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Patrúin agus Seichimh
Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú cén chaoi le:
•• 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,
•• an nú téarma i seicheamh cearnach a
fháil,
•• seicheamh easpónantúil a shainaithint,
•• seichimh líneacha, chearnacha agus
easpónantúla a ghrafadh.

Mír 18.1 Seichimh
Má thosaímid ag 0 agus 4 a shuimiú arís is arís eile leis, feicfimid an patrún seo:
0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, …
Má thógaimid an digit dheireanach sna huimhreacha sin, feicfimid patrún eile, mar seo a
leanas:
0, 4, 8, 2, 6, 0, 4, 8, 2, 6, 0, 4, …
Leanann an chéad phatrún ar aghaidh agus gach uimhir 4 níos mó ná an uimhir roimpi.
Tá an dara patrún beagáinín níos casta.
Athfhilleann na huimhreacha i mbloic de 5 uimhir, agus patrún faoi leith i ngach bloc.
Seichimh a thugtar ar na patrúin uimhreacha thuas.
Sraith uimhreacha in ord faoi leith is ea seicheamh.
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 áit na huimhreach sa seicheamh.
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Cearnóga atá sa phatrún thíos.

Patrún

Ionad

1

2

3

4

5

Téarma

3

6

9

12

15

Déanann
na téarmaí
seicheamh.

Is é 15 an cúigiú téarma. Tá 15 chearnóg ann.
Méadaíonn an patrún faoi 3 gach uair.
Tá 18 gcearnóg sa séú patrún sa seicheamh.
Dá bhrí sin, is é 18 an séú téarma sa seicheamh.
Déanann an riail ‘téarma go téarma’ cur síos ar an gcaoi le dul ó théarma amháin go dtí an
chéad cheann eile.
Is é an riail ‘téarma go téarma’ do 4, 8, 12, 16, 20, … ná ‘suimigh 4’.
Is é an riail ‘téarma go téarma’ do 2, 6, 18, 54, … ná ‘iolraigh faoi 3’.
Is é an riail ‘téarma go téarma’ do 30, 25, 20, 15, … ná ‘dealaigh 5’.
De ghnáth tugtar an chéad téarma agus ansin an riail ‘téarma go téarma’ chun cur síos a
dhéanamh i bhfocail ar sheicheamh.

Sampla 1
(i) Tosaíonn seicheamh ag 7 agus ardaíonn sé faoi 4 gach téarma.
Scríobh síos an chéad sé théarma den seicheamh.
(ii) Déan cur síos i bhfocail ar an seicheamh seo:
27, 24, 21, 18, …
(i) Is iad an chéad sé théarma den seicheamh: 7, 11, 15, 19, 23, 27.
(ii) Tosaíonn an seicheamh ag 27 agus laghdaíonn sé faoi 3 gach téarma.

Ag obair droim ar ais
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, …
Ag tosú le huimhir ar bith, is é toradh na rialach seo ná:
Uimhir thosaigh

dealaigh 2

iolraigh faoi 4
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Má bhíonn uimhir a tháinig roimhe seo sa seicheamh ag teastáil uainn, déanaimid an obair
droim ar ais, mar seo
An chéad uimhir

suimigh 2

roinn ar 4 (Tús)

Má thosaímid le 24, tá 24  4 5 6 ansin tá 6 1 2 5 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,
gcéad dá théarma.

, 22, 67, 202, … ach dhoirt sé dúch ar an

Faigh an chéad dá théarma.
Ag obair droim ar ais, is é ‘dealaigh 1, ansin roinn ar 3’ an riail
Ag tosú le 22, tá 22 2 1 5 21 ansin tá 21  3 5 7
Ag tosú le 7, tá 7 2 1 5 6 ansin tá 6  3 5 2
Is é 2, 7, 22, 67, 202, … an seicheamh a bhí aige.

Cleachtadh 18.1
1. Scríobh síos an chéad cheithre théarma eile de na seichimh seo a leanas:
(i) 3, 5, 7, 9, 11, …
(iv) 20, 18, 16, 14, …

(ii) 2, 5, 8, 11, 14, …
(v) 50, 45, 40, 35, …

(iii) 4, 8, 12, 16, 20, …
(vi) 12, 8, 4, …

2. Scríobh síos an chéad trí théarma eile de na seichimh seo a leanas:
(i) 1, 1.5, 2, 2.5, …
(iv) 2 _12 , 1, 2 _12 , 4, …

(ii) 210, 28, 26, 24, … (iii) 2, 6, 18, 54, …
(v) 240, 220, 210, …
(vi) 6, 3, 0, …

3. Scríobh síos an chéad cheithre théarma de na seichimh seo a leanas:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Tosaigh ag 2 agus comhair ar aghaidh i gcéimeanna de 4.
Tosaigh ag 5 agus comhair ar aghaidh i gcéimeanna de 3.
Tosaigh ag 3 agus comhair ar aghaidh i gcéimeanna de 5.
Tosaigh ag 30 agus comhair siar i gcéimeanna de 4.
Tosaigh ag –10 agus comhair ar aghaidh i gcéimeanna de 3.

4. Déan cur síos i bhfocail ar na seichimh seo a leanas:
(i) 3, 6, 9, 12, …
(ii) 0, 4, 8, 12, …
(iv) 16, 14, 12, 10, …
(v) 26, 23, 0, 3, …
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(iii) 10, 15, 20, 25, …
(vi) 22 _12 , 22, 21 _12 , 21, …
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5. Scríobh an riail ‘téarma go téarma’ le haghaidh na seicheamh seo a leanas:
(i) 4, 8, 12, 16, …
(iv) 22, 20, 18, 16, …

(ii) 1, 4, 7, 10, …
_3 , 1,  _5 ,   _3 , …
(v)	 
4
4 2

(iii) 2, 6, 10, 14, …
(vi) 212, 29, 26, 23, …

6. Cóipeáil agus críochnaigh an tábla seo:
1ú téarma

Riail ‘téarma go téarma’

8

15

2ú, 3ú, 4ú agus 5ú téarma
9, 13, 17, 21

14

12, 15, 18, 21
0

23
27, 22, 3, 8

212

_
  1 ,  _2 ,  _3 ,  _4 

5 _14 

7

2 _14 

7

7

7

7. Is é 4 an chéad téarma de sheicheamh.
Is é an riail ‘téarma go téarma’ ná 'suimigh 4'.
(i) Céard é an dara téarma den seicheamh?
(ii) Céard é an cúigiú téarma?
8. Is é 11 an séú téarma de sheicheamh.
Is é an riail ‘téarma go téarma’ ná 'dealaigh 3'.
(i) Céard é an cúigiú téarma den seicheamh?
(ii) Céard é an chéad téarma?
9. Taispeántar sna táblaí thíos patrúin i seicheamh.
Is ionann gach téarma sa seicheamh agus an líon cearnóg sa phatrún.
Cóipeáil agus críochnaigh gach tábla.
(i)
Patrún
Ionad

