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دنباله هندسی :
دنباله ای که هر جمله ی آن (غیر از جمله ی اول) با ضرب یک عدد ثابت مخالف صفر در جمله ی قبلی به دست
می آید،دنباله ی هندسی گویند.به این مقدار ثابت ،قدر نسبت دنباله گویند.
و قدر نسبت را با  qو تعداد جمالت را با  nنشان دهیم ،جمله ی عمومی
اگر جمله ی اول دنباله هندسی را با
این دنباله به صورت :
=
می باشد.
سه عدد  aو  bو  cبه ترتیب وقتی تشکیل یک تصاعد هندسی می دهند که داشته باشیم:
= ac
تمرین:جمالت دوم و هشتم یک دنباله ی هندسی به ترتیب  6و

می باشند.جمله ی چهاردهم این دنباله را به دست

آورید.

تمرین:جمله ی چندم دنباله ی هندسی  ، ،2،.......برابر  12است؟

تمرین:بین دو عدد  -5و 261چهار عدد چنان بنویسید که اعداد حاصل تشکیل دنباله ی هندسی بدهند.

تمرین :سه عدد تشکیل دنباله ی هندسی می دهند و مجموع آن ها  93و حاصل ضرب آن ها  913است آن سه عدد
را بیابید.

نزدیک شدن جمالت دنباله به یک عدد  -دنباله ی تقریبات اعشاری:
در برخی از دنباله ها جمالت دنباله می توانند به عدد خاصی نزدیک شوند  ،به عبارت دیگر تفاضل هر جمله
دنباله از آن عدد خاص،به صفر نزدیک شود.
به عنوان مثال ،جمالت دنباله ی زیر به عدد صفر نزدیک می شود:

2 ، ، ، ، ،......
تمرین :در هر یک از دنباله های زیر مشخص کنید آیا جمالت دنباله به عدد خاصی نزدیک می شوند یا خیر؟
( 2,4,6,8,10,......،2n،.......الف
( 1/9، 1/99، 1/999،.....،1/99....9،......ب
اعداد حق یقی یا اعشاری اند که مقدار دقیق آن ها مشخص است و یا نمایش اعشاری دارند.برای هر عدد حقیقی مثبت
 Xمی توان دنباله ای از اعداد اعشاری ساخت که جمالت آن به  xنزدیک شوند  .جمله ی  nام این دنباله یک عدد
اعشاری با  nرقم اعشار است و هر جمله ی آ ن با اضافه شدن یک رقم اعشار به جمله ی قبلی به دست می آید .
این دنباله را دنباله ی تقریبات اعشاری  xمی نامند .و جمله ی  nام آن را تقریب اعشاری  xبا  nرقم اعشار
می نامند.
تمرین :چهار جمله ی اول دنباله ی تقریبات اعشاری عدد

را بنویسید.

تمرین:اگر  xعددی باشد که در نامعادالت زیر صدق می کند ،چهار جمله ی اول دنباله ی تقریبات اعشاری x
را بنویسید.
2x+1< 19/9472

10-x<0/5265

