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Mír 19.1 Seichimh 
Is féidir le slánuimhreacha patrúin an-spéisiúil a chruthú mar thoradh ar oibríochtaí 
bunúsacha. Tá patrúin le fáil thart orainn i ngach áit ach iad a chuardach.

Tá patrúin uimhreacha simplí ann cosúil leis na cinn seo:

1, 3, 5, 7, 9, …  Déantar gach uimhir trí 2 a shuimiú leis an uimhir roimpi.

2, 6, 18, 54, …  Déantar gach uimhir tríd an uimhir roimpi a mhéadú faoi 3.

10, 7, 4, 1, −2, …  Déantar gach uimhir trí 3 a dhealú ón uimhir roimpi

Seo patrún simplí eile:

0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, … 'suimigh 4 leis an uimhir roimpi'

Ach má thógaimid an digit dheireanach de gach ceann de na huimhreacha thuas, 
gheobhaimid an patrún seo a leanas:

0, 4, 8, 2, 6, 0, 4, 8, 2, 6, 0, 4, …

Sa chéad phatrún bíonn gach uimhir níos mó de 4 ná an uimhir roimpi. 
Tá an dara patrún beagáinín níos casta.
Athfhilleann na huimhreacha i mbloic de 5 uimhir. Tá an patrún céanna i ngach bloc.

Patrúin agus Seichimhca
ibi

dil

19

 • patrún nó seicheamh uimhreacha a 
shainaithint,

 • riail 'téarma go téarma' a úsáid,
 • cuir síos ar sheicheamh i bhfocail,
 • téarmaí atá fós le teacht a thuar  

i bpatrún athfhillteach,
 • seicheamh líneach a shainaithint,
 • an nú téarma i seicheamh líneach 

a fháil,

 • seicheamh líneach a dhéanamh as 
cruthanna,

 • seicheamh cearnach a shainaithint,
 • seicheamh easpónantúil a 

shainaithint,
 • seichimh líneacha, chearnacha 

agus easpónantúla a ghrafadh.

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú conas:
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Thart ar an mbliain 1200 AD, tháinig Leonardo  
Fibonacci ó Pisa ar sheicheamh uimhreacha  
a fheictear go minic sa domhan nádúrtha.

De réir mar a chruthaítear craobhacha nua,  
déantar an patrún seo a leanas:  
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (Comhair an líon  
“craobhacha nua” ag gach leibhéal.) 

Faightear gach uimhir tar éis na chéad  
uimhreach tríd an dá uimhir roimpi a shuimiú.

1

1

2

3

5

6

5

4
3

2

1

8

13

Seichimh a thugtar ar na patrúin uimhreacha thuas. 
Is é atá i gceist le seiceamh ná sraith uimhreacha in ord faoi leith.

Is seicheamh é  1, 3, 5, 7, 9, …
   
 1ú téarma 4ú téarma cuireann na poncanna in iúl go leanann an seicheamh ar aghaidh.

Téarma a thugtar ar gach uimhir.
An t-ionad a thugtar ar an áit a bhfuil an uimhir sin sa seicheamh.

Sa phatrún thíos, cruthaítear an seicheamh 3, 6, 9, 12, 15, … 

Patrún

Ionad 1 2 3 4 5
Téarma 3 6 9 12 15

Is é 15 an cúigiú téarma. Tá 15 chearnóg ann.
Tagann méadú de 3 ar an bpatrún de réir mar a théitear ó théarma amháin go dtí an 
chéad téarma eile. 
 tá 18 gcearnóg sa séú patrún sa seicheamh.
Dá réir sin, is é 18 an séú téarma sa seicheamh.

Is as na 
téarmaí a 
dhéantar 
an 
seicheamh.
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Déanann an riail ‘téarma go téarma’ cur síos ar an gcaoi le dul ó théarma amháin go dtí 
an chéad cheann eile i seicheamh.

Is é an riail ‘téarma go téarma’ le haghaidh 4, 8, 12, 16, 20, … ná ‘cuir 4 leis’.
Is é an riail ‘téarma go téarma’ le haghaidh 2, 6, 18, 54, … ná ‘iolraigh faoi 3’.
Is é an riail ‘téarma go téarma’ le haghaidh 30, 25, 20, 15, … ná ‘bain 5 uaidh’.

Nuair a dhéantar cur síos i bhfocail ar sheicheamh, is gnách go dtugtar an chéad téarma 
agus ansin an riail ‘téarma go téarma’.

Sampla 1

 (i) Tosaíonn seicheamh ag 7 agus cuirtear 4 le gach téarma chun an chéad 
téarma eile a fháil. Scríobh síos na chéad 6 théarma sa seicheamh.

 (ii) Déan cur síos i bhfocail ar an seicheamh seo: 27, 24, 21, 18, …

 (i) Is iad na chéad 6 théarma sa seicheamh ná: 7, 11, 15, 19, 23, 27.

 (ii) Tosaíonn an seicheamh ag 27 agus baintear 3 ó gach téarma chun an 
chéad téarma eile a fháil.

Cleachtadh 19.1
 1. Scríobh síos na chéad cheithre théarma eile i gcás gach ceann de na seichimh seo a 

leanas:

 (i) 3, 5, 7, 9, 11, … (ii) 2, 5, 8, 11, 14, … (iii) 4, 8, 12, 16, 20, …
 (iv) 20, 18, 16, 14, … (v) 50, 45, 40, 35, … (vi) 12, 8, 4, …

 2. Scríobh síos na chéad trí théarma eile sna seicimh seo a leanas:

 (i) 1, 2, 4, 8, … (ii) 2, 6, 18, … (iii) 3, 9, 27, …
 (iv) 1, 4, 9, 16, … (v)   1 _ 3  , 1, 3, … (vi)   1 _ 2  ,   2 _ 3  ,   3 _ 4  , …

 3. Breathnaigh ar an seicheamh seo:

4, 7, 10, 13, …

Is é an riail téarma go téarma ná 'cuir 3 leis'. 
Scríobh síos na chéad trí théarma eile sa seicheamh seo.

 4. Scríobh síos na chéad cheithre théarma sna seichimh seo a leanas:

 (i) Tosaigh ag 2 agus comhair ar aghaidh i gcéimeanna de 4.
 (ii) Tosaigh ag 5 agus comhair ar aghaidh i gcéimeanna de 3.
 (iii) Tosaigh ag 3 agus comhair ar aghaidh i gcéimeanna de 5.
 (iv) Tosaigh ag 30 agus comhair siar i gcéimeanna de 4.
 (v) Tosaigh ag 210 agus comhair ar aghaidh i gcéimeanna de 3.
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 5. Déan cur síos i bhfocail ar na seicimh seo a leanas:

 (i) 3, 6, 9, 12, … (ii) 28, 24, 0, 4, … (iii) 10, 15, 20, 25, …
 (iv) 16, 14, 12, 10, … (v) 26, 23, 0, 3, … (vi) 2, 3  1 _ 2  , 5, 6  1 _ 2  , …

 6. I gcás gach ceann de na seichimh seo a leanas, tugtar na chéad cheithre théarma 
agus na rialacha. Scríobh síos na chéad trí théarma eile i ngach seicheamh.

