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 )افالطون(.** ریاضیات روح را صفا می بخشد و ذھن را برای درك حقیقت آماده می كند**

 

 دنبالھ حسابی و ھندسی

푎جملھ عمومی دنبالھ ای بھ صورت. ١ =
  می باشد؟ ٣می باشد کدام جملھ ای این  دنبالھ برابر   _	

جملھ سوم)۴جملھ ھفتم               )٣جملھ پنجم              )٢جملھ دوم           )١  

واحد چنان رسم می شوند کھ یک ضلع قائم مثلث  ١اندازه یک ضلع قائم انھا , مثلث ھای قائم الزاویھ در یک راس مشترک.٢
)٨٨سراسری(مساحت نھمین مثلث کدام است؟.ث قبلی استبعدی وتر مثل  
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푎در دنبالھ ی )٣ = ≤xو  5 푎و  1 = 4푎  جملھn ام این دنبالھ کدام است؟  
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جملھ ی پنجم این دنبالھ حسابی کدام است؟.باشد 22푎 اگر  (4 

١(۵                                 ٢(۴                                ٣)٣                                    ۴(١۶  

: چھار جملھ ی متوالی یک دنبالھ ی حسابی ھستند در این صورت    	و
		
,푘	و 푘ˊ 5)مقادیر 

  ١(K+k>0   ٢(k+k=1/12   3)k+k=1/4            ۴(k+k=1/6      

  انگاه قدر نسبت کدام است؟ 푎اگر در یک  دنبالھ حسابی )۶

١(۵/٢                     ٣ (۴                               ٣(۵/۴                     ۴(۵  

푎در یک دنبالھ ی حسابی )٧ 푎    و푎 푎    حاصل푎 푎  ٨٧سراسری (چیست؟(  

٣                            -  )٢                                - )  ١ ( -                   ۴  ( -    

푎در یک دنبالھ حسابی )٨ 푎و√ √ ازاد (چھارم چقدر از چھار جملھ ی دوم بیشتر است؟  ,مجموع چھار جملھ ی			
٨٨(  

٢                                       ٨)١(۶۴                             ١)٣۶                     ۴(٣٢  

  باشند چند برابر جملھ ی اول است؟ ١٨و جملھ ی ھشتم  ١٢قدر نسبت یک دنبال ی حسابی کھ در ان جملھ ی پنجم ) ٩
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  برابر )۴      برابر           ۴)٣                         ٢برابر)٢                               برابر)١

عدد قرار داده ایم کھ با این دو عدد تشکیل دنبالھ ی حسابی بدھند جملھ  ھفتم این دنبالھ کدام  ٣سھ  ,12 ,٢بین دو عدد)١٠
  )است ٢جملھ ی اول (است؟

١)١۶                                   ٣                            ١٧)٢(۵/١۴                   ۴(۵/١۵  

	3√بین دو عدد )١١ −  ١چند عدد می توان  قرار داد کھ اعداد حاصل تشکیل دنبالھ ی  حسابی با قدر نسبت  ۵+ 3√و     5
  بدھند؟

١(۵                                    ١٠)٣                                 ٩)٢                     ۴(١١  

	푎√(   بین دو عدد )١٢ + √푏 ( و   )√푎 + √푏(کدام عدد را قرار دھیم تا سھ عدد تشکیل دنبالھ ی حسابی دھند؟  

١) (a+b(٢٢) (a+b ( ٣(a _ b       ۴(a+b 

  این دنبالھ کدام است؟  pعدد . سھ جملھ متوالی یک دنبالھ حسابی ھستند,  p-1۵,2 p+3  ,3p+4عدد  ١)13

١(۴                                   ٢(۵                                 ٣(۶                       ۴(٧  

푎اگر دنبالھ ی حسابی )١۴ + 푎 푎باشد حاصل     20=  + 푎 + 푎 + 푎 + 푎 + 푎   ٨۶ازاد (چقدر است؟(  

١(۴٢                                ٠(۵٣                                ٠(۶٠                     ۴(٨٠  

푎سابی در یک دنبالھ ی ح)١۵ = 푎و  5 = 푎انگاه   9 + 푎 + 푎 ٨۶ازاد (چقدر است؟(  

٣                           ٣٨)٢                             ١٩)١(۵٧                          ۴(٧۶  

لھ بیست است جم ٢۵و مجموع دو جملھ ی دھم و دوازدھم  ۵تفاضل جملھ ی دھم از جملھ ی دوازدھم یک دنبالھ ی  حسابی )١۶
  )٨۴سراسری (و یکم این دنبالھ کدام است؟

٣)١۵                             ٣)٢۶                          ٣(۵/٣٧                       ۴(۵/٣٨    

