
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �� باریش استاد جناب و اسدی آقای  گروه محترم مدیر ی اجازه با

 روش از استفاده بدون دبستان سطح برای  ها تکنیک که  الگو ی رابطه کردن پیدا روش و الگوها انواع  

  د.هستن معادله و دستگاه

    

 و مشترک عدد یک با الگو جمالت تمام که میگیم یلدل این به رو ثابت) ثابت کاهشی و افزایشی 

 0( دمیشن کم یا زیاد ثابت

 مربعی  

 مثلثی  

 مکعبی  

 برگشتی 

 ترکیبی  

 مخمسی  

 مسدسی 

 مستطیلی  

 متغیر    افزایشی نوع از دیگر الگوهای 

 .....  

******************************************** 

 به توجه با بعد میشه ضرب الگو شماره در که ثابتی عدد میشه اون کنیم؛ می پیدا رو جمالت ی فاصله

 . میکنیم پیدا رو رابطه زیاد یا کم مقدار جمله اولین

 : مثال

 بسم اهلل الرحمن الرحیم



 

 

1 ,     5  ,   9 ,   11,   ... 

   +4     +4    +4 

  .هست افزایشی الگو شدن زیاد تا 4 تا 4 جمالت

  داریم آماده رو الگو شماره رابرب 4 و میشه ما ثابت عدد 4 پس

4×□ 

 .هست یک  چنده؟, هست یک شماره شکل که اول ی جمله حاال

  برسیم؟ یک به  4 از که کنیم چکار

 (4×1)-1=1 

 2 الگوی شماره با  هست 5 دوم ی جمله اینکه یا

4×2=8 

 کنیم 1 منهای باید  برسیم؟ 5 به 8 از کنیم چکار 

(4×2)-1=5 

  ....و 

 : میشه کلی ی رابطه پس 

(4×□)-1 

 الگو یا شکل شماره :□

******************************************** 

 ؟ دشدن کم تا چند تا چند که کنیم می پیدا رو جمالت بین ی فاصله اول هستند افزایشی الگوهای مثل

  د.میشن کم ددارن جمالت چون منفی عالمت با اما داریم رو( ثابت عدد×  الگو شماره) بازم

 . کنیم می پیدا رو رابطه کاست و کم الگو ی جمله اولین به توجه با حاال 



 

 

 (  مثال

24 ,  21,   18 ,  15,.... 

   -1       -1      -1 

  دمیشن کم تا 1 تا 1 دارن الگو جمالت

 منفی عالمت با الگو شماره برابر 1 پس 

-1×□  

  .هست  یک گوال شماره جمله، اولین در

-1×1=-1 

  24  چنده؟ اول ی جمله اما 

  ؟ 24 به برسم 1 منفی از که کنم چکار

  میکنم اضافه تا 22

(-1×1)+22=24 

  بشه پیدا جمالت تمام برای کلی ی رابطه تا کنید چک میتونید همینطور بعدی جمالت برای 

(-1×□)+22  

  اینکه یا

22-(1×□) 

 خالق ذهن به برمیگرده که باشه داشته متعدد های رابطه میتونه ثابت شیکاه یا افزایشی ی الگو یک ولی

  میرسیم افزایشی الگوهای برای اولی ی رابطه همون به کردن ساده با نهایت در البته که  ها بچه

 (مثال

 



 

 

◇◇                           ◇◇◇                              ◇◇◇◇ 

    ◇                                ◇◇                                 ◇◇◇ 

    ◇                                ◇◇                                 ◇◇◇                   .... 