1

2

Téarma

1

4

Ionad

1

2

Téarma

5

8

3

(ii)
Patrún

3
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(iii)
Patrún

Ionad

1

2

Téarma

3

7

3

10. Scríobh síos an chéad sé théarma den seicheamh seo:
Táim ag cuimhneamh ar sheicheamh.
Is é 4 an 3ú téarma.
Is é an riail ná ‘iolraigh faoi 2’.
11. I ngach ceann de na seichimh thíos, tá an difríocht idir na téarmaí ina tairiseach.
Cóipeáil gach seicheamh agus líon isteach na huimhreacha atá ar lár.
(i) 4, 6,
,
(iii) 1,
, 11,

,

, 14, …
, 21,
,…

(ii) 25,
, 19,
(iv)
, 10,
,

, 13, 10, …
, 19,
,…

12. Scrúdaigh na patrúin uimhreacha seo.
Scríobh síos an chéad líne eile i ngach patrún gan áireamhán a úsáid.
Anois úsáid áireamhán chun do fhreagraí a sheiceáil.
(i)		 3 3 11 5 33
(ii)		 9 3 1 5 9
(iii)		
7 3 7 5 49
			 33 3 11 5 363			 9 3 12 5 108			
67 3 67 5 4489
			333 3 11 5 3663			 9 3 123 5 1107			 667 3 667 5 444889
			3333 3 11 5 36 663			9 3 1234 5 11 106			6667 3 6667 5 44448889
13. Téann bus go dtí an baile gach 10 nóiméad.
Téann bus amháin ar 2:15 p.m..
Scríobh síos na hamanna a théann na chéad 6 bhus eile.
14. 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, …
15. 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.
16. 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.
17. 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’.
Scríobh síos dhá uimhir a thagann (i) i ndiaidh 18 (ii) roimh 4, sa seicheamh seo.
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Fiosrú:

Ag obair mar ghrúpa, déanaigí cairt
de sheichimh éagsúla.
Roinnigí an chairt le grúpaí eile
ach coinnígí na rialacha faoi cheilt.
Déanaigí iarracht rialacha na ngrúpaí
eile a oibriú amach.

e.g.
1
2
3
4
5

4
1

6
3

10
4

18
7

34
11

Riail
?
?

Mír 18.2 Patrúin athfhillteacha
…
Is é patrún na gciorcal daite 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, faighimid amach cé mhéad bloc de 4
atá i 35 agus ansin cé mhéad ciorcal sa bhreis atá ann ansin.
35 4 4 5 8 agus fuílleach 3
Nuair is é 3 an fuílleach, breathnóimid ar dhath an 3ú ciorcal sa bhloc de 4 chiorcal.
Tá an ciorcal seo gorm.

Sampla 1
Déantar patrún athfhillteach le litreacha mar seo a leanas:
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?
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(i) Athfhilleann an patrún i mbloic de 5.
Chun an 25ú litir a fháil, roinn 25 ar 5.
25 ÷ 5 5 5, i.e., cúig bhloc iomlána.
Dá bhrí sin is é an 25ú litir an litir dheireanach sa bhloc.
Mar sin, is é E an 25ú litir.
(ii) Is é 43 ÷ 5 an 43ú litir. Seo 8 agus 3 an fuílleach.
Mar gurb é 3 an fuílleach is é an tríú litir sa bhloc an freagra.
Is é C an litir seo.
Is é C an 43ú litir.
(iii) Is é 61 ÷ 5 an 61ú litir. Seo 12 agus 1 an fuílleach.
Mar gurb é 1 an fuílleach is é an chéad litir sa bhloc an freagra.
Is é A an 61ú litir.

Cleachtadh 18.2
1. Patrún athfhillteach de chruthanna céimseatúla é seo.

…
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Céard iad an chéad dá chruth eile?
Liostaigh ionad na gcéad trí chiorcal. An bhfuil patrún ann?
Cén cruth a dhéanann an patrún 3, 7, …?
Céard é an 21ú cruth?
Céard é an 37ú cruth?
Más cearnóg é an 61ú cruth, céard é an 62ú cruth?

2. Patrún athfhillteach de thíleanna daite é seo:

…
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Céard é an chéad dath eile sa phatrún?
Cén dath atá ar an 30ú tíl?
Cén dath atá ar an 48ú tíl?
Má tá dath dearg ar an 63ú tíl, cén dath atá ar an 65ú tíl?
Scríobh síos an patrún a dhéanann na tíleanna gorma.
Cén t-ionad ina bhfuil an 6ú tíl ghorm?

3. Iolraithe ar 6 an patrún thíos.
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, …
Tá an patrún seo a leanas ag an digit dheireanach de gach uimhir:
6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, …
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Tabhair faoi deara gur patrún athfhillteach é seo.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Céard iad an chéad dá uimhir eile sa phatrún seo?
Céard é an 24ú huimhir sa phatrún?
Céard é an 51ú huimhir sa phatrún?
Cén t-ionad atá ag an gcúigiú 8 den phatrún?

4. Scríobh síos an chéad deich n-iolraí ar 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?

Fiosrú:
Tá garraíodóir ag cur crann agus bláthanna. Tá 735 crann aici le cur agus baineann
sí úsáid as an bpatrún thíos do na bláthanna a chuireann sí idir na crainn
Ceist: Cé mhéad bláth atá ag teastáil uaithi?

Ag obair mar ghrúpa, beartaígí straitéis chun teacht ar an líon bláthanna atá ag
teastáil ón ngarraíodóir don phatrún seo.
Tarraingígí póstaer le bhur modh a thaispeáint
Cuirigí bhur modh i gcomparáid le modhanna grúpaí eile i do rang.

Mír 18.3 Seichimh líneacha
Breathnaigh ar an seicheamh seo:
12, 9, 6, 3, …

Is ionann an riail ‘téarma go téarma’ agus –3 nó ‘dealaigh 3’.

Nuair is é atá i gceist leis an riail 'téarma go
téarma' ná tairiseach (uimhir fhosaithe) a
shuimiú nó a dhealú, seicheamh líneach a
thugtar air.

Tugtar seicheamh comhbhreise ar
sheicheamh líneach freisin.

