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 في هره املحاطسة طِخم الخؼسق للمىاطُؼ آلاجُت:

 .Sequencesمفهىم املخىالُاث  -

 .Finding the general term of a seuqneceإًجاد الحد الػام للمخىالُت  -

 .Arithmetic and geometric sequencesاملخىالُاث الحظابُت والهىدطُت  -

 .Sum formulas for finite arithmetic sequenceمجمىع حدود مخىالُت حظابُت مىتهُت  -

 .Sum formulas for finite geometric seuqenceمجمىع حدود مخىالُت هىدطُت مىتهُت  -

 .Sum formulas for infinite geometric sequenceخىالُت هىدطُت غير مىتهُت مجمىع حدود م -
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 :Sequencesاملخىالُاث   -1-6

 إذا كام أحد ألاشخاص بىخابت مسبؼ حمُؼ ألازكام الؼبُػُت، طخيىن واآلحي: 

1, 4, 9, 16, 25, 36, …. 

( ألّن طُيىن هىان غدد غير natural numbers) ولىً كد ًيىن مً املظخحُل هخابت حمُؼ املسبػاث لألزكام الؼبُػُت

:
ً
اطُت الخػبير غً هره ألازكام بػدة ػسق، وأهثرها شُىغا  مىخهي. ولىً دزحذ الػادة في ألادبُاث الٍس

                                     

 (.sequenceالظابلت باملخىالُت )حػبر غً مجمىغت ألاغداد الؼبُػُت، وجدعى هره اللائمت مً ألازكام   بحُث 

 :1ولخىً الدالت آلاجُت

 ( )       

ع:naturalأي غدد ػبُعي )  بحُث جمثل   (، بالخالي بالخػٍى

 ( )     ( )          ( )        

اطُت بسمص خاص بها وهىsequenceهي مثاٌ غً مخىالُت ) ( ) إّن الدالت الظابلت  ،    ( والتي ًسمص لها في ألادبُاث الٍس

 بالخالي جىخب الدالت الظابلت :

        

ع بلُم   وإذا واهذ  ه وبالخػٍى
ّ
 the، والري ًدعى بالحد ألاٌو للمخىالُت )  ًيخج امللادًس   جسمص ألي غدد ػبُعي فئه

first term of sequence و ،)   ( والري ًدعى بالحد الثاوي للمخىالُتthe second term of sequence و ،)    والري

 (.nth term or the general termًدعى بالحد الػام للمخىالُت )

    ( )                               

         ( )                                

    ( )                               
 
 
 
 

                                                           
1
( بٌن مجموعتٌن من العناصر بحٌث أي عنصر من المجموعة األولى )تدعى مجال أو correspondenceأو الدالة هو عبار عن توافق )التابع  

(. مثالً فً مبحث المعادالت الخطٌة ٌمكن range( ٌتوافق مع عنصر وفقط عنصر واحد من المجموعة الثانٌة )تدعى المستقر domainالمنطلق 

بحٌث من أجل كل قٌمة لـ   ( )   أو ٌمكن التعبٌر عنها   بداللة   بأنّها دالّة تستخدم لكتابةـ        ة الخطٌة التعبٌر عن المعادل

 (.range)المستقر   ( ٌوجد قٌمة وحٌدة لـ domain)المنطلق   
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    ( )                               

 أو بشيل آخس ًمىً هخابت حدود املخىالُت بالترجِب :

                  

 التعبير عن املتوالية ضمن قوسين 1مالحظة 
ً
 املتوالية السابقة  {  }: يمكن أيضا

ً
 .+  *مثال

(، بامللابل finite sequence)( ًؼلم غلى املخىالُت باملخىالُت املىتهُت finite domainمجاٌ مىخهي )  : إذا كان لـ 2مالحظة 

 infinite sequence( ًؼلم غلى املخىالُت باملخىالُت غير املىتهُت )infinite domainمجاٌ مىخهي )  إذا وان لـ 
ً
(. مثال

 
ً
ه لم ًرهس نهاًت ملجاٌ  +       *املخىالُت املروىزة طابلا

ّ
 . هي مخىالُت غير مىتهُت أله

 ( ما لم ًرهس خالف ذلً.natural numberغً أغداد ػبُػُت )  دائما حػبر : 3مالحظة 

 :1مثال 

 لىخابت الحدود ألازبػت ألاولى ليل مً املخىالخين آلاجِخين:

 )                                                  ) {
(  ) 

