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Matematik Konu Anlatımı ve Matematik Konuları İbrahim Taş'ın telif hakkı. İbrahim Taş'ın izni olmadan başka bir yerde yayınlamak yasaktır. Ataş yayınlanan matematik videoları matematik öznel anlatıları içerik olarak kullanmistir. Ardışık sayıların ana kavramları, iki terim arasında sabit bir fark olan sayılardır. Bunlar belirli bir kurala uygun olarak ardışık sayılardır. Dönem sayısı (son dönem-ilk dönem)/Artış Tutarı No.1. 12,17,22,27 ,.......... 97 12, son dönem 97 ve artış (17-12) 5'tir. Bu bilgiler bir dizi terimle değiştirilirse, (97-12)/5-1/18 terimleri bulunur. Terimler Toplam orta vadeli - (Son dönem - ilk dönem)/2
Dönem Toplam - Orta vadeli. Terim sayısı. 12 x 17 2227.................................................................................................................................,...,................................................................................................................................................................ Orta terim orta terimdir : (97-12)/2-109/2, eğer formülde yer değiştirirsek. Ortalama terim No. 109/2 ve sayım için zaman dilimi 18 Dönem toplam Ortalama dönemdir. Dönem sayısı (109/2).18,981. Size aşağıdaki formülleri de verebiliriz. 1'2'3'...... n'n. (n'1)/2 2'4'6'8'........ 2n'n. (n'1) 1 Örnek 1 1/11,3/11-5/11/11/11/11/11/11/11...... 17/11? Çözüm örneği 2 14'18'22..........
Пример решения 3
1/4'2/5'3/4'4/5'5/4'6/5................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17/4? Çözüm Örnek 4 Toplam art arda 8 ardışık seri numarası A ise, A'daki en büyük sayı nedir? 5 0'lt;x'lt;z ve x,y,z çözeltisi bir örnek ardışık 10 sayıdır. (1-2/x) (1-2/y) (1-2/z) 2/5 y nedir? 6 1.2'3'3'3.4...........-10.11 İkinci çarpan 1 artırılırsa toplam artış ne kadar artar? Örnek olay incelemesi 7 1.2'2'4'3.6................-11.12 İlk çarpanlar toplamda 2 artırılırsa toplam ne kadar artacaktır? Çözüm 8 1-2-3-4-5-6-7-8................................................................................................................................................................. Ardışık beş doğal sayının en büyüğü en az 2 kat açıktır. Buna göre, ortalama sayı nedir? Çözüm Örnek
10 Ardışık 6 ardışık sayı toplam 102 olduğundan, bu sayıların en büyüğü nedir? Seçici sorunlar için video çözümleri bu adreste bulunabilir. Geometride zor zamanlar geçiren öğrenciler için kitapta görebilirsiniz. Örnek numarasını belirterek bir çözüm paylaşıyorsanız, diğer arkadaşlar için de yararlıdır. Bu konudaki sorularınızı yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevap yazmaya çalışacağım. Tüm sınavlarınızda başarılar dilerim. İbrahim Taş Ardışık sayıların toplamı, sayı sayıya bölünürse ortalama terimdir (ortadaki sayı). Ardışık sayıların sayısı birse, ortalama sayı, yani ortalama terim
ardışık sayılardan biridir, ardışık sayı tutarlı ise, oradaki sayı (ortalama terim) ardışık sayılardan biri değildir. Ortalama Terim (ortalama sayı) Açılış Formülü: Orta (orta) Terim: (Son dönem - İlk dönem) / 2Bu formül ortalama bir terim bulabilir. Ortalama arama terimi: Matematikte ortalama terim (sayı) ve aritmetik aynı anlama gelir. Ortalama Ortalama formüle göre, tüm terimler toplanır ve terim sayısına bölünür. Ancak, 20,45 veya yüzlerce terimden oluşan bir dizi aritmik sayı için orta vadeli bir terim bulmak uzun zaman alır. Bunu basit hale getirmek için, ilk ve son terimleri toplayıp ikiye bölerek orta vadeli,
