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ّذف اصلی از تذریس الگَّب ، ثبز شذى رّي ٍ تَاًبیی ثررسی ٍحل 

هسبئل دیذى زٍایبی هختلف یک هسئلِ است ٍ یبفتي راثطِ ثیي اػذاد ٍ 

 .اشکبل است

خبصی ثِ دًجبل ّن  تؼریف الگَ:یک رشتِ اػذاد یب اشکبل کِ طجق ًظن 

 .آهذُ اًذ ٍ درسرتبسر ایي رشتِ تکرار شذُ اًذ

ٍ در دٍ حبلت            افسایشی یب کبّشی یب فقط تکرار ثبشٌذالگَّب هی تَاًٌذ 

  ) ػذدی ٍ شکلی (   ّستٌذ.

    1،    3،  5،  7الگَی افسایشی                                       ... ، 

 02،  18،  16... ،                                      الگَی کبّشی    

  2،  1،  2، 1... ،           الگَی تکرار شًَذُ                        

 

 
گرٍُ ًسین داًش

 

@nasimedanesh6



ٍقتی هی گَیین ػذد ثؼذی ایي الگَ یب  راثطِ یک الگَ را پیذا کٌیذ هٌظَر 

 چیست ؟

ػذد ّر شکل  شکل ٍک راثطِ ی هٌظن ثیي شوبرُ ی هی داًین الگَ ی

 است )تؼذاد هْرُ ّب (

ایي راثطِ  ،  کِ داًش آهَز ثبیذ ثب تَجِ ثِ شوبرُ ی شکل ٍ ػذد ّر دستِ

ثبشذ الجتِ هوکي است یک الگَ ثیش از یک راثطِ داشتِ  را ثِ دست آٍرد

 ست ّستٌذ.درّن  ّوگی  ٍ

چرا ثرخی الگَّب را هؼرفی هی کٌین؟ تب داًش آهَز ثب ثرخی الگَّب آشٌب 

 .ًوبیذ کشفشذُ ٍ ٍجَد راثطِ را در آى ّب 

 ثرای ًوًَِ ، الگَی ػذد فرد را ثررسی هی کٌین

 دارد. کل پٌجن الگَی زیر چٌذ دایرُدر شکل زیر هی خَاّین ثذاًین  ش

 

 

 1شکل          0شکل               3شکل             4شکل        5شکل      

تَجِ داًش آهَز را ثِ شوبرُ ی شکل ٍ تؼذاد هرثغ در ّر شکل ٍ تغییرات 

 آى ، جلت هی کٌین 
 گرٍُ ًسین داًش



 قذم اٍل رسن جذٍل هی ثبشذ

 قذم ثؼذی راثطِ ی ثیي شوبرُ ی شکل ٍ ػذد دستِ

کِ شوبرُ ی  شکل ّب یکی یکی پس از رسن جذٍل ، داًش آهَز هی ثیٌذ 

دٍتب دٍتب  (ػذد ّر دستِاضبف هی شًَذ ٍلی تؼذاد دایرُ ّبی ّر شکل )

 ثٌبثرایي تؼذاد دایرُ ّبی شکل پٌجن ّفت تب هی شًَذ. اضبف هی شًَذ

را ثِ دست ثیبٍر ،داًش آهَز ثبیذ دًجبل شکل پٌجبُ حبل اگر ثگَیٌذ 

ِ ی فرهَلی ثبشذ زیرا ًوی تَاًذ ثب رسن شکل حل کٌذ ٍخیلی ٍقت راثط

گیر است ٍ ّن فضبی کبفی ًذارد ٍ اٍ ثبیذ آهبدُ شَد کِ راثطِ ی الگَ را 

 .ثذٍى رسن شکل ثِ دست آٍرد

اگر ثب ًشبى دادى الگَ ٍ فرصت دادى ثِ فراگیراى ، کوی صجَر ثبشین ، 

ش آهَزی ثگَیذ هي یک داًّستٌذ کسبًی کِ ًظراتی ثذٌّذ ازجولِ 

دایرُ ثِ شکل اٍل اضبف هی کٌن ٍ هی گَین شوبرُ ی شکل را ضرة در 

دستِ ی دٍتبیی هی کٌن ٍ در آخر ، آى یکی خَدم را کِ اضبف کردم 

شوبرُ ی شکل(        ×0) -1 =ثرهی دارم.             

 
 گرٍُ ًسین داًش



ثب  در حقیقت داًش آهَز شکل ّب را ثِ صَرت هرثغ یب هستطیل هی ثیٌذ کِ

 ف کردى یک دایرُ ٍ کن کردى آى ، راطِ را ثِ دست هی آٍرد.باض

اگر داًش آهَزی ثگَیذ هي دستِ ّبی دٍتبیی را ًگبُ هی کٌن ٍ هی 

 شوبرم ٍ یکی ثِ آى ّب اضبف هی کٌن ، درست گفتِ است.

 

 

 

ثب تشَیق ٍ توریي کبر را اداهِ هی دّین 
 

الگَی زیر را ثِ دست ػذد شکل  پٌجبّن از داًش آهَزاى هی خَاّین 

 آٍرًذ.

 ، ...12  ،7  ،4  ،1 

 گبم اٍل رسن جذٍل است

 گبم دٍم راثطِ ی شوبرُ ی شکل ٍ ػذد

 گرٍُ ًسین داًش 



 

 

         

 

 

 

 

ثِ داًش آهَزاى فرصت هی دّین تب در گرٍُ یب ثِ صَرت فردی ثِ یبفتي 

ّر الگَیی هی تَاًذ چٌذیي راثطِ  قطؼبراثطِ ی الگَ ترقیت شًَذ ٍ 

داشتِ ثبشذ ٍ ثرای یبفتي راثطِ ی ثرخی الگَّب ، حتوب ثبیذ دست ثِ قلن 

 شذ ٍ شکل کشیذ

 یک هْرُ هی ثیٌذ .   1در شکل 

 رُ   هْ   4      0شکل    

 هْرُ    7          3شکل 

 1شکل  0شکل  3شکل  4شکل  ... 52شکل 

 1 4 7 12  ؟

  

    

      

ثب آزهبیش ٍخطب راثطِ ّب را جست ٍ جَ هی کٌذ.

 گرٍُ ًسین داًش



 

شکل ّب را اٍ ثبیذ راثطِ ای ثیبثذ کِ ثِ توبم شکل ّبی الگَ جَاة ثذّذ. 

ٍ شکل ّب را تغییر هی  طَری رسن هی کٌذ کِ ثِ یبفتي جَاة کوک کٌذ.

 دّذ.

 

 

کٌذ ٍثب یک هرثغ  3ضرة در در ایي جب هی ثیٌذ شوبرُ ی ّر شکل را کِ 

 جوغ کٌذ ، ثرای ّوِ ی شکل ّب جَاة هی دّذ.

 ثرای ّر شکل جَاة هی دّذ.  شوبرُ ی شکل(×3) - 0=

 

 

 

 

 گرٍُ ًسین داًش 



 

 شوبرُ شکل   ( × 3)- 0=جَاة             

             148=0-(3×52) 

 هی آٍرًذ.ثب توریٌبت هتٌَع کن کن هْبرت الزم را ثِ دست 

 

 

 
 گرٍُ ًسین داًش

1395 

گروه علمی نسیم دانش 
 

37633206190 محسن سوقی  
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66206726120 مهدی پوریان
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