  : اول حل راه

 

🔹🔸           🔹🔸🔸                 🔹🔸🔸🔸 

    🔸                🔸🔸                   🔸🔸🔸 

    🔸                🔸🔸                    🔸🔸🔸 

                    (□×1)+1 

  هست شکل شماره:□

  کم بعد و کنیم کامل رو ها شکل بیایم که دوم حل راه

 

🔹🔹 🔹🔹                    🔹 🔹🔹               🔹🔹 

🔸🔹 🔸🔹                     🔹🔸🔹               🔹🔹 

🔸🔹 🔸🔹                     🔹🔸🔹               🔹🔹 

                     [(□+1)×1] - 2 



 

 

  : سوم حل راه 

 

🔹🔹                  🔹🔹🔹                    🔹🔹🔹🔹 

     🔸                     🔸🔸                      🔸🔸🔸 

     🔸                     🔸🔸                      🔸🔸🔸 

                           (□+1)+(□×2)   

 تر راحت همه از اوردنش دست به که رسیم می اولی ی رابطه به شدن ساده از بعد ها رابطه تمام در 

 ....گرفت بچه از رو خالقیت نباید چند هر هست

(□×1)+1 

 هست ثابت عدد 1 

********************************************  

  مربعی اعداد دمربع،میشن اصلی قطر روی اعداد ضرب جدول یک در

1      2      1      4 .... 

2      4      6       8 

1      6      9      12 

4      8     12     16 

.... 



 

 

 

                                                                                    🔹🔹🔹🔹 

                                               🔹🔹🔹                          🔹🔹🔹🔹 

                      🔹🔹                  🔹🔹🔹                         🔹🔹🔹🔹                 

🔹                  🔹🔹                  🔹🔹🔹                          🔹🔹🔹🔹                      ... 

(4(                                 )1(                        )2(                  )1)  

                               16                                  9                           4                      1   

                                                     1 , 4,  9,  16،  25،  16، ... 

 خودش×  شکل شماره

1) 1×1=1 

2) 2×2=4 

1) 1×1=9 

4) 4×4=16 

5) 5×5=25 

 خودش×  ضلع یک  میشه که مربع مساحت مثل  

********************************************  

 هر روی  اون، شکلی و هندسی الگوی در  پیداست اسمش از 

 . داریم االضالع متساوی مثلث عبارتی به داریم مساوی شکل تعداد مثلث ضلع



 

 

 

                                                                                       🔹 

                                                  🔹                               🔹🔹 

                      🔹                      🔹🔹                            🔹🔹🔹 

🔹                🔹🔹                   🔹🔹🔹                         🔹🔹🔹🔹                        ... 

(4(                                 )1(                        )2(                )1 ) 

1                  2+1                        1+2+1                        4+1+2+1                           ... 

 .دهستن یک از شروع متوالی اعداد مجموع 

1 ,      1,      6,      10,        15 ,.... 

  .میاد دست به( قبلی ی جمله+  الگو شماره) از جمله هر 

  هست 6 قبلی ی جمله و  4=  الگو شماره                       : چهارم ی جمله در مثال

6+4 =10 

 5+10=15:    پنجم ی جمله

 : مثلثی الگوی ی رابطه همون میشهوع یک شر از متوالی اعداد مجموع ی رابطه

  میانگین×  تعداد=  متوالی اعداد مجموع

□×(□+1) 

------------- 

        2 

 الگو یا شکل ی شماره :□



 

 

1       2         1        4  .... 

1        8             22       64 ,.. 

  میشه ضرب هم در بعدش سه که مربع مکعب حجم ی محاسبه مثل

 شکل شماره×  شکل شماره×  شکل شماره                    : میشه رابطه

1)    1×1×1=1 

2)    2×2×2=8 

1)    1×1×1=22 

4)    4×4×4=64 

.... 

******************************************** 

1 ,       5   ,    12   ,       22,... 

   +4        +2          +10... 

 (الگو شماره مربع+  قبل جمالت الگوهای  شماره مجموع )= جمله هر

  : ام n ی جمله

( 1+2+1 +..+n-1)+(n×n) 

  هست 5 که جمله دومین مثال 

1+(2×2)=5 

  جمله سومین

2+1 +(1×1)=12 



 

 

 الگو شماره :n                                                                        : زیر  ی رابطه  از اینکه با

  n(1n-1) 

---------------- 

        2 

******************************************** 

  هست الگو شماره اول ردیف

1          2              1              4..... 

1         6            15             28,.. 

     +5         +9           +11 

 

1) 1×1=1 

2) 2×1=6 

1) 1×5=15 

4) 4×2=28 

5) 5×9=45 

.... 

