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عددي صححبخشپذ�ريالگوهاي اعداد 
معرف

عددي الگوهاي و عدد


عددهنو�س �ادآولايري

بخش اول: الگوهای عددی

معّرفی دنباله، جمله و انواع الگو

قبل از پرداختن به مفهوم الگوها، الزم است به تعریف »دنباله« و »جمله« بپردازیم.

یا اشکال هندسی که به ترتیب خاصی در کنار هم قرار می گیرند، دنباله گفته  از اعداد  در ریاضیات به فهرستی 

می شود؛ و به هر کدام از اعداد موجود در دنباله، یک جمله گفته می شود.

بنابراین الگوها را می توان دنباله هایی از اعداد یا اشکال در نظر گرفت که بین جمالت آن ها روابط خاصی برقرار 

انواع الگوها آشنا شده اید، می دانید که الگوها به طور کلی به دو دسته  با  است. همان طور که در سال های گذشته 

تقسیم می شوند که عبارت است از: 1( الگوهای عددی                            2( الگوهای هندسی

)منظور از الگوهای هندسی، دنباله ای از اشکال می باشد که بین جمالت دنباله، رابطه ی خاصی برقرار است.(

مثال در دنباله ی اعداد فرد، مقدار جمله ی چهارم برابر است با .................... .

7 و 5 و 3 و 1

جمله ی چهارم

پاسخ عدد 7،  

مثال با توّجه به الگوی هندسی مقابل، شکل مربوط به جمله ی چهارم را رسم کرده و محیط آن را حساب 

کنید.

 (1) (2) (3)

؟

پاسخ همان طور که مشهود است در شکل اول، 2 مربع داریم. در شکل دوم، 3 مربع داریم. در شکل سوم، 4 

مربع داریم. بنابراین در شکل بعدی، یک مربع به تعداد مربع های شکل قبلی اضافه می شود.
ضلع 12 = تعداد اضالع دور تا دور = محیظ شکل چهارم →  

شکل چهارم
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راهبرد حل در انواع الگو

برای پیدا کردن مقدار عددی یک جمله در الگوی عددی، ابتدا باید بین جمالت موجود در الگو، یک رابطه پیدا کرد. 

رابطه ها می توانند ساده )یک عملگری(، یا غیر ساده )بیشتر از یک عملگر( باشند.

... و 20 و 15 و 10 و 5 رابطه ی بین جمالت ساده است و شامل یک عملگر جمع 
+ 5

مثال در الگوی عددی 

می باشد.

رابطه ی بین جمالت غیر ساده است و شامل دو عملگر ضرب و  ... و 32 و 7 و 2

× 5-3

مثال در الگوی عددی 

تفریق است.

برای پیدا کردن مقدار عددی یک جمله در الگوی هندسی، ابتدا جدول نظام دار مربوط به الگوی داده شده را رسم 

می کنیم؛ سپس بین مقادیر عددی که به صورت افقی در جدول نوشته شده اند یک رابطه  مشخص می کنیم.

رابطه ای که کشف می کنید می تواند بین اعدادی که به صورت ستونی در جدول نوشته شده اند نیز در نظر گرفته 

شود. بنابراین کشف ساختار آرایشی یک رابطه در الگوهای هندسی دارای تنوع زیادی است.

مثال همان طور که در سال های قبل آموخته اید به دنباله ی اعداد ... و 10 و 6 و 3 و 1، الگوی اعداد مثلثی 

می گویند؛ چرا که با استفاده از اشکال هندسی به تعداد 3 عدد و 6 عدد و 10 عدد و ... می توان مثلث های منظم ساخت.

(1) (2) (3) (4)

حال به الگوی هندسی مقابل توّجه کنید.    

پاسخ 

)1+ شماره( × شماره

2
= رابطه ی عمودی

شماره

تعداد دایره

1 2 3 4

1 3 6 10

4 5
2

10�
�

کشف جمله ی nُام در الگوهای صعودی دارای رابطه ی ساده با عضو ثابت

منظور از جمله ی nاُم، جمله ی مجهولی است که با جمالت اولیه ی داده شده در الگو، فاصله دارد. بنابراین بعد از 

کشف رابطه بین جمالت ابتدایی یک الگو می توان آن رابطه را برای جمله ی nاُم نیز به کار برد.