 (i) 2, 4, 6, 8, … Suimigh 2 leis an téarma deiridh.
 (ii) 2, 4, 6, 10, … Suimigh an dá théarma roimhe le chéile.
 (iii) 2, 4, 8, 16, … Méadaigh an téarma deiridh faoi dhó.
 (iv) 2, 4, 10, 28, … Iolraigh an téarma deiridh faoi 3 agus ansin bain 2 uaidh.

 7. Tosaíonn seicheamh le 3, 4, 6, 10, …
An riail ná:

Dúblaigh an uimhir dheiridh agus bain 2 uaithi.

Céard é an chéad uimhir eile sa seicheamh seo?

 8. Is é 5 an chéad téarma i seicheamh.
Is é an riail ‘téarma go téarma’ ná ‘cuir 6 leis’.

 (i) Céard é an dara téarma sa seicheamh?
 (ii) Céard é an cúigiú téarma?

 9. Cóipeáil agus críochnaigh an tábla seo:

1ú Téarma Riail ‘téarma go téarma’ 2ú, 3ú, 4ú agus 5ú téarma

8 15

14 9, 13, 17, 21

12, 15, 18, 21

0 23

212 27, 22, 3, 8

10. Is é 11 an séú téarma i seicheamh.
Is é an riail ‘téarma go téarma’ ná ‘bain 3 uaidh’.

 (i) Céard é an cúigiú téarma sa seicheamh?
 (ii) Céard é an chéad téarma?

11. Seo trí sheicheamh:
(a) 7, 14, 21, 28, … (b) 6, 11, 16, 21, 26, … (c) 3, 7, 11, 15, 19, …
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Líon isteach na boscaí sna habairtí seo a leanas:

 (i) I seicheamh (a), is iolraí ar  gach téarma sa seicheamh.

 (ii) I seicheamh (b), tá na téarmaí ar fad níos mó de  ná iolraí ar .

 (iii) I seicheamh (c), tá na téarmaí ar fad níos lú de  ná iolraí ar .

12. Sa seicheamh seo thíos, suimíonn tú an dá uimhir roimhe chun an chéad uimhir eile 
a fháil.

…  5  8  13  21  …  …

 (i) Scríobh síos an chéad dá uimhir eile den seicheamh.
 (ii) Scríobh síos an uimhir a thagann roimh 5.

13. Seo an riail chun téarma i seicheamh a fháil.

Iolraigh an téarma roimhe faoi 3 agus suimigh 2.

Is iad 2, 8 agus 26 na chéad trí théarma sa seicheamh. 
Oibrigh amach an chéad dá théarma eile.

14. Tá pátrún i seiceamh le feiceáil sa tábla thíos. Is ionann gach téarma sa seiceamh 
agus líon na gcearnóg sa phátrún. Cóipeáil agus críochnaigh an tábla.

Patrún

Ionad 1 2 3
Téarma 5 8

15. Scríobh síos na chéad sé théarma   
Táim ag cuimhneamh ar sheicheamh. 
Is é 4 an tríú téarma. 
Is é an riail ná ‘iolraigh faoi 2’.

 
sa seicheamh seo.

16. Is é an riail do sheicheamh ná ‘iolraigh an téarma roimhe faoi 2 agus cuir 2 leis’. 
Is é 3 an chéad téarma sa seicheamh.

 (i) Scríobh síos an dara téarma.
 (ii) Oibrigh amach an séú téarma.
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17. I ngach ceann de na seichimh thíos, is tairiseach í an difríocht idir na téarmaí. 
Cóipeáil gach seicheamh agus líon isteach na huimhreacha atá ar iarraidh.

 (i) 4, 6,  ,  ,  , 14, … (ii) 25,  , 19,  , 13, 10, …
 (iii) 1,  , 11,  , 21,  , … (iv)  , 10,  ,  , 19,  , …

Fiosrú:
Féach na patrúin uimhreacha seo.

Scríobh síos an chéad líne eile i ngach patrún gan áireamhán a úsáid.

Ansin bain úsáid as áireamhán chun do chuid freagraí a sheiceáil.

Patrúin Uimhreach 1 Patrúin Uimhreach 2 Patrúin Uimhreach 3

1  9 1 2  11 3  11  33 9  1  9

11  9 1 2  101 33  11  363 9  12  108

111  9 1 2  1001 333  11  3663 9  123  1107

1111  9 1 2  10001 3333  11  36663 9  1234  11106

Ag obair mar ghrúpa, déanaigí iarracht patrúin de bhur gcuid féin a chruthú. 
Cuirigí bhur gcuid torthaí i gcomparáid le torthaí grúpaí eile.

Mír 19.2 Patrúin athfhillteacha 

…
Is é an patrún atá i gceist leis na ciorcail dhaite thuas ná glas, bándearg, gorm, buí, glas, …
Athfhilleann an patrún i mbloic de 4.
Is é patrún na gciorcal glas ná 1, 5, 9, …
Is é patrún na gciorcal buí ná 4, 8, 12, …

Cén dath atá ar an 35ú ciorcal?
Ó tharla go n-athfhilleann an patrún gach 4 chiorcal, féachfaimid cé mhéad bloc de 4 
chiorcal atá in 35 ciorcal agus ansin cé mhéad ciorcal sa bhreis atá ann.

35 4 4  8 agus 3 sa bhreis

Mar gur 3 chiorcal sa bhreis atá ann, breathnóimid ar dhath an 3ú ciorcal sa bhloc de  
4 chiorcal.

Tá an ciorcal sin gorm. Ciorcal gorm atá i gceist leis an 35ú ciorcal, mar sin.
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Sampla 1

Seo thíos patrún athfhillteach atá déanta de litreacha:

…A B C D E A B C D E A

 (i) Céard é an 25ú litir?
 (ii) Céard é an 43ú litir?
 (iii) Céard é an 61ú litir?

 (i) Athfhilleann an patrún i mbloic de 5 litir. 
Chun an 25ú litir a fháil, roinn 25 ar 5. 
25 ÷ 5  5, i.e. cúig bhloc iomlána. 
Dá réir sin, is é an 25ú litir an litir dheireanach sa bhloc. 
Mar sin, is é E an 25ú litir.

 (ii) Roinntear 43 ar 5 leis an 43ú litir a fháil, i.e. 43 ÷ 5. Is é 8 an freagra a 
fhaightear agus tá 3 litir sa bhreis ann. 
Mar gur 3 litir sa bhreis atá ann, is é an tríú litir sa bhloc an litir atá uainn. 
C atá sa litir sin. 

Is é C an 43ú litir.

 (iii) Roinntear 61 ar 5 leis an 61ú litir a fháil, i.e. 61 ÷ 5. Is é 12 an freagra a 
fhaightear agus tá 1 litir amháin sa bhreis ann. 
Mar gur 1 litir amháin sa bhreis atá ann, is é an chéad litir sa bhloc an litir 
atá uainn. 
Is é A an 61ú litir, mar sin.

Fiosrú:
Tá 100 bláth ag  
garraíodóir.
Is mian leis iad a chur i bpotaí (i ngrúpaí de 3) feadh cabhsa.
Taispeáin go mbeidh bláthanna fágtha aige má úsáideann sé an patrún seo.