Ní seicheamh líneach é aon cheann de na seichimh seo a leanas mar níl tairiseach a shuimiú
nó a dhealú i gceist leis an riail ‘téarma go téarma’.
(i) 2, 4, 8, 16, 32, …
(ii) 27, 9, 3, 1, _ 13 , …

Is é an riail ‘téarma go téarma’ ná 3 2.
Is é an riail ‘téarma go téarma’ ná 4 3.
419

Téacs & Trialacha 2 Ardleibhéal

Téarma ar bith i seicheamh a fháil
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; tá an modh
sin an-fhadálach agus míphraiticiúil, áfach, má tá an téarma atá ag teastáil i bhfad uainn
feadh an tseichimh.
Breathnaigh ar an seicheamh seo a leanas:
Ionad

3

Ionad

4

1

Téarma

Téarma

2

3

4

5

...n

(3 3 1) 1 4 (3 3 2) 1 4 (3 3 3) 1 4 (3 3 4) 1 4 (3 3 5) 1 4 ...(3n 1 4)
7
10
13
16
19

T2 = 3(2) + 4 = 10 a thugtar ar an dara téarma
T5 = 3(5) + 4 = 19 a thugtar ar an gcúigiú téarma

Tugtar riail an nú téarma ar an riail
‘ionad le téarma’ freisin.

Tn = 3n + 4 a thugtar ar an nú téarma.
 is é T20 = 3(20) + 4 = 64 an 20ú téarma.
Is féidir an riail ‘ionad le téarma’ do sheicheamh a fháil ach slonn a scríobh do Tn, an nú téarma.
Nuair a bhíonn Tn ar eolas againn, bímid in ann téarma ar bith sa seicheamh a scríobh síos.

Sampla 1
Tugtar an nú téarma de sheicheamh le Tn 5 3n 2 4.
(i) Scríobh síos an chéad trí théarma den seicheamh sin agus T20.
(ii) Mínigh an fáth ar seicheamh líneach é.
(i) Tn 5 3n 2 4
T1 5 3(1) 2 4 5 3 2 4 5 21 … cuir 1 in ionad n.
T2 5 3(2) 2 4 5 6 2 4 5 2
T3 5 3(3) 2 4 5 9 2 4 5 5
T20 5 3(20) 2 4 5 60 2 4 5 56
Is iad an chéad trí théarma ná 21, 2, 5 agus T20 5 56.
(ii) Ó tharla gur tairiseach an difríocht idir na téarmaí, i.e. 3, seicheamh líneach is ea é.
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Cleachtadh 18.3
1. Tugtar an nú téarma de roinnt seicheamh thíos.
Scríobh an chéad cheithre théarma de gach seicheamh.
(i) Tn 5 2n
(iv) Tn 5 2n 1 5

(ii) Tn 5 3n 1 1
(v) Tn 5 5n 2 4

(iii) Tn 5 4n 2 3
(vi) Tn 5 7 2 2n

2. Scríobh an chéad trí théarma de na seichimh seo a shainítear leis an nú téarma:
n 1 
1
(i) Tn 5 1 2 3n
(ii) Tn 5 n2 1 1
(iii) Tn 5  _____
4
3. Is é Tn 5 2n 1 3 an nú téarma i seicheamh áirithe.
(i) Scríobh síos an chéad chúig théarma den seicheamh.
(ii) Faigh T20 agus T100.
4. Má tá Tn 5 2n - 6, taispeáin go bhfuil T1 1 T5 5 0.
5. Mínigh an fáth ar seichimh líneacha iad na seichimh seo:
(i) 3, 8, 13, 18, …

(ii) 18, 14, 10, 6, …

6. Imscrúdaigh an seichimh líneacha iad seo:
(i) 28, 210, 212, 214, …
(iii) 20, 10, 5, 2 _12 , …

(ii) 1, 3, 9, 27, …
(iv) 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, …

7. Tugtar an nú téarma i sé sheicheamh dhifriúla thíos:
A

7n  2

B

10  n

C

1
2n

3

D

n2  1

E

60
n

F

2n

(i) Ríomh an chéad cheithre théarma de gach seicheamh.
(ii) Ríomh an 20ú téarma de gach seicheamh.
(iii) Cé acu de na seichimh seo atá líneach?
8. Is é 3n 1 2 an nú téarma i seicheamh áirithe.
(i) Scríobh síos an chéad sé théarma den seicheamh.
(ii) Ríomh an 100ú téarma.
9. Tá seichimh líneacha ar an ngreille thall. 
Taispeántar péire ar an léaráid.
(i) Faigh seacht seicheamh líneacha eile a bhfuil
ceithre théarma nó níos mó iontu.
Scríobh síos gach seicheamh mar sheicheamh
méadaitheach agus faigh an chéad téarma eile
sa seicheamh.

44 34 24 14 4

3

6

9 12

40 30 5 20 10 11 5

8

1

44 37 30 23 16 9

2

7

3

4 11 23 21 22 12 1

6

9

1

5

0

3 31 10 15 34 30 12 4

8

36 6 11 13 40 0

2

7 26 20 28 9

8
1

3
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(ii) Tugann na sloinn thíos an nú téarma de na seichimh seo.
Meaitseáil gach slonn lena sheicheamh.
3n

6n  2
3n  1

10n  6
n2

2n  1
5n  1

4n
7n  5

Mír 18.4 An nú téarma de sheicheamh a fháil
Chun an nú téarma de sheicheamh líneach a fháil, breathnaímid ar na difríochtaí idir na téarmaí.
7

10
3

13
3

16
3

19
3

Tá an seicheamh nasctha le Táblaí a Trí mar go gcuirtear 3 le gach téarma chun an chéad
téarma eile a fháil.
Mar sin beidh 3n ina chuid den nú téarma.
Beidh Tn cothrom le 3n 6 uimhir éigin.
Oibreoimid amach céard atá le suimiú le 3n nó le dealú uaidh ach comparáid a dhéanamh
idir an chéad téarma in Tn 5 3n agus an seicheamh a tugadh dúinn 7, 10, 13, 16, 19 …
Is féidir linn a fheiceáil go gcaithfidh 4 a bheith suimithe le gach téarma sa seicheamh,
Tn 5 3n, chun an seicheamh tugtha a fháil, i.e. 7 – 3 5 4.
 Is é Tn 5 3n 1 4 an nú téarma den seicheamh 7, 10, 13, 16, 19, …

Sampla 1
Faigh an nú téarma den seicheamh 3, 7, 11, 15, …
Sa seicheamh 3, 7, 11, 15, …, is é 14 an difríocht idir na téarmaí.
Mar sin tá Tn 5 4n 6 uimhir éigin.
Má tá Tn 5 4n, tá T1 5 4(1) 5 4.
Céard a chaithfear a shuimiú le 4 nó a dhealú uaidh chun an chéad téarma, 3, den
seicheamh a tugadh a fháil?
Caithfear 1 a dhealú, ó tharla go bhfuil 4 2 1 5 3.
Mar sin tá Tn 5 4n 2 1.

Nóta:
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Nuair a bhíonn slonn agat le haghaidh Tn, seiceáil i gcónaí an oibríonn sé do T2 nó T3 ,
mar shampla.
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Nóta:

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

Sampla 2
Faigh an nú téarma den seicheamh 10, 7, 4, 1, 22, …
Uaidh sin oibrigh amach T20 den seicheamh.
Seicheamh

Tn 5 1

Tn 5 2

Tn 5 3

Tn 5 4

Tn 5 5

10

7

4

1

22

Difríocht 5

23

23

23

...