 متوالی فرد اعداد×  الگو شماره

n(2n-1) 

******************************************** 

 



 

 

1      2     1       4 

2  ,   12  ، 6    ,  20  ,... 

   +4    +6    +8 

 

1)  1×2=2 

2)  2×1=6 

1)  1×4=12 

4)  4×5=20 

5)  5×6=10 

... 

 بیشتر یکی×  الگو شماره

n(n+1) 

******************************************** 

 غیر الگوهای میگیم و دکنن می پیدا کاهش یا یشافزا ثابتی عدد یک با الگو جمالت دوم ی مرحله در که

  2 درجه یا خطی

 شناخته اما دهستن 2 درجه هم مستطیلی و مسدسی, مخمسی,  مستطیلی, مثلثی,  مربعی الگوهای البته

  ...و مستطیلی و مربعی نوع از الگوهایی همچنین و  مشهور های رابطه با شده

 . هست متوسطه به مربوط 2 درجه ایالگوه برای عمومی ی جمله کردن پیدا روش

 : خاصی های تکنیک با دبستان حد در هست هم دیگه های روش اما

 



 

 

 (1 روش��

 کنیم پیدا تر راحت رو رابطه بعد و کنیم 2 بر تقسیم بتونیم دباشن زوج همه شاید کنیم دقت رو الگو جمالت

  ضرب 2 در سر اخر و

 ....و دشنبا 6 یا 5 مضرب ممکنه،  دباشن 1 مضرب شاید

 (مثال ◇ 

  الگوی

 ،...16  ،18  ،6  ،0  

  کرد تقسیم 1 بر میشه هم 

0    ,    2   ,   6,     12,...... 

1×0 ,2×1 ,1×2 , 4×1 ,..  ,n(n-1) 

  کنیم؛ ضرب 1 در رو رابطه یعنی گردونیم می بر رو 1 بر تقسیم اون  شد مشخص عمومی ی جمله که حاال

 : داریم پس

1n(n-1) 

  کرد مقایسه مثلثی الگوی با و تقسیم 6 بر اول از میشه

0,  6 ,18 ,16,.... 

0  ,1 , 1,  6,.... 

  شده شروع صفر از که مثلثی الگوی 

  n(n-1) 

------------ 

       2 

 کنیم ضرب 6 در حاال 

 



 

 

       n(n-1) 

6×---------------=1n(n-1) 

          2 

  (2 روش��

 اول ی جمله + الگو جمالت فواصل مجموع

 (مثال◇ 

1 ,    2,   4  ,    2,   11, ... 

  +1    +2   +1    +4 

  د.هستن مثلثی های الگو ی خانواده از پس دشدن زیاد متوالی اعداد با الگو جمالت 

1)  1 

2)  1+1 =2 

1)  1+( 2+1 )=4 

4)  1+( 1+2+1 )=2 

5)  1+( 4+1+2+1 )=11 

.. 

n)  1+( 1+2+1 +...+(n-1)) 

)n-1( تا یک از متوالی اعداد مجموع  1+  

  n(n-1) 

-------------+1 

      2 

n: الگو شماره  



 

 

******************************************** 

 (مثال◇

  هست؟ چند زیر الگوی ام 22 ی جمله 

9 ,  14,    20   , 22,.. 

  +5     +6    +2   

 . هست مثلثی نوع از دمیشن زیاد متوالی اعداد با الگو جمالت چون

1)    9 

2)    5+9 =14 

1)    9+( 6+5 )=20 

4)    9+( 2+6+5 )=22 

5)    9+( 8+2+6+5 )=15 

..... 

n)   9+( 2+6+5 +...+(n+1)) 

 :میشه ام n ی جمله پس 

)n (1+ تا5 اعداد مجموع   9+  

  : ام 22 ی جمله مثال

9+( 8+2+6+5 +....+25)= 

میزنیم جمع 9 با و حساب رو 25 تا 5 اعداد مجموع   

     21×10 

9+----------=124✅ 

         2 



 

 

 (1 روش

  .بیاد دست به رابطه تا دمیشن مقایسه مثلثی و مربعی الگوی با که مثلثی و مربعی الگوهای نوع از الگوهایی

 مثلثی نوع از یعنی بشن زیاد متوالی اعداد با الگو جمالت وقتی

 (مثال◇ 

1 ,   5  ,   8 ,  12,    12,... 

