
 

 به نام خدا 
 

های حسابی و هندسی: مجموع دنباله1حسابان

 

 نام و نام خانوادگی:

 های زیر، به این دو سؤال پاسخ هید:در مورد هر یک از دنباله .1

 یکصدمین شکل، چند چوب کبریت )یا نقطه( دارد؟الف( 

 ها( را بدست آورید.ها )یا نقطهتعداد چوب کبریتعمومی دنبالۀ  جملۀب( 

1 )    2 ) 

3 )   4 ) 

دنبالۀ ارقام بعد از اعشار را در بسط اعشاری  .2
1

27
 در نظر بگیرید. جملۀ عمومی این دنباله را بدست آورید. 

nA,ی دنباله .3
n

 
  
 

1
0 ]دانیم را در نظر بگیرید. می 1 , ] { | }a b x a x b   . 

 ست؟نیی این دنباله جمله عضو چند 07/الف( عدد 

Aب(  A1394 Aج(   برابر با چیست؟ 2015 A1394  برابر با چیست؟ 2015

Aد(  A2015  های این دنباله برابر با چیست؟ی جملهه( اجتماع همه   برابر با چیست؟ 1394

 های این دنباله برابر با چیست؟ی جملههمه و( اشتراک

)جملۀ اول دنبالۀ  4الف(  .4 ) ( )n
na n  1 21 )و  1 ) ( )n n

nb   1 10  را بنویسید. 1

 بدست آورید. زیر را هایب( جملۀ عمومی دنباله
, , , ,... 1 11111 1111 
, , , ,... 4 44 444 4444 

/ / /, , , ,... 7 7 7 7 77 7 777 

,از دنبالۀ حسابی جمله  دوازدهمین .5 , ,...2 18  را پیدا کنید. 50

,دنبالۀ حسابی  .6 , ,...,  
5 2 10

1
6 3 3

 چند جمله دارد؟ 

 اُم است.19اُمین جمله، دو برابر جملۀ 29اُمین جملۀ یک دنبالۀ حسابی صفر باشد، ثابت کنید 9اگر  .7

 اُمین جملۀ این دنباله چند است؟27 است. 73و  41یک دنبالۀ حسابی به ترتیب  جمالتدهمین و هجدهمین  .8
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 های حسابی زیر با هم برابر باشد.اُمین جملۀ دنباله nرا طوری بیابید که  nعدد  .9

, , , ,...171319 
, , ,...10095 90 

 است؟ 4برابر با  7چند عدد سه رقمی وجود دارد که باقیماندۀ تقسیم آنها بر  .11

این سه عدد را  است. 120و حاصلضرب آنها برابر با  6مجموع سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ حسابی برابر با  .11

 پیدا کنید.

است. این سه عدد را  141و مجموع مربعات آنها برابر با  8مجموع سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ حسابی برابر با  .12

 پیدا کنید.

اُم این دنباله باشد، نشان دهید جملۀ  nبرابر جملۀ  nاُم یک دنبالۀ حسابی برابر با  mبرابر جملۀ  mاگر  .13

( )m n.اُم این دنباله برابر با صفر است 

)جمالت متوالی یک دنبالۀ حسابی باشد، ثابت کنید  a، b ،cاگر  .14 ) ( )a c b ac  2 24  

جمالت متوالی یک دنبالۀ حسابی باشد، ثابت کنید  a، b ،cاگر  .15
bc

1
  ،

ca

1
  ،

ab

1
دنبالۀ حسابی نیز یک  

 است.

یک دنبالۀ حسابی باشد، ثابت کنید  a2  ،b2  ،c2اگر  .16
b c

1
  ،

c a

1
  ،

a b

1
 یک دنبالۀ حسابی است. 

xاگر  .17 y za b c   کهabc 0  وb ac2  نشان دهید ،
x

1
   ،

y

1
  ،

z

1
 یک دنبالۀ حسابی است. 