23

 23n 5

23

26

29

212

215

Tn 5 23n 1 13

10

7

4

1

22

Is féidir linn a fheiceáil ón tábla go gcaithfidh (113) a bheith suimithe le téarmaí
23n chun an seicheamh tugtha a dhéanamh.
 Tn 5 23n 1 13
 T20 5 23(20) 1 13 5 260 1 13 5 247
Má bhíonn an nú téarma de sheicheamh ar eolas againn, is féidir linn an t-eolas sin a úsáid
chun a fháil amach cén téarma i seicheamh í uimhir ar bith.

Sampla 3
Tugtar an nú téarma de sheicheamh le Tn 5 5n 2 4.
Cén téarma den seicheamh é 21?
Bíodh Tn 5 21
 5n 2 4 5 21
5n 5 25
n 55
Dá bhrí sin is é 21 an 5ú téarma sa seicheamh.

Cleachtadh 18.4
1. Seicheamh é 5, 9, 13, 17, …
(i) Scríobh síos an difríocht thairiseach idir na téarmaí.
(ii) Má tá Tn 5

  n 6 uimhir éigin, cén uimhir a théann sa bhosca?

(iii) Anois faigh slonn do Tn, an nú téarma.
(iv) Scríobh síos luach T20.
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2. Faigh slonn don nú téarma de na seichimh seo a leanas:
(i) 5, 7, 9, 11, …

(ii) 4, 7, 10, 13, …

(iii) 6, 10, 14, 18, …

3. Faigh slonn le haghaidh an nú téarma den seicheamh seo:
7, 11, 15, 19, …
Úsáid an slonn don nú téarma chun T10 agus T20 a fháil.
4. Cuir i gcás an seicheamh 12, 10, 8, 6, … .
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Céard é an riail ‘téarma go téarma’ don seicheamh seo?
Má tá Tn 5   n 6 uimhir éigin, cén uimhir a théann sa bhosca?
Úsáid é seo chun slonn do Tn a fháil.
Faigh T10 den seicheamh.
Cén téarma den seicheamh é 214?

5. Faigh slonn le haghaidh an nú téarma de na seichimh seo:
(i) 23, 0, 3, 6, 9, …

(ii) 20, 15, 10, 5, …

6. Faigh slonn do Tn den seicheamh 8, 5, 2, …
Cén luach ar n a thabharfaidh Tn 5 234 duit?
7. Tugtar trí sheicheamh líneacha, A, B agus C. Cóipeáil an tábla agus líon isteach na
téarmaí atá ar lár.
A

8

11

B

2

C

3

17

20

24

14

18
35

8. Taispeáin go bhfuil an seicheamh seo a leanas líneach:
2a 1 3b 2 2c, 2a 1 4b 2 c, 2a 1 5b, 2a 1 6b 1 c, 2a 1 7b 1 2c.

Mír 18.5 Seichimh líneacha a dhéantar as cruthanna
Go dtí seo sa chaibidil seo, níor phléamar ach le patrúin uimhreacha.
Sa mhír seo breathnóimid ar fhíoracha céimseatúla agus ar na patrúin a dhéanann siad.
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Sampla 1
Taispeántar sa léaráid ar dheis frámaí 
grianghraif a rinneadh as maidí.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

1 ghrianghraf 2 ghrianghraf

3 ghrianghraf

Tarraing an fráma ina mbeadh 4 ghrianghraf.
Cé mhéad maide a bheadh sa fhráma ina mbeadh 5 ghrianghraf?
Faigh slonn don líon maidí san nú fráma.
Cén fráma a d’úsáidfeadh 41 maide?
An bhféadfaí ceann de na frámaí seo a dhéanamh as 56 maide glan?

(i) Seo an fráma ina mbeadh 4 ghrianghraf:
(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 bhrí sin, tá an nú téarma cothrom le 2n 6 uimhir éigin.
Má tá Tn 5 2n, T1 5 2 agus mar sin caithfear 1 a shuimiú chun an chéad
téarma, 3, a fháil.
 Tn 5 2n 1 1
(iv) Bíodh Tn 5 41 ⇒ 2n 1 1 5 41
2n 5 40
n 5 20
Úsáideann an 20ú fráma 41 maide.
(v) Bíodh Tn 5 56
2n 1 1 5 56
2n 5 55
n 5 27 _12 

Ó tharla nach slánuimhir é 27 _12 , ní úsáideann fráma ar bith 56 maide glan.

Cleachtadh 18.5
1. Seo patrún a rinneadh as maidí.

6 mhaide

11 mhaide

16 mhaide

(i) Tarraing an 4ú patrún sa seicheamh seo.
(ii) Scríobh síos seicheamh na n-uimhreacha a ghineann na maidí sa chéad sé
phatrún.
(iii) Taispeáin go dtugtar líon na maidí san nú patrún le Tn 5 5n 1 1.
(iv) Cé mhéad maide a theastaíonn don 20ú patrún?
(v) Cén patrún a úsáideann 51 maide?
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2. Seo trí léaráid a dhéantar as triantáin.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Léaráid 1

Léaráid 2

Léaráid 3

3 thriantán

5 thriantán

7 dtriantán

Tarraing léaráid 4.
Cé mhéad triantán a bheidh i léaráid 7?
Faigh slonn don líon triantán san nú léaráid.
Cén léaráid a úsáideann 33 triantán?

3. Críochnaigh an tábla 
luachanna don
seicheamh seo de
phatrúin cipíní.
An líon cearnóg

1

2

An líon cipíní

4

7

3

4

5

(i) Cé mhéad cipín a theastaíonn don 6ú patrún?
(ii) Faigh slonn in n don líon cipíní san nú patrún.
(iii) Úsáid an slonn a fuair tú chun an líon cipíní a theastaíonn don 50ú patrún a fháil
amach.
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 don líon cipíní san nú patrún.
(iii) Cén patrún a úsáideann 51 cipín?
5. Seo patrún eile a rinneadh as cipíní.

Patrún 1
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Cé mhéad cipín a bheidh i bpatrún 4?
Céard é an riail ‘téarma go téarma’ don phatrún?
Cé mhéad cipín a bheidh san nú patrún?
Cén patrún a úsáidfidh 66 cipín glan?
An úsáidfidh aon phatrún 88 cipín glan?

6. Tharraing Síofra na cruthanna seo 
ar an mballa ina seomra leapa.

Cruth 1

Cruth 2

(i) Tarraing cruth 4.
(ii) Cóipeáil agus críochnaigh
Uimhir an chrutha
an tábla seo.
Líon iomlán na gciorcal
(iii) Déan cur síos i bhfocail
ar an seicheamh a dhéantar.
(iv) Faigh slonn le haghaidh an nú téarma den seicheamh.
(v) Cén cruth a úsáidfidh 81 ciorcal glan?
(vi) An mbeidh 89 ciorcal glan i gcruth ar bith?