 
} 

 الحل:

ع كُم   ، .....3، 2، 1  وأغداد ػبُػُت  بالخػٍى

 )                                              )    
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 :Finding the general term of a seuqneceإًجاد الحد الػام للمخىالُت  -1-6-1

ه جّم اطخخدام الحد الػام للمخىالُت 
ّ
ُان إلًجاد الحدود ألاولى منها، ولىً في بػع ألاح general termًالحظ مما طبم أه

كد جيىن الحالت مػاهظت حُث ًىحد غدد مً حدود املخىالُت ألاولى ولىً الحد الػام ًيىن غير مػلىم، وهرا ال ٌػخبر 

ف املخىالُت. فهل ًمىً اطخخدام الحدود املبدئُت ملخىالُت ما إلًجاد حدها الػام؟   واٍف لخػٍس

الُت املبدئُت، وبالخالي ًمىً بىاء حد غام والري وذلً إذا أمىً إًجاد همىذج بظُؽ مً حدود املخى  الجىاب هى وػم

 ًخىافم مؼ هرا الىمىذج، واملثاٌ آلاحي ًىضح هرا ألامس:

 :2مثال 

 إلًجاد الحد الػام ملجمىغت مً حدود املخىالُت:

 )                                                      )                 
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 :Aاملخىالُت ألاولى 

. بالخالي ًمىً هخابت الحد الػام 3وذلً ابخداًء مً الػدد  1الحظ أّن ول حد ًيخج غً الحد الري ٌظبله بئطافت الػدد ً

لخين:  بؼٍس

                      

لت أخسي:  أو ًمىً هخابخه بؼٍس

       

 :Bاملخىالُت الثاهُت 

 لألض  5ًالحظ أّن ول حدود املخىالُت هي غبازة غً الػدد 
ً
جي، ولىً ملساغاة إشازة الحدود طِخم   مسفىغا بشيل جدٍز

 لألض )1-الظسب بـ )
ً
 (، أي:n-1( مسفىغا

   (  )
      

، غىدما   الحد ألاٌو
ً
     مثال

   (  )
        

   (  )
          

   (  )
          

   (  )
           

 : 3مثال 

 أوحد الحد الػام ليل مً املخىالخين آلاجِخين:

 )                                                         )             

 :Aفُما ًخػلم باملخىالُت 

 ، أي ًمىً صُاغت الحد الػام:3ًالحظ أّن ول حد ًيخج غً الحد الري ٌظبله بئطافت الػدد 

                   

    ( )    

    ( )    

    ( )    

    ( )     
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 :Bفُما ًخػلم باملخىالُت 

 )             

هى غدد ػبُعي ،   ، باغخباز    ( غلى 2-ًالحظ أّن ول الحد ًيخج غً الحد الري ٌظبله بسفؼ الػدد الصحُح )

 وبالخالي ًيىن الحد الػام 

   (  )
    

   (  )
      

   (  )
       

   (  )
      

   (  )
       

 :Arithmetic and geometric sequencesاملخىالُاث الحظابُت والهىدطُت  -1-6-2

ت حظاغد في حمؼ غدد مػين مً حدود املخىال  seriesُت )في هثير مً ألاحُان ًيىن مً الصػب إًجاد صُغت حبًر

summation وبالخالي ًيىن الحل الىحُد هى جؼبُم غملُت الجمؼ للحدود بشيل إفسادي. ولىً هىان بػع املخىالُاث )

الخاصت والتي جخمخؼ ببػع الخصائص والتي جؤدي إلى صُغت مفُدة إلحساء غملُت حمؼ حدود املخىالُت. ومً هره 

 .geometric sequenceواملخىالُت الهىدطُت  arithmetic sequenceاملخىالُاث ًرهس املخىالُت الحظابُت 

 في املخىالُت 
ً
، أي اّن الحد الػام 2ول حد فيها بػد الحد ألاٌو ًيخج غً الحد الري ٌظبله بئطافت  ..… ,13 ,11 ,9 ,7 ,5مثال

 لهره املخىالُت:

   (   ) 

 .arithmetic sequenceهره املخىالُت هي مثاٌ غً املخىالُت الحظابُت 

. أي أّن الحد الػام 2حُث ول حد ًيخج غً طسب الحد الري ٌظبله بالػدد  .… ,80 ,40 ,20 ,10 ,5وهرلً في املخىالُت 

 هى:

 ( )    