I ngrúpa, dearaigí patrún a d'fhéadfadh sé a úsáid ionas nach mbeadh aon 
bhláthanna fágtha aige.

(Tabhair faoi deara: ní mór go n-athfhillfidh an patrún tar éis gach trí phota).

Cuirigí bhur bpatrún i gcomparáid le patrúin grúpaí eile sa rang.
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Cleachtadh 19.2
 1. Is patrún athfhillteach de chruthanna céimseatúla é seo.

…
 (i) Céard iad an chéad dá chruth eile?
 (ii) Liostaigh ionad na chéad trí chiorcal. An bhfuil patrún ann?
 (iii) Cén cruth lena mbaineann an patrún 3, 7, …?
 (iv) Céard é an 21ú cruth?
 (v) Céard é an 37ú cruth?
 (vi) Más cearnóg é an 61ú cruth, céard é an 62ú cruth?

 2. Is patrún athfhillteach de thíleanna daite é seo:

…
 (i) Céard é an chéad dath eile sa phatrún?
 (ii) Cén dath atá ar an 30ú tíl?
 (iii) Cén dath atá ar an 48ú tíl?
 (iv) Má tá dath dearg ar an 63ú tíl, cén dath atá ar an 65ú tíl?
 (v) Scríobh síos patrún na dtíleanna gorma.
 (vi) Cén t-ionad ina bhfuil an 6ú tíl ghorm?

 3. Iolraithe ar 6 atá sa phatrún thíos.

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, …

Seo an patrún a fhaightear má scríobhtar síos an digit dheireanach de gach uimhir:

6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, …

Tabhair faoi deara gur patrún athfhillteach atá ann.

 (i) Céard iad an chéad dá uimhir eile sa phatrún sin?
 (ii) Céard é an 24ú huimhir sa phatrún?
 (iii) Céard é an 51ú huimhir sa phatrún?
 (iv) Cén t-ionad ina bhfuil an cúigiú 8 sa phatrún?

 4. Is patrún athfhillteach de chruthanna céimseatúla é seo.

…

 (i) Céard é an chéad chruth eile sa phatrún?
 (ii) Liostaigh ionad na chéad trí thriantán. 

Ansin scríobh síos ionad an cheathrú triantáin.
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 (iii) Céard é an 26ú cruth?
 (iv) Céard é an 38ú cruth?
 (v) Cén cruth a dhéanann an seicheamh 3, 8, 13, …?

 5. Scríobh síos na chéad deich n-iolraí de 8.

 (i) Taispeáin go ndéanann na digití deiridh de na hiolraithe seo patrún 
athfhillteach.

 (ii) Cé mhéad digit a bhíonn ann sula dtosaíonn an patrún ag athfhilleadh?
 (iii) Cén uimhir atá sa 100ú hionad sa phatrún?

Mír 19.3 Seichimh líneacha 
Breathnaigh ar an seicheamh seo:

12, 9, 6, 3, …     Is é an riail ‘téarma go téarma’ ná –3 nó ‘bain 3 uaidh’.

Seicheamh líneach a thugtar ar sheicheamh más é  
an rud atá i gceist leis an riail ‘téarma go téarma’  
ná tairiseach a shuimiú le gach téarma nó tairiseach  
a bhaint ó gach téarma chun an chéad téarma eile  
a fháil.

Seo thíos cúpla sampla de sheichimh líneacha:

 (i) 5, 8, 11, 14, … is é an difríocht thairiseach ná 13.
 (ii) 24, 20, 16, 12, … is é an difríocht thairiseach ná 24.

Sna seichimh seo a leanas, ní chuirtear tairiseach le gach téarma ná ní bhaintear 
tairiseach ó gach téarma chun an chéad téarma eile a fháil. Ní seichimh líneacha iad, mar 
sin.

 (i) 2, 4, 8, 16, 32, … Is é an riail ‘téarma go téarma’ ná  2.
 (ii) 27, 9, 3, 1,   1 _ 3  , … Is é an riail ‘téarma go téarma’ ná 4 3.

Téarma ar bith i seicheamh líneach a fháil  
Is féidir luach téarma a ríomh óna ionad sa seicheamh ach riail ‘téarma de réir ionaid’ a 
úsáid. Má dhéantar sin, ní gá tairiseach a shuimiú ná a dhealú arís agus arís eile.

Ceist: Céard é an 20ú téarma den seicheamh 7, 10, 13, 16, 19, 22, … ?

D'fhéadfaimis leanúint orainn ag suimiú 3 go dtí go bhfaighimis an 20ú téarma; bheadh 
an modh sin an-fhadálach agus neamhphraiticiúil, áfach, dá mbeadh an téarma a bhí ag 
teastáil i bhfad uainn feadh an tseichimh.

Déantar seicheamh líneach 
nuair a chuirtear uimhir 
sheasta le huimhir thosaithe 
nó nuair a bhaintear uimhir 
sheasta ó uimhir thosaithe.



367

Caibidil 19 Patrúin agus Seichimh

Breathnaigh ar an gcaoi a ndéantar an seicheamh seo a leanas:

Riail: Ionad �3 �4

Ionad 1 2 3 4 5 …n
Téarma (3  1) 1 4

7
(3  2) 1 4

10
(3  3) 1 4

13
(3  4) 1 4

16
(3  5) 1 4

19
…(3n 1 4)

Má thugaimid ‘n’ ar an téarma ginearálta, ansin is mar seo a thugtar an nú téarma den 
seicheamh seo:

 Tn  n 3  1 4

 Tn  3n 1 4

	  Is é an 20ú téarma ná T20  3(20) 1 4  64.

Is féidir an riail ‘téarma de réir ionaid’ le haghaidh seichimh a thabhairt ach slonn a 
scríobh le haghaidh Tn, an nú téarma.

Nuair is eol dúinn Tn, tig linn téarma ar bith den seicheamh a scríobh síos.

Sampla 1
Is é Tn  3n 2 4 an nú téarma i seicheamh faoi leith.
 (i) Scríobh síos na chéad trí théarma sa seicheamh sin agus ansin scríobh 

síos T20.
 (ii) Mínigh cén fáth ar seicheamh líneach é.

 (i) Tn  3n 2 4
T1  3(1) 2 4  3 2 4  21 … cuir 1 in ionad n.

T2  3(2) 2 4  6 2 4  2
T3  3(3) 2 4  9 2 4  5
T20  3(20) 2 4  60 2 4  56

Is iad 21, 2 agus 5 na chéad trí théarma agus tá T20  56.

 (ii) Ó tharla gur tairiseach í an difríocht idir na téarmaí, i.e. 3, is seicheamh 
líneach atá ann.

Ag obair droim ar ais  
Más eol dúinn an riail le haghaidh seicheamh ar bith, tig linn oibriú droim ar ais mar seo 
a leanas: Ag tosú le huimhir a 3, is é toradh na rialach ‘dealaigh 2 agus ansin iolraigh faoi 
4’ ná an seicheamh seo a leanas:

3, 4, 8, 24, 88, …

Tugtar riail an nú téarma 
ar an riail ‘téarma de réir 
ionaid’ freisin.
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Ag tosú le huimhir ar bith, is é an riail ná:

Uimhir thosaigh Dealaigh 2 Iolraigh faoi 4  e.g. (8 2 2)  4  24.

