
  خاطر سپردن چند با به اگهی بسیار دشوار است. ،دنوجود دار الگوهادر یی که اهپیدا کردن رابطه

 را حل کرد.از مسائل الگویابی  تعدادیتوان ساده، می یرابطه

 :: تعداد اعداد متوالی(1)ی رابطه

   1+(  
    

 =)

*********************************************************************************** 
 حساب کنید.را  50تا  7: تعداد اعداد متوالی صحیح از 1 مثال

  )+1=44 است. 1ی اعداد صحیح، فاصله*
7-50

1
)

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

 را به دست آورید. 50تا  10: تعداد اعداد فرد متوالی از 2مثال 

 است. 2ی اعداد فرد متوالی، *فاصله

 است. 49، عدد 50و  10ترین عدد فرد بین *بزرگ

 است. 11، عدد 50و  10ترین عدد فرد بین *کوچک

20=1+(  
11- 49

2
) 

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

 را به دست آورید. 100و  20، بین 6عداد مضرب : تعداد ا3مثال 

 است. 6، 6رب ی اعداد مض*فاصله

 است. 96، عدد 100و  20بین  6ترین عدد مضرب *بزرگ

 است. 24، عدد 100و  20بین  6ترین عدد مضرب *کوچک

13=1+(  
24- 96

6
) 

 



ترین عدد این تشکیل شده باشد و کوچک 3عدد مضرب  15ای، از اگر مجموعه: 4مثال 

 ترین عدد این مجموعه چه عددی است؟، بزرگباشد 6مجموعه، 

 15 تعداد اعداد: *

 ؟ ترین عدد: بزرگ*

 6 ترین عدد: کوچک*

 3 ی اعداد: فاصله*

  ) =15-1=14  ( داریم:1ی )طبق رابطه
؟-6

3
)         15=1+(  

؟-6

3
) 

   =14؟             -6=14×3=42=؟           6+42=48                           
؟-6

3
  

 است. 48ترین عدد این مجموعه، پس، بزرگ

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

 اعداد متوالی: مجموع: (2)ی رابطه

  
   

 =

 

 (محاسبه می کنسیم.1ی )تعداد اعداد را از رابطه*

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

 را حساب کنید. 100تا  32از  صحیح، مجموع اعداد متوالی: 5مثال 

 آوریم.(به دست می1ی )را از رابطه 100و  32ابتدا تعداد اعداد متوالی صحیح بین *

 تعداد اعداد: 1+32-100=69

ی تعداد اعداد متوالی صحیح طبق است، در محاسبه 1ی اعداد صحیح چون فاصله*

 .است 1مخرج (، 1ی )رابطه

 69 تعداد اعداد: *

 100 ترین عدد: بزرگ*

 32 ترین عدد: کوچک*



 

=  4554   (:2ی )طبق رابطه
69×132

2
 = 

69(×32+100)

2
 

 است. 4554، عدد 100تا  32جموع اعداد صحیح متوالی از پس م

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

 را حساب کنید. 50تا  5،از 4مجموع اعداد متوالی مضرب : 6مثال 

 48 : 50و  5بین  4عدد مضرب ترین بزرگ*

 8 : 50و  5بین  4ترین عدد مضرب  کوچک*

 4 ی اعداد: فاصله*

 آوریم.(به دست می1ی )رابطه تعداد اعداد را از *

11=1+(  
8-48

4
) 

 آوریم.(به دست می2ی )مجموع اعداد را از رابطه *

   308  =
11×56

2
  =

11×(8+48)

2
 

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

ی الگوهای عددی )به عنوان مثال؛ صدمین اُمین جمله n* برای پیدا کردن 

ها توان مجموع اعداد متوالی فلشها اعداد متوالی باشد، میشلک(که مقدار افزایش آن

  ی اول جمع کرد.را پیدا کرد و با جمله

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

 ی زیر را پیدا کنید.ی دنبالهدهمین جمله: 7مثال 

   ،  ...29     ،18      ،10      ،5      ،3 

 
 

ها برابر ها را پیدا کنیم. تعداد فلشبرای حل چنین الگوهایی، ابتدا باید تعداد فلش

ها یکی کمتر از تعداد اعداد است. دانیم که همیشه تعداد فاصلهها؛ و میاست با تعداد فاصله

ها شـــله( تشکیل شده باشد، تعداد فلــــعدد )جم 10اله از ـپس اگر این دنب

 10-1=9ها(برابر است با: فاصله)

66 

28 

2+  5+  8+  11+  



فلش را به  9یم حاصل جمع عددهای روی چون روند این الگو افزایشی است، می توان

 ی دهم به دست آید.( جمع کنیم تا جمله3اول ) دست آوریم و با جمله
 

   ،  ...29     ،18      ،10      ،5      ،3 

 

 