  +2    +1   +4     +5 

  میشه چطور رابطه ببینیم نویسیم می الگو مالتج باالی رو مثلثی الگوی جمالت  

1      1       6       10 .... 

1   ,  5   ,    8    ,   12... 

  دهستن مثلثی الگوی از بیشتر واحد 2 الگو جمالت

   n(n+1) 

----------------+2 

         2 

 مربعی نوع از زیر الگوی یا 

 (مثال◇

0   ,   1   ,  8    , 15,.... 

    +1   +5    +2 

  .ریمآو می دست به رو رابطه و نوشته سوال الگوی باالی رو مربعی الگوی  جمالت 

1    4     9      16... 

0  ,  1  , 8 ,    15,... 

  : میشه رابطه مربعی الگوی از کمتر واحد یک 



 

 

(n×n)-1 

 ....و 

 (مثال ◇

6  ,   8   ,   11,   15, ...  . 

   +2      +1     +4 

 . هست مثلثی های الگو نوع از 

1      1      6        10 

 6  ,  8   ,  11    ,  15 

 . هست مثلثی ی الگو از بیشتر واحد 5 که

  n(n+1) 

----------------+5 

        2 

******************************************** 

 (مثال◇

...-14-20-10-4  

  بیاد دست به  تر تراح رابطه تا کنیم تقسیم 2 بر میتونید پس دپذیرن بخش 2 بر الگو جمالت تمام 

...-12-10-5-2  

  یعنی هست مربعی الگوی از بیشتر واحد یک الگو این حاال 

(n×n) +1 

 : میشه رابطه. میکنیم جبران رو 2 بر تقسیم اون 

2((n×n)+1)=2( 2+1) 



 

 

1)   2×(1× 1+1 )=4 

2)   2×(2× 1+2 )=10 

1)   2×(1× 1+1 )=20 

4)   2×(4× 1+4 )=14 

********************************************  

 اول بار همون که دنیستن ثابت کاهشی یا ثابت افزایشی یعنی  دنمیرن جلو خاصی نظم با الگوها از بعضی

 مرحله تو که دنیستن متغیر افزایشی الگوی یا دنیستن مثلثی و مربعی الگوی یادبشن کم یا زیاد تا چند تا چند

 هست اینجا گرفته صورت ضرب عمل یعنی دمیشن زیاد دفعه یک الگو جمالت و دبشن یادز یا کم دوم ی

 الگو این به که دمیسازن ما برای رو بعدی عدد که هست الگو شماره و الگو جمالت از استفاده راه تنها که

 داریم رو اول ی جمله متوسطه سطح در و هست توان برحسب  کلی ی رابطه و دمیگن بازگشتی الگوهای ها

 . میاریم دست به اون روی از رو بقیه و

  ...و فیبوناتچی الگوهای مثل دمیشن ساخته قبلی ی جمله دو از استفاده با برگشتی الگوهای از بعضی

 کرد کسب رو مهارت میشه الگو جمالت در دقت و تکرار و تمرین با حاال

 (مثال ◇

 ، ...14  ،5  ،2  ،1  

 برگشتی الگو

( × ،1 -1) 

1× 1-1 =2 

2× 1-1 =5 

5× 1-1 =14 

14× 1-1 =41 

41× 1-1 =122 



 

 

******************************************** 

  مثال(◇

 ، ...12  ،10  ،1  ،1  

 برگشتی الگو 

1 

1× 1-4 =1 

1× 2-4 =10 

10× 1-4 =12 

12× 4-4 =144 

144× 5-4 =… 

******************************************** 

 مثال (◇

  برگشتی الگوی 

1 , 2 , 21, 95 ,... 

1 

1× 1+2 =2 

2× 2+1 =21 

21× 1+4 =95 

... 