Má bhíonn uimhir a tháinig roimhe seo sa seicheamh ag teastáil uainn, oibrímid droim ar ais:

Roinn ar 4 (Tús)Suimigh 2An uimhir bhunaidh

Má thosaímid le 24: tá 24 4 4  6 ansin tá 6 1 2  8, an uimhir roimh 24.

Sampla 2

Bhain Gearóid úsáid as an riail ‘iolraigh faoi 3, ansin suimigh 1’ chun 
seicheamh uimhreacha a dhéanamh.

Scríobh sé a sheicheamh mar seo: , , 22, 67, 202, … ach dhoirt sé 
dúch ar an gcéad dá théarma.

Faigh an chéad dá théarma.

Ag obair droim ar ais, is é ‘dealaigh 1, ansin roinn ar 3’ an riail.

Ag tosú le 22, 22 2 1  21 ansin tá 21 4 3  7

Ag tosú le 7, 7 2 1  6 ansin tá 6 4 3  2

Is é 2, 7, 22, 67, 202, … an seicheamh a bhí aige. 

Cleachtadh 19.3
 1. Tugtar an nú téarma i roinnt seicheamh thíos. 

Scríobh na chéad cheithre théarma i ngach seicheamh.

 (i) Tn  2n (ii) Tn  3n 1 1 (iii) Tn  4n 2 3
 (iv) Tn  2n 1 5 (v) Tn  5n 2 4 (vi) Tn  7 2 2n

 2. Mínigh cén fáth ar seichimh líneacha iad na seichimh seo:

 (i) 6, 10, 14, 18, … (ii) 1, 6, 11, 16, … (iii) 20, 17, 14, 11, …

 3. Is é Tn  2n 1 3 an nú téarma i seiceamh áirithe.

 (i) Scríobh síos na chéad chúig théarma den seicheamh.
 (ii) Faigh T20 agus T100.
 (iii) Mínigh cén fáth ar seicheamh líneach é.

 4. Má tá Tn  2n 2 6, léirigh go bhfuil T1 1 T5  0.
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 5. Scríobh síos na chéad cheithre théarma sa seicheamh a thugtar le Tn  n2 1 1.  
An seicheamh líneach é? Mínigh do fhreagra.

 6. Is é 3n 1 2 an nú téarma i seiceamh áirithe.

 (i) Scríobh síos na chéad sé théarma den seicheamh.
 (ii) Ríomh an 100ú téarma.

 7. Féach an ghreille thall. 44

40

44

4

1

3

36

34

30

37

11

7

31

6

24

5

30

23

26

10

11

14

20

23

21

20

15

13

4

10

16

22

28

34

40

3

11

9

12

9

30

0

6

5

2

1

8

12

1

9

8

7

6

5

4

3

12

1

3

9

0

8

2

 
Tá péire seiceamh líneacha marcáilte uirthi.

 (i) Scríobh síos an dá sheicheamh sin,  
ag tosú leis an uimhir is lú sa dá chás.

 (ii) Faigh seacht seicheamh líneacha eile  
ar an ngreille a bhfuil ceithre théarma  
nó níos mó iontu.

 8. Scrúdaigh an líon sleasa a ghabhann le gach grúpa triantán.

, , , …,
Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla  
luachanna thíos, ina léirítear an gaol  
idir líon na sleasa agus líon na dtriantán.  
Mínigh cén fáth ar seicheamh líneach an seicheamh a bhaineann le líon na sleasa.

 9. Bhain Lucille úsáid as an riail ‘iolraigh faoi 2, ansin dealaigh 2’ chun seicheamh a 
dhéanamh.

Faigh x agus y más iad na chéad sé théarma dá seicheamh ná: x, y, 10, 18, 34, 66, …

10.  Baintear úsáid as an riail ‘dealaigh 3, ansin roinn ar 2’ chun seicheamh uimhreacha  
a scríobh.

 Más é 17 an dara téarma den seicheamh, faigh (i) an chéad téarma (ii) an tríú téarma.

11. Bhain Max úsáid as an riail ‘iolraigh an téarma deireanach faoi 2, ansin dealaigh 1’ 
chun seicheamh uimhreacha a dhéanamh.

 Más é 3073 an 11ú téarma, bain úsáid as an eolas thuas chun an 10ú téarma agus 
an 9ú téarma a fháil.

12. Cuid de sheicheamh is ea …, 4, 7, 11, 18, … .

Is é an riail don seicheamh seo ná ‘suimigh le chéile an dá uimhir dheireanacha 
chun an chéad uimhir eile a fháil’.

 (i) Scríobh síos dhá uimhir a thagann i ndiaidh 18 sa seicheamh seo.

 (ii) Scríobh síos dhá uimhir a thagann roimh 4, sa seicheamh seo.

Líon na dtriantán 1 2 3 4 5
Líon na sleasa 3 5
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Mír 19.4 An nú téarma Tn i seicheamh líneach a fháil 
Chun an nú téarma i seicheamh líneach a fháil, breathnaítear ar na difríochtaí idir na 
téarmaí.

7 10

�3

13

�3

16

�3

19

�3

Tá baint ag an seicheamh seo le tábla iolraithe 3 mar méadaíonn na téarmaí i dtríonna. 
Mar sin beidh 3n ina chuid den nú téarma.
Beidh Tn cothrom le 3n 6 uimhir éigin.

Chun a fháil amach cén uimhir ba cheart a chur le 3n nó a bhaint uaidh, déan comparáid 
idir an chéad téarma in Tn  3n agus an seicheamh a tugadh: 

Má tá Tn  3n, ansin is é an seicheamh ná 3, 6, 9, 12, 15; … cuir an seicheamh seo  
i gcomparáid leis an seicheamh a tugadh: 7, 10, 13, 16, 19, …

Is féidir linn a fheiceáil go gcaithfidh 4 a bheith suimithe le gach téarma sa seicheamh,  
Tn  3n, chun an seicheamh a tugadh a fháil.

 Is é Tn  3n an nú téarma den seicheamh 3, 6, 9, 12, 15, …

 Is é Tn  3n 1 4 an nú téarma den seicheamh 7, 10, 13, 16, 19, …

Sampla 1

Faigh an nú téarma sa seicheamh 3, 7, 11, 15, …

Sa seicheamh 3, 7, 11, 15, …, is é 14 an difríocht idir na téarmaí.
Mar sin tá Tn  4n 6 uimhir éigin.
Má tá Tn  4n, ansin tá T1  4(1)  4.

Céard a chaithfear a chur le 4 nó a bhaint uaidh chun 3 a fháil, i.e. an chéad 
téarma den seicheamh a tugadh?
Caithfear 1 a bhaint uaidh, ó tharla go bhfuil 4 2 1  3.
Mar sin tá Tn  4n 2 1.
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Tabhair faoi deara: Ní gá ach an chéad téarma de gach seicheamh a chur i gcomparáid 
lena chéile ach is dea-chleachtas é T2 agus T3, mar shampla, a sheiceáil tar éis duit Tn a 
aimsiú.