یا  5-2=3) 3ی اصلهها، اعداد متوالی هستند با فمی بینیم که عددهای روی فلش

ترین عدد روی و باید بزرگاست  2ها، عدد ترین عدد روی فلش(. کوچک5-8=3

ترین عدد روی (می توانسیم بزرگ1ی )ها را هم پیدا کنیم. طبق رابطهفلش

 ها را پیدا کنیم.فلش

 10-1=9 ها: تعداد فلش*

 3 ها: ی عددهای روی فلشفاصله*

 2 ها: ترین عدد روی فلشکوچک*

 ؟ ها: ترین روی فلشبزرگ*

  ) =9-1=8  ( داریم:1ی )طبق رابطه
؟-2

3
)         9=1+(  

؟-2

3
) 

   =8؟             -2=8×3=24=؟           2+24=26                               
؟-2

3
  

 است. 26ها، ترین روی فلشپس، بزرگ

 کنیم:(محاسبه می2ی )ها را از رابطهبعد، مجموع اعداد روی فلشی  مرحله

 9 ها: تعداد فلش*

 26 ها: ترین عدد روی فلشبزرگ*

 2 ها: ترین عدد روی فلشکوچک*

=  126   (:2ی )طبق رابطه
9×28

2
  =

9(×2+26)

2
 

(جمع می کنیم و 3ی اول الگو )ها را با جمله، مجموع اعداد روی فلش ی آخردر مرحله

 126+3=129 ی دهم به دست می آید.جمله

2+  5+  8+  11+  ... 

ی اولجمله  

هامجموع اعداد روی فلش  

14 



 توان مراحل زیر را برای به دست آوردن الگو محاسبه کرد:به طور خالصه می

 های مورد نیازتعداد فلش( 1
 های اعداد روی فلشفاصله( 2
 هاترین عدد روی فلشکوچک( 3
 هاترین عدد روی فلشبزرگ( 4
 هامجموع اعداد روی فلش( 5
 5ی ی اول الگو به مرحلههاضافه کردن جمل( 6

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

 ی الگوی زیر را پیدا کنید.صدمین جمله: 8مثال 

      ،  ...174      ،90      ،36      ،12 

 

 100-1=99 ها: تعداد فلش( 1

 54-24=30 ها: ی عددهای روی فلشفاصله(2

 24 ها: ترین عدد روی فلشکوچک(3

 ؟ ها: روی فلش عدد ترینبزرگ(4

=  99-1=98  ( داریم:1ی )طبق رابطه
؟-24

30
         99=1+(  

؟-24

30
) 

   =98  ؟         -24=98×30=2940       =؟  24+2940=2964       
؟-24

30
  

 است. 2964ها، روی فلش عدد ترینپس، بزرگ

 ها:(مجموع اعداد روی فلش5

   147906  =
2

  =
99(×24+2964)

2
 

 الگوی صدم:(6

147918=12+147906 

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

24+  54+  84+  

1494 



 ها در شلک دهم چند تا است؟تعداد دایره: 9مثال 

 

 

 الگوی شلک به صورت زیر است:

  ،  ...20      ،13      ،8      ،5 

 

 10-1=9 ها: ( تعداد فلش1

 5-3=2 ها: ی عددهای روی فلش(فاصله2

 3 ها: ترین عدد روی فلش(کوچک3

 ؟ ها: ترین عدد روی فلش(بزرگ4

=  9-1=8  ( داریم:1ی )طبق رابطه
؟-3

2
         9=1+(  

؟-3

2
) 

=  8؟           -3=8×2=16=؟           3+16= 19                                
؟-3

2
  

 است. 19ها، ترین عدد روی فلشپس، بزرگ

 ها:فلش (مجموع اعداد روی5

   99  =
2

  =
9(×3+19)

2
 

 :ها در شلک دهمتعداد دایره(6

104=5+99 

 

 ی شلکشماره×ی شلک+ شماره4ی موجود در این الگو:                         رابطه* 

104=4+10×10 

 

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

 

 

3+  5+  7+  



لک از کنار هم قرار دادن تعدادی چوب کبریت با ـــــدر الگوی زیر، هر ش: 10مثال 

 واحد ساخته می شود. در شلک دهم، چند چوب کبریت وجود دارد؟ی اندازه

 

 

 

 

 الگوی شلک به صورت زیر است:

   ،  ...90      ،42      ،12 

 

 10-1=9 ها: ( تعداد فلش1

 48-30=18 ها: ی عددهای روی فلش(فاصله2

 30 ها: ترین عدد روی فلش(کوچک3

 ؟ ها: ترین عدد روی فلش(بزرگ4

=  9-1=8  ( داریم:1ی )طبق رابطه
؟-30

18
         9=1+(  

؟-30

18
) 

=  8؟           -30=8×18=144=؟           30+144= 174                 
؟-30

18
  

 است. 174ها، ترین عدد روی فلشپس، بزرگ

 ها:(مجموع اعداد روی فلش5

   918   =
9(×30+174)

2
 

 در شلک دهم: هاچوب کبریت(تعداد 6

930=12+918 

 

 (ی شلکشماره×3)×(ی شلکشماره ×3 +1)  ی موجود در این الگو:رابطه* 

930(=1+3×10)(×3×10) 

30+  48+  
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