 .geometric sequenceهره املخىالُت هي مثاٌ غً املخىالُت الهىدطُت 

 :Definition of arithmetic sequenceتعريف املتوالية الحسابية  -

 مخىالُت مً ألاغداد  لُىً

                



Dr Fadi KHALIL 

7 

 
https://manara.edu.sy/ 

ظّمى مخىالُت حظابُت إذا وحد غدد ثابذ 
ُ
 ٌظّمى الفسق املشترن )أو أطاض املخىالُت(، بحُث :  ح

          

يىن هرلً مً أحل      ٍو

          

 :Definition of geometric sequenceتعريف املتوالية الهندسية  -

 لُىً مخىالُت مً ألاغداد 

                

ظّمى مخىالُت هىدطُت إذا وحد غدد ثابذ 
ُ
 ٌظّمى اليظبت املشترهت )أو أطاض املخىالُت(، بحُث:  ح

  
    
   

يىن هرلً مً أحل      ٍو

          

 :4مثال 

 لُاث آلاجُت هى مخىالُت حظابُت أو هىدطُت:أي مً املخىا

 )                                                       )               

 )                                                      )                 

 الحل:

 )           

وهرا ٌشير إلى غدم وحىد فسق مشترن )أطاض(، وبالخالي ال حػخبر مخىالُت         في هره املخىالُت 

حظابُت. هرلً 
 

 
 
 

 
 وهرا ٌشير إلى غدم وحىد وظبت مشترهت )أطاض(، وبالخالي ال حػخبر مخىالُت هىدطُت. 

 )              

(  )  في هره املخىالُت   أطاض(، وبالخالي ال حػخبر وهرا ٌشير إلى غدم وحىد فسق مشترن ) (  )    

مخىالُت حظابُت. هرلً 
 

  
 
  

  
، وبالخالي حػخبر هره املخىالُت 3-وهرا ٌشير إلى وحىد وظبت مشترهت أو أطاض  

 مخىالُت هىدطُت.
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 )           

لُت حظابُت. هرلً ًالحظ وحىد فسق مشترن )أطاض( وهى الصفس، وبالخالي حػخبر هره املخىالُت مخىا في هره املخىالُت

ًالحظ وحىد وظبت مشترهت )أطاض( وهي 
 

 
  .

ً
 ، وبالخالي حػخبر هره املخىالُت مخىالُت هىدطُت أًظا

 )                 

،وبالخالي حػخبر هره املخىالُت  1.5وحىد فسق مشترن )أطاض( وهى              ًالحظ  في هره املخىالُت

الحظ وحىد وظبت مشترهت )أطاض( ألّن مخىالُت حظابُت. هرلً ال ً
   

  
 
 

   
، وبالخالي ال حػخبر هره املخىالُت مخىالُت 

.
ً
 هىدطُت أًظا

 :nth-term formulasإيجاد الحد العام للمتوالية الحسابية  -

 :  مخىالُت حظابُت مؼ أطاض  +  *إذا واهذ 

        

              

              

 ملا طبم ًمىً صُاغت الحد الػام للمخىالُت:
َ
 جبػا

      (   )                           

 :nth-term formulasإيجاد الحد العام للمتوالية الهندسية  -

 :  مخىالُت هىدطُت مؼ أطاض  +  *إذا واهذ 

        

            
  

            
  

 ملا طبم ًمىً صُاغت الحد الػام للمخىالُت:
َ
 جبػا

      
(   )                          

 :5مثال 

الحد ألازبػىن في هره ، فما هى 33والحد الػاشس في هره املخىالُت هى  3إذا وان الحد ألاٌو في مخىالُت حظابُت هى 

 املخىالُت.
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 للمػؼُاث :
ً
                         وفلا

      (   )  

ػؼى والػالكت: ٌُ  للحد الػام للمخىالُت فئّن الحد الػاشس 
ً
 وفلا

       (    )  

ع  وبالخالي ًجب إًجاد أطاض املخىالُت                    وذلً بخػٍى

     (    )  

        

    

     إلًجاد الحد ألازبػين مً املخىالُت 

       (    )  

      (    )      

 :6مثال 

 فما هى الحد ألازبػىن. 33، والحد الػاشس لهره املخىالُت هى 3إذا وان الحد ألاٌو ملخىالُت هىدطُت هى 

 الحل:

ع ًجب بداًت إًجاد أطا  بالحد الػام للمخىالُت الهىدطُت:              ض املخىالُت وذلً بخػٍى

      
(   ) 