Cruth 3

1

2

5

9

3

4

5

7. Tógann Tomás sconsaí d’fhaid dhifriúla le píosaí adhmaid.

Fad 1

Fad 2

Fad 3

(i) Tarraing sceitse d’fhad sconsa 5.
Chomhair Tomás an líon píosaí a theastaigh uaidh chun gach fad sconsa a thógáil.
Tharraing sé an tábla thíos ansin.
Fad an sconsa

1

2

3

An líon píosaí

4

7

10

4

5

6

(ii) Críochnaigh an tábla chun an líon píosaí adhmaid a d’úsáidfeadh sé d’fhaid sconsa
4, 5 agus 6 a thaispeáint.
(iii) Scríobh síos, i dtéarmaí n, slonn don líon píosaí adhmaid a theastódh d’fhad
sconsa n.
(iv) Cé mhéad píosa adhmaid a theastódh d’fhad sconsa 40?
(v) Dá dteastódh 91 píosa adhmaid, cén fad sconsa é sin?
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Mír 18.6 Seichimh chearnacha
Seicheamh d’uimhreacha cearnacha é 1, 4, 9, 16, 25, … .
Ó tharla go bhfuil T1 5 12, T2 5 22, T3 5 32, Tn 5 n2.
Seichimh chearnacha a thugtar ar sheichimh a bhfuil nú téarma acu arb é n2 an chumhacht
is airde dó.
Scrúdaímis an chéad seacht dtéarma den seicheamh Tn 5 n2.
1

4
3

9
5

2

16
7

2

25
9

2

36
11

2

49
13

2

an chéad difríocht
an dara difríocht

Tabhair faoi deara go mbíonn an dara difríocht tairiseach i gcónaí, i.e. 2.
Bíonn an dara difríocht tairiseach i gcónaí i seichimh chearnacha.
Anois breathnóimid ar an seicheamh ina bhfuil an nú téarma 5 2n2 - n.
Is iad an chéad chúig théarma den seicheamh seo:
1

6
5

15
9

4

28
13

4

45
17

4

an chéad difríocht
an dara difríocht

Tá na dara difríochtaí ar fad mar an gcéanna anseo freisin, i.e., 4.
Tabhair faoi deara i ngach ceann de na
seichimh chearnacha thuas go bhfuil
comhéifeacht n2 san nú téarma cothrom
le leath an dara difríocht.

I seicheamh cearnach, bíonn
comhéifeacht n2 san nú téarma
cothrom le leath an dara difríocht.

Fiosrú:

Dear póstaer ina dtaispeántar an ceangal idir luach an dara difríocht agus
comhéifeacht an téarma chearnaigh, n2.
Scríobh an nú téarma, Tn, de do chothromóid chearnach féin isteach sa 3ú colún.
Tn 5 4n2 2 2
Na chéad 5 théarma
An chéad difríocht
An dara difríocht
Comhéifeacht n2
Conclúid: I gcothromóid chearnach …
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An nú téarma de sheicheamh cearnach a fháil
Beidh an nú téarma de sheicheamh cearnach san fhoirm seo i gcónaí:
Tn 5 an2 1 bn 1 c
Anois úsáidfimid tábla difríochtaí chun luach a, b agus c a fháil, mar a léirítear sa sampla seo a
leanas.

Sampla 1
Faigh an nú téarma den seicheamh 3, 10, 21, 36.
Taispeántar na téarmaí agus na
chéad agus na dara difríochtaí
ar dheis.

Téarmaí
Na chéad difríochtaí
Na dara difríochtaí

3

10
7

21
11

4

36
15

4

Beidh Tn san fhoirm Tn 5 an2 1 bn 1 c
a 5 2 … leath luach an dara difríocht, i.e., 4 4 2.
 Tn 5 2n2 1 bn 1 c
Anois sloinnimid T1 agus T2 i dtéarmaí b agus c.
Tn 5 2n2 1 bn 1 c ⇒ T1 5 2 1 b 1 c 5 3
b1c51
Chomh maith leis sin T2 5 8 1 2b 1 c 5 10
 2b 1 c 5 2
Anois réitímid na cothromóidí comhuaineacha 1 agus 2 .
b1c 51… 1
2b 1 c 5 2 … 2
2b 5 21 ⇒ b 5 1

b1c 51
⇒11c 51
⇒c 50

 Tn 5 2n2 1 n … a 5 2, b 5 1, c 5 0

Fiosrú:

Cuimhnigh air seo: (i) i seicheamh líneach bíonn an ‘chéad difríocht’ tairiseach.
(ii) i seicheamh cearnach bíonn an ‘dara difríocht’ tairiseach.
1. Déan seicheamh líneach ina bhfuil 6 théarma, más iad 3, 6, …. an chéad dá
théarma.
2. Déan seicheamh cearnach ina bhfuil 6 théarma, más iad 3, 6, … an chéad dá
théarma agus más é 2 an dara difríocht.
3. Déan seicheamh cearnach ina bhfuil 6 théarma, más iad 3, 6, … an chéad dá
théarma agus más é 5 an dara difríocht.
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Cleachtadh 18.6
1. Oibrigh amach an chéad cheithre théarma de na seichimh chearnacha seo a leanas:
(i) Tn 5 n2 1 4

(ii) Tn 5 n2 2 2

(iii) Tn 5 2n2 2 1

(iv) Tn 5 3n2 2 4

2. Faigh an chéad dá théarma eile de na seichimh chearnacha seo ach na chéad agus dara
difríochtaí a fháil:
(i) 3, 4, 6, 9, 13, …

(ii) 3, 6, 11, 18, 27, …

(iii) 2, 7, 14, 23, 34, …

3. Cé acu de na seichimh seo atá cearnach?
(i) 6, 8, 12, 18, 26, 36, …
(iii) 3, 4, 7, 12, 19, 28, …

(ii) 6, 8, 10, 12, 14, 16, …
(iv) 0, 3, 8, 15, 24, …

4. Má tá Tn 5 n2 1 2n 2 4, oibrigh amach an deichiú téarma.
5. Féadfaidh luach an dara difríocht rud éigin a insint dúinn faoin bhfoirmle don nú
téarma i seicheamh cearnach.
(i) Cóipeáil agus críochnaigh an tábla seo.
nú téarma An chéad chúig théarma Na chéad difríochtaí Na dara difríochtaí
2n2

2, 8, 18, 32, 50, …

3n

3, 12, —, —, —, —, …

4n

4, —, —, —, —, —, …

5n

5, —, —, —, —, —, …

2
2
2

6, 10, 14, 18, …

4, 4, 4, …

(ii) Céard a thugann tú faoi deara faoin dara difríocht agus an bhaint idir í agus foirmle
na cothromóide cearnaí do gach seicheamh?
(iii) Más é 12 an dara difríocht i seicheamh cearnach, agus má tá Tn 5 an2 1 bn, faigh
an luach ar a.
6. Scríobh an seicheamh 4, 7, 12, 19, 28, … mar seo a leanas
4		 7		12		19		28
		
–		–		–		–		
			–		–		–			

an chéad difríocht
an dara difríocht

Má tá Tn 5 an2 1 bn 1 c, úsáid an dara difríocht chun an luach ar a a scríobh síos.
Uaidh sin faigh an slonn do Tn.
7. Faigh slonn don nú téarma de na seichimh chearnacha seo a leanas:
(i) 7, 10, 15, 22, 31, …

(ii) 2, 7, 14, 23, …

(iii) 2, 8, 18, 32, 50, …

8. Taispeáin go dtugtar an nú téarma den seicheamh cearnach 8, 15, 26, 41, 60, …
le Tn 5 2n2 1 n 1 5.
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9. Taispeántar patrún 
tíleanna cearnacha
sna fíoracha thall.