است قدر نسبت دنبالھ کدام  ۴٨و سھ جملھ ھفتم و ھشتم و نھم  ١٢در یک دنبالھ حسابی مجموع جمالت اول و دوم و سوم )١٧
  )٨٧ازاد (است؟

٣                              ٢)٢                               )١(                             ۴(  

  واحد اضافھ کنیم بھ جملھ ی پنجم دنبالھ ی حاصل چند واحد اضافھ می شود؟ ٢اگربھ قدر نسبت یک دنبالھ حسابی )١٨

٨)٣                              ٢)٢                              ٠)١                           ۴(١٠  

  تحت کدام یک از اعمال روی یک دنبالھ حسابی دنبالھ ی حاصل ممکن است یک دنبالھ حسابی نباشد؟)١٩

  جمع جمالت دنبالھ با یک عدد ثابت )١

  ضرب جمالت دنبالھ در یک عدد ثابت)٢

  ثابتتقسیم جمالت دنبالھ بر عدد )٣

  بھ توانیک عدد ثابت رساندن جمالت)۴

  

  دنبالھ ھندسی

 

  )٨٨سراری (برابر است با    ..…,81,27,9,3جملھ عمومی دنبالھ ای)20
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٣                          )٢)١(
( )

                          ۴( 

وجملھ عمومی ھندسی )21 و   کدام است؟ .…و

 ١(푎 = ( )           ٢(푎 		 =   ( )           ٣(푎 = ( )                       ۴(		 ( )  푎 =  

جملھ ی سوم این دنبالھ . می باشد ٣۶و مجموع جمالت چھارم و پنجم  دریک دنبالھ ھندسی مجموع  جمالت اول و دوم )٢٢
  )٨٨سراسری (کدام است؟

١(۶                          ٩)٣                              ٨)٢                             ۴(١٢  

  )٨٣ازاد ریاضی (جملھ ی اول  کدام است؟.است ۴٠و جملھ ی ھفتم  ١٠در یک دنبالھ ھندسی افزایش  جملھ ی سوم )٢٣

١(√5                      ٢)٢۵                            ٣(۵                                ۴(  

	بین دو عدد)٢۴ و قدر نسبت .سھ عدد دیگر قرار داده ایم بھ طوری کھ  با این دو عدد تشکیل یک دنبالھ ھندسی داده اند  و
  دنبالھ ی حاصل کدام است؟

  نا شدنی)۴                             -۴)٣                             -)٢                  -  - )١

푎در یک دنبالھ ی ھندسی )٢۵ 푎 = 2푎   جملھ ی اول کدام است؟푎 		 ≠   )٨٢ازاد ریاضی ( 			0

١(√2                  ٣                                ٢)٢(۴                               ۴(√2٢     

  می باشد کدام گزینھ صحیح است؟ =aدر یک دنبالھ ھندسی )٢۶

١(푎        ٢(푎 × 푎 	                 ٣(푎 × 푎 =   30√=قدر نسبت)۴           30

2اعداد)٢٧ ب جمالت متوالی یک دنبالھ بھ ترتی b,c,aسھ جملھ ی متوالی از یک دنبالھ ھندسی اند و اعداد ٢و,							2√4
  )٨٧سراسری ریاضی (کدام است؟  c.حسابی اند

١(۵/٣                                ٢)٢                 ٢(۵/١                              ۴(√2  

دسی باشند چندمین جملھ جمالت سوم و ھفتم و نھم می توانند سھ جملھ متوالی از دنبالھ ی ھن. در یک دنبالھ حابی و غیر ثابت)٢٨
  )٨٨سراسری تجربی (ی دنبالھ ی حسابی صفر است؟ 

١١)٣                                 ١٠)٢                 ٩)١                              ۴(١٢  

ام   nھ ی دوم است جملھ برابر و جملھ اول  دنبالھ ی اول دو برابر جملھ اول  دنبال. قدر نسبت دو دنبالھ ی ھندسی غیر صفر)٢٩
  ام  دنبالھ دوم است؟ n دنبالھ ی اول چند برابر  جملھ 

٢                 ٢)١(2n       ٣(2    ۴(푛 

  نزدیک می شویم یعنی؟ Lبھ  عدد } 푎{وقتی می گوییم )30

푎جمالت )١ − 퐿 بھ صفر نزدیک می شوند  

푎جمالت )٢ + 퐿 بھ صفر نزدیک می شوند  

  بھ یک نزدیک می شوند    جمالت      )٣

푎جمالت )۴ 	. 퐿 بھ یک نزدیک می شوند  
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 تمرین برای داوطلب
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