       
(    ) 

     (    ) 

      

        

 وػىض اللُم الظابلت في الحد الػام:    إلًجاد الحد ألازبػىن 

       
(    ) 

     (  
   )    (  

  
 )            
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 :sum formulas for finite arithmetic sequenceمجمىع حدود مخىالُت حظابُت مىتهُت  -1-6-3

ػؼى مجمىع حدود مخىالُت حظابُت مىتهُت بئحدي الػالكخين آلاجِخين: ٌُ 

   
 

 
(     ) 

ع  ًمىً صُاغت اللاهىن آلاحي:  (   )      بلُمت  أو بصُغت أخسي بالخػٍى

   
 

 
,    (   ) - 

 :7مثال 

 حد في مخىالُت حظابُت: 33إلًجاد مجمىع أٌو 

            

 إلُه     ، وألاطاض هى      ًالحظ أّن الحد ألاٌو 
ً
ألّن ول حد هى غباز ة غً الحد الري ٌظبله مظافا

ع في الصُغت    5االػدد     ،وبالخػٍى
 

 
,    (   ) - 

    
  

 
,    (    )   -       

 :8مثال 

 حد في مخىالُت حظابُت:  43إلًجاد مجمىع أٌو 

             

 إلُه ألّن ول حد هى غبازة غً الحد الري ٌظبله      ، وألاطاض هى       ًالحظ أّن الحد ألاٌو 
ً
مظافا

 مىه الػدد  2-الػدد 
ً
ع في الصُغت2)أو مؼسوحا  (، وبالخػٍى

   
 

 
,    (   ) - 

    
  

 
,     (    )    -       

     و   أوحد مجمىع ألاغداد الصوحُت بين  :9مثال 

ً هي مخىالُت حظابُت حدها ألاٌو  ، وأطاطها  66، وحدها ألاخير هى   إن ألاغداد الصوحُت بين السكمين املروىٍز

. بالخالي باطخخدام الصُغت الظابلت ملجمىع حدود مخىالُت 2ألّن ول حد ًيخج غً طابله بئطافت الػدد     

 حظابُت 
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,    (   ) - 

 غير مػلىم وإلًجاده ًخم اطخخدام صُغت الحد الػام:  ًالحظ أّن غدد الحدود 

      (   )  

ع   بالخػٍى

      (   )  

   (   )  

   (   )       

ع بالصُغت الظابلت :  بػد إًجاد   ًخم الخػٍى

   
  

 
,     (    ) -       

 أو ًمىً اطخخدام الصُغت ألاولى ملجمىع حدود مخىالُت حظابُت:

   
 

 
(     ) 

   
  

 
(     )   

 ير محلول تمرين غ

  236و  24أوحد مجمىع ألاغداد الفسدًت بين الػددًً 

 :Sum formulas for finite geometric seuqenceمجمىع حدود مخىالُت هىدطُت مىتهُت  -1-6-4

ػؼى مجمىع حدود مخىالُت هىدطُت مىتهُت بئحدي الػالكخين آلاجِخين: ٌُ 

   
  ( 

   )

   
                   

 أو

   
      
   

                   

 :11مثال 

 حدود ملخىالُت هىدطُت: 13إلًجاد مجمىع أٌو 
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( هاجج غً         ، وأطاطها هى 1ًالحظ أّن الحد ألاٌو في املخىالُت الهىدطُت هى وأّن ول حد )بػد الحد ألاٌو

 هؼبم الصُغت       أي  13. بالخالي إلًجاد املجمىع للحد 1.35طسب الحد الري ٌظبله بـ 

   
  ( 

   )

   
 

   
  (        )

      
 
      

    
       

 :Sum formulas for infinite geometric sequenceمجمىع حدود مخىالُت هىدطُت غير مىتهُت  -1-6-5

 حدود مخىالُت هىدطُت مىتهُت: بالػىدة إلى غالكت مجمىع

   
  ( 

   )

   
 

   
   
    
   

 

   
   
 

   
 
  
   

 

ه في حاٌ 
ّ
، فئّن الحد ألاٌو        ًالحظ مً الصُغت ألاخيرة أه

   
 

   
.   ًلترب مً الصفس ولما اشداد  

، امللداز م
ً
 إلى              ثال

ً
     أي  13ًلترب مً الصفس غىدما ًصداد ألاض مثال

 :  . وبالخالي ًصبح املجمىع             

    
  
   

 

 أو 

   
  
   

 