Tabhair faoi deara: Modh eile chun an nú téarma a fháil ná leagan amach i bhfoirm 
tábla a eagrú, mar a thaispeántar sa chéad sampla eile.

Sampla 2

Faigh an nú téarma den seicheamh 1, 4, 7, 10, 13, …

Uaidh sin, oibrigh amach T20 den seicheamh.

T1 T2 T3 T4 T5 …Tn
Seicheamh 1 4 7 10 13

3 6 9 12 15 13n
1 4 7 10 13 13n 2 2

13 13 13 13

Ón tábla, is léir dúinn go gcaithfidh 2 a bheith dealaithe ó na téarmaí 13n 
chun an seicheamh a tugadh a chruthú.

 Tn  3n 2 2

 T20  3(20) 2 2  60 2 2  58

Sampla 3

Is é Tn  5n 2 4 an nú téarma i seicheamh.
Cén téarma sa seicheamh é 21?

Bíodh Tn  21
 5n 2 4  21
 5n  25
 n  5

Dá réir sin is é 21 an 5ú téarma sa seicheamh.
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Cleachtadh 19.4
 1. Is seiceamh é 5, 9, 13, 17, …

 (i) Scríobh síos an difríocht idir na téarmaí. Is tairiseach atá i gceist léi.
 (ii) Má tá Tn  		n 6 uimhir éigin, cén uimhir ba cheart a bheith sa bhosca?
 (iii) Anois faigh slonn le haghaidh Tn, an nú téarma.
 (iv) Scríobh síos luach T20.

 2. Seicheamh líneach is ea gach ceann de na seichimh seo a leanas. 
Faigh an difríocht thairiseach idir na téarmaí i ngach seicheamh, agus ansin scríobh 
an uimhir sa bhosca dearg do Tn i ngach cás:

 (i) 2, 5, 8, 11, … ; Tn  		n 6 ? (ii) 3, 7, 11, 15, … ; Tn  		n 6 ?

 (iii) 6, 12, 18, 24, … ; Tn  		n 6 ? (iv) 5, 10, 15, 20, … ; Tn  		n 6 ?

 3. Cuir isteach Tn, an nú téarma, i gcás na seicheamh seo a leanas:

 (i) Ionad 1 2 3 4 5
Téarma 3 6 9 12 15

 (ii) Ionad 1 2 3 4 5
Téarma 4 7 10 13 16

Tn  		n Tn  		n 1 1

 (iii) Ionad 1 2 3 4 5
Téarma 5 10 15 20 25

 (iv) Ionad 1 2 3 4 5
Téarma 3 8 13 18 23

Tn  		n Tn  		n 2 

 (v) Ionad 1 2 3 4
Téarma 7 9 11 13

 (vi) Ionad 1 2 3 4 5
Téarma 5 9 13 17 21

Tn  		n 1  Tn  		n 1 

 4. Faigh slonn le haghaidh an nú téarma sna seichimh seo:

 (i) 5, 7, 9, 11, … (ii) 5, 8, 11, 14, … (iii) 6, 10, 14, 18, …

 5. Faigh slonn le haghaidh an nú téarma sna seichimh seo:

7, 11, 15, 19, …

Úsáid an slonn le haghaidh an nú téarma chun T10 agus T20 a fháil.

 6. Faigh slonn le haghaidh an nú téarma sna seichimh seo:

8, 12, 16, 20, …

Anois faigh an luach ar (i) T10 (ii) T30.
Úsáid an slonn le haghaidh Tn chun a fháil amach cén téarma sa seicheamh é 80.
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 7. Cuir i gcás an seicheamh 12, 10, 8, 6, … .

 (i) Céard é an riail ‘téarma go téarma’ don seicheamh seo?
 (ii) Má tá Tn  		n 6 uimhir éigin, cén uimhir a théann sa bhosca?
 (iii) Úsáid an uimhir sin chun slonn do Tn  a fháil.
 (iv) Faigh T10 sa seicheamh.
 (v) Cén téarma sa seicheamh é 214?

 8. Faigh slonn le haghaidh an nú téarma sna seichimh seo:

 (i) 23, 0, 3, 6, 9, … (ii) 20, 15, 10, 5, …

Fiosrú: 
Cóipeáil agus comhlánaigh (i ndathanna éagsúla) na seichimh líneacha seo a 
leanas.

Cuir in iúl an riail a theastaíonn le haghaidh gach seichimh.

Tarraing cairt mhór de do chuid torthaí.

Riail
A 6 12 15 21
B 40 32 8
C 3 15 23
D 5 25

Mír 19.5 Seichimh líneacha a fhaightear ó chruthanna 
Patrúin uimhreacha a bhí i gceist den chuid is mó go dtí seo sa chaibidil seo. 
Sa mhír seo breathnófar ar fhíoracha céimseatúla agus ar na patrúin a fhaightear uathu.

Sampla 1

Sa léaráid ar dheis tugtar frámaí 
1 ghrianghraf 2 ghrianghraf 3 ghrianghraf

 
grianghraif a rinneadh as maidí.

 (i) Tarraing an fráma a rachadh 4 ghrianghraf isteach ann.
 (ii) Cé mhéad maide a bheadh sa fhráma a rachadh 5 ghrianghraf isteach ann?
 (iii) Faigh slonn le haghaidh líon na maidí san nú fráma.
 (iv) Cén fráma a dhéantar as 41 maide?
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 (i) Seo an fráma a rachadh 4 ghrianghraf isteach ann:
 (ii) Is é 3, 5, 7, 9, 11, … an seicheamh.  

Tá 11 mhaide sa 5ú fráma.
 (iii) Is é 12 an difríocht idir na téarmaí. 

Dá réir sin, is ionann an nú téarma agus 2n 6 uimhir éigin. 
Má tá Tn  2n, tá T1  2.  
Dá réir sin, caithfear 1 a chur leis sin chun an chéad téarma, 3, a fháil.  
 Tn  2n 1 1

 (iv) Bíodh Tn  41 ⇒ 2n 1 1  41
 2n  40
 n  20

Is é an 20ú fráma an fráma a dhéantar as 41 maide.

Cleachtadh 19.5
 1. Seo patrún a rinneadh as maidí.

6 mhaide 11 mhaide 16 mhaide

 (i) Tarraing an 4ú patrún sa seicheamh seo.
 (ii) Scríobh síos an seicheamh uimhreacha a fhaightear ó na maidí sa chéad 6 phatrún.
 (iii) Léirigh go dtugann Tn  5n 1 1 líon na maidí san nú patrún.
 (iv) Cé mhéad maide a theastaíonn le haghaidh an 20ú patrún?
 (v) Cén patrún a bhfuil 51 maide ann?

 2. Seo trí léaráid a rinneadh as triantáin.
Léaráid 1 Léaráid 2 Léaráid 3

7 dtriantán5 thriantán3 thriantán

 (i) Tarraing léaráid 4.
 (ii) Cé mhéad triantán a bheidh i léaráid 7?
 (iii) Faigh slonn le haghaidh líon na dtriantán san nú léaráid.
 (iv) Cén léaráid a mbeidh 33 triantán ann?
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 3. Críochnaigh an tábla   
le haghaidh an tseichimh  
seo de phatrúin chipíní.