1
2
3
4

(i) Cé mhéad tíl a bheidh sa chúigiú patrún?
(ii) Mínigh cén fáth nach ndéanann líon na dtíleanna sa phatrún seicheamh líneach.
(iii) An seicheamh cearnach é seicheamh na dtíleanna?
Mínigh do fhreagra.
(iv) Úsáid na dara difríochtaí chun slonn a fháil le haghaidh an nú téarma den seicheamh.
(v) Úsáid an slonn don nú téarma a fuair tú chun líon na dtíleanna san fhichiú patrún a
fháil.
10. Seo an chéad 3 léaráid 
de phatrún cipíní.
(i) Cé mhéad cipín a bheidh
i Léaráid 4?
(ii) Úsáid an seicheamh a
rinneadh chun líon na
Léaráid 1
Léaráid 2
gcipíní i Léaráid 5 a
scríobh síos.
(iii) Mínigh an fáth ar seicheamh cearnach é seo.
(iv) Faigh slonn le haghaidh an nú téarma den seicheamh.
(v) Úsáid an nú téarma chun líon na gcipíní i Léaráid 10 a fháil.

Léaráid 3

Mír 18.7 Seichimh a ghrafadh
1. Seichimh líneacha
Patrún líneach é seo: 1, 4, 7, 10, 13, …
Feicimid go bhfuil T1 5 1, T2 5 4, T3 5 7, …
Is féidir iad seo a scríobh mar ordphéirí mar seo a leanas:
(T1, 1), (T2, 4), (T3, 7), (T4, 10), …
Ar dheis, bhreacamar na téarmaí ar an 
ais chothrománach agus luachanna na
dtéarmaí ar an ais cheartingearach.
Nuair a bhreactar an téarma agus a luach
agus nuair a nasctar na pointí, déantar
líne dhíreach.
Sin an fáth a dtugtar seicheamh
líneach air.

14
12
10
8
6
4
2
O

T1

T2

T3

T4
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2. Seichimh chearnacha
Seicheamh cearnach é seo:
3, 4, 6, 9, 13, …

14
13

Tosóimid ag breacadh
na n-ordphéirí seo
(T1, 3), (T2, 4), (T3, 6),
(T4, 9), (T5, 13) – ar ghraf.

12
11
10
9
8

Nuair a nasctar na pointí,
tá an cuar a dhéantar
ina chuid de ghraf cearnach.

7
6
5
4
3
2
1
O

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Bíonn cruth an ghraif chearnaigh cosúil 
le ceann den dá chruth ar dheis.

3. Seichimh easpónantúla
Cineál speisialta seichimh a dhéantar i gcumhacht 2 é seo:
21, 22, 23, 24, 25, …

or

2, 4, 8, 16, 32, …

Tabhair faoi deara go méadaíonn luach na dtéarmaí go tapa.
Sampla é seo de sheicheamh easpónantúil.
Má tá Tn 5 3n, is é seo an seicheamh:
31, 32, 33, 34, 35, …

nó

Focal eile ar chumhacht
is ea easpónant.

3, 9, 27, 81, 243, …

Sa ghnáthchaint, deirtear fás easpónantúil chun ‘fás an-tapa’ a chur in iúl.
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Nuair a bhreactar an seicheamh 2, 4, 8, 16, …
ar ghraf, feictear fána an chuair ag
ardú go géar.

16
12
8
4

O

T1

T2

T3

T4

Fiosrú:

Bíonn an fhoirm seo ag seichimh chearnacha Tn 5 an2 1 bn 1 c
Bíonn an fhoirm seo ag seichimh easpónantúla: Tn 5 2n, 3n etc.
Fiosraigh graif na seicheamh, Tn 5 n2, Tn 5 2n agus Tn 5 3n.
Tarraing graf mór a bhfuil lipéid air de na seichimh seo.
(Bain úsáid as scála ó 0 go dtí 5 don x-ais (i.e. 0 < n < 5) agus as aonaid de 10 ó 0 go
dtí 250 don y-ais).

Sampla 1
Seo an struchtúr táillí atá in úsáid ag dhá chomhlacht tacsaithe.
Tá táille sheasta �4 móide �2 in aghaidh an chiliméadair ag Comhlacht A.
Níl táille sheasta ar bith ag Comhlacht B ach gearrann siad �2.50 in aghaidh an
chiliméadair a thiomáintear.
Tarraing graf chun táillí an dá chomhlacht seo a léiriú.
Cuir na táillí ar an x-ais agus na faid ar an y-ais.
Úsáid do ghraf chun na ceisteanna seo a fhreagairt:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Cé mhéad a ghearrann Comhlacht A ar thuras 10 km?
Cá fhad a d’fhéadfá taisteal le Comhlacht B ar �16?
Cá fhad a ghearrann an dá chomhlacht an méid céanna?
Céard é an difríocht idir a dtáillí nuair a thiomáintear 4 km?

Faigh fána na líne a sheasann do Chomhlacht B agus mínigh a brí.
Leagaimid tábla amach do tháillí an dá chomhlacht.
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A

Fad (km)

0

1

2

Costas (€)

4

6

8

3   B
10

Fad (km)

0

1

2

3

Costas (€)

0

2.5

5

7.5

Anois breacaimid na táillí seo ar an ngraf céanna.
B

€ 24

A

€ 20

Táille

€ 16

10

€ 12
4

€8
€4

O

2

4

6
8
Fad ina km

10

12

14

(i) Gearrann Comhlacht A �24 ar thuras 10 km.
(ii) D’fhéadfá taisteal 6.4 km le Comhlacht B ar �16.
(iii) Tá an dá tháille cothrom san áit a dtrasnaíonn na línte a chéile.
Tarlaíonn sé seo ag 8 km.
(iv) Do 4 km, gearrann Comhlacht A �12.
Do 4 km, gearrann Comhlacht B �10.
Is é �2 an difríocht sna táillí.
Is é __
 10
4 fána na líne B, mar a thaispeántar ar an ngraf.
10
_5
_1
_1
 __
4  5   2  5 2  2   agus is é �2  2  an táille do 1 km a thiomáintear.