 

********************************************  



 

 

 

 . هست مختلف الگوهای از ترکیبی  مشخصه اسمش از 

  میکنیم دسته دو رو الگو که دهستن ثابت کاهشی ویا افزایشی میان در یک الگو جمالت یا حاال

  افزایشی و مربعی میان در یک یا

 کاهشی و مربعی

  افزایشی. افزایشی 

  ....و دیگه دعد منهای یا اضافه به عدد یک ضربدر یا

 ی جمله چند فقط مواقع بیشتر. داریم نظم میان در یک اما هم سر پشت جمالت تو نداره خاص نظم کال

 نیست نیاز عمومی و کلی ی رابطه و دمیخوان ما از رو بعد

  مثال  (◇

1, 1, 4, 8 ,2, 11 ,10 ,18,... 

 رو الگو کنید دسته دو

  فرد های الگو شماره با الگو جمالت

 ... ،10  ،2  ،4 ،1  

  دشدن زیاد تا 1 تا 1 

1n-2 

  زوج الگوهای شماره با الگو جمالت

، ...18  ،11  ،8  ،1   

  دشدن زیاد تا 5 تا 5

5n-2 

2 ,10 , 5 ,20, 16, 40 ,65,... 



 

 

  فرد های شماره با الگو 

 ...– 16 – 5- 2  

2× 1+2 =5 

5× 1+1 =16 

16× 1+4 =65 

... 

  زوج جمالت شماره با الگو

10،20،40،80,.... 

   باشه هم ای دیگه طور ممکنه البته

 ....– 16 – 20 – 5 – 10 - 2 

2×5=10 

5-10 =5 

5×4=20 

4-20 =16 

16×1=48 

1-48 =45 

.... 

******************************************** 

 هر حتی یا دمیشن ضرب ثابتی ددع در الگو جمالت بار هر که  هستند صورت این به هم ها الگو از تعدادی

  دبشن تقسیم ثابتی عدد بر بار

  نمیگیم رو هست توانی که  رو رابطه  نه و اسمش نه که هندسی تصاعد الگوهای همون



 

 

  ( مثال

5 , 25 , 125 , 625,... 

 .....و میشه برابر 5 الگو جمالت بار هر 

******************************************** 

  د.باشن افزایشی الگوی ها مخرج یا و ها صورت ممکنه میکنیم دقت رو ها مخرج و  ها صورت که 

 ...و دباشن داشته ای رابطه مخرج و صورت ممکنهد، برن جلو و دبشن ضرب عددی در ممکنه

  مثال (◇

          1        1           1        2  

   ،0 ----,     ----     ، ----     ، -----     ، ..... 

         1         2        5        1 

 

 0             1             2         1         4 

----       ، ----      ، -----      ، -----     ، -----     ، ... 

2             1          4           5        6 

 

n-1 

------      

n+1 

 

********************************************  



 

 

  مثال (◇

  

1         2         1         4             ..... 

 

 

  1             1                 6             10 

----         -----            ------           -----              ....   

  1             4               9             16 

 

  الگو ارهشم اول ردیف

  خودش×  شکل شماره                     : هست مربعی الگوی مخرج 

 

 2(÷  بیشتر یکی×  شکل )شماره                           : مثلثی الگوی صورت

 

  صورت             : دهم شکل مثال 

(10×11)÷2=55 

  مخرج                                      

10×10=100 

 

55      

------ 

100 

 



 

 

 مثلثی الگوهای از دیگه مثال یک و

  مثال (◇

4      , 2      , 11      , 16    ,... 

  +1      +4         +5 

  هست مثلثی نوع از 

 . مینویسیم رو مثلثی الگوی و الگو شماره اصلی ی الگو باالی پس

1      2      1      4.... 

1     1      6       10... 

4     2      11     16.... 

 از کمتر یا بیشتر واحد چند بگیم که دندارن مثلثی الگوی با ثابتی اختالف اصلی الگوی جمالت که بینید می 

  :گیریم می کمک  الگو شماره از پس. هست مثلثی الگوی

  بده جواب رو الگو جمالت که بشه جمع عددی یه با باید و نویسیم می رو مثلثی الگوی ی رابطه

 

n(n+1) 

----------- +□ 

     2 

هست 1 مثلثی عدد اولین حاال   

  بشه مساوی اصلی الگوی ی جمله اولین با نویسیم می که ای رابطه باید 

 1+□=4>>>>□=1 

  بیشتره واحد 2    ؟ هست یک که داره الگو شماره با ای رابطه چه 

1+(1+2)=4 

 : میشه  طهراب پس . هست صورت همین به,  هم بعدی جمالت برای



 

 

n(n+1) 

-----------+(n+2) 

     2 

******************************************** 

 د.میکنن برقرار الگویی ی رابطه هم با اعداد و دهستن هوش تست واقع در  ها الگو از تعدادی

22-49-16-.. 