Líon na gcearnóg 1 2 3 4 5
Líon na gcipíní 4 7

 (i) Cé mhéad cipín a theastaíonn le haghaidh an 6ú patrún?
 (ii) Faigh slonn in n le haghaidh líon na gcipíní san nú patrún.
 (iii) Úsáid an slonn a fuair tú chun teacht ar líon na gcipíní a theastaíonn le 

haghaidh an 50ú patrún.

 4. Seo patrún a rinneadh as cipíní.

Patrún 1 Patrún 2 Patrún 3

 (i) Cé mhéad cipín a bheidh i bPatrún 5?
 (ii) Faigh slonn le haghaidh líon na gcipíní san nú patrún.
 (iii) Cén patrún a mbeidh 51 cipín ann?

 5. Seo patrún eile a rinneadh as cipíní.

Patrún 1 Patrún 2 Patrún 3

 (i) Cé mhéad cipín a bheidh i bpatrún 4?
 (ii) Céard é an riail ‘téarma go téarma’ le haghaidh an phatrúin?
 (iii) Cé mhéad cipín a bheidh san nú patrún?
 (iv) Cén patrún ina mbeidh 66 cipín go beacht?
 (v) An úsáidfidh aon phatrún 88 cipín go beacht?
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Section 19.6 Seichimh eile 
Seichimh chearnacha  
Is seicheamh d’uimhreacha cearnacha é 1, 4, 9, 16, 25, … 
Ó tharla go bhfuil T1  12, tá T2  22, T3  32 agus Tn  n2.

Seichimh chearnacha a thugtar ar sheichimh arb é n2 an chumhacht is airde san nú 
téarma iontu.

Féach na chéad seacht dtéarma sa seicheamh Tn  n2.
1 4

3

9

5

16

7

25

9

36

11

49

13 na chéad difríochtaí

22222 an dara difríocht

Tabhair faoi deara gur tairiseach atá sa dara difríocht, i.e. 2. 
Is tairiseach a bhíonn sa dara difríocht i gcónaí i seichimh chearnacha.

Anois, breathnóimid ar an seicheamh 1, 6, 15, 28, 45, ... ach na chéad difríochtaí agus an 
dara difríocht a aimsiú ar dtús:

1 6

5

15

9

28

13

45

17 na chéad difríochtaí

444 an dara difríocht

Tá na dara difríochtaí ar fad mar a chéile arís anseo, i.e. 4.

Seichimh chearnacha

Sampla 1

Faigh an dara difríocht idir na téarmaí agus ansin faigh amach an seicheamh 
cearnach é an seicheamh 2, 5, 10, 17, 26, …

2 5

3

10

5

17

7

26

9 na chéad difríochtaí

222 an dara difríocht

Ó tharla go bhfuil an dara difríocht tairiseach (i.e. 2), is seicheamh cearnach é.

I seicheamh cearnach, tairiseach a 
bhíonn sa dara difríocht idir na téarmaí 
i gcónaí.
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Sampla 2

Faigh an chéad dá théarma eile sa seicheamh cearnach 5, 7, 10, 14, … tríd an 
chéad agus an dara difríocht a fháil:

5 7

2

10

3

14

4 na chéad difríochtaí

11 an dara difríocht

Sa seicheamh seo, méadaíonn an difríocht idir na téarmaí de 1 i ngach céim.
Is iad an chéad dá théarma eile (14 + 5) agus (19 + 6).
 is iad 19 agus 25 an chéad dá théarma eile.

Fiosrú:
Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla thíos ina dtaispeántar conas seicheamh 
cearnach a chruthú arb iad 3, 7 a chéad dá théarma agus arb é 5 an dara 
difríocht atá ann.

Seicheamh 3 7 (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Chéad difríochtaí (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Dara difríocht 5 5 5 5 5

 Is é an seicheamh ná 3, 7, ….

Seichimh easpónantúla  
Seo thíos seicheamh a rinneadh as 2 i gcumhachtaí éagsúla:

21, 22, 23, 24, 25, … nó 2, 4, 8, 16, 32, …

Tabhair faoi deara go méadaíonn luach na dtéarmaí go tapa.

Is sampla é seo de sheicheamh easpónantúil.

Má tá Tn  3n, is é seo an seicheamh:

31, 32, 33, 34, 35, … nó 3, 9, 27, 81, 243, …

Focal eile ar chumhacht 
is ea easpónant.
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Sa ghnáthchaint, úsáidtear an téarma 'fás easpónantúil’ chun ‘fás an-tapa’ a chur in iúl.

Nuair a bhreactar an seicheamh  
2, 4, 8, 16, … ar ghraf, is léir go dtagann  
ardú an-ghéar ar an gcuar.

Má úsáidimid an riail y  2x

nuair atá x  1, tá y  2,

nuair atá x  2, tá y  4,

nuair atá x  3, tá y  8 etc.

Fiosrú:
Fiosraigh an graf de y  2x.

Scrúdaigh an patrún uimhreacha chun 
teacht ar luach y nuair atá x = 6.

Dear póstaer a bhfuil aiseanna scálaithe 
air chun y  2x, 0  x  6 a thaispeáint.

Cleachtadh 19.6
 1. Is é Tn  n2 1 3 an nú téarma i seicheamh.

Scríobh síos na chéad chúig théarma sa seicheamh seo.
Faigh an dara difríocht idir na téarmaí seo agus uaidh sin mínigh cén fáth ar 
seicheamh cearnach é.

 2. Oibrigh amach na chéad cheithre théarma sna seichimh chearnacha seo a leanas:
 (i) Tn  n2 1 1 (ii) Tn  n2 2 2 (iii) Tn  2n2 2 1

 3. Faigh na chéad difríochtaí agus an dara difríocht idir téarmaí na seicheamh seo. 
Uaidh sin abair cé acu de na seicimh seo ar seicimh chearnacha iad.
 (i) 3, 4, 6, 9, 13, … (ii) 3, 6, 11, 18, 27, … (iii) 2, 7, 14, 23, 34, …

 4. Scrúdaigh an patrún a bhaineann leis na chéad difríochtaí agus ansin scríobh síos 
an chéad dá théarma eile sna seichimh seo a leanas:
 (i) 6, 8, 12, 18, 26, … (ii) 4, 7, 12, 19, 28, …

x1 2 3 4 5 6 7

y

0

y � 2x

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

(5, 32)

(4, 16)

(3, 8)

(2, 4)

(1, 2)
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 5. Seo na chéad 3 léaráid 

Léaráid 1 Léaráid 2 Léaráid 3

 
de phatrún cipíní.
 (i) Cé mhéad cipín a bheidh  

i Léaráid 4?
 (ii) Bain úsáid as an  

seicheamh a  
chruthaítear chun an 
líon cipíní i Léaráid 5  
a scríobh síos

 (iii) Mínigh cén fáth ar seicheamh cearnach é.

