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 به نام خدا

الگوها رو  مبحثن جلسه ایآشنا شدیم. در جلسه گذشته با الگوهای خطی و غیرخطی در 

 شیم.ها آشنا میادامه میدیم و بعد با دنباله

هممون تا حاال کلی از این بازیهای ریاضی دیدیم که چند تا عدد رو به ما میده و ما باید 

 حدس بزنیم عدد بعدی باید چند باشه؟

 کنیم با نگاه کردن به عددهای داده شده، یه ارتباطکنیم؟ سعی میاینطور مواقع چکار می

 فاده از اون ارتباط، عدد بعدی رو حدس بزنیم.بینشون پیدا کنیم و با است

 یه مثال ببینیم. شکلهای زیر رو ببینید:

 
 نیم!کفعال با بحث ریاضیش کاری نداریم، فقط به چشم یه بازی بهش نگاه می

 ممکنه ماها بتونیم الگوهای مختلفی رو برای این چوب کبریتا پیدا کنیم:

 الگو و دنباله
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 مثال من اینطوری میگم:

 دو تا چوب کبریت ثابت داریم و در هر مرحله سه تا چوب کبریت بهش اضافه میشه: 

 
 دو تا چوبی که ثابت بود رو با رنگ آبی نشون دادم.

 تا چوب اضافه شده 3بینید در هر مرحله همینطوری هم که می

 :گیمی بعد رو حدس بزنیم، اینطوری میپس اگه بخوایم تعداد چوبهای مرحله

 میشه. 41تا چوب اضافه میشه و تعداد چوبها برابر  3بعدی هم  در مرحله

 

 دوستمون یه جور دیگه نگاه میکنه، اون میاد چوبها رو به چوبهای افقی و عمودی 

 تقسیم بندی میکنه و اینطور میگه:

 توی هر مرحله، یه چوب افقی و دو تا چوب عمودی به شکل اضافه میشه: 
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چوبهای عمودی رو با رنگ قرمز نشون میدیم، شکل زیر  چوبهای افقی رو با رنگ آبی و

 رو ببینید:

 
 در هر مرحله یکی به چوبهای افقی)آبی( اضافه میشه و دو تا به چوبهای قرمز)عمودی(:

 
تا اینجا تونستیم به دو روش ارتباط بین چوبها رو پیدا کنیم، این کار یکی از بخشهای مهم 

 کردن ارتباط بین جمالت.هاست، یعنی پیدا در بحث دنباله

ولی این به تنهایی کافی نیست، چرا؟ چون ممکنه از ما بپرسن شکل هزارم چند تا چوب 

 ی هزارم برسیم هزارتا جمله بنویسیم تا به جمله تونیممیداره. ما قطعا ن



 

 

 RiaziBaHam@ 4 نویسنده : معصومه تدریسی

 پس باید به راه بهتر پیدا کنیم، پس میایم این ارتباط رو به زبون ریاضی بنویسیم 

 بریم ببینیم.چطوری؟ 

 نشون میدیم، یعنی: 𝑎𝑛اول از همه باید بدونیم که جمالت دنباله رو با 

 𝑎1دنباله  اولی جمله 

 𝑎2دنباله  دومی جمله

...... 

  𝑎𝑛م دنباله nی جمله

 ی عمومیجملهم دنباله یه اسم دیگه هم داره: nی جمله
 

تا  سیمنویمیی عمومی، معموال چند تا از جمالت دنباله رو برای به دست آوردن جمله

 .ی عمومی رو حدس بزنیمی اونا بتونیم جملهبوسیله
 

 بینیم:یه بار دیگه شکل اول رو می

 
 هر سه تا شکل ما، دو تا چوب کبریت ثابت دارن، پس تا اینجا داریم:
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 + .....2=  𝑎1  اولی : جمله 

 + .....2=  𝑎2  دومی : جمله 

 + .....2=  𝑎3  سومی : جمله 

 ی اول، شکل اوله(حاال ادامه میدیم: )توجه داشته باشید که منظور از جمله

 تا چوب 3ی اول دیگه چی داره؟ جمله

3  +2=  𝑎1  اولی : جمله 

 تا چوب . بنابراین: 3ی اول داره؟ ی دوم چی بیشتر از جملهجمله

   3 + 3  +2=  𝑎2  دومی : جمله 

 تا چوب . بنابراین: 3ی دوم داره؟ ی سوم چی بیشتر از جملهجمله

3 +3 + 3  +2=  𝑎3  سومی : جمله 

 کنیم:ها رو به صورت زیر مرتب میجمله

3  +2=  𝑎1  اولی : جمله 

   3 + 3  +2=  𝑎2  دومی : جمله 

3 +3 + 3  +2=  𝑎3  سومی : جمله 

  نویسیم:تر مییه کم ریاضی

(3)4  +2=  3  +2=  𝑎1  اولی : جمله 

(3)2  +2 = 3 + 3  +2=  𝑎2  دومی : جمله 

(3)3  +2 = 3 +3 + 3  +2=  𝑎3  سومی : جمله 
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 ضرب شده 3در  4اول، ی در جمله

 ضرب شده 3در  2دوم، ی در جمله

 ضرب شده 3در  3سوم، ی در جمله

 م بصورت زیر میشه:nی جملهضرب شده. پس  3در  nم ، nی بنابراین در جمله

𝑎𝑛 = 2 + 3𝑛  ی : جملهnم 

خوایم به ای رو که بهر جمله تونیممیی عمومی رو داشته باشیم، به راحتی وقتی جمله

 ، عددی که بهمون دادن رو بذاریم. nدست بیاریم، فقط کافیه به جای 

 مثال:

وب هزارم چندتا چ ی هزارم چنده )یا به عبارتی، شکلی مثال قبل، جملهدر دنباله

 کبریت داره(:

𝑎1000 = 2 + (3 × 1000) = 3002 

 حاال یه سوال دیگه:

 تا چوب داره؟ 77شکل چندم این دنباله 

 چنده؟ nتا چوب داره،  77م دنباله nی در واقع صورت سوال داره اینو میگه: جمله

  ی بین چوبها رو داشتیم که به صورت زیر بود: رابطه

𝑎𝑛 = 2 + 3𝑛  ی : جملهnم 

 nدر این سوال ما چی رو میخوایم؟ 

 م . nی ، یعنی همون جمله 𝑎𝑛چی رو داریم؟ 
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 77میذاریم   𝑎𝑛پس یه جای 

77 = 2 + 3𝑛   

 کنیم:معادله رو حل می

75 = 3𝑛 → 𝑛 = 25 

 

 یم:ی عمومی استفاده کنبنابراین تا اینجا یاد گرفتیم که به دو صورت از جمله

4. 𝑛  رو به ما بدن و ما𝑎𝑛 .رو به دست بیاریم 

2. 𝑎𝑛  رو به ما بدن و ما𝑛 .رو به دست بیاریم 

 

 

 
 

 

 

 22حل تمرین صفحه 

 الگو و دنباله
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و دو کاشی  بینیم که در هر مرحله، یه کاشی سفیدالف: اگه با دقت به شکلها نگاه کنیم می

 تیره اضافه شده، یعنی شکل زیر:

 
 شدم و شکل دوم ساخته شدهیعنی این قسمت ، به شکل اول اضافه 

 به شکل دوم اضافه شده و شکل سوم ساخته شده

پس ما اگه بخوایم شکل چهارم رو رسم کنیم، باید این قسمت رو به شکل سوم اضافه 

 کنیم:

 
 و به این صورت شکل چهارم ساخته میشه.

 ی هفتم بنویسیم:ب : میخوایم تعداد کاشیهای تیره رو تا مرحله

 از روی شکل بنویسیم: تونیممیو که تا مرحله سوم ر

42  ،8  ،6 

چه ارتباطی بین این اعداد وجود داره؟ هر مرحله دو تا اضافه شدن) البته از روی شکل 

 هم دیدیم که در هر مرحله دو تا کاشی تیره اضافه میشه( ، بنابراین:
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48  ،46  ،41  ،42  ،42  ،8  ،6 

 

رو بر  𝑡𝑛تعداد کاشیهای تیره باشه، میخوایم  𝑡𝑛تعداد کاشیهای سفید و  𝑛پ : اگه 

 بنویسیم. 𝑛حسب 

قبل از اینکه این قسمت رو حل کنیم، به این نکته توجه کنید که ممکنه الگوهای متفاوتی 

 رو بشه برای این قسمت نوشت.

 در واقع میخوایم پیدا کنیم که چه ارتباطی بین تعداد کاشیهای سفید و تیره وجود داره.

 دیگه شکل کاشیها رو ببینیم: یه بار

 
باشیم  4توجه کنید کاشیهایی که پررنگتر نشونشون دادیم در هر مرحله ثابته . یعنی ما مرحله 

 ، این تعداد کاشیها ثابتن.  422یا مرحله  3یا مرحله 

 کنیم که شما چند تا کاشی تیره الزم داری؟ی اول سوال میفرض کنیم از مرحله

 تا بهش اضافه کن 1ضرب کن، نتیجه هر چی شد  2ی سفیدم رو در میگه تعداد کاشیها

 ببینیم درست گفته یا نه؟

 مرحله اول:

  2کنیم میشه ضربش می 2کاشی سفید داره، در  4

 6کنیم میشه تا باهاش جمع می 1
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 پس درسته

  مرحله دوم:

  1کنیم میشه ضربش می 2کاشی سفید داره، در  2

 8شه کنیم میتا باهاش جمع می 1

 پس درسته

 

 برای همه مراحل انجام بدیم، یعنی بگیم اگه میخوای تعداد کاشیهای تونیممیاین الگو رو 

 جمع کن 1تیره رو در هر مرحله بدونی، تعداد کاشیهای سفید رو دوبرابر کن و نتیجه رو با 

 نویسیم:اینو به صورت ریاضی می

کاشی تیره = کاشی سفید) × 2) + 4 

نشون  𝑡𝑛و تعداد کاشیهای تیره رو با  𝑛صورت سوال گفته تعداد کاشیهای سفید رو با 

 بدیم، بنابراین:

𝑡𝑛 = 2𝑛 + 4 

 

کاشی سفید، چند کاشی تیره احتیاج داریم، پس توی فرمول  422ت : میخوایم ببینیم برای 

 : 422قرار میدیم  𝑛باال به جای 

 𝑡𝑛 = (2 × 100) + 4 →  𝑡𝑛 = 204  

 

 تا کاشی تیره باشه؟ 02سوال کرده آیا در این الگو، شکلی وجود داره که شامل  ث: از ما
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 تا ببینیم نتیجه چی میشه: 02توی فرمولی که به دست آوردیم به جای کاشی تیره میذاریم 

50 = 2𝑛 + 4 →   𝑛 = 23 

 ی تعداد کاشیهای سفیده هم نشوندهنده شماره مرحلههم نشوندهنده nدر این سوال 

 کاشی تیره نیاز داریم. 02کاشی سفید و  23ما به  23مرحله پس در 

 

 

 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 

 RiaziBaHam10tr@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

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

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