 ير مىخهي( ٌػؼى بالػالكت آلاجُت:غ  بالخالي ًمىً اللٌى إّن مجمىع حدود مخىالُت هىدطُت غير مىتهُت )غدد حدودها 

     
  
   

 

 .       وذلً بشسغ أن ًيىن أطاض املخىالت الهىدطُت 
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 حاالث جؼبُلُت: -1-6-6

 :loan repayement: تسديد القروض 1حالة تطبيقية  -

ت 3633إذا كام شخص باكتراض مبلغ  طىىاث. حُث  3خالٌ  دوالز، ووافم غلى أن ٌظدد اللسض غلى شيل دفػاث شهٍس

ت بمػدٌ  133وان الاجفاق هى أن ٌظدد   هلظؽ كسض، وأن ًدفؼ فائدة شهٍس
ً
ا % مً املبلغ املخبلي )غير 1دوالز شهٍس

( املدفىع مً كبل هرا Total costما هى إحمالي مبلغ جيلفت اللسض ) املطلوب:املظدد مً اللسض في نهاًت ول شهس(. 

 طىىاث؟ 3الشخص في نهاًت 

 الحل:

 طِخم إوشاء الجدٌو املظاغد آلاحي:

 زصُد أٌو املدة املدة

جيلفت املبلغ غير 

املدفىع مً اللسض 

 )الفائدة(

 اللظؽ الشهسي 
املخبلي مً اللسض 

 آخس املدة

3 3633 3633*3.31=36 133 3533 

1 3533 3533*3.31=35 133 3433 

2 3433 3433*3.31=34 133 3333 

3 3333 3333*3.31=33 133 3233 

. 

. 

34 333 333*3.31=3 133 233 

35 233 233*3.31=2 133 133 

36 133 133*3.31=1 133 333 

ت غلى مدي  ه جّم الاجفاق غلى حظدًد اللسض بدفػاث شهٍس
ّ
دفػت بمػدٌ  36=12*3طىىاث، بالخالي طِخم حظدًد  3بما إه

 دوالز في الدفػت الىاحدة. 133

 باملخؼؽ آلاحي:ًمىً جمثُل املبالغ املدفىغت شه
ً
ا  ٍس
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 ًالحظ مً مبالغ الفائدة املدفىغت في ول شهس )الػمىد الثاوي(:

                      

، بالخالي فئّن مجمىع حدود هره املخىالُت   وألاخير   ، وحدها ألاٌو هى    أّنها جدبؼ مخىالُت حظابُت بأطاض 

 .    شهس  36ًمثل مجمىع الفىائد املدفىغت خالٌ 

ػؼى مجمىع مخىالُت حظابُت بالػالكت آلاجُت:  وَّ

   
 

 
,    (   ) - 

    
  

 
,    (    )   -      

 .4266=666+3633طىىاث هى كُمت اللسض + الفائدة=  3بالخالي مجمىع ما طِظدده الشخص في نهاًت 

 :economy stimulation: تحفيز حالة الاقتصاد 2حالة تطبيقية  -

بي ) ( بهدف جحفيز الاكخصاد )مىحت غلى tax rebate programبفسض أّن الحيىمت كسزث جؼبُم بسهامج جخفُع طٍس

بي(.  فئذا وان شخص ٌظخلبل  صسف  1233شيل جخفُع طٍس ً، 63دوالز ٍو % مً هره املىحت إلى أشخاص آخٍس

 
ً
ص إلى آخس ألحل غير محدود. املؼلىب: ما % مً دخلهم، وهىرا حظخمس هره الػملُت مً شخ63والرًً ًصسفىن أًظا

 دوالز ليل مىاػً؟ 1233هى إحمالي املبلغ الري ًخم إهفاكه غلى مظخىي الاكخصاد هيل مً حّساء هره املىحت 

، وحدها ألاٌو      مً املػؼُاث الظابلت ًخطح أن إحمالي املبلغ املىفم ًدبؼ مخىالُت هىدطُت غير مىتهُت بأطاض 

 ، بالخالي املجمىع:               

     
  
   

 

     
   

     
      

 للمػؼُاث الظابلت فئّن جلدًم مىحت بملداز 
ً
ت املظاغف ) 1233أي وفلا  لىظٍس

ً
 multiplierدوالز ليل شخص جىلد وفلا

pricipale ٌدوالز غلى مظخىي الاكخصاد هيل.  4633( مجمىع إهفاق ٌػاد 

 