aritmetik bir ortalama bulabiliriz. Ardışık sayılarda ortalama terim (ortalama sayı) Soru örnekleri:Örnek 1: Ardışık beş tek sayının toplamı 55 olduğundan en küçük terim nedir? Çözüm:55/511 (ortalama veya ortalama dönem) ----------------------------------------- ➡ Beş ardışık single diyor ve 11 ortalama sayı; 7 9 11 13 15 S mallest 7. NOT: Tek sayılar iki şer kat artar! Resim 2: Ardışık altı tek sayının toplamı 60 olduğundan, en büyük sayı nedir? Çözüm: 60/610 ortalama, ya da ortalama terim olarak adlandırılır)--------------------------------------------- ➡ O altı ardışık tek sayı diyor ve 10 ortalama numaraları vardır; 5 7 9 11 13
15 en büyük 15. NOT: Ardışık sayı tutarlıysa (yukarıdaki örnekte 6), ortalama sayı ardışık sayılardan biri değildir. Böylece, 1 (bir) ortasında 10 sayısı önce kısa, sonra 1 (bir) daha yazılı ve bir sayı sıralanır. 10-1'9 ve 10'1'1'11 (10 ile 9 ile 11 arasında.) Ardışık bekarlar ikişer ikiye büyüdükçe; 5 7 9 (10) 11 13 15 (altı ins) sorunları türleri ile karşı karşıya iseniz, ne gibi ortalama terim ve bu bilgi ile bulma ortalama uzunluğu, kolayca çözebilirsiniz. 100 serisinde kaç terim olduğu hakkında bilgi isteyebiliriz. Bu, sonraki günlerde açıklanan yöntemler kullanılarak hesaplanabilir. Dizilerde öğe sayısına ek olarak, aralıkta
veya kümede kaç öğe bulunursa aynı mantıkla da bulunur. Örneğin, 3 basamaklı kaç doğal sayının 7'ye bölünebileceği sorusuyla karşılaştığımızzaman, yine de terim sayısının mantığını kullanacağız. Terim sayısını bulmak için nasıl terim sayısını bulmak için geçerli bir formül vardır. Bu formül büyük bir sorundur. Terim sayısı (son dönem - ilk dönem) / 1 no'lu tutardaki artış Yukarıda belirtilen formülle birçok sorunu kolayca çözebiliriz. Örneğin, yukarıda verdiğimiz örneğe bakalım. 4, 6, 8, ... 100 dizisindeki terim sayısını bulalım. Söz konusu ilk dönem No. 4, son Hayır 100 artışlar No 2. Böylece, terim sayısı :
(100 - 4) / 2 1 th 49 bulmak kolaydır. Genel formül dizideki sayı miktarını bulmak için kullanılır. Sayılar 1'den başlayıp tutarlıysa, formül n. (n No. 1) / 2 bize yardımcı olacaktır. Bu formülle birçok basit sorunu kolaylıkla çözebiliriz. Örneğin, 1 - 10 10 talep üzerine miktar n No 10'dur. Buradan 10.11/2 ve 55 bulacaksınız. Ancak, daha karmaşık konularda, bu formül yeterli olmayabilir. Çünkü bu formül sayıların tutarlı olduğu varsayımına dayanır. Formül zaten buradan geliyor. 1'den 10'a kadar olan sayıları toplarsak, 5 11 elde edeceğiz. 1 - 10, 2 - 9, 3 - 8, 4, 7, 5 ve 6 bu yüzden tüm numaraları toplamak. Ayrıca,
terimlerin toplamı için her koşulda çalışacak bir formül de verelim. Toplam - (son dönem - ilk dönem). (son dönem - ilk dönem - incresret tutarı) / (2. increcent tutar) Yukarıda belirtilen formül, sayılar tutarlı olmadığında ve farklı bir sıra artış olduğunda kullanılabilecek en yaygın formüldür. Bu formülü aklınızda tutun ve tüm sorunları çözecektir. Bir dizi terim sorununu nasıl çözebilirim? Terim sayısı problemleri, matematiğin bilgiyle birlikte pratikliğini de gerektirir. Yukarıdaki formüller tüm sorunlar için yeterlidir, ancak bunları nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekir. Örneğin, ilk etapta verdiğimiz örneğe devam
edelim. 4, 6, 8, ... 100 serisindeki terim sayısının 49 olduğunu gördük. Şimdi bu koşulların toplamını bulalım. Artış miktarı 1 olmadığından, ikinci formülü kullanmalısınız, ilk formülü değil. Ancak, ikinci formül uzun olduğundan, pratik bir çözüm için ilk ve basit formülü kullanabilirsiniz. N.(n No. 1)/2 formüllerini süre için kullanmak istiyoruz. Ama soru bu formatta değildir. İlk olarak, 1 ile başlamaz ve 1 artmaz. Eğer 2 soru2 paratezi serisi alırsak. (2 ve 3 ve 4 ve 5 ... 50). Şimdi yunham iç için n.(n No. 1)/2 formülü kullanabilirsiniz. Ancak, evenm iç 1 başlamaz. Eğer ölürse, saat 1:00'de başlıyormuş gibi davranabiliriz.