دستور کار:
1( محاسبه ی تعداد جمالت بین آخرین جمله ی داده شده و جمله ی مجهول. *

2( کشف رابطه بین جمالت ابتدایی. *

3( انجام  عملیات محاسبه ای بین اعداد حاصل از 2 روش باال. *
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?  ، ... و 7 و 5 و 3 مثال مقدار عددی جمله ی هفدهم در الگوی مقابل را محاسبه کنید. 

پاسخ  براساس دستور کار: تعداد جمالت مجهول 14 = 3 - 17 

2 + ⇒ رابطه  
                              مقدار جمله ی هفدهم → 35 = 7 + 28 = 2 × 14

↓                                                                    
                                                                   مقدار آخرین جمله ی داده شده

الگو  در  کلی  رابطه ی  از یک  استفاده  آن  و  دارد  وجود  نیز  راه ساده تری  nاُم  جمله ی  برای کشف   
هن�ته

می باشد.
مقدار عددی جمله = 1 + )2 × شماره ی جمله(  روش دوم برای حل مثال قبل :  

                                                         مقدار جمله ی هفدهم 35 = 1 +  )2 × 17(

تمچــــر�ن

1. نهمین مضرب عدد 8 ، ..................... است.

2. در دنباله ی اعداد زوج، مقدار جمله ی ششم را محاسبه کنید.

 ( )n =12 3. با توّجه به الگوی اعداد مربعی، مقدار جمله ی دوازدهم را حساب کنید. 

4. با توّجه به شکل، به سؤاالت پاسخ دهید.

الف( شکل چهارم را رسم کنید.

ب( در شکل هفتم چند زاویه ی قائمه وجود دارد؟)جدول نظام دار(

?  ، ... و 7 و 5 و 3
+2

جمله ی سومجمله ی هفدهم

(1) ش�ل

(2) ش�ل
(3) ش�ل
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با توّجه به دو عملگر جمع و تفریق موجود بین جمالت در الگوی عددی زیر، در جاهای خالی اعداد مناسب   .5

بنویسید.

   , , , , , ,7 5 8
+3+3 -2

...............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
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بخش دوم: یادآوری عدد نویسی

مهم  ترین جدول ارزش مکانی دارای 12 رقم و 4 مرتبه می باشد. )برای اعداد غیر اعشاری(

میلیاردمیلیونهزارتایییکی

صدیصدیصدیصدی

هر چه به سمت چپ جدول برویم بر ارزش ارقام افزوده می شود و هر چه به سمت راست جدول برویم از ارزش 

ارقام کاسته می شود.

ارزش  به  توّجه  با  را  به راست هر رقم  از سمت چپ  باید  بنویسیم،  به شکل گسترده  را  بخواهیم عددی  هرگاه 

مکانی اش معنی کرده و مقدار آن را بنویسیم.

مثال بزرگ ترین عدد هفت رقمی را با ارقام فرد به شکل گسترده بنویسید.

پاسخ ارقام فرد ← 1 و 3 و 5 و 7 و 9

9 9 9 7 5 31 9000000 900000 90000 7000 500 30 1, , � � � � � � �

مثال می خواهیم 6 واحد به یکان میلیون در عدد 456880121 اضافه کنیم. در عدد به دست آمده، ارقام 

موجود در چه مرتبه هایی تغییر کرده اند؟ 

پاسخ  یکان و دهگان میلیون

4 5 6 8 8 0 1 2 1

6 2
6

4 8 8 0 1 2 1

, ,
�� � �� � ��

جاهای خالی را پر کنید. مثال

الف( یکان میلیارد یعنی ................ دسته ی ............... میلیونی.
ب( صد دسته ی هزارتایی ............. از یکان میلیون است. 

ب( کمتر پاسخ الف( 10 - 100 

شبانه روز
×24

÷
ساعت

×60

÷
دقیقه ×60

÷
هن�ته  یادآوری پل های تبدیل واحدهای زمان : ثانیه

مثال 12 ساعت یعنی چند دقیقه؟

12 60 720� � � پاسخ 
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 بخش سوم: بخش پذیری

می گوییم  باقی مانده صفر شود؛  که  کنیم، طوری  تقسیم  مقسوم علیه  بر  را  مقسوم  هرگاه  بخش پذیری:  تعریف 

مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر )قابل قسمت کردن( است.

عبارت  در  باقی مانده  بنابراین  است.  مقسوم علیه  از  کوچک تر  همیشه  باقی مانده  تقسیم،  درستی  رابطه ی  بنابر 

m ، می تواند یکی از اعداد 0 یا 1 یا 2 یا ... )n - 1( باشد. n

روش مفهومی در اثبات بخش پذیری

عددی  دسته های  رسم  به  مکانی شروع  ارزش  بیش ترین  از  می نویسیم، سپس  به صورت گسترده  را  عدد  ابتدا 

می کنیم و برای هر دسته جدا رابطه ی بخش پذیری را بررسی می کنیم.

مثال بررسی کنید آیا عدد 145 بر 2 بخش پذیر است؟

145 = 100 + 40 + 5 پاسخ  

همان طور که مشهود است یک دسته ی صدتایی به 2 دسته ی 50 تایی قابل 
قسمت است. 4 دسته ی ده تایی نیز به 2 دسته ی 20 تایی قابل قسمت است. 
ولی از یکی ها، 2 دسته ی 2 تایی به اضافه ی 1 عدد یکی باقی مانده داریم. پس 

145 بر 2 بخش پذیر نمی باشد. 

هن�ته هر گاه در گسترده نویسی، بیش از یک دسته ی 10تایی یا 100تایی یا ... داشتیم، برای ساده شدن 

کار، می توان رابطه ی بخش پذیری را برای یک دسته بررسی کرد و همان نتیجه را برای دسته های تکراری به کار برد.

مثال بررسی کنید 54 بر 5 بخش پذیر است؟

54 = 50 + 4 پاسخ  

↓                                                                                                                                       
                                                                                                                    یعنی 5 دسته ی 10 تایی

به جای 5 تا ده تایی، 1 دسته ی ده تایی را بررسی می کنیم. چون 4 تا یکی باقی مانده داریم 
54 بر 5 بخش پذیر نمی باشد.

روش مفهومی بخش پذیری بر 3 و 9

آیا تا به حال دّقت کرده اید چرا عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد؟ یک عدد 

3 رقمی را در نظر بگیرید، آن را به شکل گسترده می نویسیم. در تقسیم یک دسته ی صدتایی بر 3، فقط یک مربع 

باقی می ماند. و در تقسیم یک دسته ی ده تایی بر 3 نیز فقط یک مربع باقی می ماند.

10 10 10 10 10 10 10 10

سف�د دسته ��

شده لايرهنگ دسته ��

م�ماهند باق�

م�ماهند. باق� ���ها

�ماهند. هن باق� مچ�زي دهتا��ها از
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یعنی درست به اندازه ی تعداد صدتایی ها و ده تایی ها، باقی مانده داریم. حال باید دانه های باقی مانده را با یکی ها 

جمع کرده و دوباره شروع به دسته بندی کنیم. اگر چیزی باقی نماند، بخش پذیری بر قرار است. 

مراحل باال را برای بخش پذیری بر 9 می توان به همان ترتیب انجام داد.

مثال آیا 32 بر 9 بخش پذیر است؟

پاسخ                                                                                           2 + 30 = 32  

از )1( دسته ی ده تایی )1( دانه باقی می ماند بنابراین از 3 دسته ی ده تایی )3( دانه 
باقی مانده داریم. حال 3 را با 2 یکی جمع کرده و روی هم 5 دانه باقی می ماند که 

یک دسته ی 9 تایی را تشکیل نمی دهند.
پس 32 بر 9 بخش پذیر نمی باشد. 

�ادآولايري

میانبرهای بخش پذیری: در این بخش بعضی از راه های ساده و میانبر را با هم مرور می کنیم.

1( اعداد زوج بر 2 بخش پذیرند. )194( *

2( هرگاه مجموع ارقام عددی بر 3 یا 9 بخش پذیر باشد، آن عدد بر 3 یا 9 بخش پذیر است.)270( *

3( هر عدد با یکان صفر یا 5، بر 5 بخش پذیر است. )5555( *

4( هر عدد با یکان صفر ، بر 10 بخش پذیر است. )9990( *

* ( )3 2 5 40��� 5( هر گاه رقم یکان و دهگان عددی صفر باشد یا بر 4 بخش پذیر باشد، آن عدد بر 4 بخش پذیر است. 

6( هر عدد که بر 2 و 3 بخش پذیر باشد، بر 6 بخش پذیر است. )108( *

با عملگر ضرب می توان دامنه ی بخش پذیری اعداد را گسترش داد. برای نمونه عدد 30 بر 15  هن�ته 

بخش پذیر است. چون 15 یعنی 3 × 5 و عدد 30 هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر می باشد. 

تمچــــر�ن

1. با ارقام )5 ، 0 ، 7 ، 3 ، 6( بزرگترین عدد 8 رقمی را با رقم  و حروف بنویسید.

رقم:

حروف:

در این عدد، رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد؟

کدام رقم دارای کمترین ارزش مکانی است؟

ماهنده باق�
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3024568917 2. عدد مقابل را به شکل گسترده بنویسید. 

3. اولین رقم از سمت چپ عددی در مرتبه ی صدگان میلیون قرار داد این عدد چند رقمی است؟

6 داریم. در جاهای خالی اعداد خواسته شده را بنویسید. 1 0 8 2, , , , 4. پنج کارت با شماره های 

الف( بزرگترین عدد زوج 4 رقمی با صدگان 8:

ب( کوچکترین عدد فرد 5 رقمی:

درست         نادرست  پ( عدد 6100822 را می توان ساخت.  

5. باقی مانده ی تقسیم  بر 20 کدام عدد نمی تواند باشد؟

 9 )4   20 )3   18 )2   1( صفر

6. به روش مفهومی اثبات کنید 42 بر 9 بخش پذیر نمی باشد؟

7. کدام عدد بر 15 بخش پذیر است؟

 540 )4   115 )3   318 )2   350 )1

درست         نادرست  8. عدد 1256925 بر 4 بخش پذیر است.  

9. بزرگ ترین رقمی را که در جای خالی می توان گذاشت طوری که عدد حاصل بر 6 بخش پذیر شود، چیست؟
9 64

10. در تقسیم عدد 425 بر 3، از دسته های صدتایی .............. دانه و از دسته های ده تایی .............. دانه، باقی خواهد 

ماند که در مجموع با یکی ها برابر می شود با ............. دانه ی باقی مانده، بنابراین 425 بر 3 بخش پذیر ...............
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مفهوم اعداد اول و مرکب و اعداد متباین

اعداد طبیعی، اعدادی هستند که از عدد )1( شروع می شوند و تا بی نهایت ادامه دارند.

هر عدد طبیعی و بزرگ تر از )1( که فقط بر خودش و بر یک، بخش پذیر باشد، عدد اول نامیده می شود. مانند اعداد 

2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13 و 17 و 19 و 23 و ...

حال عددی که اول نباشد، عدد مرکب نام دارد. مانند 15 ، 18 و ...

بنابراین دو عدد که نسبت به هم اول باشند، دو عدد متباین نامیده می شوند، مانند دو عدد 6 و 35

..............................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................
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 بخش چهارم: معّرفی اعداد صحیح

مفهوم مجموعه و آشنایی با چند مجموعه عددی

ریاضیات  در  عددی  مجموعه ی  چند  معّرفی  به  سپس  شد،  خواهیم  آشنا  مجموعه  مفهوم  با  ابتدا  بخش  این  در 

می پردازیم. به طور کلی در لغت نامه ی دهخدا، کلمه ی مجموعه به معنی جمع شده و گرد آمده، می باشد.

به عبارت ساده تر می توان گفت به دسته ای از اعداد که دارای خواص مشترک باشند، یک مجموعه ی عددی گفته 

می شود؛ و به هر عدد داخل این مجموعه، یک عضو گفته می شود. همچنین اعضای یک مجموعه را داخل عالمتی به 

��� قرار می دهند.�
��

��
��
��

نام آکوالد 

در ریاضیات، با توّجه به ویژگی های اعداد، مجموعه های عددی متنوعی وجود دارند. که ما در این بخش به معّرفی 

3 مجموعه ی بزرگ عددی، بسنده می کنیم.

∞( می باشد که  * مجموعه ی اعداد طبیعی: این مجموعه شامل عدد یک و تمام اعداد بزرگ تر از یک، تا بی نهایت )
N � �{ , , , ... , }1 2 3 با حرف N و به شکل مقابل نمایش داده می شود. 

مجموعه ی اعداد حسابی: این مجموعه شامل عدد صفر و یک و دو و ... تا بی نهایت می باشد که با حرف W  و به  *

W � �{ , , , , ... , }0 1 2 3 شکل مقابل نشان داده می شود.  

