
 دنباله یعنی چی؟

یه سری عدد که پشت سر هم چیده شدن حاال یا رابطه ی ریاضی بینشون 

هست )دنباله ی منطقی(یا این که ویژگی مشترک دارن)دنباله منطقی /غیر 

 منطقی(

 

  شناسایی اعداد آشناست  قدم صفرم 

  قدم بعدی تشخیص این که دنباله منطقیه یا نه .. اگه سیر افزایشی

متناوب و قابل حدس بود منطقیه پس سریع برو کمان  کاهشی جمالت

قیه و باید جمله ها رو تک به تک بررسی کنی. طبکش اگه نه که غیرمن

همینجا دقت کن اگه ویژگی مشترک داشتن دیگه کمان ممان نکش ... 

باشن..توان  3تک به تک بررسی کن ..مثال همشون غیر اولی مضرب 

 شن خالصه.کامل باشن ...تو یه چی مشترک با

  جمله ی اول مهمترین جمله ی دنباله است و باید حتما تو محاسبات

 ازش استفاده شه! حق نداری بذاریش کنار!

  ذات دنباله های منطقی متناوبه ... یعنی هم جمله هاش ..هم کم و زیاد

شدن هاش حتی اعداد روی کمان هاش)مثال همشون زیاد میشن یا 

 ه ... همه چیشو شامل میشه.همشون توان کاملن(...ذاته دیگ

  خب قشنگم حاال که تشخیص دادی دنباله ات منطقیه برو روابط متناوبی

که میبینی و بنویس )متناوب یعنی بیشتر از یه بار اومده( و تقدم 



عملگرهای ریاضی و در نظر بگیر اول ضرب)یا ضریب نزدیک( رو چک کن  

 بعدش برو سراغ جمع و تفریق.

 جمله های ریز دنباله شروع نکن جیزن...گمراهت میکنن. لطفااااااااااا از 

  خب همون اول کار که داری اعداد رو کمان هارو مینویسی به جمله های

مع ارقام/ضرب ستفاده ای ازونا شده مثال جقبلی نگاه کن شاید یه ا

یا هم که خیلی  ارقام/یکان/دهگان/توان های یکان و دهگان و ... (

 ثل:ویژگی تابلویی دارن م

 اعداد متوالی 

 اعداد فرد/زوج 

 اعداد اول 

 توان کامل اعداد 

 ضرایب یک عدد 

  اعداد با فاصله ی یکسان 

 

 از رو قبلی هم ساخته نشد و شترک نداشتن و ب حاال اگه ویژگی مخ

روی کمان ها هم به تو الگوریتم خاصی نداد باید بری سراغ پله ای 

ها کمان بکشی و بررسی  ها ... یعنی یه دور دیگه روی اعداد رو کمان

 ها  از از سر.



  این از منطقیا .... اومدیم و همون اول فهمیدی منطقی نیست ... چیکا

 میکنی؟

 یا ویژگی مشترک داره که اون تکلیفش مشخصه 

  تا حالت زیر پیش میاد 3یا یکی از 

  برعکس کردن ارقام )اکثرا برا دو رقمی هاست ... عددای چغر بد بدن

کن شاید به یه دردی و ازین قبیل و برعکس  33و  14و  41مثل 

 بخورن... توان دوی برعکس ببینی نزنی شیم آن یو(

  جمع/تفریق یا ضرب/تقسیم ارقام یه الگوی مشخص بهت بده )دنباله

 شروع میشن( 44یا  41هایی که با 

 نه های تعادلیوز 

 

 :دنباله ی فیبوناچی و شبه فیبوناچی 

1         1        2       3          5         8      13        21      ….. 

  اعداد روی کمان ها بدون در نظر گرفتن کمان اول همان اعداد خود دنباله

 یا اوپراتور ترکیبی از جمله های خود دنباله هستن.

 

  یکی)چنتا( در میون :دنباله های 

 بیشتر از یه عالمت سوال داشته باشه 

 سیر افزایشی کاهشی سینوسی داشته باشه 



 )دوتا عدد بغل هم مثل هم باشن )به شرط عدم تناوب ضرب 

 

  شیما یادت باشه تناوب رو همه جا رعایت کن...یه کمان بشه ضرب بقیه

 ه.د تکرار شجمع یعنی داری اشتبا میزنی..ضرب حداقل یکبار دیگه بای

  همیشه حواست باشه تا آخرین کمان رو چک کن که تو تله ی تستی

 نیفتی.

 .مثل توابع دنباله ی ثابت هم میتونیم داشته باشیم 

 

 :دنباله های کسری 

 !اول ستونی و بعد سطری چک کن چون سریع به چشم میان معموال 

  تعریفیا رابطه ی سریع بین صورت و مخرج پیدا میکنی یا باید از رو 

سری بری که فقط کافیه فرمول جمع اعدادمتوالی رو بلد باشی ... یا 

 مستقیم خودشه یا با یه فاکتور گرفتنی چیزی تولید میشه.

  سطری ستونی نشد برو تو کار زیگزاگی ...استادت طراح سوال باشه

 همه رو زیگزاگی میده شک نکن.

 

 مثال اینجوری .... عدهارو شبیه به هم کن بعد شروع کن مقایسه کن

ط باشه یکی صحیح یکی کسری ... همه رو ببر تو یه نباشه یکی مخلو



قابل ی لمقیاس که بتونی مقایسه کنی.قاعدتا یه گرم شیما با یه کیلو ع

 مقایسه نیست.

  بعضی وقتا طراح سر به سرت میذاره ... اصال دنباله ریاضی ای درکار

 بگیرش.نیس ... مثل پسورد و تکرار اینا در نظر 

  مسخره بازی جدیدی که دانشگاه هاران داده بود یادت باشه این که خود

 جمله به توان برسه با یه عددی جمع یا تفریق بشه مثال.
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1/x    2/y ……… 27/230…..29/246 ………54/446 

x+y=? 

 

  1/4            2/7        3/10           4/ 13   …………    21/? 
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  1/2          2/5            3/11         4/20    .......    17/? 
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