
                          کاربرگ الگوها                         ونام خانوادگی:                                                       نام  ردیف

 .دیسیهر الگو را بنو ستمیاعداد ب ریز یدر الگوها 1

3      6       9      12  

4     9      14      19  

 .دیادامه ده یعدد بعد 3را تا  ریز یالگوها 2
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4      7       10      13 

  ریز ی( با توجه به الگو 3 3

 

 

 

  .دیسیشماره شکل و تعداد مربع را بنو نیب یکل ی( رابطه  الف

 ؟شده است لی( شکل هجدهم از چند مربع تشک ب

 .دیرسم کن ریز یاز الگوها کیرا در هر  یدو شکل بعد 4
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  دیبه سواالت پاسخ ده ریز یهندس ی( با توجه به الگو 5 5

 . دی( جدول را کامل کن ب                                     . دیالگو را رسم کن ی( شکل بعدالف

 ؟داشته باشد رهیدا 80وجود دارد که  یشکل ای( آ د                    ؟ها در شکل پنجاهم چند است رهی( تعداد دا ج

 

 

 

 

 

 

 

 ؟شکل هشتم و شکل پنجاهم چند ستاره دارد ریز یدر الگو 6

 

 

 

 ؟شود یم لیتشک دیو چند مثلث سف اهیشکل دهم از چند مثلث س ریز یهندس ی( در الگو 7 7

 

 

8 

 

 ؟شده است لیاز چند شکل تشک ستمیبا توجه به شکل روبرو شکل ب

 

 

 

 

 

 (نییپا فیرد اول : راهنمایی) دیرا کامل کن ریز یعدد یالگو 9
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 پاسخ

1) 

3 ,6,9,12,... 

  شماره الگو ×3 شهیرابطه م

 

3×1=3 

3×2=6 

3×3=9 

ام 20 یجمله                                 60=20×3   

 

4,9,14,19,... 

  هست 5با ثابت  یشیافزا الگو

 1 یمنهاشماره الگو  × 5

5×1-1=4 

5×2-1=9 

5×3-1=14 

  شهیام م 20جمله 

5×20-1=99 
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2) 

4,8,12,16,20,24,28,32,... 

 4× شماره الگو 

5,8,13,20,29,40,.... 

  شنیم ادیز یهر بار با عداد فرد متوال

5+3=8 

8+5=13 

13+7=20 

20+9=29 

29+11=40 

 

2,12,60,240,720,1440,... 

  شنیضرب م یعیدر اعداد طب یجمله به صورت نزول هر

2×6=12 

12×5=60 

60×4=240 

240×3=720 

720×2=1440 
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 1,2,4,7,11,16,22,29,37,.. 

  شنیم ادیز یعیطب یبا اعداد متوال 

1+1=2 

2+2=4 

4+3=7 

7+4=11 

11+5=16 

16+6=22 

 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,.. 

  یناتچ بویهست دنباله ف یهر جمله مجموع دو جمله قبل

1,4,9,16,25,36,49,... 

  خودش× شکل  شماره :یمربع الگو

 2,9,37,149,597,2389,9557,... 

 یجمله بعد شهیم 1( به اضافه 4× )هر جمله  

14,28,42,56,70,84 

  شماره شکل 14×

8,16,24,32,40,48,56,64, .. 

8 شماره شکل  

6,11,16,21,24,31,36,... 
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  هست 5با ثابت  یشیالگو افزا

(5×)+1 

  نکهیا ای

6×2-1=11 

6×3-2=16 

6×4-3=21 

6×5-4=24 

6×6-5=31 

 

4,7,10,13,16,19,22,.. 

 شهیپس م کنهیم دایپ شیتا افزا 3تا  3

 1به اضافه  3شکل ضربدر  شماره

3) 

3،5،7،9،11,... 

  هست 2با ثابت  یشیافزا 

 (2×)+1 

  شهیم م 18شکل  

 (2×18)+1=37 
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4) 

 

 

 

 

3،5،7،9،11,... 

 ( 2×□)+1 

  هست 2با ثابت  یشیافزا

1،3،6،10،15،21,.. 

 2(÷ شتریب یکی× )شماره شکل  : یمثلث یالگو 

 دیجد یجمله  شهیم دیجد ی+ شماره الگو یتعداد قبل نکهیا ای

 ( پاسخ الف و ب5

 

 

 

 

 6,12,18,24,30,36,.. 

  شماره الگو  6 ×

  شهیام م 50شکل 

6×50=300 
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 (ب 

6×=80 

□=❎ 

 ستین ریبخش پذ 6بر  

6) 

  خودش× شماره شکل   :هست یمربع یالگو

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

  شهیام م 8 شکل

8×8=64 

  شهیم 50شکل  

50×50=2500 

7) 

1،3،6،10,... 

 2(÷ شتریب یکی× )شماره شکل  : هست یمثلث یالگو

1      2      3     4...... 

1    1     4      4  ..... 

0      2     2     6..... 

  شماره الگو بیترت به

  اهیمثلث س تعداد

  دیمثلث سف تعداد
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  شهیام م 10شکل 

10×11
2
= 55      

  یمربع یدو تا دو تا تو جمله ها ثابت هستن و الگو اهیس یتعداد مثلت ها

  شهیهم تعداد برابر هست و م 9و  10شکل  یبرا پس

10÷2=5 

5×5=25 

  هست دیمثلث سف یو مابق

55-25=30 

8) 

1،8،27,... 

  شماره شکل× شماره شکل × شکل  شماره:  هست یمکعب یالگو 

1×1×1=1 

2×2×2=8 

3×3×3=27 

  شهیام م 20

20×20×20=8000 

 

2،5،10،17,... 

  1خودش( + × )شماره شکل  

  یمربع یاز الگو شتریب یکی یعنی
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1×1+1=2 

2×2+1=5 

3×3+1=10 

 (20×20)+1=401 

 

 3با ثابت  یشیافز ا نییپا فیرد (10

2،5،8،11،14, 

 (3×)-1 

 ادیبه دست م نییاز مجموع و حاصلضرب دو عدد پا انیدر م کیباال  فیرد

2+5=7 

5×8=40 

11+8=19 

11×14=154 

14+17=31 

17×20=340 

 

20+23=43 

23×26=598 
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