 

2×2=49 

4×9=16 

1×6=18 

1×8=8 

******************************************** 

 قبلی شکل شماره مربع مثال یا و بعدی و قبلی شکل شماره به میشه مربوط رابطشون هم  ها الگو از بعضی

  بعدی و

 (مثال◇ 

1      2        1       4...... 

 1  ,   5  ,   11   ,   25-.. 

قبلی الگوی شماره مربع+  الگو شماره مربع  

 

1)  (1×1)+(0×0)=1 

2)  (2×2)+(1×1)=5 

1)  (1×1)+(2×2)=11 



 

 

  : دوم ی رابطه  

2n(n-1) + 1 

1 ( +قبلی الگوی شماره×  الگو شماره برابر2)  

 . میخواد خالقیت و دقت کم یه اوردنش دست به روش

 : داریم کنیم کم واحد یک الگو جمالت از اگه

 0                    4                 12                .. 

  

2×1×0     ,  2×2×1         , 2×1×2          , ... 

 : داریم اینجا تا

2n(n-1) 

  گردونیم می بر کردیم کم که رو واحد یه اون حاال 

2n(n-1)+1 

        

---------------------------------------- 

  جمالت با الگو همین

1           2             1         ... 

5  ,      11  ,        25 ,      ... 

بعدی عدد=  بعدی شکل شماره مربع+   شکل شماره مربع  

1)  (1×1)+(2×2)=5 

2)  (2×2)+(1×1)=11 

1)  (1×1)+(4×4)=25 

.... 



 

 

  : دوم ی رابطه

2n(n+1)+1 

 

 کسری الگوی مثال

1،1،6،10،... 

 2(÷ بیشتر یکی×  شکل شماره)                      : هست مثلثی الگوی شکل کل

1        2         1          4        ...... 

1        1         4           4        ..... 

0          2          2          6       ..... 

  الگو شماره ترتیب به

  سیاه دایره تعداد

  سفید دایره تعداد

  میشه ام 20 شکل 

20×21 

---------=210 

     2 

  مربعی الگوی و دهستن ثابت ها جمله تو تا دو تا دو سیاه های دایره تعداد 

 : یشهم و هست برابر تعداد هم 21 و 20 شکل برای پس



 

 

20÷2=10 

10×10=100 

  هست سفید ی دایره مابقی و 

210-100=110 

  : میشه سیاه به سفید نسبت پس 

110         11 

------   =  -----  

100          10 

 تعداد باره در مختلف های گروه و تاالر میشه پرسیده زیاد ماا نمیشه مربوط الگوها به البته که سوال یه و

)ویس در فرستادم همکار برای قبال رو ویس با رو جواب شده داده ارقام با تکرار بدون یا تکرار با اعداد

 آرشیو هست(

 دو.       مجاز غیر تکرار,  کارت در نوشت؟ میتوان رقمی چهار زوج عدد چند  0،1،4،5،6 های کارت با

 :میشه حالت

 : باشه صفر یکان وقتی -1

4×1×2×1=24 

  : باشه 6 یا 4 یکان وقتی-2

1×1×2×2==16 

  کنیم می جمع رو ها جواب 

16+24=60 

 با پس نیاورده تکرار بدون از اسمی چون.  باشه زوج که میخوایم رقمی چهار عدد   0،1،4،5،6 های رقم با

 . هست نظر مد تکرار

  داریم جایگاه 4 

□×□×□×□= 



 

 

  6یا4یا0 داریم انتخاب 1 یکان

  یا دبگیرن قرار دمیتونن رقم 5 هر صدگان و دهگان و باشه نمیتونه صفر هزارگان و

4×5×5×1=100 

 

 