Bu durumda, davanın iç kısmı 50.51/2 - 1 olacaktır. Bu bize 1274 verir. Şimdi bölmenin başında 2 ile çarpalım. 1274 x 2 x 2548. Gördüğünüz gibi, sorunu basitleştirmek ve çözmek için bir fırsat vardır. Terim sayısının 49'un üzerinde olduğunu gördük. Bunu formülkullanmadan yapabiliriz. Bu yüzden her terimi 2'ye böldüğüzde, terim sayısı değişmez. Yani, bizim dizi 2, 3, 4, ... 50 olacak. Düşünmemiz gereken şey bu. Eğer serisi 1 1, 2, 3 ile başladı Yani ... 50 olsaydı, 50 dönem olurdu. Yani bir dönem eksik olduğu için, 49 son tarih var. Kaynak: Albay 2599 Post Via sayfa Soruları Sor, toplam da ardışık sayılar,
gönderilen soruların ortalama dönem miktarını bularak ve karar hakkında web sitemize cevap verdi. Bu tür soruların sorularını ve aşağıda yaptığımız detaylı çözümleri görebilirsiniz. Yardım, iyi çalışmalar dileğiyle... 1.TIP 2.SORU 3.SORU 4.SORU 5.SORU 6.SORU 7.Diğer soru türleri için lütfen tıklayınız. Başka bir narr tema için buraya tıklayın. Tıklatın çözümü test etmek için. Not: Bu sayfadaki sorular ziyaretçilerimiz tarafından sunulmuştur. Telif hakkı ihlali durumunda, lütfen iletişim sayfasından bize bildirin. Kısa bir süre içinde, bu sorular Telif Hakkı: Kararlar web sitemizde hazırlanır ve izinsiz yayın ve
oynatma yasaktır. Arka arkaya 276 sayı yla, kafadaki ikinci sayı nedir? A) 10 B) ≤ ≤8 C) 【6 D) 【4 E) 【2 www.matematikkolay.net bölümü 276-23 : biz tam ortasında sayı bulabilirsiniz. 276 12 Ortalama, yani 12. 2 3 12 numara, 2.s   10×2 20 ayın kararından fazla. Buna uygun olarak; İki numarayı bulacağız 12 20 8.    6 Art arda üç teklinin toplamı 51'dir. Buna göre, en büyük sayı nedir? A) 21 B) 19 C) 17 D) 15 E) 13 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ( Tutarları 3'e bölersek, ortalamayı doğrudan buluruz. 51/3 17 (Ortanca Sayı) Büyük sayı 17 2 15. : ◗  ◗ ◗   ◗ çözüm Cevap: 【15 10 Ardışık 18 ardışık sayının toplamı 558
olduğundan en küçük sayı nedir? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) Bölüm 20 558-18: 10'un ortasını bulmak 9.ve. 558 31 1'i alalım. 9 - 30 numara. 1 e i 8 G r     çözeltisi 8.sayı 7. Biz 28 26 24 22 20 18 16 14 14 bulacaksınız. 280 www.matematikkolay.net, toplam 21 ardışık dört tek sayı 280 olduğundan? A) 65 B) 67 C) 69 D) 71 E) 73 67 69 70 71 71 73 280'i 4, 2 ve 3 c'ye bölen ayıların ortasını buluruz. 280 70 4 1 numara 2.sayı 3.sayı 4. a i s y   Çözüm  En yüksek sayı 73 22 www.matematikkolay.net M'deki bu sayıların en büyüğüne eşit olan 23 ardışık tek doğal sayının toplamı M? M M A) 22 B) 46 C)
22 23 23 23 23 M M D) 46 23 23 ◗    M numarası 23 b : eğer öldürürsek veya nca terimi doğrudan z. M yani ya da tanca terimi (12. dönem) tipini bulursak. 23  ara çözeltifarkı 2 olduğu için; Terime 2 11 kez eklersek veya tanca yaparsak, en yüksek sayıyı buluruz. M Büyük numara 11.2 22. 23 23     80 Toplam 5 ardışık tek sayılar x ve bu sayıların en küçüğü sonraki? x 1 x x 4 x 10 x 20 A) B) C) D) E) 5 5 5 5 5 5  ◗ ◗ Terim sayısı birdir : eğer toplam tutar bir terim veya tanca bulduğumuz terimlerin sayısına bölünürse. Bu konuda terim veya tanca çözeltisi x. 5 x Yani bu üçüncü terimdir. 5 x Sonra 2
dönem 2 5 x 1.dönem 4 türleridir. 5 x x 20 4 buluruz. 5 5   √  ◗ ◗  95 Ardışık 5 tek inenumun toplamı 125 ise en büyüğü nedir? 125'i 5'e bölmek: yoksa dans sayısını buluruz. 125/5 25'tir. Veya tank no 25 4.number 27 5.number 29. (En büyük sorun  çözüm) Cevap: 29 üzerinden 29 ortanca terim formülü binom. matematik ortanca terim formülü. ardışık sayılar ortanca terim formülü. ortanca terim bulma formülü. ortanca terim nasıl bulunur formülü
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