آیا  .18
1

2
  ،

1

3
 ،

1

5
 توانند جمالت )نه لزوماً( متوالی یک دنبالۀ حسابی باشند؟می 

 باشد را بدست آورید. 121و جملۀ  5برابر با جملۀ اول جملۀ اول یک دنبالۀ حسابی که  31مجموع  .19

)جملۀ عمومی یک دنباله  .21 )n n 1  جملۀ اول این دنباله چند است؟ 41مجموع است.  21

جملۀ عمومی  است. 55جملۀ بعدی برابر با  11و مجموع  44جملۀ اول برابر با  11در یک دنبالۀ حسابی مجموع  .21

 این دنباله را بدست آورید.

 شود؟می 368، ... برابر با 52، 56، 61مجموع چند جمله از دنبالۀ حسابی  .22

nجملۀ اول یک دنباله برابر با  nمجموع  .23 n23  است. نشان دهید این دنباله، یک دنبالۀ حسابی است. 2

برابر باشد،  cو جملۀ آخر آن  b، دومین جملۀ آن  aنشان دهید مجموع یک دنبالۀ حسابی که اولین جملۀ آن  .24

با 
  

 

a c b c a

b a

  



2

2
 است. 
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,آیا  .25 , , ,...  
1

4 2 1
2

 دهند؟یک دنبالۀ هندسی را تشکیل می 

,آیا  .26 , ,...
2 1

2
2 2

 یک دنبالۀ هندسی است؟ 

را بدست این دنباله عمومی است. جملۀ  1458و  54به ترتیب  هندسییک دنبالۀ  جمالتچهارمین و هفتمین  .27

 آورید.

باشد، چندمین جملۀ این دنباله  5و  2اگر دو جملۀ اول یک دنبالۀ هندسی به ترتیب  .28
128

15625
 است؟ 

 های هندسی زیر با هم برابر باشد.اُمین جملۀ دنباله nرا طوری بیابید که  nعدد  .29

, , ,...162 5418  

 , , ,...
2 2 2

81 27 9
 

3/یک دنبالۀ هندسی مجموع سه جملۀ اول  .31  قدر نسبت این دنباله چند است؟ است. 1است و حاصلضرب آنها  9

 این سه عدد کدام است؟ است. 156مجموع آنها و  216حاصلضرب سه جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی  .31

های آنها و مجموع معکوس 7یک دنبالۀ هندسی مجموع سه جملۀ متوالی  .32
7

4
 این سه عدد کدام است؟ است. 

 این سه عدد کدام است؟ است. 91و مجموع مربعات آنها  13سه جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی مجموع  .33

 یک دنبالۀ هندسی باشد، نشان دهید:چهار جملۀ متوالی  a، b ،c ،dاگر  .34

  a b c b c d ab bc cd       

aچهار جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی باشد، نشان دهید  a، b ،c ،dاگر  .35 b  ،b c  ،c d  یک

 دهند.دنبالۀ هندسی تشکیل می

 باشند؟ )نه لزوماً متوالی( یک دنبالۀ هندسی توانند جمالتمی 12و  11، 11آیا اعداد  .36

 است را بدست آورید. 384و هشتمین جملۀ آن  3دنبالۀ هندسی که اولین جملۀ آن مجموع هشت جملۀ اول یک  .37

...معادلۀ  .38 x    2 6 18  را حل کنید. 728

های فرد مجموع جمالت با اندیسبرابر 3مجموع جمالت این دنباله، تعداد جمالت یک دنبالۀ هندسی، زوج است.  .39

 قدر نسبت این دنباله چند است؟ است.

 است.یک دنبالۀ هندسی جملۀ اول  n3 جمله و n2جمله،  nبه ترتیب مجموع  S3 و S1  ،S2فرض کنید  .41

)ثابت کنید  ) ( )S S S S S   2
1 3 2 2 1 . 
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