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 نام خدابه 

 الگوهای خطی:

ه عدد اختالف هر جمله با جمله قبلیش یالگوی خطی به الگویی گفته میشه که در اون 

 ثابت باشه.

 الگوی زیر رو ببینیم:

و 35 و 30 و 25 و 20 و 15 و 10 و 5 و 0 … …. 

هست. پس این الگو یه الگوی  5در این الگو اختالف بین هر جمله با جمله قبلیش 

 خطیه.

 مثال بعد:

و 22 و 19 و 16 و 13 و 10 و 7 … 

هست. پس این الگو یه الگوی  3جمله با جمله قبلیش  در این الگو هم اختالف بین هر

 خطیه.

 الگوی زیر رو با هم ببینیم:

و 35 و 30 و 26 و 23 و 21 … 

 الگوهای خطی و غیرخطی
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 این الگو یه الگوی خطی نیست، حتما میدونید چرا

 تا اختالف دارن 2در اینجا جمله اول و دوم 

 تا اختالف دارن 3جمله دوم و سوم 

 رنتا اختالف دا 4جمله سوم و چهارم 

 تا اختالف دارن و .... 5جمله چهارم و پنجم 

 .های متوالی با هم برابر نیست، بنابراین این الگو یه الگوی غیرخطیهچون اختالف جمله

 

الگوها همیشه با جمالتشون نشون داده نمیشن و اغلب اوقات یک الگو با جمله 

گو رو با جمله عمومیش به ما نشون داده عمومیش نمایش داده میشه، خب حاال اگه ال

 بودن چطوری بفهمیم خطیه یا نه؟

𝑡𝑛اگه جمله عمومی دنباله به صورت  = 𝑎𝑛 + 𝑏  باشه ، در حالی کهa  وb  اعداد

 حقیقی دلخواه باشن، اونوقت میگیم الگوی داده شده خطیه. چرا؟

عدد ثابت  قبلیش یهچون اگه جمالت این الگو رو بنویسیم، اختالف هر جمله با جمله 

 میشه و در تعریف الگوی خطی صدق میکنه. پس داریم:

 
 

 ما تعریف الگوی خطی رو با هم دیدیم. حاال یه سوال:
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اصال چرا به الگویی با این مشخصات میگیم الگوی خطی؟ آیا این نامگذاری علت خاصی 

 داره؟

   روی نقاط نای یهمه بدیم، نشون مختصات یصفحه توی رو الگو این نقاط ما اگهبله ، 

 خطی؟ چه. میگیرن قرار خط یک

 ، معادله اون خط به دست میاد: 𝑥قرار بدیم  𝑛و به جای  𝑦قرار بدیم 𝑡𝑛 اگه به جای 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

(، همون عددی  aی مهمی که در اینجا وجود داره اینه که شیب این خط )یعنی نکته

 میشه.هست که در هر مرحله به جمالت اضافه 

 جمله عمومی الگوی زیر رو ببینید:

𝑡𝑛 = 3𝑛 + 2 

 نقاط این الگو چیا هستن؟

 
 نقاط این الگو روی خط زیر قرار میگیرن:

𝑦 = 3𝑥 + 2 
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 کنیم:خب با مطالبی که یاد گرفتیم یه سوال حل می

باشند، جمله عمومی می 47و  71یک الگوی خطی، جمالت چهارم و دهم به ترتیب در 

 بیابید.الگو را 

 اطالعات صورت مساله استفاده کنیم:قدم به قدم پیش میریم، باید از 

 فهمیم جمله عمومی الگو به صورت زیره:گفته الگوی خطی... پس ما می .7

𝑐𝑛 = 𝑎𝑛 + 𝑏 

 رو به دست بیاریم. b و aکاری که ما باید انجام بدیم اینه که مقدار 

 فهمیم؟می هست، از این جمله چی 71گفته جمله چهارم برابر  .2

 میشه. 71برابر  𝑐𝑛، اونوقت  4قرار بدیم  nاگه به جای 

 این عددها رو در جمله عمومی الگو قرار میدیم:

17 = 4𝑎 + 𝑏 

 فهمیم؟هست، از این جمله چی می 47گفته جمله دهم برابر  .3

 میشه. 47برابر  𝑐𝑛، اونوقت  71قرار بدیم  nاگه به جای 
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 الگو قرار میدیم:این عددها رو در جمله عمومی 

41 = 10𝑎 + 𝑏 

به  bو  aکنیم تا ها رو حل میحاال دو تا معادله داری با دو تا مجهول، این معادله

 دست بیان. بنابراین:

𝑎 = 4  ,   𝑏 = 1 

 پس جمله عمومی به صورت زیر میشه:

𝑐𝑛 = 4𝑛 + 1 

 و ... بذاریم: 2و  7اعداد  nاگه بخوایم جمالت این الگو رو بنویسیم، باید به جای 

𝑐1 = (4 × 1) + 1 = 5 

𝑐2 = (4 × 2) + 1 = 9 

𝑐3 = (4 × 3) + 1 = 13 

𝑐4 = (4 × 4) + 1 = 17 

… 

5 , 9 , 13 , 17 , 21 , 25 , 29 , 33 , 37 , 41 , 45 , … 
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 تا مربع رنگی اضافه شده 4بینیم که در هر مرحله اگه به شکلها دقت کنیم می

 
تا مربع قرمز بهش اضافه شده و  4تا مربع سبز داشتیم، در شکل دوم  4در شکل اول 

 تا مربع آبی اضافه شده 4در شکل سوم هم 

 تا مربع رنگی به شکل سوم اضافه میشه. 4پس اگه بخوایم شکل چهارم رو رسم کنیم 

مربع رنگی، به یک ضلع  4ای که باید بهش توجه کنیم اینه که هر کدوم از این نکته

 اضافه میشه

 
 رد( به شکل سوم اضافه شده. مربع رنگی )ز 4در این شکل 
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هست. برای مراحل بعد هم به  71های رنگی رو بشماریم، برابر اگه تعداد کل مربع

 کنیم. بنابراین داریم:همین صورت عمل می

 
 

 
 هست. 4ی قبلیش برابر چونن اختالف هر جمله با جمله

 
هر مرحله  شیم. درنگاه کنیمف به راحتی ارتباط بین اونها رو متوجه می 𝑏𝑛و   𝑛اگه به 

𝑏𝑛  چهار برابر𝑛 :هست، بنابراین داریم 

𝑏𝑛 = 4𝑛 

 هست. 4برابر  𝑎و مقدار  1در این الکو برابر  ℎپس مقدار 

 
 𝑛ی عمومی به جای رو میخواد، باید در جمله 251های رنگی شکل وقتی تعداد مربع

 : 251بذاریم 

𝑏250 = 4 × 250 = 1000 

 

 هست*** 𝑛ی مرحله، همون ی شکل یا شمارهپس شماره***
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 ای ....گفته در چه مرحله

 رو  nیعنی شماره مرحله رو از ما میخواد، یعنی 

 رو 𝑏𝑛های رنگی رو ، یعنی چی رو به ما داده؟ تعداد مربع

 پس داریم:

144 = 4𝑛 

 بنابراین:

𝑛 = 36 

 هست. 744های رنگی برابر تعداد مربع 31در مرحله 
 

 الگوهای غیرخطی:

 یریم:گتا اینجا با الگوهای خطی آشنا شدیم، با یه مثال الگوهای غیرخطی رو هم یاد می
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 هست. 27شماریم برابر های شکل سوم رو میتعداد دایره

ون چتونیم بفهمیم که این الگو خطی نیست، ای که داریم میبا همین سه تا جمله

 تا 9تاس ولی اختالف بین جمله سوم و چهارم  1اختالف بین جمله اول و دوم 

 

ین شکلها پیدا های احاال میخوایم شکل چهارم رو بکشیم، باید یه ارتباط بین تعداد دایره

 کنیم:بندی میکنیم. شکلها رو به صورت زیر دسته

 
تر از ختیرخطی، یه مقدار سارتباط الگوهای غباید توجه داشته باشیم که پیدا کردن 

 الگوهای خطیه. پس برای الگوهای غیرخطی باید یه کم بیشتر فکر کنیم 

 به وسط هر سه تا شکل توجه کنید، چند تا دایره داریم؟

9       ،4         ،7 

 تونیم این عددها رو به صورت زیر بنویسیم:می

 

در  های وسط هر شکلتعداد دایرهتونیم بگیم و اگه به همین صورت ادامه بدیم، می

 𝑛2برابره با :   𝑛ی مرحله



 

 

 RiaziBaHam@ 11 نویسنده : معصومه تدریسی

ماره خوایم ارتباط بین شهای مرکز شکلها رو به دست آوردیم، حاال میپس تعداد دایره

 های اطراف رو به دست بیاریم:شکل و دایره

 
ی شکل برابر شماره 4های اطراف هر شکل، شیم که تعداد دایرهبه راحتی متوجه می

 4𝑛هست، یعنی 

کنیم تا جمله عمومی الگو رو به دست دو تا مقدار به دست اومده رو با هم جمع می

 بیاریم:

𝑡𝑛 = 𝑛2 + 4𝑛 

 های هر مرحله رو به راحتی به دست بیاریم:تونیم تعداد دایرهحاال می

𝑡1 = 12 + (4 × 1) 

𝑡2 = 22 + (4 × 2) 

𝑡3 = 32 + (4 × 3) 

𝑡4 = 42 + (4 × 4) 

𝑡5 = 52 + (4 × 5) 

…… 

رو به دو یا  شیم شکلبنابراین یه وقتایی برای به دست آوردن جمله عمومی مجبور می

 چند قسمت مختلف تقسیم کنیم تا بتونیم ارتباط بین اونها رو به دست بیاریم.
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 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam10tr@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

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

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