Dá bhrí sin, is í fána na líne B an táille in euro do 1 km a thiomáintear.

Cleachtadh 18.7
1. Taispeántar sa tábla ar dheis an chéad
Téarma
1 2 3 4
cheithre théarma de sheicheamh agus
Luach
4 7 10 13
luachanna na dtéarmaí sin.
Cuir na téarmaí ar an ais chothrománach agus na luachanna ar an ais cheartingearach
agus tarraing graf an tseichimh.
Mínigh an fáth ar seicheamh líneach é.
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2. Má tá Tn 5 2n 1 1, scríobh amach an chéad chúig théarma den seicheamh.
Cuir na huimhreacha téarma ar an ais chothrománach agus léirigh an seicheamh seo ar
ghraf.
Mínigh an fáth ar líne dhíreach an graf.
3. Taispeántar sa ghraf ar dheis 
táillí pluiméara nuair a iarrtar
air coire a dheisiú.

150
120

Táille (ina €)

(i) Céard é an chéad táille, an táille 'glaoch
		amach'?
90
(ii) Cé mhéad a ghearrann sé ar jab a
		 mhaireann 3 _12 uair an chloig?
60
(iii) Má ghearrann sé �135, cé mhéad uair
		 an chloig a d’oibrigh sé?
30
(iv) An ionann a tháillí agus seicheamh
		líneach?
		 Mínigh an tátal a bhain tú as na sonraí.
O
1
2
3
4
5
Am (ina uaireanta an chloig)
(v) Úsáid an graf chun an méid a ghearrann
an pluiméir ar gach uair an chloig oibre
(i.e. gan an táille 'glaoch amach' san áireamh) a oibriú amach.
(vi) Imscrúdaigh an bhfuil fána na líne mar an gcéanna leis an ráta a ghearrann sé ar
gach uair an chloig oibre.
(vii) Má mhair an obair 10 n-uair an chloig, úsáid an seicheamh chun an táille a oibriú
amach.
4. Taispeántar sa tábla ar dheis na suimeanna
iomlána airgid atá coigilte ag Cara ag deireadh
sheachtain 1, 2, 3, ….
Cuir uimhir na seachtaine ar an x-ais agus ansin
tarraing graf chun an coigilteas seo a léiriú.

Uimhir na
seachtaine

Suim
choigilte

1

�10

2

�20

3
�30
(i) An graf líneach é?
4
�40
(ii) Úsáid an patrún chun an tsuim a bheidh
5
�50
coigilte aici faoi dheireadh an 12ú seachtain
……
……
a oibriú amach.
(iii) Faigh cothromóid na líne a tharraing tú.
(iv) Úsáid an chothromóid chun an tsuim a bheidh coigilte ag Cara faoi dheireadh
an 20ú seachtain a oibriú amach.

5. Patrún é seo a dhéantar as ciúbanna.
Tá péint ar aghaidheanna seachtracha na gciúbanna i ngach bloc.
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Taispeántar sa tábla thíos an líon aghaidheanna péinteáilte i ngach bloc.
Uimhir an bhloic (n)

1

2

3

4

Líon na n-aghaidheanna péinteáilte

6

10

14

18

(i) Mínigh an fáth ar seiceamh líneach é an seicheamh a dhéanann líon na
n-aghaidheanna péinteáilte.
(ii) Anois faigh slonn le haghaidh an nú téarma den seicheamh.
(iii) Cuir uimhreacha na mbloc ar an ais chothrománach agus tarraing graf den
seicheamh.
6. Bhí planda a fhásann go tapa 4 cm ar airde nuair
Lá
Airde (cm)
a ceannaíodh é.
1
4
D’fhás sé 2 cm in aghaidh an lae gach lá ina dhiaidh sin.
2
6
Cóipeáil agus críochnaigh an tábla ar dheis a léiríonn
3
8
airde an phlanda ina chéad seacht lá.
……
……
(i) Tarraing graf a léiríonn airde an phlanda do
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?
(iv) Céard é fána na líne a tharraing tú?
(v) Céard é ráta an athraithe fáis in aghaidh an lae sa tábla?
(vi) Céard é an nasc idir do fhreagraí ar (iv) agus ar (v) thuas?
7. Léirítear sa phatrún agus sa tábla thíos líon na gciumhaiseanna agus líon na heicseagán
i gcás gach ceann de na léaráidí:

Líon na heicseagán (n)

1

2

3

4

Líon na gciumhaiseanna (E)

6

11

16

21

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
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Faigh líon na gciumhaiseanna nuair atá 5 heicseagán ann.
Mínigh an fáth ar patrún líneach é an patrún atá ag líon na gciumhaiseanna.
Faigh slonn don nú téarma den seicheamh 6, 11, 16, …
Cuir líon na heicseagán ar an ais chothrománach agus tarraing graf den phatrún.
Faigh cothromóid na líne a tharraing tú san fhoirm E 5
n 1   .
Céard é fána na líne sin?
Mínigh a bhfuil i gceist leis an bhfána i gcomhthéacs an phatrúin.

Caibidil 18 Patrúin agus Seichimh
8. Tosaíonn seicheamh uimhreacha le 4, 7, 12, 19, 28, …
(i) Mínigh an fáth ar patrún cearnach é seo.
(ii) Céard é an dara difríocht idir na téarmaí?
(iii) Tarraing graf den phatrún seo leis 
tna scálaí a thaispeántar ar dheis.
(iv) Déan cur síos ar chruth an ghraif.

30
20
10

O

T1

T2

T3

T4

T5

9. Seo an chéad trí théarma de
sheicheamh easpónantúil:
3, 9, 27, …
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Scríobh síos an chéad trí théarma eile.
Imscrúdaigh an bhfuil an dara difríocht ina thairiseach.
Mínigh an fáth nach seicheamh cearnach é.
Déan cur síos ar ghné amháin de ghraf easpónantúil.

10. Seo trí ghraf agus trí 
sheicheamh.
Cén seicheamh a léiríonn
gach graf?

2

20

A: 2, 4, 8, 16, …

16

B: 3, 6, 10, 15, 21, …

12

C: 2, 5, 8, 11, …

1

24

3

8
4

O

T1

T2

T3

T4

T5

T6
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Cuir triail ort féin 18
1. Déan cur síos i bhfocail ar na trí sheicheamh seo a leanas:
(i) 3, 7, 11, 15, …
(ii) 21, 23, 25, 27, …

(iii) 3, 6, 12, …

2. Scríobh síos an chéad trí théarma de na seichimh seo a leanas, nuair is é Tn an nú
téarma:
(i) Tn 5 3n 1 1
(ii) Tn 5 1 2 2n
(iii) Tn 5 2n2 2 1
3. Breathnaigh ar sheicheamh na bpatrún triantán seo:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Tarraing an chéad triantán eile sa seicheamh.
Cé mhéad ciorcal a bheidh sa 5ú patrún?
Faigh slonn le haghaidh an nú téarma don seicheamh seo.
Úsáid an slonn don nú téarma chun a fháil amach cén patrún ag a bhfuil
63 ciorcal.