 6. Seo na chéad trí théarma i seicheamh easpónantúil: 3, 9, 37, …
 (i) Scríobh síos na chéad trí théarma eile.
 (ii) Féach an bhfuil an dara difríocht idir na téarmaí ina tairiseach.

 7. Scríobh síos na chéad sé théarma sa seicheamh má tá Tn  2n.  
Déan cur síos ar an seicheamh a fuair tú.

 8. Oibrigh amach na chéad cheithre théarma sa seicheamh a thugtar le Tn  3(2n).  
Faigh an dara difríocht idir na téarmaí agus uaidh sin taispeáin nach seicheamh 
cearnach é.

Mír 19.7 Seichimh líneacha a léiriú ar ghraif 
Is patrún líneach é seo: 1, 4, 7, 10, 13, …
Feicimid go bhfuil T1  1, T2  4, T3  7, …

Is féidir iad sin a scríobh ina n-ordphéirí mar seo a leanas:
(T1, 1), (T2, 4), (T3, 7), (T4, 10), …

Ar dheis, tá na téarmaí ar an ais chothrománach 

2

6

10

14

4

8

12

O T1 T2 T3 T4

 
agus luach na dtéarmaí ar an ais cheartingearach. 
Nuair atá an téarma agus a luach breactha isteach  
agus nuair a nasctar na pointí ansin, is líne  
dhíreach a fhaightear.

Sin an fáth a dtugtar seicheamh  
líneach air.
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Cleachtadh 19.7
 1. Tugtar sa ghraf thíos na táillí a ghearrann dhá chomhlacht tacsaithe, A agus B.

€ 16
Tá

ill
e 

(€
)

Fad slí i km

€ 20

€ 24

€ 4

€ 8

€ 12

O 2 4

AB

6 8 10 12 14

Úsáid an graf chun na ceisteanna seo a fhreagairt:

 (i) Cé mhéad a ghearrann Comhlacht A ar thuras 10 km?
 (ii) Cén fad slí d’fhéadfá taisteal le Comhlacht B ar �16?
 (iii) Cén fad slí a ngearrann an dá chomhlacht an praghas céanna air?
 (iv) Céard é an difríocht idir na táillí nuair a thiomáintear 4 km?

 2. Tugtar sa tábla ar dheis na chéad cheithre  
théarma de sheicheamh agus luachanna  
na dtéarmaí sin.  
Cuir na téarmaí ar an ais chothrománach agus na luachanna ar an ais 
cheartingearach agus tarraing graf den seicheamh. 
Mínigh cén fáth ar seicheamh líneach é an seicheamh sin.

 3. Má tá Tn  2n 1 1, scríobh amach na chéad chúig théarma sa seicheamh. 
Léirigh an seicheamh sin ar ghraf. Cuir uimhreacha na dtéarmaí ar an ais 
chothrománach. Mínigh cén fáth ar líne dhíreach é an graf.

Téarma 1 2 3 4
Luach 4 7 10 13
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 4. Planda a fhásann go tapa, bhí sé 4 cm ar airde nuair  
a ceannaíodh é.  
D’fhás sé 2 cm in aghaidh an lae gach lá ina dhiaidh sin. 
Cóipeáil agus críochnaigh an tábla ar dheis a léiríonn  
airde an phlanda sna chéad seacht lá.
 (i) Tarraing graf a léiríonn airde an phlanda  

ó Lá 1 …… Lá 7.
 (ii) Cé mhéad lá a thógfaidh sé ar an bplanda fás go 30 cm?
 (iii) Stopfaidh an planda de bheith ag fás nuair a bheidh sé 60 cm ar airde. 

Cé mhéad lá a thógfaidh sé sin?

 5. Tugtar sa ghraf ar dheis na táillí a ghearrann 

120

Tá
ill

e 
(in

a 
€)

Am (ina uaireanta an chloig)

150

30

60

90

O 1 2 3 4 5

 
pluiméir nuair a iarrtar air coire a dheisiú.

 (i) Céard é an bhuntáille, i.e. an táille  
  'glaoch amach'?
 (ii) Cé mhéad a ghearrann sé ar jab a  
  mhaireann 3  1 _ 2   uair an chloig? (Cuir an  
  táille 'glaoch amach' san áireamh.)
 (iii) Má ghearrann sé �135, cé mhéad uair  
  an chloig san iomlán a d’oibrigh sé  
  a bheag nó a mhór?
 (iv) Úsáid an seicheamh táillí ar 1, 2, 3...  
  uair an chloig chun teacht ar an 
  táille gharbh a ghearrfadh an pluiméir da  
  n-oibreodh sé ar feadh 8 n-uair an chloig.

 6. Taispeántar sa tábla ar dheis an méid  
iomlán airgid atá sábháilte ag Ciara tar  
éis Sheachtain 1, 2, 3, ….  
Tarraing graf chun an coigilteas seo a léiriú  
agus cuir uimhir na seachtaine ar an x-ais.

 (i) Bain úsáid as an bpatrún chun teacht  
ar an méid a bheidh sábháilte aici ag  
deireadh an 10ú seachtain.

 (ii) Bain úsáid as an ngraf lena fháil amach  
cén tseachtain a mbeidh €80 sábháilte  
aici ina diaidh.

Lá Airde (cm)
1 4
2 6
3 8

…… ……

Seachtain Méid a sábháladh
1 �10
2 �20
3 �30
4 �40
5 �50

…… ……
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 7. Tá coinneal amháin 50 cm ar airde agus dónn sí ag ráta 5 cm san uair. 
Tá coinneal eile 40 cm ar airde agus dónn sí ag ráta 2 cm san uair.

Déan cóip níos mó den ghreille seo agus marcáil  

Am (in uaireanta an chloig)

A
ird

e 
(in

a 
cm

)

50

10

20

30

40

O 2 4 6 8 10

 
airde an dá choinneal uirthi tar éis 2 uair an chloig,  
4 uair an chloig, 6 uair an chloig, 8 n-uair an chloig  
agus 10 n-uair an chloig.

Tarraing dhá líne a léiríonn na rátaí ag a ndónn  
na coinnle.

Úsáid an graf chun a mheas cé mhéad uair  
an chloig a thógfaidh sé go mbeidh an dá  
choinneal ar comhairde.

8. Is patrún é seo a rinneadh as ciúbanna. 
Tá péint ar aghaidheanna seachtracha na gciúbanna i ngach bloc.

Tugtar sa tábla thíos líon na n-aghaidheanna a bhfuil péint orthu i ngach bloc.

Bloc (n) 1 2 3 4
Aghaidheanna a bhfuil péint orthu 6 10 14 18

 (i) Mínigh cén fáth ar seicheamh líneach é an seicheamh a fhaightear ó líon na 
n-aghaidheanna a bhfuil péint orthu.

 (ii) Anois faigh slonn le haghaidh an nú téarma sa seicheamh.
 (iii) Tarraing graf den seicheamh. Cuir uimhreacha na mbloc ar an ais 

chothrománach.
(iv) Cóipeáil agus críochnaigh an abairt seo: 

“Is éard a bhíonn i ngraf de sheicheamh líneach i gcónaí ná...”



