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SINIF

ÇALIŞMA KAĞIDI

1 Mesut KIŞLAKGökmen GÖKKOCA

CEBİRSEL İFADELER
Örüntüler ve İlişkiler

NOT:NOT:NOT:NOT: Belirli bir kurala göre dizilen sayı dizilerine 
sayı örüntüsü denir.
Sayı örüntülerinde n. adımı ifade eden cebir-
sel ifadeye sayı örüntüsünün genel terimi 
(kuralı, temsilci sayısı) denir.

•   2, 4, 6, 8, 10, ... 2n

•   9, 14, 19, 24, 29, ... (5n + 4)

NOT:NOT:NOT:NOT: Bir örüntünün kuralını belirlemek için önce-
likle sayılar arasındaki ilişkiyi incelememiz 
gerekir. Daha sonra bulunan artış veya azalış 
miktarı ile genel terimin sembolü olan “n”’yi 
çarparız. Kuralı yazabilmemiz için son adım 
olarak da n’ye herhangi bir adımı yazarak, o 
adımdaki sayıyı elde edebilmek için gerekli 
işlemi ekleriz.

Örnek:  3, 10, 17, 24, 31, ... şeklinde verilen sayı 
örüntüsünün kuralını (genel terimini) bulalım.

Kuralı bulabilmek için ilk önce sayılar arasındaki 
ilişkiye bakalım. Adımlar arasında “+7”’lik artış görü-
nüyor.

O halde; “+7” ile “n”’yi çarpım olarak yazıyoruz.

7.n

Daha sonra “n” yerine adımları (terimleri) yazarak 
adımlarda bulunan değerleri elde etmeye çalışaca-
ğız. Yani n=1 dersek 1. adımdaki 3 sayısını, n=2 der-
sek 2. terimdeki 10 sayısını elde etmeye çalışacağız.

n=1 için 7.n = 7.1 = 7 olur. 3’ü elde edebilmek için 
bulduğumuz sayıdan 4 çıkartmamız lazım.

n=2 için 7.n = 7.2 = 14 olur. 10’u elde edebilmek için 
bulduğumuz sayıdan 4 çıkartmamız lazım.

Her adım için bunu uyguladığımızda aynı sonuca 
ulaşacağımız için;

Kural (genel terim) = 7.n - 4 olur.

3       10      17       24       31

+7 +7 +7 +7

1 Aşağıda verilen örüntülerin kuralını (n. terimini) bul.

•   3, 8, 13, 18, 23, ...

•  1, 7, 13, 19, 25, ...

•  45, 42, 39, 36, 33, ...

• (8.1 + 1), (8.2 + 1), (8.3 + 1), (8.4 + 1), ...
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Yukarıda üçgenler kullanılarak oluşturulan örüntünün 
ilk 3 terimi verilmiştir.
Buna göre, örüntünün adımlarındaki üçgen sayısını 
veren örüntünün genel terimini bulun.

1. terim 2. terim 3. terim
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Bu çalışma kağıdının cevaplarına ulaşmak 
için sitemizi ziyaret edin.

Tüm hakları saklıdır.©

NOT:NOT:NOT:NOT: Kuralı verilen bir örüntünün herhangi bir adı-
mı istendiğinde, kuralda bulunan genel terim 
(n) yerine istenilen adım yazılarak, o adımdaki 
sayı değerine ulaşılır.

Örnek: Genel terimi 3n + 2 olan sayı örüntü-
sünün 5. ve 8. adımlarını bulalım.

 5. terim = 3.5 +2 = 15 + 2 = 17

 8. terim = 3.8 + 2 = 24 + 2 = 26

4 Kuralı -2n + 3 olan sayı örüntüsünün ilk 4 adımını bul.

5 Genel terimi 10n - 7 olan sayı örüntüsünün ilk 3 teri-
minin toplamı kaçtır?

6 Genel terimi 6n + 5 olan sayı örüntüsünün 30. terimi 
ile 50. terimi arasındaki fark kaçtır?

3 Temsilci sayısı 7n + 8 olan sayı örüntüsünün 15. adı-
mını bulun.

7 Kuralı a.n -4 olan sayı örüntüsünün ilk adımı 13 oldu-
ğuna göre bu örüntünün 7. adımı kaçtır?

8 18, 22, 26, 30, 34, ...
Yukarıda ilk 5 adımı verilen sayı örüntüsünün 41. 
adımına hangi sayı gelir?

9 Gökmen sağlıklı yaşam için her gün spor yapmaya 
karar veriyor. Bunun için ilk gün 150m koşmuş ve 
sonraki her gün koşu mesafesini 15m arttırarak koş-
maya devam etmiştir. Buna göre;
a. Gökmen’in ilk 5 gün koştuğu mesafeleri bul.

b. Gökmen’in koştuğu mesafelerin genel terimini bul.

c. Gökmen’in 29. gün kaç metre koştuğunu bul.

d. Gökmen’in 25. gün koştuğu mesafe ile 33. gün 
koştuğu mesafe arasındaki farkı bul.