4. Scríobh síos an chéad trí théarma eile de na seichimh seo:
(i) 7, 4, 1, 22, …
(ii) 40, 20, 10, …

(iii) 1, 2, 4, 7, 11, …

5. Patrún athfhillteach de thíleanna daite é seo:

…
(i) What are the colours of the next two tiles?
(ii) Write down the sequence formed by the positions of the yellow tiles in
the pattern.
(iii) In what position is the 10th yellow tile?
(iv) What is the colour of the 72nd tile?
6.		 (i)	Write down the first three terms of the sequence if its nth term is given
by Tn 5 2n2 1 2.
(ii) 2, 5, 10, 17, 26, … are the first five terms of a sequence.
Work out the second difference between the terms.
Explain why the sequence is quadratic.
7. Which one of the following sequences is linear?
(i) 6, 4, 0, …
(ii) 23, 21, 3, 5, …
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(iii) 25, 23, 21, 1, …

Caibidil 18 Patrúin agus Seichimh
8. Breathnaigh ar
na cruthanna
seo a rinneadh
as cipíní.

5 chipín

9 gcipín

(i) Cóipeáil agus críochnaigh an tábla thíos:
Uimhir an chrutha

1

2

3

4

5

Líon cipíní

5

9

…

…

…

(ii) Cé mhéad cipín atá i gCruth 7?
(iii) Faigh slonn don líon cipíní i gCruth n?
(iv) Cén cruth a úsáideann 101 cipín glan?
9. Cén uimhir a théann sa bhosca sna seichimh seo a leanas:
(i) 10, 7, 4, 1,
(iii) 81, 27,

  , …
  , 3, …

(ii) 22, 1,

  , 7, …

(iv) 3, 5, 9,

  , 23, …

10. Is iad an chéad cheithre théarma i seicheamh 4, 7, 10, 13, …
(i) Mínigh an fáth ar seicheamh líneach é.
(ii) Faigh slonn le haghaidh an nú téarma den seicheamh.
(iii) Úsáid an slonn a fuair tú chun an 40ú téarma den seicheamh a oibriú amach.
11. Is é 12 an chéad téarma i seicheamh cearnach.
Is é 3 an chéad 1ú difríocht agus is é 2 an dara difríocht.
Scríobh síos an chéad sé théarma den seicheamh.
12. Tugtar an chéad dá théarma agus an riail ‘téarma go téarma’ do na seichimh seo a
leanas. Scríobh síos an chéad trí théarma eile sna seichimh:
(i) 1, 3, … Dúbail an téarma roimhe agus cuir 1 leis.
(ii) 1, 3, … Iolraigh an téarma roimhe faoi 4 agus dealaigh 1.
(iii) 1, 3, … Suimigh an dá théarma roimhe le chéile.
13. Rinne Treasa an patrún seo as cnaipí timpeall ar fháithim a gúna.

Patrún 1

Patrún 2

Patrún 3

Uimhir an phatrúin

1

2

3

4

…

Líon na gcnaipí

4

7

10

?

…
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(i) Tarraing patrún 4.
Cé mhéad cnaipe atá i bpatrún 4?
(ii) Déan cur síos ar an bpatrún agus ar an gcaoi a leanann sé ar aghaidh.
(iii) Faigh slonn don líon cnaipí san nú patrún.
(iv) Úsáid an slonn chun a fháil amach cén patrún a úsáideann 25 cnaipe.
14. Is iad 2, 6, 12, 20, … an chéad cheithre théarma i seicheamh cearnach.
(i) Oibrigh amach an dara difríocht idir na téarmaí.
(ii) Úsáid an dara difríocht seo chun slonn a fháil le haghaidh an nú téarma den
seicheamh.
15.		 (i) Scríobh an chéad dá théarma eile sa seicheamh: 4, 5, 7, 10, 14, …
		(ii) Déan cur síos i bhfocail ar an seicheamh seo: 2, 6, 18, 54, …
16. Is iad an chéad dá théarma i seicheamh 3, 9, ….
(i) Más seicheamh líneach é, scríobh síos an chéad trí théarma eile.
(ii) Más seicheamh cearnach é, scríobh síos an chéad trí théarma eile a d’fhéadfadh a
bheith ann.
(iii) Más seicheamh easpónantúil é, scríobh síos an chéad trí théarma eile.
(iv) Dá dtarraingeofaí graif na seicheamh seo, cén graf is tapa a d’ardódh?
(v) Mínigh an fáth a bhfuil níos mó ná seicheamh cearnach amháin ann a shásaíonn
an patrún 3, 6, ….
17. Tosaíonn cineál áirithe baictéir mar chill singil agus fásann sé trí dhúbailt.

Céim 1
1 chill

Céim 2
2 chill

Céim 3
4 chill

Céim 4
8 gcill

(i) Cé mhéad cill a bheidh i gcéim 6?
(ii) Tar éis staidéar a dhéanamh ar an bpatrún, scríobh síos slonn in n do líon na gceall
i gcéim n.
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Caibidil 18 Patrúin agus Seichimh

Tasc:
(a)	Scrúdaigh an chairt go grinn agus cóipeáil agus comhlánaigh na patrúin
suas go dtí 10.
2
Ró 1
1
5 _____
  1 3 
(b)	Seiceáil go bhfuil an
2
3
tsuim sa dara colún
Ró 2
112
5 _____
  2 3 
2
cothrom leis an
4
Ró 3
11213
toradh sa tríú colún.
5 _____
  3 3 
2
5
(c)	Scrúdaigh na
Ró 4
1121314
5 _____
  4 3 
2
patrúin sna rónna
6
Ró 5
112131415
chun teacht ar an nú
5 _____
  5 3 
2
téarma, Tn, do Ró n.
Ró 6
11213141516 5
(d)	Bain úsáid as an
Ró 7
5
bhfoirmle lena
thaispeáint conas a
Ró 8
5
fhaightear suim,
Ró 9
5
		
(i)	an chéad 100
uimhir aiceanta
Ró 10
5
		 (ii)	an chéad 200
uimhir aiceanta.
Ró n
1 1 2 1 3 1 4 1 ... n
5
2. Dúirt Pádraigín go
2
bhfaightear an freagra n
i gcónaí nuair a shuimítear na chéad n corruimhir.
1.

Dear cairt atá cosúil leis an gceann thuas lena thaispeáint cén fáth ar thug
Pádraigín an hipitéis seo.
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