آشنایی با اعداد مثبت و منفی و معّرفی اعداد صحیح

حرکت(  )شروع  ستاره  نقطه ی  در  راکون  دو 

دویدن  به  شروع  سوت  صدای  با  و  ایستاده اند. 

به  خواهند کرد، طوری که راکون شماره ی )1( 

جهت راست و راکون شماره ی )2( به جهت چپ 

)در 2 جهت مخالف(، می دوند.

همان طور که می بینید هر 2 جهت مسیر حرکت راکون ها، به فاصله  های 1متری واحد بندی شده است. سوت به 

صدا در می آید و بعد از گذشت چند ثانیه یک اتّفاق عجیب می افتد، هر دو راکون در مدت زمان مساوی به فاصله ی 

3 متری رسیده اند و متوقف شده اند.

به نظر شما کدام راکون برنده است؟ ½

چگونه طول مسیر حرکت راکون ها را می توان با عدد بیان کرد؟ ½

بله درست است، هر دو راکون برنده هستند و می توان گفت راکون ها مسیری به طول 3 متر را در 2 جهت مخالف 

پیموده اند.

متر 3 متر 2 متر 1 متر 1 متر 2 متر 3

حر�ت شروع هنقطهي

*
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ولی برای داور مسابقه جهت حرکت راکون ها مهم است. چگونه عددی تعریف کنیم که بتواند جهت حرکت را نیز 

نشان دهد؟

چه جالب! می توانیم از عالمت های دلخواه  و  مثل استفاده کنیم. مثاًل راکون شماره ی )1( در نقطه ی 3 و راکون 

شماره ی )2( در نقطه ی 3 قرار دارند.

 
-2 -1 0 +1 +2

-∞ دانش آموز عزیز! با توّجه به مسابقه ی راکون ها، می توانید فرض کنید محوری از اعداد به شکل ∞+

در ریاضیات وجود دارد. طوری که نقطه ی صفر همان محل شروع حرکت یا مبدأ است. و برای آن که حرکت می تواند 

در دو جهت متفاوت انجام پذیرد، ریاضی دانان به جای استفاده از عالمت های متنوعی که با آن ها بتوان جهت حرکت 

معّرفی کرده اند.  اعداد سمت چپ  برای  را  منفی  و  راست  اعداد سمت  برای  را  مثبت  دو عالمت  داد؛  نشان  نیز  را 

)عالمت ها در سمت چپ اعداد نوشته می شوند و می توان عالمت مثبت را برای عدد ننوشت.(

با  این مجموعه را  با مجموعه ی جدیدی آشنا می شوید که دارای اعداد مثبت، صفر و اعداد منفی است.  بنابراین 

عالمت »Z« نشان می دهند و با نام مجموعه ی اعداد صحیح معّرفی می کنند.

Z �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��{ , ... , , , , , , , , , ... , }4 3 2 1 0 1 2 3 4

هن�ته  برای نقطه ی صفر چون در محل شروع حرکت است، عالمتی در نظر گرفته نمی شود.

هن�ته اعداد کسری و اعشاری نمی توانند جزء اعداد صحیح باشند، مگر کسرهایی که قابلیت ساده شدن 

�
� �

6
2

3 داشته باشند. مانند: 

مثال بررسی کنید هر کدام از اعداد زیر متعلق به کدام مجموعه ی عددی است؟

الف( 252 ← عضو مجموعه ی اعداد طبیعی، حسابی و صحیح است.

ب( 13/06← به هیچ کدام از 3 مجموعه ی مذکور تعلّق ندارد.

ج( 90- ← عدد منفی بوده و به مجموعه ی اعداد صحیح تعلّق دارد.

18 ← ساده شده ی این کسر، عدد 9 می باشد که به هر 3 مجموعه ی مذکور متعلّق است.
2

د(  

مفهوم قرینه در اعداد صحیح

به محور اعداد صحیح توّجه کنید، فرض کنید در نقطه ی صفر آینه ای قرار داده ایم، آینه تصویر اعداد سمت راست 

را داخل خود )در سمت چپ محور( تشکیل می دهد و تصویر اعداد سمت چپ را داخل خود )در سمت راست محور( 

تشکیل می دهد طوری که فاصله ها را تغییر نمی دهد.
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