ما تقسیم می ۲عدد 

30 ÷ 2 = 15 

 مربع تشکیل شده. ۳۱یعنی شکل پانزدهم از 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

. 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam5@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 .بپیوندید "ریاضی با هم"به ، امتحانی حل شده