Cuir triail ort féin 19
 1. Faigh an uimhir atá ar iarraidh sna seichimh seo a leanas:

 (i)  3, 7, 11,  , 19, …   (ii)  10, 6, 2,  , 26, …   (iii)  4, 12, 36, 	, …

 2. Tosaíonn seicheamh uimhreacha le 1, 2, 6, 16, … 
Seo an riail chun leanúint ar aghaidh leis an seicheamh: 

Suimigh an dá uimhir roimhe le chéile agus ansin iolraigh an freagra faoi 2.

 Oibrigh amach an chéad dá théarma eile sa seicheamh.

 3. Is iad an chéad dá théarma i seicheamh 3, 9, ….
  (i) Más seicheamh líneach é, scríobh síos na chéad trí théarma eile.
  (ii) Más seicheamh cearnach é, scríobh síos na chéad trí théarma eile a  

  d’fhéadfadh a bheith ann.
  (iii) Más seicheamh easpónantúil é, scríobh síos na chéad trí théarma eile.

 4. Is patrún athfhillteach de thíleanna daite é seo:

…
   (i) Cé na dathanna atá ar an gcéad dá thíl eile?
   (ii) Scríobh síos an seicheamh a fhaightear as ionaid na dtíleanna buí sa phatrún.
  (iii) Cén t-ionad ina bhfuil an 10ú tíl bhuí?
  (iv) Cén dath atá ar an 72ú tíl?

 5. Is iad 2, 5, 10, 17, 26, … na chéad chúig théarma i seicheamh. 
Faigh an dara difríocht idir na téarmaí. 
Abair an seicheamh cearnach é. 
Mínigh do fhreagra.

 6. Tá �20 i dtaisce ag Caoimhín. Tugtar �7 dó gach seachtain as obair tí a dhéanamh 
sa bhaile. Caitheann sé �2 ar mhilseáin gach seachtain agus cuireann sé an chuid 
eile i mbosca airgid.

  (i)   Cé mhéad airgid, san iomlán, a bheidh i dtaisce aige faoi dheireadh sheachtain 1?
  (ii)   Críochnaigh an tábla thíos chun an chaoi a méadaíonn a chuid airgid sa chéad  

    chúig seachtaine a thaispeáint.

Seachtain 1 Seachtain 2 Seachtain 3 Seachtain 4 Seachtain 5
�20 �30

 (iii)   Scríobh síos foirmle (i bhfocail) a léiríonn an tsuim a bheidh i dtaisce ag  
    deireadh gach seachtaine aige.

Caibidil 19 Patrúin agus Seichimh
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 (iv)   Ba mhaith le Caoimhín fón póca a chosnaíonn �100 a cheannach. Úsáid  
    d’fhoirmle chun a fháil amach cé mhéad seachtain a chaithfidh sé a bheith ag  
    sábháil airgid chun dóthain airgid a bheith aige leis an bhfón a cheannach.

  (v)   Cuir i gcás go stopann Caoimhín ag ceannach milseán tar éis cúig seachtaine. 
    Cé mhéad a d’fhéadfadh sé a chur i dtaisce gach seachtain ina dhiaidh sin?

 (vi)   Ceapann Caoimhín go bhféadfadh sé an fón a cheannach trí seachtaine níos  
    luaithe leis an airgead breise a bheadh i dtaisce aige. 
    An aontaíonn tú le Caoimhín? Mínigh do fhreagra.

 7. Cén uimhir a théann sa bhosca sna seichimh seo a leanas:
  (i) 10, 7, 4, 1,   , … (ii) 22, 1,   , 7, …
 (iii) 81, 27,   , 3, … (iv) 3, 5, 9,   , 23, …

 8. Breathnaigh ar na  
cruthanna seo a  
rinneadh as cipíní.

  (i) Cóipeáil agus críochnaigh an tábla thíos:

Cruth 1 2 3 4 5
Líon na gcipíní 5 9 … … …

  (ii) Cé mhéad cipín atá i gCruth 7?
  (iii) Faigh slonn le haghaidh líon na gcipíní i gCruth n.
  (iv) Bain úsáid as an slonn seo le haghaidh an nú téarma lena fháil amach cén cruth  

  ina bhfuil 101 cipín go beacht.

 9. Is seicheamh líneach é ceann amháin de na seichimh seo a leanas. Cé acu ceann?
   (i) 6, 4, 0, … (ii) 23, 21, 3, 6, … (iii) 25, 23, 21, 1, …

10. Tosaíonn seicheamh uimhreacha le 36, 20, 12, 8, … 
Is é an riail le haghaidh an tseichimh ná ‘cuir 4 leis an téarma roimhe agus roinn an 
toradh ina leath’.

   (i) Oibrigh amach na chéad trí théarma eile.
   (ii) An seicheamh líneach é? Mínigh do fhreagra.
 (iii) An seicheamh cearnach é? Mínigh do fhreagra.

11. Buann Muiris duais i gcrannchur áitiúil agus tugtar dhá rogha dó: 
Rogha A: €1000 in airgead tirim inniu. 
nó 
Rogha B: €2 inniu, agus ansin ar feadh 9 ón lá amárach, an méid ón lá roimhe sin a 
bheith dúbailte. 
Mínigh cén rogha ba cheart do Mhuiris a dhéanamh. Tabhair cúis le do fhreagra.

5 chipín 9 gcipín

Téacs & Trialacha 2 Gnáthleibhéal
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12. Breathnaigh ar sheicheamh na bpatrún triantán seo:

   (i) Tarraing an chéad triantán eile sa seicheamh.
   (ii) Cé mhéad ciorcal a bheidh sa 5ú patrún?
   (iii) Faigh slonn le haghaidh an nú téarma den seicheamh seo.
 (iv)   Úsáid an slonn seo le haghaidh an nú téarma chun a fháil amach cén patrún a  

         mbeidh 63 ciorcal ann.

Tasc:

Samhlaigh bileog ollmhór pháipéir.

Agus tú ag obair le do ghrúpa, cóipeálaigí agus comhlánaígí an tábla seo a leanas 
ina dtaispeántar an líon sraitheanna páipéir a bheidh sa charn tar éis gach fillte.

Fillteacha 1 2 3 4 5 6 7 …n
Líon sraitheanna 2 4 8
Líon sraitheanna 
mar 2( )

2( ) 2( ) 2( ) 2( ) 2( ) 2( ) 2( ) 2( )

Scríobhaigí foirmle don líon sraitheanna  
nuair a fhilltear an bhileog mhór n uair.

Scríobhaigí meastachán ar airde an chairn  
tar éis 50 filleadh má tá réam den pháipéar  
seo (500 bileog) 5 cm ar airde.

Bainigí úsáid as an eochair x( ) ar áireamhán  
chun teacht ar: 
 (i) an líon sraitheanna sa charn tar éis 50 filleadh.
 (ii) airde an chairn má tá 500 bileog 5 cm ar airde.
 (iii) Cuirigí bhur bhfreagraí i gcomparáid le freagraí grúpaí eile.

Ceist: Cén difríocht a dhéanfadh sé mura bhfillfí an páipéar ach 49 uair?

Roghnaígí teideal oiriúnach don tasc seo.

1 fhilleadh 2 fhilleadh 3 fhilleadh

Líon 

Meastachán:


