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 סדרה

 סדרות
 ?סדרהמהי    .1

פ  מ  ל   אנו הגיםבחיי היום יום נו שונים כדי לציין את מקומם ואת סדר  עצמים רס 

ר בתים ברחוב, כסאות בתאטרון, תור לקופה, תעודות זיהוי הופעתם, לדוגמה מספּו

 וכד'.

לבין  n (n N) משמעות המספּור היא ההתאמה בין קבוצה של מספרים טבעיים

 .יחידומתאים עצם אחד  nשאותם יש למספר, כאשר לכל מספר  קבוצת העצמים

כאשר כל עצם מתאפיין במספר , סדרההנקראת , מסודרתבאופן כזה מקבלים קבוצה 

 באופן חד משמעי.בסדרה את מקומו שלו, מה שמאפשר לאתר 

 אפשר לדעת את שמו המספר על חולצהכך על פי 

 )העצמים בסדרה הם שחקנים(, של שחקן כדורגל

על פי מספר מכונית אפשר לדעת את שם הבעלים 

)העצמים הם שמות הבעלים(, על פי מספר בית 

אפשר לדעת את מקומו ברחוב )העצמים הם 

 .'בתים( וכד

סדרה . במקרה זה הסדרה נקראת מספרים גםהעצמים שבסדרה יכולים להיות 

מספר  על פיסדרת כמויות כסף בכספות בבנק היא סדרה מספרית, ו כך .מספרית

 כספות)העצמים במקרה זה הם כמויות כסף ב יש בהאפשר לבדוק כמה כסף  כספתה

 . (מספרב ותהמתבטא

 , וכך הלאה. ₪ 2aסך של   2מס.  תאב, ₪ 1aסך של  1מס'  תאנניח שב

 :סדרת מספריםהסכומים ונקבל כל נרשום את 

a1, a2, a3, …, aN 

 . בבנק מספר כל החשבונות הוא Nכאשר 

 . Nשאורכה  סדרה מספריתור, מהווים תם הרשומים במספריה כל

 .מתחילת הסדרה י -n ם מקוהנמצא ב ,naמתאים המספר  Nעד  1 -מ nלכל 

האיבר   -3a, מספר האיבר השני -2aשל הסדרה,  מספר   האיבר הראשון נקרא 1aמספר 

 וכך הלאה. השלישי
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 סדרה

 : שימו לב

 .בין המספרים יכולים להופיע מספרים זהים .א

 .'וכד nb ,nc ,nuלדוגמה: לסמן את איברי הסדרה גם באותיות אחרות, אפשר  .ב

 , שבה מספר איבריה סופי, סופיתסדרה יכולה להיות  .ג

 ;3 -שמתחלקים ב 100 -ל 3לדוגמה: סדרת מספרים טבעיים בתחום בין 

 , שבה מספר איבריה אינסופי, לדוגמה, סדרת מספרים זוגייםאינסופיתאו סדרה 

 , .19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2או סדרת מספרים ראשוניים:   , … ,10 ,8 ,6 ,4 ,2

מתחילת  nהאיבר הנמצא במקום  מה, כלומר איך לדעת מספרית כיצד להגדיר סדרה

  הסדרה?

שבה  בטבלהכים היא לרשום את כל האיברים הדראחת 

  התאים ממוספרים, לדוגמה:

בזה, זה  אינם קשורים: איברים שונים בסדרה זו שימו לב

גם אם  ,11לכן אין שום דרך לדעת מה האיבר בתא מס. 

 ידועים כל האיברים הקודמים. 

, באופן מילוליהיא מספרית דרך אחרת להגדיר סדרה 

 ", כלומר הסדרה1 -למשל: "כל איברי הסדרה שווים ל

 או:  ,....1, 1, 1, 1, 1, 1היא: 

 , ...". 11, 7, 5, 3, 2ומר ", כל2 -החל מכל המספרים הראשוניים מכילה את סדרה ה"

 ...?, 11, 7, 5, 3, 2האם תוכלו לומר מה המספר הבא בסדרה: 

 ....?, ...........17, 13, 11, 7, 5, 3, 2     ומה המספר במקום העשירי:
                                                                              1    2     3    4     5        6       7      8       9       10 

איבר  וומר מהבמקרה כאלה, כאשר הסדרה מתוארת באופן מילולי, לא תמיד אפשר ל

 .ה הנמצא במקום מסויםסדרה

 . הנוסחהסדרה באמצעות  הגדרת תאפשרמלענות על שאלה זו 

 ידוע. שמקומו הסדרה איבר כל את ת לחשב שיטה זו מאפשר

, אזי אומרים שנוסחת הסדרה מאפשרת לחשב את n -יבר באם נסמן את מקום הא

 .יn -האיבר ה
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 2 -המתחילה  מ מספרים זוגייםאת הסדרה של    1דוגמה 

 אפשר להגדיר באמצעות הטבלה:

האם תוכלו להיעזר בטבלה ולנחש מה האיבר במקום 

    ?(10a)העשירי 

 .ק את הניחוש הקישו בקישור זהכדי לבדו

  פתרון

 , כלומר המספר שאפשר2 -מספר זוגי הוא המספר שמתחלק ב

 . a = 2nהנוסחה:   להציגו לפי 

השוואה עם הטבלה מראה כי איברי הסדרה מקיימים את 

 הוא מקום האיבר בסדרה. nהנוסחה אם 

 .n= 2 na       י בסדרה זו היא:-nלכן הנוסחה לאיבר 

 .20= 2 10a = 10, ונקבל תשובה:      n = 10בנוסחה זו נציב 

 

 ?3 -זוגיים החל מ-מספרים האיה תסדר שמגדירה אתמה הנוסחה    2דוגמה 

 ההפרש בין מספר זוגי ומספר אי זוגי הקרוב ביותר אליו? מה  רמז

  . דקו את עצמכםהקישו בקישור זה וב –אם ניחשתם 

 פתרון

 נרשום כמה איברים ראשונים של הסדרה בטבלה:

  הנוסחה שמגדירה מהטבלה אפשר להסיק כי 

של  מקומו בסדרה על פי na איברהאת 

 2n + 1 n.a =     זוגיים היא:  -מספרים אי

 .איבר כללי קוראים גםי בסדרה -n -לאיבר ה

נוסחה לאיבר  בסדרה מספרית שבה ידועה

 .האיבריאת כל אפשר למצוא  כללי

  :בסדרת ריבועים של מספרים טבעיים  3 דוגמה

, …2, (n + 1)21, 4, 9, 16, 25, …, n  

http://127.0.0.1:26491/Task;663
http://127.0.0.1:26491/Task;664
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י -n-ה  האיבר, ..., 3a 9 =שלישי  ה, 2a 4 =האיבר השני  , 1a 1 =האיבר הראשון הוא 

 . n+1a (n + 1) =2הוא    )n + 1( קומו בסדרה, והאיבר שמn na =2  הוא

  ? 2n  ? 100בר שמקומו בסדרה:  מה האי

 .100a   ,2= 4n 2= (2n) 2na 100 =2 10,000 =                      פתרון

 .n= 2 na     :2ראשונים בסדרת חזקות של ה האיברי ששתרשמו    4 דוגמה

  n = 1, 2, 3, 4, 5, 6נציב בנוסחת האיבר הכללי     פתרון

 ,2 422 =2 ,83 =2 ,164 =… ,                   ונקבל בהתאמה:

 64 ,32 ,16 ,8 ,4 ,2.                              : תשובה
                                                  n = 1    2    3      4      5        6  

 

  !איברה ךער שימו לב na בסדרה מקומו המסמן את לאו דווקא שווה למספר (n). 

 :י-n -הת מספרים מוגדרת באמצעות נוסחת האיבר סדר  5 דוגמה

                                                      2) –= n(n  na 

 של הסדרה. 100צאו את האיבר מספר מ  

 :n = 100נציב בנוסחת האיבר לפי מקומו       פתרון

                             98 = 9800= 100 2) –= 100(100  100a      

אפשר גם לאתר בסדרה את מקומו של איבר האיבר לפי מקומו נוסחת באמצעות 

  שערכו ידוע.

 2n + 3 nx =:    י-n -הסדרת מספרים מוגדרת באמצעות נוסחת האיבר   6 דוגמה

 50ב(              43א(        :מצאו בסדרה את מקומו של האיבר שערכו

 פתרון 

 . n:    2n = 40  ,n = 20,  מכאן נחלץ  2n + 3 nx =  = 43א(  על פי הנתון:     

 .n:    2n = 47  ,n = 23.5,  מכאן נחלץ  2n + 3 nx =  = 50ב(  על פי הנתון:    

n   חייב להיות שלםהוא הוא מספר סידורי של האיבר, ולכן . 

     .50 -אי לכך, בסדרה הנתונה לא נמצא איבר השווה ל

 פשר לתאר באמצעות נוסחה לאיבר לפי מקום. כל סדרה מספרית אלא 
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 למציאת האיבר לפי מקומו. בעיה הפוכהבעיה זו היא למעשה 

  את הנוסחה על פי כמה איברים נתונים בסדרה. לנחשבמקרים מסוימים אפשר 

   חשוב לבדוק את הניחוש על כל איברי הסדרה הנתונים ! 

 

 1 ,12 ,8 ,4… ,20 ,6מצאו את כלל הסדרה:      7 דוגמה

    פתרון

  .4n  na = . נרשום את הטענה באמצעות הנוסחה:4זוהי סדרת כפולות של ניחוש:  

 = 4 32 = 8; n = 3: a= 4 2n = 2: a   1 = 4; = 4 1n = 1: a  … ;12 = 3:  בדיקה

 … ,23 ,19 ,15 ,11 ,7בסדרה:     י-n -המצאו את נוסחת האיבר   8 דוגמה

    פתרון

 . 4n) n(a = מהאיבר המתאים בדוגמה הקודמת 3 -זו כל איבר גדול ברה בסד: ניחוש

  4n + 3  na =               לכן: 

 = 4 1n = 1: a ;7 = 3 + 1                        :  בדיקה

n = 2: a2 = 42 + 3 = 11;    

n = 3: a3 = 43 + 3 = 15; 

n = 4: a4 = 44 + 3 = 19;  

n = 5: a5 = 45 + 3 = 23. 

 מצאו את כלל הסדרה:   9 דוגמה

   )כאן:                          )בדקו זאת בעצמכם 

 10 דוגמה

   בסדרה: י-n -המצאו את נוסחת האיבר 

 רמז

 תחילה למצוא את חוקיות הסדרה פשוטה יותר )הנקראת סדרה הרמונית(:נסו 
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 ניחשתם נכון! התשובה:               .

 "לגרום" לאיברים סמוכים להחליף סימנים.   –נותרה הבעיה ש

 כדי לעשות זאת ניזכר בתכונות החזקות בעלות בסיס שלילי.

 ענו על השאלות: 

 מה ערך הביטוי:

 ? )-(2n+11ה.   )-(2n1ד.     )-(31ג.   )-(21ב.    )-(11 .א

 זוגי,,  כאשר המעריך חיוביהוא  עם בסיס שליליה חזקערך ה:  תשובה

 :   אי זוגיכאשר המעריך  שליליו

  )-(2n+11  =-1ה.   )-(2n1 1 =ד.    )-(31  =-1ג.  )-(21 1=ב.      )-(11  =-1 .א

 כעת ברור כיצד לרשום את הנוסחה לאיברים בעלי סימנים מתחלפים:

  

בדוק אם כל איברי הסדרה מקיימים את הנוסחה לאיבר הכללי ונ n = 1, 2, 3, 4נציב 

  :שפיתחנו

 

 

 

 

 

 נתונים ארבעת האיברים הראשונים של הסדרה::  חקר מתמשי

 

 האיבר לפי מקומו בסדרה. הנוסחמצאו את ה

   2ערכי המונה הם מספרים טבעיים עוקבים, והמכנה הוא חזקות של , 

 .                  היא:  התשובהלכן 

  האם זאת תשובה יחידה?

 ?ם האלהאיבריהמתארות את ארבעת ה אחרות: האם יש נוסחאות כלומר
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 רמז

 :הבאה נסו את הנוסחה 

 . n = 1, 2, 3, 4הציבו בה את 

 שקיבלתם שונים מערכי האיברים הנתונים? naהאם הערכים של  .א

 האם אפשר לטעון ששתי הנוסחאות מתארות את הסדרה? .ב

 האם יש עוד נוסחאות שמתארות את הסדרה?  .ג

כמה איברים ראשונים,  לכל סדרה אינסופית המוגדרת באמצעותכי  ,אפשר להוכיח

 !י-n-אפשר להתאים אינסוף נוסחאות של האיבר ה

 תרגילים

 נתונה סדרת ריבועים של מספרים טבעיים:  .1

, …2, (n + 1)21, 4, 9, 16, 25, …, n 

  ?( של הסדרהn קומומשי )איבר -n-האיברים השלישי, השישי והאיבר ה הםא( מ

 ? 2n ?    2(n + 1)   ? 25  ?   4      סדרה:באיבר ה יקוםמ הוב( מ 

לפי הנוסחה לאיבר  בעזרתשבו את שלושת האיברים הראשונים של הסדרה, ח   .2

 :מומקו

 210n -= 100  na ג(    3n na + 1 =ב(   2n + 3 na =א(   

 3n -=  naו(      ה(     ד( 

ל: האיבר השווה קומו בסדרה של. מה מn na =2נוסחה  בנתונה סדרה המוגדרת  .3

   ? 225ג(    144 ב(  100א(   

 :המספריםנמצאים האם בין איברי הסדרה   

 ?169 ו(   49 (ה  48  ד(  

 . 2n  -2 = n na-  6  נוסחהבנתונה סדרה המוגדרת  .4

 ?9ד(    3ג(   2ב(    -3א(  :יםהמספר יםנמצאהאם בין איברי הסדרה  
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הם כפולות שמספרים טבעיים ראשונים של סדרת האיברים ה תארבעאת מצאו  .5 

  .n, 21, 9, 6 במקומות מנו את האיברים .  5של 

 . n  na) =– (n + 4)(1:    מולפי מקונוסחת האיבר בסדרת מספרים מוגדרת   .6 

 .na 104 =ב(   na 150 =  א( אם ידוע:  nצאו את מ   

 .  7כפולות של שהם טבעיים המספרים הסדרת בראשונים האיברים ה ארבעתאת מצאו  .7    

  .n, 37, 10, 8  במקומותמנו את האיברים  

 .  5הם כפולות של שטבעיים המספרים הסדרת בראשונים האיברים ה תארבעאת מצאו  .8 

  .n, 21, 9, 6 במקומותמנו את האיברים  

 של מספרים טבעיים. 3היא סדרת חזקות  n(a(נתון כי  . 9

  a 2,a 3,a 4,a n.a,1מצאו את  

 .2היא סדרת חזקות של  n(c(נתון כי  .10  

  .1c, 2c, 3c, 4c, ncמצאו את  

 חמשת איבריה הראשונים:נתונים  שבהסדרה ב מולפי מקולאיבר  האת הנוסחרשמו  

 …,10 ,9 ,8 ,7 ,6ב(    …,5 ,4 ,3 ,2 ,1א(    .11  

 … ,5- ,4- ,3- ,2- ,1- ד(    … ,2 ,1 ,0 ,1- ,2-ג(    

 …,15 ,12 ,9 ,6 ,3ב(    …,9 ,7 ,5 ,3 ,1א(    .12  

 … ,20 ,16 ,12 ,8 ,4ד(     …,12 ,10 ,8 ,6 ,4ג(    

 …,36 ,25 ,16 ,9 ,4ב(    …,25 ,16 ,9 ,4 ,1א(    .13

 …,125 ,64 ,27 ,8 ,1ד(     …,26 ,17 ,10 ,5 ,2ג(    

 סדרה:בהראשונים  םאיבריהחמשת את רשמו   ,י-n -ההנוסחה לאיבר  על פי .14

  n3)-(= 2 nb-1בn2)-= ( na      ) ( א  

 n2)-+ ( n2)-= ( nd-1דn1)-( – n+11)-= ( nc    )ג(    
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 . מולפי מקונוסחת האיבר  על פיה מוגדרת דרהס .15

 סדרה:בבמקומות הזוגיים הראשונים  םאיבריהרשמו את שלושת 

  n2)-( – n+12)-= ( ny-1בn+12)-+ ( n1)-= ( nx     )א(    

 n2)-( - n+11)-= ( nwדn+12)-( – n2)-= ( nz    )ג(    

 . מולפי מקונוסחת האיבר בהסדרה מוגדרת  .16

 :ים בסדרהזוגי אי במקומות הראשונים םאיבריהרשמו את שלושת 

  n2)-= ( nb 16 +בn+ 2 n1)-= ( na     )א(    

 n1)-= ( ny - 1ד4n + n2)-= ( nx    )ג(    

חמשת איבריה  שבה נתוניםסדרה ב י-n -הות לאיבר נוסחאות אפשרי כמהרשמו  

 הראשונים:

 ב(      א(    .17

    ד(    ג(  

 ב(      א(    .18

                         ג(  

  ד(  

 

                       ,                        י-n -ה ת האיברנוסחהמוגדרת בסדרה בשל איבר  קומומאת  ומצא .19

 שערכו הוא: 

 ד(          ג(  ב(    (א

 .2n  na) =- (3n + 2)(1:  מומקו יפאיבר לה תוסחנסדרה מוגדרת ב .20

 ?סדרהבהוא איבר  זההאם המספר ה 

   2-ד(    153ג(    24ב(    0 (א
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 כלל נסיגה.   2

שיטת ההגדרה של סדרה באמצעות הנוסחה לאיבר לפי מקומו מאפשרת לחשב את כל 

 ה ללא קושי מיוחד, אולם לעיתים רחוקות יודעים אנו את הנוסחה מראש. איברי הסדר

 ,(n)בעזרת מקומו בסדרה  naאת האיבר  כאשר אי אפשר לחשב ם,מסוימיבמקרים 

 שלפניו. יםאיברידועים אחד או כמה אם  ,אפשר לחשב אותו

מדד את הוא ( חקר גלילאו גלילי את נפילת גופים. 1590 -לפני שנים רבות )ב, דוגמהל

 מהירויות ברגעי זמן שונים.המהירות האבן שנזרקה מגג המגדל )בעיר פיזה( ומדד את 

 מ'/ש': 10 -ב ובכל שנייה המהירות גדלהמטר/שנייה,  5מהירות הזריקה הייתה 

  1v    15 =)מ'/ש'(                                             
 2v    25 =)מ'/ש'(           

  3v    35 =/ש'()מ'       

שניות של נפילה  nמהירות האבן כעבור  - nvאת  חשבהאם אפשר על פי הנתונים הנ"ל ל

 ?(, ...35, 25, 15י בסדרה -n -ת האיבר ה)כלומר לדעת את נוסח

 תיאור את הסדרה באופן הבא:גלילאו 

vn+1 = vn + 10 

 קודמת.השנייה לחשב את המהירות בכל שנייה, אם ידוע ערכּה ב תנוסחה זו מאפשר

רכי שניים או יותר אם ידועים ערק במקרים אחרים אפשר לחשב איברי הסדרה, 

 איברים הקודמים לאיבר המבוקש.

 על פי שיטה זו, אנו חוזרים אחורה ובודקים מהם האיברים הקודמים. 

מהמילה הלטינית  – רקורסיה אוכלל נסיגה ) תשיטה זו של הגדרת הסדרה נקרא

recurrere - ורלחז.)  

 הגדרת איברי הסדרה במקרים אלה נעשית באמצעות הנוסחה המבטאת את האיבר 

  בעזרת קודמיו וכמה איברים ראשונים של הסדרה.  י -n-ה

 , כאשר נוסחה לאיבר לפי מקום אינה ידועה. ביישומים רבים משתמשיםכלל נסיגה ב
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   11דוגמה 

 .של הסדרה הבאים םאיבריהלושת שאת .  מצאו na=  na= 3,   1a-1 4 + נתונים:  

 2 -נציב את נתוני הבעיה בכלל הנסיגה, ונחשב את האיברים העוקבים החל מa: 

a1 = 3; 

a2 = a1 + 4 = 3 + 4 = 7; 

a3 = a2 + 4 = 7 + 4 = 11; 

a4 = a3 + 4 = 11 + 4 = 15. 

 … ,15 ,11 ,7 ,3                    : , אם כןהסדרה היא

איבר ה תגם באמצעות נוסחאת הסדרה שהתקבלה אפשר להגדיר  הבמקרה זשימו לב: 

 . 4n  na =– 1:  מולפי מקו

 וכך הלאה.  n = 2  :1 = 7 –2 = 4 2a,  עבור = 4 1a 1– 3 = 1נקבל:   n = 1עבור 

  12דוגמה 

 .  2 -מכפלת האיבר הקודם ב הוא. כל איבר na= 2 na= 3,   1a-1 נתונים: 

 באים של הסדרה.מצאו שלושת האיברים ה

 2 -נציב את נתוני הבעיה בכלל הנסיגה, ונחשב את האיברים העוקבים החל מa: 

a1 = 3; 

a2 = 2a1 = 23 = 6; 

a3 = 2a2 = 26 = 12; 

a4 = 2a3 = 212 = 24, … 

 … ,24 ,12 ,6 ,3     הסדרה היא:

לפי איבר ה תגם באמצעות נוסחאת הסדרה שהתקבלה אפשר להגדיר שימו לב: 

 .)בדקו זאת!(  n23=  na–1:  מוקומ

 . זוג ארנבים ממליט כל חודש זוג ארנבים חדש   חידה  

 מגיע ליכולת ההמלטה חודש לאחר היוולדותו.כל זוג ארנבים חדש 

 ?כמה זוגות של ארנבים יהיו בסוף השנה, סגור זוג של ארנבים כלובאם מכניסים ל
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דשים עוקבים ונסו לגלות את את מספר זוגות הארנבים בכמה חורשמו   הדרכה

 החוקיות.

את זוג הארנבים החדש בכתום, ואת הזוג שהגיע ליכולת ההמלטה נסמן   פתרון

 .nF -ב nבירוק, ואת כמות הזוגות שייוולדו בחודש 

 1F 1 =            מהאיור רואים כי:

F2 = 1 

F3 = 2 

F4 = 5 

F5 = 8 

F6 = 13 

F7 = 21 

 רנבים ייוולדו בחודש שמיני? תוכלו לומר כמה זוגות אהאם 

 מהתבוננות בסדרת המספרים שקיבלנו אפשר להסיק, כי 

 .כל איבר בסדרה שווה לסכום שני איברים קודמים

 , (144) 12בדרך זו אפשר לחשב את מספר הזוגות שייוולדו בחודש 

 .    376: התשובהלחבר את מספרי הזוגות שנולדו בכל חודש, לחבר ולקבל את 

  n+ F n+1= F n+2Fמוגדרת באמצעות כלל הנסיגה:   הדרת מספרים ס  הגדרה

, על שמו של מתמטיקאי סדרת פיבונצ'י נקראת  1F  ,= 1 2F 1 =  הראשונים והאיברים

 . הוא הגיע לנוסחה זו במהלך פתרון חידת הארנבים.13 -האיטלקי מהמאה 

 נבדוק אם כלל הנסיגה הנ"ל מתאר את הסדרת המספרים שקיבלנו.

 נציב את נתוני הבעיה בכלל הנסיגה:

                = 1 1F 

F2 = 1; 

F3 = F2 + F1 = 1 + 1 = 2; 

    F4 = F3 + F2 = 2 + 1 = 3; 

    F5 = F4 + F3 = 3 + 2 = 5; 

 F6 = F5 + F4 = 5 + 3 = 8, … 
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 .היא סדרת פיבונאצ'י   … 55 ,34 ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1  הסדרה שקיבלנו: 

 לסדרה זו יש נוסחת האיבר לפי מקומו:גם 

 

 

  .ה, וקשה להשתמש בהלפתח אות קשה

נבדוק לדוגמה, אם נוסחה זו מאפשרת לחשב את האיברים הראשונים של סדרת 

 :2F -ו 1Fפיבונאצ'י 

 

 

 

 

 

 . עשו זאת בעצמכם!3Fלחשב את אפשר גם 

 :ישישה את האיבר הנוסחה הנ"ל  תזרלחשב בעקשה יותר , אולם

 

      ??????                                                                        . 

 באמצעות כלל נסיגה: 6Fלחשב את קל ש נוכחנולעומת זאת, 

= 5 + 3 = 8 4+ F 5= F 6F 

   הסדרהאת איברי  במאפשר לחשנסיגה בלבד אינו הכלל אולם.  

 רים קודמים.לדעת גם את ערכי אחד או כמה איב חייבים

 .3a.  מצאו את n+ a 1-n= 2a na-2   :נסיגההכלל נתון , לדוגמה

  נציבn = 3                      :         1+ a 2= 2a 3a. 

 את כל האיברים הבאים. אפשר היה לחשב ,1a  -ו  2aאילו ידענו את  

 . אי אפשר לחשב אף איברשאם לא כן, 

סיגה גם את האיברים הנכלל  מלבדרה יש לדעת י למצוא את איברי הסדכד: המסקנה

 . 2a -ו 1aהראשונים

 של הסדרה המוגדרת על ידי כלל נסיגה.   איברים התחלתייםאיברים אלה נקראים 
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 . 1F  ,= 1 2F  1 =האיברים ההתחלתיים הם ,בסדרת פיבונאצ'י

 .תשתנה הסדרהגם אם נשנה את ערכם של איברים התחלתיים, 

ששת האיברים הראשונים של הסדרה שבה כל איבר החל  מצאו את  13 דוגמה

)כמו בסדרת   n+ L 2-n= L nL-1שלישי שווה לסכום שני איברים קודמים, כלומר: המ

 .  L 1L ,1 =2 3 =  ושני איבריה הראשונים הם, צ'י(אפיבונ

  נסיגה את ערכי האיברים הראשונים ונקבל:הנציב בכלל 

L3 = L1 + L2 = 1 + 3 = 4,   

L4 = L2 + L3 = 3 + 4 = 7,  

L5 = L3 + L4 = 4 + 7 = 11,  

L6 = L4 + L5 = 7 + 11 = 18. 

נסיגה של ההזהה לכלל מוגדרת באמצעות כלל נסיגה     ,31 ,4 ,7 ,11 ,1… ,8הסדרה 

  .שוניםערכי שני האיברים הראשונים , אולם צ'יאסדרת פיבונ

  .פרנסוה לוקה 19מאה הצרפתי מ , על שמו של מתמטיקאילּוקהסדרת  תנקראסדרה זו 

אף שכלל הנסיגה של סדרה זו זהה לכלל הנסיגה של סדרת פיבונצ'י, סדרה זו מתארת 

 תופעות אחרות, ואיבריה שונים מאיברי סדרת פיבונצ'י.

תלוי בצורת  סיגהנכלל  באמצעותמוגדרת ההאיברים ההתחלתיים של סדרה  מספר

 . כלל הנסיגה

 איברים התחלתיים. k, אזי יש להגדיר na ,2-na ,... ,k-na-1מוגדרת באמצעות  naאם 

2      לדוגמה, אם סדרה מוגדרת באמצעות כלל נסיגה 
1-na + 2-na - 3-n= a na , 

 . 3a -ו 1a ,2aאיברים התחלתיים:  ה תשלושמהם צריך לדעת  יאז

  .1a ,= 5 2a ,= 4 3a 2 =  -נניח ש

 ונמצא: n = 4נציב בכלל הנסיגה את  

   a4 = a1 - a2 + a3
2 = 2 – 5 + 16 = 13    

 ואת האיברים הבאים.  5aבאותו אופן נמצא את 

של  ים, לדוגמה בחישובמקורב יםחישובבבין היתר,  ,הנסיגה משתמשים שיטתב

    שורשים.
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 שרה(ע)השימוש בשיטת הנסיגה בחישובים מקורבים 

ו ריבוע נאינ a, כאשר          ועישיטת חישוב מקורב של שורש ריבניוטון פיתח  17 במאה

 כל מספר. של שורש ריבועי בדיוק הרצוי לחשב  תשלם. שיטה זו מאפשר

  כלל ניוטון.כרפסֹון או -כשיטת ניוטון זו מוכרתשיטה 

לשורש  הקרוב ביותרמספר שלם )בדרך כלל,  1xבוחרים ערך התחלתי שיטה, ה על פי

( על פי        )קרוב יותר לערך המדויק של , ומחשבים את הקירוב הבא (a של ריבועי

  הכלל:

 

   בדיוק של אלפית.          חשבו את  14דוגמה  

 :a = 2עבור  2xאת  יםצאומ    1שלב 

   

 את הקירוב הבא לפי הנוסחה: יםחשבמעל פי שיטת הנסיגה     2שלב  

 

 :שקיבלנו בשלב הראשון 2xאת  יםציבמ

 

 

 שקיבלנו בשלב הקודם בכלל הנסיגה  3xמציבים  את    3 שלב

 

 

  :  n = 3עבור 

 

 שקיבלנו בשלב הקודם בכלל הנסיגה: 4xמציבים  את    4 שלב

 

בדיוק  כי שהמשך התהליך אינו גורם לשינוי ספרת האלפיות, לכן אפשר לקבוערואים 

 עד אלפית מתקיים:
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 סיכום 

 ת כל איברי הסדרה.ידיעת כלל הנסיגה והאיברים ההתחלתיים מאפשרת לחשב א .א

 לחשב את כל איברי הסדרה.הנוסחה לאיבר לפי מקום גם היא מאפשרת  ידיעת .ב

 יש סדרות מספריות שלא ידועה עבורן נוסחה לפי מקום וידוע כלל נסיגה,  .ג

 נוסחה לפי מקום.  לאגם ויש סדרות שלא ידועים כלל נסיגה ו

ננו יודעים כלל לפיו : סדרת מספרים ראשוניים עוקבים. עבור סדרה זו אידוגמה

 אפשר לחשב מספר ראשוני הבא בסדרת מספרים ראשוניים נתונה.  

 תרגילים

האיבר הראשון  ים הראשונים של סדרה המוגדרת באמצעותמצאו את ארבעת האיבר .22

= 2 1a  נסיגה:הוכלל 

 n2a -= 5  n+1aב(    n= 3a n+1a 1 +א(   

 המוגדרת באמצעות כלל נסיגה: n(b(רשמו את ששת האיברים הראשונים של סדרה  

 1-nb-=  n= 1, b 1b (… ,n = 2, 3, 4)   5 +א(     .32

 1-n= b n5, b-=  1b (… ,n = 2, 3, 4)  10 +   ב(  

   1-n= 2 + b n= 1, b 1b     (… ,n = 2, 3, 4)    ג( 

 1-nb-=  n3, b-=  1b –   (… ,n = 2, 3, 4)   2ד(  

 1-nbn = n= 1, b 1b         (… ,n = 2, 3, 4)א(     .42

 1-nb-=  n3, b-=  1b          (… ,n = 2, 3, 4)   ב(  

   n = 2, 3, 4, …)(   1-nb= 0.5 n512, b-=  1b    ג( 

 1-n= b n= 1, b 1b  (… ,n = 2, 3, 4)       0.1:ד(  

 נסיגה הל  ידי  כל ארבעת  האיברים  הראשונים של הסדרה המוגדרת עלאת צאו מ   .25

 .1a 256 =והאיבר הראשון:                                     

וכל  a-=  1a ,23  =-2שבּה נתון:  n(a(רשמו את ששת האיברים הראשונים של סדרה  .62

 שווה לסכום הכפול של שני איברים קודמים.  ,החל מהשלישי ,איבר

 רשמו את כלל הנסיגה עבור סדרה זו.
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 הסדרה: שלהאיברים ההתחלתיים את הנסיגה ואת כלל  רשמו 

 … ,10 ,8 ,6 ,4 ,2ב(    … ,2 ,2 ,2 ,2 ,2א(   .27

 … ,5 ,5- ,5 ,5- ,5ד(    … ,1 ,3 ,5 ,7 ,9(  ג 

 … ,29 ,22 ,15 ,8 ,1ב(    … ,162 ,54 ,18 ,6 ,2א(   .28

 … ,243 ,81- ,27 ,9- ,3ד(      (  ג 

 

 ת כלל נסיגה. ת באמצעוומוגדר ות שלהלןהסדר .29

 ל סדרה:בכי -n-הלאיבר רשמו את הביטוי האלגברי  

 1-n= b n= 3, b 1b (… ,n = 2, 3, 4) 5 +א(   

 n = 2, 3, 4, …)      1-nb= 3 n= 2, b 1b   ב( 

   4 - 1-n= b n= 11, b 1b (… ,n = 2, 3, 4)   ג( 

 ד(  

 :0.01כי השורשים בדיוק של השיטה לחישוב שורש ריבועי את ער על פי חשבו  .30

 ד(    ג(    ב(    א(   

 ם ערך השורש המחושב באמצעות המחשבון.עאת התוצאה השוו 

 n+1a –2נסיגה  הידי כלל הסדרה מוגדרת על   .31   
n= a n+2a   1 2 =והאיבריםa  ,= 3 2a. 

 ה.רצאו את האיבר החמישי בסדמ  

בסדרה  פרםמסשהאיברים שמו את . ר  ומלפי מקונוסחת האיבר בהסדרה מוגדרת   .32

 :(n + 5)  -ו (n – 1), (n + 1)  הוא 

 n  na)2 =– (10(  ב  5n + 4-=  na(  א 

 (  ד   3n+1= 2 na(  ג 

כל אחד מהמספרים בסדרה שווה לסכום שני קודמיו. ידוע שהמספר התשיעי  . 33

 ואת השני.. מצאו את המספר הראשון 1והעשירי הוא 

 מספרים ראשוניים? למגדירה סדרה ש  3n + 1 3= n na +וסחה הנ האם .34
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 י של הסדרה המוגדרת באמצעות כמה איברים ראשונים:-n-המצאו נוסחה לאיבר  . 35

 … ,11 ,9 ,7 ,5 ,3 ,1ב(   … ,25 ,16 ,9 ,4 ,1א(   

  … ,1- ,1 ,1- ,1 ,1- ,1ד(   … ,64 ,32 ,16 ,8 ,4 ,2ג(   

 ו(   … ,511 ,127 ,31 ,7 ,1ה(   

 . בלבדציינו אחת  ,לשאלה יש כמה תשובות  הערה 

מקיימת   n2+ 5 n= 3 na  מונוסחת האיבר לפי מקוהמוגדרת ב n(a(שהסדרה  כיחוהו     .36 

 . a 1a ,13 =2 29 =התחלה  התנאי את ו  n6a – n+1= 5an+2 aנסיגה  הכלל את 

 .               בסדרה נתון:     .37 

 .n -ו 1a ,1bבאמצעות  nb -ו na את הביעו

 .הגרפי של סדרהתיאור הכפונקציה. מספרית סדרה  .3

את ערך אחד ויחיד של האיבר  nסדרה מספרית מוגדרת, אם קיים כלל המתאים לכל 

י בסדרה. כלל זה יכול להיות בצורה של טבלה, הגדרה מילולית, נוסחת האיבר -n -ה

  גה.בסדרה, או בצורת כלל נסילפי מקומו 

מתחום המספרים  nשל משתנה  פונקציההגדרת סדרה היא בעצם הגדרת בכל מקרה, 

)הקובע את מקומו של איבר בסדרה( יתאים  nהטבעיים, כלומר לכל מספר טבעי 

 . naהאיבר

 .  טבעייםהמספרים ההמוגדרת בתחום  fסדרה מספרית היא פונקציה : הגדרה

 פרים ממשיים )רציונליים ואיתחום של מסמהוא  xכאשר משתנה בלתי תלוי 

פונקציה היא במקרה זה ה .מסוים xכל נקודה על ציר המספרים מייצגת רציונליים(, 

  .רציףשל משתנה 

, המיוצגים על ידי נקודות בודדות על ציר טבעייםמספרים הם  xכאשר ערכי 

 .בדיד, אומרים שהפונקציה היא של משתנה המספרים

 .n(a( -ולסמן את הסדרה כ f(n)במקומו של  naם עבור סדרה מספרית מקובל לרשו

המוגדרות באמצעות נוסחה  n(a(הקודמים ראינו דוגמאות רבות של סדרות בסעיפים 

 לאיבר לפי מקום או לפי כלל נסיגה.
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לפונקציה יש עוד ייצוג חשוב: הייצוג הגרפי, שבו ערכי הפונקציה )איברי הסדרה( 

 .(x, y)מוצגים כנקודות במערכת צירים ישרה 

הם  (n)אולם, להבדיל מהפונקציות שלמדתם קודם, ערכי המשתנה הבלתי תלוי 

, אלה נקודות בודדות איננו קו רציף n)n(a ,מספרים טבעיים בלבד, לכן אוסף הנקודות 

 (a, n).במערכת צירים 

 ותבנבמערכת הצירים, או לאיבריה סמן כמה מאפשר לכדי לשרטט גרף של סדרה, 

 הפונקציהגרף את תחילה 

(a, x) ולבחור עליו נקודות בודדות עובר ,n  =1 ,2 ,3... , 

סדרה מספרית מוגדרת באמצעות נוסחת   1 דוגמה

 2n + 3 nx =:    י-n -ההאיבר 

 .שרטטו את גרף הסדרה

 f(x) = 2x + 3  את גרף הפונקציהנשרטט     פתרון

 טבעי: xונסמן עליו את הנקודות בעלות שיעור 

 

 

 

 

 

סדרת מספרים מוגדרת באמצעות נוסחת   2 דוגמה

 n na =2       :  י-n -ההאיבר 

 .שרטטו את גרף הסדרה

 2f(x) = x  את גרף הפונקציהנשרטט     פתרון

 טבעי: xונסמן עליו את הנקודות בעלות שיעור 
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 ת נתונה נוסחת האיברדרה מספריסב  3 דוגמה

 לפי מקום: 

2) –= n(n  na 

 .סדרהשרטטו את גרף ה

 את גרף הפונקציהנשרטט     פתרון

                  2x – 2x=  2) –f(x) = x(x      

  טבעי: xונסמן עליו את הנקודות בעלות שיעור 

 

 

סדרת מספרים מוגדרת באמצעות נוסחת   4 דוגמה

 nn1)-= ( na:          י-n -ההאיבר 

 .שרטטו את גרף הסדרה

 ,n na =זוגיים נקבל:   nעבור   פתרון

 .n-=  na     זוגיים נקבל:  אי  nעבור 

 נשרטט גרפים שך שתי הפונקציות:  

f1(x) = n,  f2(x) = -x 

 :ונסמן נקודות מתאימות על כל גרף

 

 חיבור הנקודות הוא לצורך המחשה בלבד:  הערה

   על הקווים המרוסקים אין משמעות. לנקודות

האיבר לפי מקום אינה ידועה, אלא  תאפשר לתאר באופן גרפי גם את הסדרות שנוסח

 ידועים כמה איבריה של הסדרה, כפי שנראה בסעיף הבא.
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 סדרה עולה וסדרה יורדת .4

ליםקודמות שישנן סדרות שאיבריהן הראינו בדוגמאות  על פי מקומם  הולכים וגד 

 בסדרה, לדוגמה:

 

1, 4, 9, 16, 25, … 

 (1)שרטוט 

 או    

20, -18, -16, -14, -12,… 

  (2)שרטוט 

 

 

 

 

 

 

ניםאו    :קט 

 

                                    

 (3)שרטוט 

 או

 -1, -4, -9, -16, -25…;  

 (.4)שרטוט 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4 6 8-2-4-6-8-10-12-14-16-18
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 :יםזהאיברי הסדרה יכולים להיות 

3, 3, 3, 3, 3, …                   

 (5)שרטוט 

 

 

 

 מאיבר לאיבר,  לשנות את מגמתםיכולים או 

 :בסדרהכמו 

                      
1,  -3,  5,   -7,   9,  -11,  13 …          

  (6)שרטוט 

כאשר איבריה הולכים  עולה סדרה קוראים n(a(לסדרה 

 , n> an+1(aמתקיים אי שוויון   nעבור כל מספר טבעי  )וגדלים 

שאיבריה הולכים וקטנים )עבור כל מספר  n(a(ואילו  לסדרה 

 .יורדת( קוראים סדרה  n> an+1.aמתקיים אי שוויון   nטבעי 

 

 

    6דוגמה 

 טבעי מתקיים  nעולה, כיוון שלכל    n ,… ,125 ,27 ,8 ,31… ,   הסדרהא(  

 .n> a n+1a, כלומר   n 3(n + 1) <3שוויון   אי

          טבעי מתקיים  nיורדת, כיוון שלכל                                                  הסדרה ב( 

 .n> a n+1a,  כלומר                          שוויון אי

אם בין איברי הסדרה יש ערכים גדולים מהקודמים וגם ערכים קטנים מהקודמים, 

 אזי הסדרה אינה עולה ואינה יורדת. 

 . ,1- ,3 ,2- ,5 ,6-4  :  הסדרהלדוגמה
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לדעת אם הסדרה עולה או יורדת על ידי  ידועה, אפשר כאשר נוסחת האיבר לפי מקום

 . na -n+1 aבדיקת ההפרש 

 היא עולה או יורדת?                         י שלה הוא -n-איבר הההסדרה שהאם   7 דוגמה

   נבדוק האם ההפרשna -n+1 a :חיובי או שלילי 

  

 

 

מסיקים כי הסדרה   ,n = 1, 2, 3 .…עבור כל  n> a n+1a, כלומר  na -n+1 a 0 < -כיוון ש

  עולה. 

י n -היא להציג את הביטוי לאיבר ה n+1 a > naאו  n> an+1 aדרך אחרת להעריך אם 

 באופן הבאה:

 

 עבור האיבר הבא גודל השבר יהיה קטן יותר:

 .n> a n+1aיהיה  גדול מקודמו:     n+1aהאיבר לכן 

 הסדרה עולה. כלומר

 בין שני איברים עוקבים           .לפעמים נוח יותר לבדוק את היחס 

  .הסדרה עולה, 1 -גדול מ יחסהו הסדרה חיובייםאיברי אם 

 , הסדרה יורדת.1 -אם היחס קטן מ

 עולה או יורדת?                  י שלה הוא -n -איבר ההש n(a(הסדרה האם  8 דוגמה

 :           נבדוק את המנה 

 
 

 . … ,n = 1, 2, 3מתקיים לכל                    שוויון  אי
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, לכן הסדרה … ,n = 1, 2, 3לכל   n< an+1 a, מסיקים, כי  nעבור כל  na 0 < -כיוון ש

 יורדת.

 נסיגההכאשר ידוע כלל במקרים מסוימים קל יותר לגלות אם הסדרה עולה או יורדת, 

 של הסדרה. 

 . n= a n+1a  +2הסדרה מוגדרת באמצעות כלל הנסיגה:    9 דוגמה

 האם הסדרה עולה או יורדת?

 na - n+1a  =2 0 <     :עוקביםהאיברים הבין  נבדוק את ההפרש  פתרון 

  כלומר הסדרה עולה.

   הערות

 הגדרה מילולית של הסדרה הנ"ל:   .א

 .2 -הסדרה שבה כל איבר גדול מקודמו ב 

כלל נסיגה והגדרה מילולית של סידרה אינן מאפשרות  .ב

דרה כל עוד לא ידוע ערך האיבר לחשב את איברי הס

 ההתחלתי.

הסדרה שהתיאור הגרפי של הסדרה מאפשר לראות  .ג

       עולה, גם אם ערכי האיברים אינם ידועים: 

 . n= a n+1a - 3הסדרה מוגדרת באמצעות כלל הנסיגה:    10 דוגמה

 האם הסדרה עולה או יורדת?

   נבדוק את ההפרש בין האיברים העוקבים:     פתרון 

                          3 < 0-=  na - n+1a 

  .יורדתכלומר הסדרה 

 הערות  

 הגדרה מילולית של הסדרה הנ"ל:   .א

 .3 -ב מקודמוקטן הסדרה שבה כל איבר 

התיאור הגרפי של הסדרה מאפשר לראות  .ב

       הסדרה יורדת: ש

   



 

  25 

 סדרה

  .n= 2a n+1a הסדרה מוגדרת באמצעות כלל הנסיגה:    11 דוגמה

 האם הסדרה עולה או יורדת?

 נבדוק את היחס בין האיברים העוקבים:        פתרון 

  כלומר הסדרה עולה.

 הערות  

 הגדרה מילולית של הסדרה:   .א

 .2הסדרה שבה כל איבר גדול מקודמו פי  

       : 1a 1 = שעבורה נשרטט גרף הסדרה .ב

 

 

 

 

 תרגילים

 גרף הסדרה:את בנו  .21

 ד(             n ny =2 - 4ג(      ב(          5n= 2 +  nyא(  

 הסדרה עולה:שהוכיחו  .38

 5n  nb =– 3ב(    3n + 4 na =א(   

 4n  nx =- 1ד(    7n  ny =– 2ג(   

 הסדרה יורדת:שהוכיחו  .39

 3n + 4-=  nbב(    2n -=  na- 3א(   

 5n –= 4  nxד(    n + 8-=  nyג(   

 לה:הסדרה עושהוכיחו  .40

 ב(     א(    

 ד(     ג(    
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 הסדרה יורדת:כי הוכיחו  .41

 ב(     א(    

 ד(     ג(    

 עולה.הסדרה כי הוכיחו  .י של הסדרה הוא                       -n-האיבר ה .  42

 הסדרה יורדת.כי הסדרה הוא                       . הוכיחו י של -n-האיבר ה . 43

 יורדת: ועולה א  n(a(בדקו אם הסדרה  .44

     2n – 3= n naג(     ב(   א( 

 ו(      ה(   2n| –= |3  naד(   

 קטיבייםאתרגילים אינטר

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://127.0.0.1:26491/Task;542
http://127.0.0.1:26491/Task;542
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/401.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/402.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/403.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/404.heb
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http://127.0.0.1:26491/Task;546
http://127.0.0.1:26491/Task;546
http://127.0.0.1:26491/Task;547
http://127.0.0.1:26491/Task;547
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/405.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/406.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/407.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/408.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/409.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/410.heb
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 . סדרה חשבונית4

שנים  4ימים. הערך המדויק יותר הוא              ימים, לכן בכל  365 -בשנה יש  קרוב ל

 מצטברת שגיאה של יממה אחת. 

 שנהאת כדי לתקן את השגיאה, מוסיפים לכל שנה רביעית יום אחד, והשנה הזו נקר

 .מעוברת

 ... יהיו שנים מעוברות. 2036, 2032, 2028, 2024, 2020לדוגמה, השנים 

סדרה .  סדרה מסוג זה נקראת  4 -ב מוגדול מקוד, החל מהשני, כל איברבסדרת זו 

 .חשבונית

, אם ההפרש סדרה חשבונית נקראת   n, …, a3, a2, a1a… ,סדרת מספרים הגדרה: 

 בסדרה הוא קבוע.בין שני איברים עוקבים 

 :כלל הנסיגה: סדרה חשבונית היא הסדרה שעבורה מתקיים בשפת מתמטיקה

= dn a - n+1a כאשר  ,n  .הוא המספר הסידורי של האיבר בסדרה 

 dn = a n+1a      (1) +                          -מהנוסחה נובע ש

   כלומר, כל איבר בסדרה שווה לסכום האיבר הקודם ומספר קבוע.

)מהמילה  d , ובדרך כלל מסמנים אותו באותהפרש הסדרה החשבוניתמספר זה נקרא 

difference)    

 דוגמאות

 היא סדרה חשבונית.   … ,n ,… ,4 ,3 ,2 ,1:  טבעייםא(  סדרת מספרים 

 נמצא הפרש בין איברים עוקבים:   בדיקה

2 – 1 = 3 – 2 = 4 – 3 = … = n+1 – n = 1 

 .d = 1ה כלומר הפרש הסדר 

 היא סדרה חשבונית.     … ,n- ,… ,4- ,3- ,2- ,1-:  שלמים שלילייםב( סדרת מספרים 

 נמצא הפרש בין איברים עוקבים:   בדיקה

-2 – (-1) = -3 – (-2) = -4 – (-3) = … = -(n + 1) – (-n) = -1 

 .d = -1  -כלומר הפרש הסדרה שווה  ל

 .d = 0חשבונית; הפרש הסדרה   גם היא   … ,3 ,… ,3 ,3 ,3ג(  הסדרה: 
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 3n na + 2 =הוכיחו שסדרה המוגדרת באמצעות נוסחת האיבר לפי מקום    1דוגמה 

 היא סדרה חשבונית, ומצאו את:

 חמשת האיברים הראשונים. .א

 הפרש הסדרה. .ב

   נציב בנוסחת האיבר לפי מקום n = 1, 2, 3, 4, 5  ונקבל את חמשת האיברים

 הראשונים של הסדרה:

a1 = 2 + 31 = 5 

a2 = 2 + 32 = 8 

a3 = 2 + 33 = 11 

a4 = 2 + 34 = 14 

a5 = 2 + 35 = 17 

  -הפרש הסדרה שווה ל

a2 – a1 = a3 – a2 = a4 – a3 = a5 – a4 = 3 

נוכיח שההפרש קבוע עבור כל האיברים )כלומר אינו  

 (. n -תלוי ב

 :(n + 1)נרשום איבר שמספרו  

)= 2 + 3(n + 1  n+1a 

 נחשב את ההפרש שבין שני איברים עוקבים:

 an+1 - an =  2 + 3(n + 1) – (2 + 3n) =  

   =  2 + 3n + 3 – 2 – 3n = 3 

    n      . -אינו תלוי ב  d = 3ההפרש 

 :נשרטט את גרף הסדרה

 , 5בגרף רואים, שהסדרה עולה, שהאיבר הראשון הוא 

  .3 -ושכל איבר, החל מהשני, גדול מקודמו ב

 לאיברי סדרה חשבונית יש תכונה מיוחדת:
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כדי לדעת את גודלו של איבר מסוים, לא חייבים לדעת את הנוסחה לאיבר לפי מקום, 

 וגם לא את כלל הנסיגה. 

התבוננו בגרף ורשמו בטבלה את ערך האיבר 

 .3aהשלישי 

  2a –רשמו גם את ערכי האיברים הסמוכים 

 .                 החשבוני הממוצע , וחישבו את 4a -ו

 והממוצע שחישבתם?  3aמה אפשר לומר על הקשר בין 

 האם התוצאה היא מקרית?

 .5a -ו 3a ,4aבדקו אותה על ידי בחירת איברים אחרים:  

 רשמו את ערכי האיברים האלה בטבלה:

 והממוצע        4aמה אפשר לומר על הקשר בין 

 שחישבתם?                 

 

 נבדוק אם התוצאה שקיבלתם מקרית, או שהיא איננה תלויה בבחירת האיברים?

 .naנבחר בסדרה חשבונית את האיבר כלשהו  

 , עבור האיברים הסמוכים לו אפשר לרשום:(1)על פי כלל הנסיגה בסדרה חשבונית 

+ d n= a n+1a 

d – n= a 1-na 

 n2a  =1 -n+ a n+1a         נחבר את שני השוויונות:

 נקבל:

 שווה  ,החל מהאיבר השני ,בסדרה חשבונית כל איבר  המסקנה

 .של שני האיברים הסמוכים לו  חשבוני לממוצע 

 תכונה זו מאפיינת את הסדרה החשבונית, ולכן היא נקראת "חשבונית".

ממוצע חשבוני )השווה לחצי הסכום של שני מספרים( יש עוד גודל מלבד   הערה

, שעליו נדבר בסעיף הבא, ממוצע הנדסיטא את הממוצע בין שני מספרים: המב

 וממוצעים אחרים שעליהם לא נלמד בקורס זה.  
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ידועים, אפשר לחשב את כל האיברים של הסדרה  dוההפרש   1aכאשר האיבר הראשון 

 . d n= a n+1a +על פי כלל הנסיגה:   

, 100aהסדרה, אולם חישוב האיבר   יברים ראשונים שלמספר האבדרך זו קל לחשב את 

 לארוך זמן רב: לדוגמה,  עלול 

    a2 = a1 + d, 

    a3 = a2 + d = a1 + 2d, 

    a4 = a3 + d = a1 + 3d, … 

 חישוב זה מראה כיצד לחשב כל איבר ללא חישובי ביניים: 

 :dפעמים ההפרש  (n – 1) -שווה לסכום האיבר הראשון ו nהאיבר שמספרו הסידורי 

1)d –+ (n  1= a na        (2) 

 .סדרה חשבוניתב לפי מקומו איברה תנוסחנוסחה זאת היא 

 .d = 4  -, ו1a  =-6בסדרה חשבונית, שבה   100 -צאו את איבר המ     2דוגמה 

    עבור  (2)נשתמש בנוסחהn = 100:ונקבל  , 

3904 = 6 + 99-d = 1) –+ (100  1= a 100a          

 . … ,9 ,7 ,5 ,3נמצא בין איברי הסדרה החשבונית    99מספר  3ה דוגמ

 צאו את המספר הסידורי של איבר זה.מ                

     א(  נמצא את הפרש הסדרהd :   3 = 2 –= 5  1a – 2d = a. 

 , ונרשום עבורו את נוסחת האיבר לפי מקום:n -ב(  נסמן את מספר האיבר הרצוי ב

    an = a1 + (n – 1)d   99 = 3 + (n – 1)2  99 = 3 + 2n – 2  

            98 = 2n   n = 49 

 . 12a 166 =  -ו 8a  130 =בסדרה חשבונית נתון:  4דוגמה 

 צאו את נוסחת האיבר הכללי.מ               

    ונרשום עבור שני האיברים הנתונים:(2)נשתמש בנוסחה , 

                                                                + 7d, 1= a  8a 

    a12 = a1 + 11d. 

 :d  -ו  1aנציב את הנתונים ונקבל מערכת משוואות לגבי 
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    a1 + 7d = 130, 

               a1 + 11d = 166.   

 נחסיר משוואה ראשונה מהשנייה:

4d = 36  d = 9. 

 .7d = -= 130  1a  130– 67 = 63                    לכן:

 :י- n-נוסחת האיבר ה

         58 + 9n9 =  –1) = 67 + 9n  –1)d = 67 + 9(n  –+ (n  1= a na 

                                                 =  9n + 58 na   

שוק הזווית מחולקת מהקדקוד לקטעים שווים. דרך קצות הקטעים   5דוגמה 

 בילים.  הוכיחו שערכי אורך הקטעים מהווים סדרה חשבונית.משרטטים קווים מק

  בטרפזABCD  1שבסיסיו-na ו- n+1a קטע 

)כיוון שהוא חוצה את שוקי הטרפז(.  naאמצעים 

 על פי הגדרת קטע אמצעים:

 

שווה לממוצע חשבוני של  ,החל מהאיבר השני ,כל איבר, אם 1כפי שהוכחנו בדוגמה 

 ה חשבונית.        הסדר, אזי שני האיברים הסמוכים לו

 

 תרגילים

 צאו את האיבר הראשון ואת ההפרש בסדרה החשבונית:מ   .  45

 … ,11 ,9 ,7ב(    … ,10 ,8 ,6א(   

 … ,6- ,9- ,12-ד(   … ,17 ,21 ,25ג(   

 שמו את חמשת האיברים הראשונים של סדרה חשבונית, אם ידוע כי:ר   .46

 d = 2-=  1a  ,3ב(    d = 5 1a  ,2 =א(   

 הוכיחו שהסדרה, המוגדרת על פי נוסחת האיבר הכללי, היא סדרה חשבונית: .47

  2n-=  na + 5ב(    4n –= 3  naא(   

  n) –= 2(3  naד(    na (n + 1)3 =ג(   
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 צאו בסדרה החשבונית את:מ   . 48

 d  1a ,3 =4 =אם ידוע:    20aב(      d = 3 1a ,2 =אם ידוע:    15aא(  

 d = -=  1a ,4-2אם ידוע:    11aד(        d = -=  1a ,2-3אם ידוע:    18aג(  

 שמו את נוסחת האיבר הכללי של הסדרה החשבונית:ר   .49

 … ,13 ,17 ,21 ,25ב(    … ,16 ,11 ,6 ,1א(   

 … ,14- ,9- ,4- ,1ד(    … ,10- ,8- ,6- ,4-ג(   

 . … ,32 ,38 ,44ית הוא איבר בסדרה חשבונ  (22-)מספר  .50

 צאו את מקומו.מ  

 ? … ,12- ,15- ,18-נמצא בין איברי הסדרה החשבונית  12האם המספר  .51

 . … ,5- ,1הוא איבר בסדרה החשבונית  (59-)המספר  .52

 אף הוא בין איברי הסדרה?  (46-)צאו את מקומו. האם המספר מ  

 צאו את הפרש הסדרה החשבונית, אם ידוע כי:מ   .53

 a-=  1a  ,94 0 =ב(    a 1a  ,7 =16 67 =א(   

 אם ידוע כי: 1aמצאו את  . 1.5הפרש הסדרה החשבונית הוא  54.

  7a  =-4ב(     9a 12 =א(   

 מצאו את האיבר הראשון של סדרה חשבונית, כאשר ידוע כי: .55

 a-=  21a  ,2210  =-5.5ב(     = a-d ,113 20 =א(   

 בר הכללי בסדרה חשבונית, כאשר ידוע כי:מצאו את נוסחת האי .56

 a-=  2a  ,77  18 =ב(   a 3a  ,13 =6 22 =א(   

 שליליים?  … ,11 ,13 ,15איברי הסדרה החשבונית   nעבור אילו ערכים של  .57

 . d = 0.5-=  1a ,10בסדרה חשבונית:   .58

 ?na 27 >מתקיים אי השוויון   nעבור אילו ערכים של 

 האיבר התשיעי ואת ההפרש של הסדרה החשבונית, אם ידוע כי:מצאו את  .59

 a-=  8a  ,1064  =-50ב(   a 8a  ,126 =10 146 =א(   

 a 8a  ,0.5 =10  =-2.5ד(    a-=  8a  ,107 3 =ג(   

מ', ובכל שנייה הבאה הוא עובר מרחק  4.9גוף שנופל חופשי עובר בשנייה הראשונה  .60

 דמת. איזה מרחק יעבור הגוף בשנייה החמישית?מ' יותר מאשר בקו 9.8 -ב



 

  34 

 סדרה

דקות, ובכל יום אימונים מאריכים  15ביום הראשון  אימוני שחייה לילדים אורכים .61

 דקות נוספות.  10 -אותם ב

 דקות? 45 -באיזה יום אימונים יימשך אימון שעה ו

 שבכל סדרה חשבונית מתקיים השוויון: א(  הוכיחו .62

k+ma + m-n= a k+ a na      (m < n) 

 .a 7a +8 30 =אם נתון:    a 10a +5 מצאו את  (ב

 (k < nהוכיחו שבכל סדרה חשבונית מתקיים השוויון:                                   ) . 63

 . a 10a +30 120 =  אם נתון:, 20a מצאו את

 4x -ו 3x -כן נתון כי ו. כמו 4x + a = 0 – 2xהם פתרונות המשוואה   2x -ו 1xנתון כי   .64

מהווים   4x -ו 1x ,2x ,3x. ידוע שמספרים 12x + b = 0 – 2xהם פתרונות המשוואה 

צאו את ערכי הפרמטרים   .b -ו aסדרה חשבונית.  מ 

יכולים להיות איברי אותה סדרה חשבונית )לא                            האם המספרים  .65

 בהכרח איברים סמוכים(?

הניחו שהמספרים הם איברי סדרה חשבונית כלשהי, רשמו את הקשרים רמז:  

ביניהם )באמצעות הפרש הסדרה והמספרים הסידוריים(, ובדקו האם קיימים 

 אשר מקיימים את מערכת המשוואות שרשמתם. טבעייםמספרים סידוריים 

  מהווים סדרה חשבונית.  2a ,2b ,2cנתון כי המספרים  . 66

 פרים                                        מהווים סדרה חשבונית.שגם המסהוכיחו  

 תרגילים אינטראקטיביים

 

 

  

 

  

 

http://127.0.0.1:26491/Task;654
http://127.0.0.1:26491/Task;654
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/101.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/102.heb
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http://127.0.0.1:26491/Task;659
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https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/104.heb
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https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/107.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/108.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/110.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/1061
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 ה חשבוניתאיברים ראשונים של סדר nכום של .  ס5

 .100עד  1 -צאו את סכום כל המספרים הטבעיים ממ    בעיה

    :נרשום את הסכום המבוקש בשתי צורות 

S = 1 + 2 + 3 + … + 99 + 100 

S = 100 + 99 + 98 + … + 2 + 1   

נחבר את שני השוויונות, ונשנה את הסדר באגף ימין כך, שהאיבר הראשון בשוויון 

 ון בשוויון התחתון, וכך הלאה:העליון יתחבר לאיבר הראש

 

 

              101      101            101                  101            101 

= (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + …+ (99 + 2) + (100 + 1) 

 

  100 זוגות  סוגריים                                             

 , נקבל:100, ומספר זוגות הסוגריים הוא 101כל זוג סוגריים הוא כיוון שהסכום ב

2S = 100  101 = 10100 

 S = 5050      והסכום המבוקש:                               

שנה.  200 -בשיטה זו השתמש תלמיד כיתה ג' בגרמניה לפני כ

בשיעור חשבון המורה הטיל על תלמידים משימה: לחשב את 

. המורה היה בטוח שעד 100עד  1 -המספרים מ סכום כל

שהתלמידים יסיימו, הוא יספיק לנוח ולקרוא עיתון. להפתעתו 

 הרבה, הכריז אחד הילדים את התשובה תוך שניות ספורות. 

בן למשפחת  פלא  ילד , גאוס  פרידריך   קארל , תלמיד אותו 

 אחדל ,מורה אותו  של  בעידודו  , והיה גדל , איכרים ענייה

 ַקְרל פרידריך גאּוס                                       .מגאוני המתמטיקה בכל הדורות

                                                               (1855 – 1777) 
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 נתבונן כעת בסדרה חשבונית כללית:

, …n, …, a3, a2, a1a 

 : nS -בסדרה ב סכום האיברים הראשוניםאת  סמןנ

n+ a 1 -n+ … + a3 + a 2+ a 1= a nS 

 :נרשום את הסכום בסדר הפוך

1+ a 2+ a3 + … + a 1 -n+ an = a nS 

על פי הנוסחה לאיבר הכללי בסדרה חשבונית, אפשר לרשום את שני השוויונות בדרך 

 זו:

1)d) –+ (n 1 + 2d) + … + (a1 + d) + (a 1+ (a 1= a nS 

1)d) –(n  – n2d) + … + (a –n (a+   d) –n + (an = a nS 

 נחבר את שני השוויונות, כמו בדוגמה הקודמת:

)n+ a 1) + … + (an+ a 1) + (an+ a 1= (a n2S, 

 .nכאשר מספר זוגות הסוגריים הוא 

 ,n)n+ a 1= (a n2S   לכן: 

  -האיברים הראשונים שווה ל  nוסכום 

                              (1)         

 המספרים הזוגיים הראשונים.   60צאו את סכום מ     1 דוגמה

  סדרת המספרים הטבעיים הזוגיים 

2, 4, 6, 8, …, 2n, … 

 . d = 2היא סדרה חשבונית בעלת ההפרש 

 . 1a  ,= 120 60a 2 =, אזי  2n na = -כיוון ש

  :הסכום המבוקש  (1)על פי נוסחה  

, אם ידוע שהמחוברים הם איבריה   35 + 38) + … +-(7צאו את הסכום מ    2דוגמה 

 העוקבים של סדרה חשבונית. 

                   :1 38 =על פי הנתוניםa ,3-38 =  –d = 35   ,7-=  na. 
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 ,  ונציב בה את הנתונים:d –+ (n  1= a na(1נשתמש בנוסחת האיבר לפי מקומו:  

-7 = 38 + (n – 1)(-3) 

      : nנפתח סוגריים ונחלץ 

-7 = 38 -3n + 3   3n = 38 + 7 + 3  3n = 48   n = 16 

 :, ונקבל(1)נציב בנוסחה 

       

        = 248 16S         

צריך לחבר, כדי שסכומם יהיה  1 -כמה מספרים טבעיים עוקבים החל מ 3דוגמה 

153?  

   סדרת מספרים טבעיים היא סדרה חשבונית בעלת הפרשd = 1 . 

 . 1a ,= 153 nS 1 =הנתון:  על פי 

 איברים ראשונים נרשום באופן אחר: nאת נוסחת הסכום של 

 

 

               (2) 

 :nנציב את הנתונים ונקבל משוואה לנעלם  

 

 , נפתח סוגריים ונקבל משוואה ריבועית:2 -נכפיל את שני האגפים ב

306 = 2n + (n – 1)n    n2 + n – 306 = 0 

 ה:נפתור אות

                                     , 

= 17. 218, n-=  1n 

 n = 17       :תשובהאת הכיוון שמספר האיברים אינו שלילי, מקבלים 
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 בדיחה של גאוס 

 

 

 

 

 

בשיעור חשבון בכיתה שבּה למד גאוס, רצה המורה להעסיק את תלמידיו במשימה 

סיימה במהרה. "קרל, אשאל אותך שתי ארוכת טווח, כך שגם גאוס הגאון לא יוכל ל

שאלות. אם תענה נכון על הראשונה, לא תצטרך לענות על השנייה: כמה מחטים על עץ 

 האשוח שבפינה?" שאל המורה.

 קרל ענה מיד:  "שישים ושבעה אלף חמש מאות שלושים וארבע!"

 תהה המורה.–"איך ספרת כל כך מהר?"

 יב התלמיד בחיוך...            הש  -"זאת כבר השאלה השנייה, המורה" 

  חידה -המעסיק והפועל 

 בעל עסק הזמין פועל לעבודה יומית למשך שבוע, מיום ראשון עד שבת, 

 כאשר כל יום הוא העלה את השכר בסכום קבוע.

 .₪ 300ביום רביעי הרוויח הפועל 

 כמה הרוויח הפועל על כל העבודה?

 וים סדרה חשבונית.שהרוויח הפועל כל יום מהוסכומים   רמז

  7S ? =.  צ.ל.:  4a  ,n = 7 300 =את הנתונים:  נרשום 

נראה שנתונים חסרים: הרי כדי למצוא סכום של סדרה חשבונית צריך לדעת את 

 האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה, ושניהם אינם ידועים.

   פתרון החידה

 לסכום סדרה חשבונית:  נוסחה העל פי 

 

 , 3d = 300  1= a 4a +₪ה השכר שהפועל קיבל ביום רביעי:  ז  3d  1a + אולם 

 מ.ש.ל.       = 7 7S 2,100 = 300 ₪לכן:    
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 תרגילים

 האיברים הראשונים בסדרה חשבונית, אם נתון:   nצאו את הסכום של מ   .  67

 n = 100 n= 1, a 1a ,200 =ב(    n = 50 n= 1, a 1a ,20 =א(   

 n = 50 n= 2, a 1a ,100 =ד(     n = 20-=  n1, a-=  1a ,40ג(   

 .98עד  2 -צאו את סכום כל המספרים הטבעיים ממ   .68

 .133עד   1 -זוגיים מ-צאו את סכום כל המספרים האימ   . 69

 האיברים הראשונים בסדרה חשבונית, אם נתון: 12צאו את סכום מ   .70

  ב(     d = 0.5-=  1a ,5א(   

 איברים ראשונים בסדרה החשבונית:   nם של צאו את הסכומ   .71

 n = 11אם     … ;17 ;13 ;9א(   

 n = 12אם     … ;4- ;10- ;16-ב(   

צאו את סכום הסדרה, אם ידוע שכל המחוברים הם איברים עוקבים בסדרה מ   .72

 חשבונית:

 (60-) + … + 70 + 80 + 90(  ב  273 + … + 9 + 6 + 3א(   

 של:   צאו את הסכוםמ   .73

 ספרתיים.-ב(  כל המספרים התלת ספרתיים  -א( כל המספרים הדו

 סדרה חשבונית מוגדרת על פי נוסחת האיבר לפי מקומו.  .74

 ,  אם נתון: 50S  מצאו את

 2n na + 7 =ב(     3n + 5 na =א(   

 .1a 7 =והאיבר הראשון:   n= a n+1a – 3סדרה מוגדרת על ידי כלל הנסיגה   .75

 את סכום תשעת האיברים הראשונים סדרה.מצאו 

 ?75יש לחבר, כדי שסכומם יהיה  3 -כמה מספרים טבעיים עוקבים החל מ .76

 של הסדרה החשבונית, אם נתון:  d  -ו  naמצאו את   .77

                                                ב(    n = 14,  S 1a ,10 =14 1050 =א(    

 של הסדרה החשבונית, אם נתון:  d  -ו  1a מצאו את  .78

 .S 11a ,92 =11 22 =ב(    S 7a ,21 =7 205 =א(   
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 .   במחסן עצים סידרו את הקורות שכבה על גבי שכבה, כפי שנראה בציור. 79

 קורות? 12כמה קורות סך הכל במחסן, אם בשכבה הראשונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 11S.  מצאו את  a 3a +9 = 8   :בסדרה חשבונית נתון ש  .80

 צאו את האיבר הראשון ואת ההפרש של הסדרה החשבונית, אם נתון:מ   .81

 = 65 5S  10 230 =  -וS . 

  :הוכיחו שבסדרה חשבונית מתקיים השוויון . 82  

)4S – 8= 3(S 12S  

 איבריה הראשונים של סדרה חשבונית אם נתון כי 20מצאו את סכום  . 83

= 20 51+ a 12+ a 9+ a 6a 

 .2nאיבריה הראשונים הוא  nמצאו את הסדרה החשבונית שהממוצע החשבוני של  .84

 הסדרה:                                                        .מצאו את סכום  . 85

 ב. מה סוג הסדרה?  חשבו:    א. כמה איברים בסדרה?  .הדרכה 

הוא מספר  x, כאשר                                                   נתונה המשוואה:                  . 86

 פתרונותיה..  מצאו את  (xN)טבעי 

 , n(a(איבריה הראשונים של סדרה חשבונית  nהוא סכום  nSהוכיחו שאם  .87

 אזי מתקיים:

 ב(   nS – n+1+ 3S n+23S – n+3S 0 =א(   
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 מוגדר לפי הנוסחה  n(a(ם של הסדרה איבריה הראשוני nנתון כי סכום  .88

 + 3n 2= 2n nS.הוכיחו כי הסדרה חשבונית  . 

 מוגדר לפי הנוסחה  n(a(הראשונים של הסדרה  האיברי nנתון כי סכום  .89

 2 + + 6n 2= 4n nS  . הסדרה חשבונית? האם 

 יש איברים זהים. …,21 ,16  -ו   … ,21 ,17בשתי סדרות חשבוניות:  . 90

 איבריה הראשונים של כל סדרה.   100את סכום  מצאו 

 תרגילים אינטראקטיביים
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 הייצוג הגרפי של סדרה חשבונית.  6

 :נתבונן בנוסחת האיבר לפי מקומו בסדרה חשבונית

  1)d –+ (n  1= a na 

)משום שערכו הוא מספר  רציףמשתנה שנקרא  aמשתנה נוסחה זו מגדירה תלות של 

שהוא  nשל נקודות( במשתנה  רצףממשי המיוצג על ציר המספרים כנקודה מתוך 

המיוצג על ציר המספרים כנקודות )משום שערכו הוא מספר טבעי  בדידמשתנה 

 .a(n) na =  :בדיד היא פונקציה של משתנה na(. במילים אחרות: בודדות

 קציה זו הוא אוסף של נקודות בודדות על גרף הפונקציה גרף של פונ

 

 . a(x) = a + dxכלומר פונקציה קווית:                 

; הבנק מתחייב כל חודש להוסיף לסכום a = 1000 קידים בבנק  )ש"ח(מפ   1 דוגמה

 .  שיעור הריביתהוא    -הוא הסכום הפיקדון ו  a, כאשר ∙aשל יבית רזה 

 , לאחר חודש יהיה בחשבון סך של   = 1% = 0.01 אם 

                                  )₪(1 = 1010  0.01= 1000 + 1000 1a  

    10200.01= 1000 + 1000 2a = 2  )₪(לאחר חודשיים:        

  10300.01= 1000 + 1000 3a = 3 )₪(חודשים:        3לאחר 

............................. 

  חודשים: nלאחר 

an = a + an = a + dn  )₪(  , d = a∙   

 היא סדרה חשבונית )כיוון שההפרש בין האיברים   a2, a1a ,3 … ,סדרת המספרים 

 (. a∙ -הסמוכים הוא מספר קבוע השווה ל

כל הנקודות יהיו על קו ישר המתאר  (a, n) במערכת צירים  naאם נסמן את הערכים של 

 יה קווית:  פונקצ

a(n) = a + d∙n 

 של הפונקציה, שווה להפרש הסדרה:  קצב הגידולשיפוע הגרף המבטא את 
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השטח בין על פי הנוסחה לשטח טרפז, 

 הוא: nהגרף לציר 

 

 nכלומר, שטח זה שווה לסכום של 

 איבריה הראשונים של הסדרה!

 הסכום באופן אחר:נרשום את נוסחת 

 

 

קציה ריבועית של היא פונ nS כלומר,

 . nמשתנה בדיד 

  n  של הסכום  בנּו את גרף    2 דוגמה

האיברים הראשונים בסדרת מספרים 

   טבעיים. 

  3 + 2 + 1 =את הסכום  נחשב +…+ n nS: 

= 1, d = 1, n = n 1a, 

 . S(n)נשרטט את הגרף של 

 המחושבים:צורתו של הגרף פרבולה. נוודא שערכי הנקודות בגרף מתאימים לערכים 

n = 20   : 

n = 40 : 

n = 60 : 

n = 100:  
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במקרים מסוימים אפשר לחשב את סכום איבריה של סדרה חשבונית באמצעות הייצוג 

 הגרפי. 

 מספרים טבעיים ראשונים בדרך גרפית. nסכום של  שבוח     3 דוגמה

  1 -התבוננו באיור: בכל עמודה מספר משבצות גדול ב 

)בכיוון האופקי(. לכן הסכום  מהעמודה הסמוכה

המבוקש שווה למספר משבצות צבועות, כלומר 

  :  n(n+1)למחצית המשבצות שבמלבן 

  

זוגיים ראשונים -מספרים אי nסכום של  שבוח   4 דוגמה

 בדרך גרפית.

   נבנה צורה המדמה את הבעיה: מספר המשבצות בכל

הגדול זוגי -זוויתן, החל מהזוויתן השני, הוא מספר אי

 מהזוויתן שמעליו. 2 -ב

 :nnסכום כל המשבצות שווה לשטח הריבוע   

21) = n -1 + 3 + 5 + … + (2n  

 כמובן, אותה תשובה נקבל אם נשתמש בנוסח הסכום: 
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 סדרה הנדסית .7

 בהודו. לפנה"סחמישית במאה ה  האגדההומצא על פי  מט-שחה משחק

ָטא המתמטיקאי, לממציאו להעניק פרס ליטוהח מהמשחק התפעל ֶשָרם המלך . ס 

 .לקבל רוצה היה פרס איזה שאל את המדען, המלך

את מה שעל פניו נראה  ביקשאז ו, מעט חשב סטא

ראשונה של  משבצת על חיטה "צנוע" למדי: גרעין

 ...מט-לוח שח

 לך וביכולתי להעניק, עשיר אני: "ונעלב נדהם המלך

 המשבצת על": המשיך סטא אבל   !הולם פרס

 ,8 –רביעיתה, 4 –השלישית על, גרעינים 2 השנייה

 "...32 –שישיתה, 16 –חמישיתה

 של כפול מספר משבצת כל עבור בקשתך,פי ל תקבל," ,המלך צעק הבנתי!" !די "

 ".חיטה שק לך יביאו משרתיי, סטא, לך .הקודמת המשבצת לעומת םיגרעינ

 . ויצא חייך סטא

 .שביקש הפרס את למדען המשוגע הביאו האם ומשרתי את המלך שאל למחרת

  .ביום המחרת גם, וכך הגרעינים ספירת את השלימו טרםו של המתמטיקאים אולם

 התשובה. נשלמה טרם הספירה ושאל מדוע להם קרא הוא .הקעפ מלך שלה סבלנותו

 המחסנים שבכל, גדולה כה הייתה הגרעיניםהנדרשת של  כמותה: המלך את הדהימה

 . בנמצא כמות כזו שלגרעינים הייתה לא התבל ותארצ בכל

 64כדי לחשב את מספר הגרעינים הנדרש, צריך לחשב את מספרי הגרעינים על כל 

 המשבצות:

                                    2, …,      ∙1, 2, 2∙2, 2∙2    (1)       

 :S -רים בניעזר ברישום המכפלות באמצעות חזקות, ונסמן את סכום כל האיב

36+…+23+22= 1+2+2 64S 

  S = 18,446,744,073,709,551,615  -נוכיח שמספר זה שווה ל המשךב

מ"ר,  810זו של זרעים במחסן ששטח בסיסו כ: כדי לאחסן כמות מספר עצום ואהו

 מרחק מכדור הארץ לשמש!ה  - ק"מ 150,000,000 היא תגיע לגובה של 

 . 2 שווה לאיבר הקודם כפולשני החל מהאיבר הכל איבר  )(1בסדרה 



 

  47 

 סדרה

 .סדרה הנדסיתסדרה כזאת נקראת 

שבה האיבר הראשון שונה מאפס,   n, …, b3, b2, b1b…,:  סדרת מספריםהגדרה

, אם כל איבר, החל מהשני, שווה לאיבר הקודם כפול מספר סדרה הנדסיתנקראת 

 . מנת הסדרהקבוע שונה מאפס, הנקרא 

 הזה:     הנסיגהכלל להגדרה זו מתאים 

                                                    q ∙n= bn+1 b                            (2) 

 מספר שאינו אפס. – q -, וnb  ≠ 0 הוא מספר טבעי, nכאשר 

 . מנת כל שני איברים עוקבים בסדרה הנדסית היא מספר קבועמהגדרה זו נובע: 

 :q המנת הסדרלמנה זו קוראים 

                                           (3)                         

הגדרה זו מאפשרת לבדוק אם סדרת מספרים נתונה היא הנדסית: לשם כך יש לבדוק 

 מתקיים, כלומר אם מנת כל שני איברים עוקבים היא מספר קבוע. (3)אם תנאי 

 1דוגמה 

 .q = 4א סדרה הנדסית שבּה  הי   128 ,32 ,8 ,2הסדרה     א( 

 בדיקה:   

 .q = 3היא סדרה הנדסית שבּה     81 ,27 ,9 ,3ב(  הסדרה    

 בדיקה:     

 .q = 2היא סדרה הנדסית שבּה     24- ,12- ,6- ,3-הסדרה     ג( 

  בדיקה:        

 ומנת הסדרה גדולה מאחת   b)1 (0 <כאשר האיבר הראשון של הסדרה חיובי  

1) (q >  :כל איבר גדול מקודמו ,nq > bn= b n+1b סדרה עולה. סדרה מעין זו נקראת . 

  2 דוגמה

 .  ריביתמפקידים כסף בבנק. הבנק מבטיח להחזיר את הסכום שהפקדנו בתוספת 

,  0.1 = 10% =הוא   יתתהריבית השנושיעור ,  1b 1000 = ₪ -אם הפקדנו סך של 

 = 1000 + 0.1 2b 1100 = ₪1000  -אז לאחר שנה נקבל סך של 
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 = 1100 + 0.1 3b 1210 = ₪1100  -לאחר שנתיים נקבל סך של 

 = 1210 + 0.1 4b 1331 = ₪1210לאחר שלוש שנים:                 

 = 1331 + 0.1 5b 1464 = ₪1331לאחר ארבע שנים:                 

  : nם כפונקציה של מספר שני nbנתבונן בגרף של סכום הכסף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אולם האם זאת סדרה כל איבר גדול מקודמו, 

 ? כדי לבדוק זאת, ענו על השאלות הבאות:חשבונית

 מה הקשר בין איברים סמוכים בסדרה חשבונית?  .א

 האם איברי הסדרה מקיימים את הקשר הזה? .ב

 

 האם איברי הסדרה מקיימים קשר מסוג אחר: .ג

 יחס בין כל איבר לקודמו הוא מספר קבוע?

 

 מלאו את שתי הטבלות ובדקו את תשובתכם.

 

 b2 – b1 

 b3 – b2 

 b4 – b3 

    b5 – b4 

 b2 / b1 

 b3 / b2 

 b4 / b3 

    b5 / b4 
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 נוכיח כי ההשערה ג' היא הנכונה:

בתום השנה הראשונה  תוספת)הפיקדון(, אזי ה התחלתיתהכמות את ה  1b -נסמן ב

 הכסף בתום שנה ראשונה תהיה: .  כלומר, כמות∙1bתהיה: 

)  (1 + 1= b ∙1+ b 1= b 2b 

 בתום שנה שנייה סכום הכסף בחשבון יהיה:

) (1 + 2b = ∙2+ b 2= b 3b 

 בתום שנה שלישית הסכום יהיה:

)(1 + 3b = ∙3+ b 3= b 4b  

 וכך הלא. 

שווה  , שהמנה שלההנדסיתכלומר, סכומי הכסף בחשבון בתום כל שנה מהווים סדרה 

 הוא שיעור הריבית השנתית.  , כאשר  + q = 1  -ל

 . = q = 0.1 +1.11, לכן מנת הסדרה היא:   0.1 = 10% =בדוגמה הנ"ל נתון: 

 נוודא כי החישובים הקודמים מתאימים לנוסחאות שפיתחנו:

n = 1     :₪ 1.1 = 1100q = 10001= b 2b 

n = 2     :₪ 101.1 = 12q = 11002= b 3b 

n = 3     :₪1.1 = 1331 q = 12103= b 4b 

n = 4    :₪  1.1 = 1464q = 13314= b 5b 

  .q| < 1|קטן מאחת להיות גם  ערכו המוחלט של מנת הסדרה יכול

 חיוביים,  כל איבר קטן מקודמו: qוהמנה  1bבמקרה זה, אם האיבר הראשון 

nq < b∙n= bn+1 bיורדתבריה היא סדרה . סדרה שמקיימת תנאי זה לכל אי. 

    3דוגמה 

ס"מ.  4נתבונן במשולש שווה צלעות, בעל  צלע באורך 

נשרטט משולש שקדקודיו הם אמצעי הצלעות של 

משולש נתון. צלעותיו של המשולש החדש הם קטעים 

אמצעיים של המשולש המקורי, ולכן אורך הצלע של 

 ס"מ.  2המשולש הקטן הוא 
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 ס"מ, וכך הלאה. משולשים   בעלי צלעות באורך                      נמשיך  בבנייה,  ונקבל 

  כלומר, אורכי הצלעות של המשולשים מהווים סדרה:                                    .

 נבדוק את המנות של  איברים סמוכים:

 

 

במקרה זה  b(n)נתבונן בגרף הפונקציה 

(= 4, q = 0.5 1b): טן רואים שכל איבר ק

והסדרה היא סדרה  (n< bn+1 b)מקודמו 

 .יורדתהנדסית 

עולה  שאינהסדרה הנדסית יכולה להיות 

 .יורדת ינהוא

היא   .…,7 ,7 ,7 ,7 ,7סדרה  ה   4 דוגמה

 . q = 1הנדסית, המנה  

 .קבועה - יורדת ינהעולה וא אינההסדרה 

 . שלילימנת הסדרה יכולה להיות גם מספר 

רים הסמוכים במקרה זה סימני האיב

 . מתחלפים

 5 דוגמה

היא הנדסית  54- ,18 ,6- ,2הסדרה  (א

 .q = -3והמנה  

  בדיקה:

 

 ינהאבייצוג הגרפי שלה רואים שהסדרה 

 .יורדת ינהעולה וא
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 . q = -12הסדרה                                          היא סדרה הנדסית, המנה   (ב

 .   יורדת ינהעולה וא ינהאהסדרה  סימני האיברים הסמוכים מתחלפים, לכן

  .אם כלל הנסיגה של סדרה והאיבר הראשון ידועים, אפשר לחשב את כל איבריה 

           על ידי כלל הנסיגה:  טבעי nסדרה מוגדרת לכל   6 דוגמה

 א(  רשמו את ארבעת האיברים  הראשונים.  

  ה היא האיבר הראשון נתון. מכלל הנסיגה מסיקים שמנת הסדרq = 3. 

 , n = 1    :∙3 = 123 = 4∙1= b+1 1bנמצא את האיבר השני. נציב בכלל הנסיגה 

 n = 2:  ∙3 = 363 = 12∙2= b1 2+b.  נציב 2b 12 =  ,כלומר

 .     4b 108 = כלומר,, n = 3  :∙3 = 1083 = 36∙3= b1 3+b.  נציב 3b 36 =  ,כןל

     108 ,36 ,12 ,4  תשובה:

 נדסית הזו עולה, קבועה או יורדת?האם הסדרה ה (ב

   1 (4 =כיוון שהאיבר הראשון של הסדרה חיובי(b  והמנה אף היא חיובית וגדולה

  .   עולה, הסדרה 1 -מ

           על ידי כלל הנסיגה:  טבעי nסדרה מוגדרת לכל    7 דוגמה

 א(  רשמו את ארבעת האיברים הראשונים.           

 מכלל הנסיגה מסיקים שמנת הסדרה היא האיבר הראשון נתון .q = -2 . 

 :n = 1נמצא את האיבר השני. נציב בכלל הנסיגה 

8-2) = -∙(= 4 2)-∙(1= b+1 1b, 

 n = 2:  2) = 16-∙(8-2) = -(∙2= b1 2+b.  נציב 2b  =-8  ,כלומר

 .     4b  =-32 כלומר,, n = 3  :32-2) = -∙(2) = 16-(∙3= b1 3+b.  נציב 3b 16 =  ,כןל

     32- ,16 ,8- ,4  תשובה:

 האם הסדרה ההנדסית הזו עולה, קבועה או יורדת?    (ג

  אינה עולה, אינה כיוון שסימני האיברים הסמוכים של הסדרה מתחלפים, הסדרה

 .  יורדת ואינה קבועה
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 1b 108 =      על ידי כלל הנסיגה:   טבעי nסדרה מוגדרת לכל    8 דוגמה

את ארבעת האיברים הראשונים.א(  רשמו       

  .האיבר הראשון נתון 

  מכלל הנסיגה מסיקים שמנת הסדרה היא             . 

 :  n = 1נציב בכלל הנסיגה 

 ומקבלים את האיברים האלה: n = 3 -ו n = 2מציבים  בדומה לכך

 

 .  4 ,12 ,36 ,108איברי הסדרה הראשונים הם:    

    .   יורדתוקטנה מאחת, הסדרה כיוון שמנת הסדרה חיובית 

 מקומו בסדרה הנדסית יפנוסחת האיבר ל

 בעזרת כלל הנסיגה אפשר לחשב בקלות את האיברים הראשונים של סדרה הנדסית, 

 גדול מחייב לחשב את כל האיברים שלפניו.  nאולם חישוב האיבר בעל מספר סידורי 

 .    ידועים רההאיבר הראשון ומנת הסדיש דרך לחשב כל איבר, אם 

 .qהנדסית והמנה שלה   n, …, b3, b2, b1b…,נניח שהסדרה  

 נקבל: (2) נסיגההכלל בעזרת 

n = 1:    b2 = b1∙q 

n = 2:    b3 = b2∙q = b1∙q∙q = b1∙q
2  

n = 3:    b4 = b3∙q = b1∙q
2∙q = b1∙q

3 

n = 4:    b5 = b4∙q = b1∙q
3∙q = b1∙q

4 

 :להסיקמהביטויים הנ"ל אפשר 

1-nq∙1= bn b                                                   (4)                    

 

של סדרה הנדסית, אם האיבר הראשון ומנת  י -nנוסחה זאת מאפשרת לחשב את איבר 

 הסדרה ידועים.
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 .  … ,27 ,9 ,3 ,1נתונה סדרה הנדסית:     9 דוגמה

 ו בסדרה.רשמו את נוסחת האיבר לפי מקומ  א(

  1, צריך לדעת את האיבר הראשון (4)לרשום את הנוסחה כדיb   ואת מנת הסדרהq. 

שווה ליחס שני איברים סמוכים כלשהם, למשל הראשון  qומנת הסדרה  1b 1 =בסדרה 

 והשני:                               

 

 לכן נוסחת האיבר לפי מקומו בסדרה היא:

  1-n3= 1 -n∙3= 1n b  

 צאו את האיבר השישי בסדרה.מ    ב(

   נציב בנוסחת האיבר לפי מקומו אתn = 6:   243 =  5= 3 1-63=  6b    . 

 

 נתונה סדרה הנדסית:      10 דוגמה

 רשמו את נוסחת האיבר לפי מקומו בסדרה;  א(

 ב(   מצאו את האיבר העשירי בסדרה.
 

  1 3 =א(  בסדרהb:מנת הסדרה  . 

 נוסחת האיבר לפי מקומו:                                                           

 n = 10 :         נציב בביטוי שקיבלנו  (ב

   q -ו 1b ,nbלפי  nמציאת 

נוסחת האיבר לפי מקומו מאפשרת למצוא את המספר הסידורי לפי גודל האיבר, לפי 

 האיבר הראשון ולפי מנת הסדרה.

 .n. מצאו את 1b ,q = 2 ,= 1536 nb 3 =: נתונים   11 דוגמה

  את הנתונים: (4)נציב בנוסחה 

 1-n2512 =   
  1-n2∙1536 = 3 

 n2  ,1 = 9 -n   ,n = 10.    -1 2 =9רושמים:    2 = 9512  -כיוון ש
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    nb -ו  1b על פי qמציאת 

 לפי האיבר מאפשרת  למצוא את מנת  הסדרה  גם  לפי  האיבר  הראשון  ו  (4)הנוסחה 

 י. -n -ה

 .qמצאו את  .               , 1b 14 =נתונים:    12 דוגמה

 :נציב בנוסחת האיבר לפי מקומו את הנתונים 

     b7 = b1∙q
6                                                        או                           

       mb -ו  kbלפי   nb מציאת 

   אם ידועים שני איברים כלשהם של סדרה הנדסית, אפשר למצוא כל איבר אחר

בסדרה: מציבים בנוסחת האיבר לפי מקומו את נתוני שני האיברים הידועים,  

 .q -ו 1bומקבלים מערכת של שתי משוואות לנעלמים 

 הראשוןשל סדרה הנדסית, אם ידועים האיברים  השמינימצאו את האיבר   13 דוגמה

 .1b  ,= 18 3b 162 =:  והשלישי

  :נציב בנוסחת האיבר לפי מקומו את הנתונים    

                    b3 = b1∙q
2                     

 כלומר, יש שתי סדרות המקיימות את תנאי הבעיה:

 כאשר              , מקבלים:  

               כאשר               :

. 96הוא   השישיוהאיבר  ,24הוא  רביעיהסדרה הנדסית עולה האיבר ב   14 דוגמה

 צאו את האיבר הראשון בסדרה.מ  

   :24 =6 96 =נרשום את נתוני הבעיה, b 4b . 

 נציב נתונים בנוסחאות האיבר לפי מקומו עבור שני האיברים:

 (1)    b4 = b1∙q
3  = 24                      

 (2)    b6 = b1∙q
5  = 96   

  :(1) -ב (2)נחלק 
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קיימות שתי סדרות שבהן האיברים הרביעי והשישי מתאימים לנתונים, ואולם רק 

   :  1bונמצא את  (1) -. נציב בq = 2: עולהאחת מהן 

 

     1b     . 3 =:   תשובה

 ,                                 , q = -2בסדרה השנייה   :הערה

 .  יורדת ינהעולה וא ינהא. הסדרה  ...,96 ,48- ,24 ,12- ,6 ,3- הסדרה היא:

  2נוסחת האיבר לפי מקומו בסדרה היא    15 דוגמהn= 7 nb . 

 הוכיחו שהסדרה הנדסית.

 יש להוכיח שהמנה             היא מספר קבוע שאינו תלוי ב- n. 

  ניעזר בתכונות החזקה ונחשב אותה:

  

 הסדרה הנדסית.    , לכןn -המנה אינה תלויה ב

 הקשרים בין איבריה על פימציאת הסדרה 

, 48נתונים: ההפרש בין האיברים השביעי והחמישי של סדרה הנדסית הוא    16 דוגמה

 .  48סכום האיברים החמישי והשישי גם הוא 

 בסדרה. 12 -צאו את האיבר המ  

 רישום הנתונים ושימוש בנוסחת האיבר לפי מקומו:שלב א . 

b7 – b5 = 48,    b7 = b1∙q
6,  b5 = b1∙q

4         b1∙q
6  - b1∙q

4 = 48   

      b5 + b6 = 48,   b5 = b1∙q
4,  b6 = b1∙q

5          b1∙q
4 + b1∙q

5 = 48 

 נוציא גורמים משותפים מהסוגריים, ונקבל מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים 

1b ו- q  :                1) = 48   – 2(q 4q∙1b                             

                                         (q + 1) = 48  4q∙1b              

 . פתרון המערכת. נשווה את אגפי השמאל:שלב ב

       b1∙q
4 (q2 – 1) = b1∙q

4 (q + 1)    
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 עית:)שאינו אפס(, ונקבל משוואה ריבו  4q∙1b -נחלק את שני האגפים ב

               q2 – 1 = q + 1        q2 - q – 2 = 0          q1 = 2, q2 = -1.  

 במשוואה השנייה ונקבל: q = 2נציב 

                        b1∙2
4 (2 + 1) = 48      b1∙16∙3 = 48     b1 = 1   

 במשוואה השנייה ונקבל:  q = -1נציב 

                                b1∙1
4 (-1 + 1) = 48 ,   b1∙ 0 = 48 (?) 

 .רוןפת  למשוואה זו אין 

 .   1b  ,q = 2 1 =לכן:   

 נשתמש בנוסחת האיבר לפי מקומו:    12b.  כדי למצוא את  שלב ג

 b12 = b1∙q
11 = 1∙211 = 2048     

 בסדרה הנדסית, החל מהשני, שווה למכפלת שני האיברים ריבוע כל איבר  משפט א

 הסמוכים לאותו איבר:

                                                                   n+1b1-n= b 2
nb   (5) 

 הגדרת הסדרה ההנדסית מתקיים: על פי   הוכחה

bn = bn-1q,  bn+1 = bnq 

 תוצאות:מכל ביטוי ונשווה  qנחלץ את 

 

 על פי תכונת הפרופורציה, נקבל:

bn                       מ.ש.ל.                 
2 = bn-1bn+1             

 נוציא שורש ריבועי משני האגפים:

        (6) 

 לא שליליים  שורש ריבועי ממכפלת שני מספריםa  0 ו-  b  0 ממוצע הנדסי נקרא   

 .                 של שני המספרים:    ממוצע גיאומטריאו 

( למדנו שבמשולש ישר זווית, גובה ליתר שווה 2.3ומטריה )סעיף : בפרק הגיאהערה

 לשורש ריבועי ממכפלת הקטעים שאותם מקצה גובה זה על היתר.   
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בסדרה הנדסית, החל מהשני, שווה לממוצע הנדסי של שני  שכל איברלכן אפשר לומר, 

 .  האיברים הסמוכים לו

, אזי (6)או  (5)קיים השוויון אם לכל איברי הסדרה מת: מתקיים המשפט ההפוךגם 

 .הסדרה הנדסית

 תכונה זו מסבירה את מקור שמה של הסדרה ההנדסית.

 מהווים סדרה הנדסית.     2, y22) -(y(y + 2) ,2: המספרים נתון   17 דוגמה

 .yמצאו את 

   :כיוון ששלושת המספרים הנ"ל מהווים סדרה הנדסית, על פי משפט א' מתקיים 

2(y + 2)22) -= (y  2)2(y 

 פותרים את המשוואה:

(y2)2 = (y2 - 4)2    y2 =  (y2 – 4) 

 y2 = y2 - 4   - אין פתרון

y2 = -(y2 – 4)        2y2 = 4          y2 = 2,   

   

היא סדרה הנדסית, אז גם סדרת   n, …,b3, b2, b1b…,אם סדרה    משפט ב

2…,הריבועים  
n, …,b2

3, b2
2, b2

1b  הנדסית. 

 .q1-nb=  nbהגדרת הסדרה ההנדסית מתקיים:    על פי   הוכחה

2q21-nb=  2בריבוע:    את השני האגפים נעלה 
nb    

Q 2, q1-n= c 2 =ונסמן:                
1-n,  bn= c 2

nb  . 

2, כלל נסיגה לסדרה הנדסית, שבה האיבר הראשון הוא  Q1-nc=  ncנקבל:  
1= b 1c  

 .2Q = qוהמנה היא 

 סדרה הנדסית בדוגמאות מתחומים שונים

 . יכלמ  מהאוויר הנמצא ב 20%בכל שאיבה  משאבת אוויר מוציאה  18 דוגמה

 כספית.  מ"מ 760 הואהלחץ ההתחלתי של האוויר 

 מה יהיה לחץ האוויר במיכל לאחר שש שאיבות?
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  נותר במיכל מהאוויר80%  ,  מהאוויר שבמיכל נשאב 20%כיוון שבכל שאיבה. 

, 1p∙= 0.8 2p, לאחר שאיבה ראשונה  הלחץ יהיה 1p -אם נסמן את הלחץ ההתחלתי ב

 , וכך הלאה.2p∙= 0.8 3pלאחר השאיבה השנייה הלחץ יהיה  

והמנה    1p 760 =כלומר, לפנינו סדרה הנדסית יורדת, אשר בה האיבר הראשון הוא 

q = 0.8 השביעי בסדרה: שאיבות( הוא, למעשה, האיבר 6.  הלחץ הנדרש )לאחר 

     200 (mm Hg) ≈ 6(0.8)∙1= p 7p 

 1מט הוא -גרעין החיטה המונח על המשבצת הראשונה של לוח שח שקלמ   19 דוגמה

גרם. בכל משבצת ביקש המתמטיקאי להניח חיטה במשקל כפול מזה שבמשבצת 

  ?21 -הובמשבצת  ?11 -הסמוכה. מה משקל החיטה במשבצת ה

 וגה מהוות סדרה הנדסית שבה כמויות החיטה בכל ער

 .q = 2והמנה   1b 1 =האיבר הראשון הוא 

 :11 -האיבר ה

= 1024 g 102∙= 1 10q∙1= b 11b, 

 כלומר מעל לקילוגרם אחד!  

 משקל החיטה יהיה:   21במשבצת 

 

≈ 1000 kg = 1 ton= 1,048,576 g  022∙= 1 20q∙1= b 21b   

שקית במשקל  11ת עלינו להניח על משבצאם על המשבצת הראשונה נניח גרעין אחד, 

 שק במשקל טון )משקל של מכונית ממוצעת(! 21קילוגרם אחד, ובמשבצת 

  פירמידה שיווקית   19 דוגמה

 ברחבי הרשת פורסמה לאחרונה מודעה מפתה:  

 

 

 

 

?

12345678

.............. ..........

........

?

 !₪ 200 -מחשב לוח יוקרתי ב

כל אחד יכול לרכוש מחברה ידועה  
 טבלט 

   בלבד ₪ 200 -ב
 !₪ 1000 -ב במקום
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 הפונים קיבלו את ההנחיות הבאות:

כל אחד   ₪ 200  -"כרטיסי זכות", שאותם יש למכור ב 4תקבלו  ₪ 200 -בתמורה ל

בתמורה "כרטיס זכות" לקבלת הטבלט ועוד  לארבעה חברים. כל אחד מהחברים יקבל

 ארבעה כרטיסים. 

שאספתם מהחברים    4 = 800₪ 200  ₪לאחר שתצליחו לגבות עבור החברה   

 תקבלו את הטבלט המיוחל. 

רק דבר אחד תקבלו טבלט, אולם  ₪ 200 -העסקה נראית שווה והוגנת: אכן בתמורה ל

חברים שכל אחד יסכים לקנות את ה"כרטיס  4"קטן" עומד בינכם לבינו: צריך למצוא 

 הזכות"...

זאת ועוד, החברה אינה מפסידה, משום  שהיא גם מספקת את הטבלט במחירו המלא 

 וגם זוכה במפיצים חדשים! ₪ 1000של 

בות בשמות שונים: אף שהעסקה נראית הוגנת, מדובר בהונאה! השיטה מּוכרת שנים ר

 "כדור שלג", "תגובת שרשרת", "פירמידה פיננסית".

מהם מקבלים את המוצר        -מעורבות כמות גדולה של אנשים, ש –בבסיס השיטה 

על חשבונם של       מהאנשים האחרים שמחפשים באופן נואש למי למכור את ארבעת 

 ...₪ 200"כרטיסי זכות" שבהם השקיעו 

 גדלה כמות האנשים המעורבים בהונאה: הבה נראה כיצד

  1b         4 =   כרטיסים שאותם יש למכור(:   4)הרוכש הראשון +  n = 1סיבוב  

  2b 20 =כרטיסים למכירה(:       5)לכל אחד מארבעת החברים יש  n = 2סיבוב  

  3b 100 =כרטיסים למכירה(:           5החברים יש  20-)לכל אחד מ n = 3סיבוב  

  4b 500 =כרטיסים למכירה(:          5החברים יש  100-)לכל אחד מ n = 4סיבוב 

  n = 5 :           = 2500 5bסיבוב 

  n = 6 :        = 12500 6bסיבוב 

  n = 7 :        = 62500 7bסיבוב 

           n = 8 :      = 125000            8bסיבוב 

 שבי עיר כמו ראשון לציון!בשלב זה יהיו כרטיסים לכל תו

 ?12 -חישבו,  כמה אנשים יהיו מעורבים בסיבוב ה



 

  60 

 סדרה

   :נוודא שהסדרה הנדסית ונחשב את מנת הסדרהq = 5. 

b12 = 4512-1 = 4511 = 195,312,500 

כל תושבי מדינה בסדר גודל של ארצות הברית יהיו בעלי "זכות רכישה",  12 -בסיבוב ה

 האחרים, ולא יוותרו עוד קונים פוטנציאליים...      -הרכישה ל כאשר     מהם מימנו את

 תרגילים

 , אם נתונים:n(b(שמו את חמשת האיברים הראשונים בסדרה הנדסית .  ר  91

 q = -=  1b ,16     ב(  q = 2 1b ,6 =א(  

 ד(   q = -=  1b ,1.5-24ג(  

 .qוהמנה  1cהוא היא סדרה הנדסית שבה האיבר הראשון  n(c(.  הסדרה 92

 את: q -ו 1cבטאו באמצעות 

   2kcו(      k+3cה(        kcד(      125cג(            20cב(       6cא(   

 היא סדרה הנדסית.  מצאו: n(x(.  סדרה  93

 , אם 8xב(      , אם                                     7xא(     

 q = 0.2, = 125 1x  , אם 6xד(        , אם   8xג(   

 היא סדרה הנדסית. מצאו את: n(b(.   סדרה 94

 , אם  4bב(     , אם  5bא(    

 ואת נוסחת האיבר לפי מקומו בסדרה ההנדסית: 7-.  מצאו את האיבר ה95

 … ,20-  ,40-ב(    … ,6-  ,2א(    

 … ,10  ,10-ד(   … ,0.25  ,0.125-ג(    

 נוסחת האיבר לפי מקומו בסדרה ההנדסית: אתו 6-מצאו את האיבר ה . 96

  ב(  … ,12  ,48א(    

 … ,10  ,100-ד(    …  ,0.01-  ,0.001-ג(    
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.  1C1Aשירטטו קטע אמצעים  ABCבמשולש  .97

, 2C2Aשירטטו קטע אמצעים  1BC1Aבמשולש 

שירטטו קטע  2BC2Aבמשולש החדש שנוצר 

 וכך הלאה. 3C3Aאמצעים 

, אם ידוע ששטח 9BC9Aשולש צאו את שטח הממ  

    סמ"ר.  768הוא  ABCהמשולש 

 אם ידוע: n(b(מצאו את האיבר הראשון בסדרה ההנדסית  .  98

 ב(    q = 3 6b ,3 =א(    

 אם ידוע: n(c(.   מצאו את מנת הסדרה ההנדסית 99

 c 6c ,25 =8 9 =ב(    c-=  5c ,76  =-54א(    

 דסית. מצאו:היא סדרה הנ n(x(סדרה  .  100 

 .x-=  3x  ,5162  =-18, אם qב(   q = 0.2 6x ,0.32 =, אם  1xא(   

רשמו שלושה מספרים כאלה, שיחד עם המספרים  הנתונים  162 -ו 2בין המספרים  . 101 

 ייצרו סדרה הנדסית.

 . b -ו a.  מצאו את                    ארבעה איברים: n(x(בסדרה הנדסית   .102 

 .  2b ,= 24 4b 6 =, אם ידוע כי n(b(של סדרה הנדסית  6-מצאו את האיבר ה   .103 

ס"מ.  8נתון משולש שווה צלעות, בעל צלע באורך    .104 

מקטעי גובה של המשולש הזה בנו משולש שני. 

 מהגבהים של השני בנו משולש נוסף, וכך הלאה. 

הוכיחו שהיקפי המשולשים מהווים סדרה הנדסית, 

 .6-האת ההיקף של המשולש  ומצאו
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 105.  ס"מ.  4נתון ריבוע שאורך צלעו 

נקודות האמצע של צלעותיו הן קדקודים של ריבוע שני.  

נן קדקודים של ריבוע נקודות האמצע של הריבוע השני ה  

שלישי, וכך הלאה. הוכיחו ששטחי הריבועים מהווים 

    .7-סדרה הנדסית, ומצאו את השטח של הריבוע ה

יכולים להיות איברים )לא בהכרח סמוכים( באותה  12 -ו 11, 10האם המספרים  .106 

 סדרה הנדסית?

 מהווים סדרה הנדסית.  mbהמספרים   .107 

m+nbm-n= b 2 מתקיים:    n  (m < n) -ו mהוכיחו שעבור כל 
nb. 

  .n-mb  =16  -ו m+nb 8 =בסדרה הנדסית שכל איבריה חיוביים נתון:   .108 

  .nb -ו mbמצאו את 

 מוגדרת באמצעות נוסחת האיבר לפי מקומו.  סדרה .109 

 הוכיחו שהסדרה  הנדסית: 

   n= 5 nb-3ג(      ב(  n2= 3 nb  (א

 . 3n + 2 na =:  נתון .110  

 מהווים סדרה הנדסית ומצאו את מנת הסדרה.  הוכיחו שמספרים מהסוג                    

הציבו ארבעה מספרים, אשר יחד עם המספרים הנתונים  1 -ו 243המספרים בין  .111 

 מהווים סדרה הנדסית. מהם המספרים?

הציבו שלושה מספרים אשר כל אחד מהם הוא ממוצע הנדסי  128 -ו 8בין המספרים  .112 

 של שכניו.

הם פתרונות  4x  -ו 3x -, וax + 4 = 0 2x +הם פתרונות המשוואה  2x  -ו 1xנתון כי  . 113 

)בסדר זה( מהווים  4x -ו 1x ,2x ,3x. ידוע כי המספרים bx + 16 = 0 2x +המשוואה 

 .b -ו aסדרה הנדסית. מצאו את 

הוא  3-וה 2-, וסכום האיברים ה24 -ב 2-של סדרה הנדסית גדול מהאיבר ה 4-האיבר ה .114 

 . מצאו את האיבר הראשון ואת מנת הסדרה.6
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 .  1הוא  n(b(ן בסדרה הנדסית האיבר הראשו  .115

 יהיה מינימלי?   5b 24b +3עבור איזו מנת הסדרה ערך הביטוי 

, וסכום הריבועים שלהם 13סכום שלושת המספרים המהווים סדרה הנדסית הוא   .116

 . מצאו את המספרים.91הוא 

  קטיבייםאתרגילים אינטר
 מפורטיםהכוללים פתרונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://127.0.0.1:26491/Task;563
http://127.0.0.1:26491/Task;563
http://127.0.0.1:26491/Task;564
http://127.0.0.1:26491/Task;564
http://127.0.0.1:26491/Task;567
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/201.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/202.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/203.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/204.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/205.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/206.heb


 

  64 

 סדרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://127.0.0.1:26491/Task;569
http://127.0.0.1:26491/Task;569
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/207.heb
https://halomda.org/DocRef.php?Ref=Progress/Tasks/208.heb


 

  65 

 סדרה

 סדרה הנדסית איברים ראשונים של nסכום של   .8

 מט?-כיצד נחשב את מספר הגרעינים שביקש המתמטיקאי סטא על לוח השח

והמנה  1b 1 =שמספרי הגרעינים מהווים סדרה הנדסית שבה האיבר הראשון  כיוון

= 2 q  :1, יודעים אנו לחשב את מספר הגרעינים בכל משבצת-n= 2 1-nq∙1= b nb . 

 המשבצות: 64מספרי הגרעינים על כל  חשב את סכוםנ

632 +…+ 32 + 22 + 2 + = 1 64S 

 :(q = 2)נכפיל את שני האגפים של השוויון הזה במנת הסדרה 

= 632∙+…+ 2 32∙+ 2 22∙2 + 2∙1 + 2∙= 2 642S 

  =  2 + 22 + 23 + 24 +…+ 264     

 נחסיר ביטוי ראשון מהשני:

) 63+…+ 23 + 22 2 + 2(1 +  –) 462+ +…4 + 23 + 2 22 + 2= ( 64S – 64S2

=… 

 .)-(1, ומהשני רק  462שמאליים תישאר רק החזקה המהביטוי בסוגריים 

 64S 2 =46 – 1                   התוצאה היא:        לכן

 מכמות החיטה שגדלה על פני כדור הארץ... אף הוא גדול בהרבה .צוםזה מספר ע

  איברים ראשונים של סדרה הנדסית כלשהי. nח נוסחה לסכום של נפת  

 :64Sניעזר בדרך שבה מצאנו את הסכום 

 :n(b(איברים ראשונים של סדרה הנדסית  nאת הסכום של  nS -נסמן ב

n+ …+ b 3+ b 2+ b  1= b nS 

 :q -נכפיל את שני האגפים ב

qnq + …+ b3q + b2+ b  q1= b qnS 

 nq = b1-n, …,b4q = b3, b3q = b2b  ,2q = b1b        -ש כיוון

 qnb + n+ …+ b 4+ b 3+ b 2 = b qnS                  נקבל:  

 :nSאת הביטוי עבור  ממנונחסיר 

=  nS -  qnS 

1b –q nb) = n+ …+ b 3+ b 2+ b  1(b –q) nb + n+ …+ b 4+ b 3+ b 2 b( 
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 nS :                                   1b –q n= b  1) –(q nSנחלץ 

                                                                                                                  (1) 

  . 1שבה המנה אינה  איברים ראשונים של סדרה הנדסית nנוסחה לסכום של פיתחנו 

 .1b∙= n nS  -כל האיברים שווים לאיבר הראשון, ו  q = 1אם 

 אחרת:נוסחת סכום בלא ידוע(, נוח יותר להשתמש  nb) q  -ו 1bאם נתונים 

 :nq1= b n(b-1(את הביטוי לאיבר הכללי   (1) -נציב ב

 

 

 (2)        לכן:     

 

 ,n(b(סכום של עשרת האיברים הראשונים של סדרה הנדסית צאו מ     1דוגמה 

 .               -ו  1b 3 =  שבה 

 1שנתונים  כיווןb ו- q (2), אפשר להשתמש בנוסחה. 

 נציב נתונים בנוסחה ונקבל: 

  

    

 

 וסכום של שישה איברים ראשונים:            נתונים מנה  בסדרה הנדסית   2דוגמה 

= 252 6S . .מצאו את האיבר הראשון 

  ונציב בה את הנתונים:(2)ניעזר בנוסחה ,  

  

 

 :1bמכאן נחלץ את 
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 . nS  =-93 :הואבסדרה הנדסית איברים ראשונים  nשל סכום   3דוגמה 

 .n. מצאו את q = 2,  והמנה 1b  =-3  :הואהאיבר הראשון של הסדרה 

  (2)נציב נתונים בנוסחה  :  

 

 - n2, n2 –31 = 1 32 =       מכאן מקבלים: 

 . משוואה מעריכיתקוראים לה של חזקה, לכן  במעריךנמצא  nבמשוואה זו הנעלם 

אחת משיטות הפתרון של משוואה מעריכית היא להציג את שני אגפיה כחזקות 

 n 5= 2 n2        .                  ,5 =                       :זהה בסיסבעלות 

 היא סדרה הנדסית.   … ,1215 ,… ,45 ,15 ,5הסדרה     4דוגמה 

 .1215 +… + 45 + 15 + 5    מצאו את הסכום

 1 5 =  -ש כיווןb  2 15 =  -וb  מסיקים ש-  q = 3  1215 =. נתון גם nb , אולם המספר

 :(1)לכן נוח יותר להיעזר בנוסחה  של האיבר האחרון אינו נתון, nהסידורי 

 

 .n(b  :n2= 3 nb(בסדרה הנדסית  מקומו יפנתונה נוסחת האיבר ל   5דוגמה 

 סדרה.בסכום של שמונת האיברים הראשונים את הצאו מ

     :2 61 =תחילה נחשב את האיבר הראשון= 3 1b   :ואת מנת הסדרה 

 

 

 לסכום הסדרה:( 2)כעת נשתמש בנוסחה 

  

 מצאו את הסכום:   6דוגמה 

 

 נכפיל את שני אגפי השוויון ב-       : 

  

 נכנס איברים דומים ונקבל:, את השוויון המקורי הזהנחסיר מהשוויון 
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 הביטוי בסוגריים הוא סכום של סדרה הנדסית:

 

 

   :לכן

 

  nS:               מכאן נחלץ את 

 

 תרגילים

 סדרה הנדסית אם נתון:באיברים ראשונים  nסכום של את המצאו  .   117   

 ב(       א(  

 ד(     ג(

 q = 1, n = 100-=  1b ,4ו(        q = 1, n = 200 1b ,6 = ה( 

 סדרה הנדסית:בסכום של שבעת האיברים הראשונים את המצאו  .  118 

 … ,18  ,6  ,2ב(    … ,20  ,10 ,5א(  

 :את הנדסיתבסדרה צאו מ   .  119 

 q = 2  ,= 635 7S  :,  אם נתונים7b  -ו  1bא(  

 q =   ,= 85 8S-2  :,  אם נתונים8b  -ו  1bב(  

 :פר האיברים בסדרה הנדסית, אם נתוןמצאו את מס .  120 

 q = 2 1= 635,  b nS  ,5 =ב(   q = 2 1= 189,  b nS  ,3 =א(  

 q = -=  199,  b-=  nS  ,2-9ד(       ג(  

 :את בסדרה הנדסיתמצאו  .  121 

 n= 7,  q = 3,  S 1b 847 =:  ן, אם נתוnb  -ו  nא(  

 n= 8,  q = 2,  S 1b 4088 =:  ן, אם נתוnb  -ו  nב(  
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 n= 1458,  S n= 2,  b 1b 2186 =:  ן, אם נתוq  -ו  nג(  

 n= 2401,  S n= 1,  b 1b 2801 =:  ן, אם נתוq  -ו  nד(  

 סדרה  הנדסית: במצאו את סכום המספרים, אם ידוע שכולם הם איברים עוקבים  .  122

 243 + … + 9 + 3 + 1ב(   128 + … + 4 + 2 + 1א(   

 405 + … - 45 + 15 -5ד(   128 + … + 4 – 2 + 1-ג(   

 כי:, אם ידוע 4S  -ו  5bבסדרה הנדסית את מצאו  .  123

 q > 0 4= 14,  b 2b  ,686 =ב(    b 2b  ,15 =3 25 =א(   

 :בסדרהמו האיבר לפי מקובסדרה הנדסית נתונה נוסחת  .  124

  .6Sמצאו את  ;                          ב( 5Sאת ;  מצאו n2∙= 3 nb-1א(  

 הנתונים:  על פיבסדרה הנדסית מצאו  .  125

   q  -ו  1b  :;  מצאו3S , = 1353 b 195=א(  

   q  -ו  3b  ;  מצאו:3S , 12 =1 b 372 =ב(  

 :את בסדרה הנדסיתמצאו   . 126

 ;b 3b +5 90 =  -ו  1b 1 =:  ןאם נתו , qא(  

 ;b 4b +6 60 =  -ו  2b 3 =:  ןאם נתו , qב(  

 ;4b - 2b 30 =  -ו  3b – 1b 15 =:  ןאם נתו , 10Sג(  

 .1b - 5b 624 =  -ו  1b – 3b 24 =:  ןאם נתו , 5Sד(  

איבריה הראשונים, אם  nסכום של את ההנדסית, ומצאו  n(b(הוכיחו שהסדרה     .271

 :בסדרה מוהאיבר לפי מקונתונה נוסחת 

 n= 3 nb+1ג(    n∙2= 3 nb-1ב(     n5∙= 0.2 nbא(   

 הנדסית:הסדרה הראשונים של ה האיברי nסכום של את המצאו    .128

               2 ,222 ,3…,ב(         3 ,3 ,21… ,א(  

       ,x 2x, x-1  ,… , ≠-1ד(      ג(  

    ,x 6, x3x-1  ,… , ≠-1    ו(    1≠ , …,  x 4, x21, x    ה(
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מצאו את הסכום של ששת איבריה הראשונים בסדרה הנדסית, שבה האיבר     .129

אי זוגי n , אם ידוע שהאיברים בעלי המספר הסידורי 162והחמישי  2הראשון הוא 

 זוגי שליליים.  nהם חיוביים, ובעלי המספר הסידורי 

 

  ,n(b(סדרה הנדסית בסכום של שבעת האיברים הראשונים את המצאו    .301

 אם ידוע שכל איבריה חיוביים. , 4b 54 = -ו 2b 6 =שבה  

 "אלף לילה ולילה"חידה מ . 131

אישה צעירה נכנסה לגן בארמון המלך וקטפה סל תפוחים. כדי לצאת מהגן עליה  

לצאת דרך ארבעה שערים, שליד כל אחד מהם ניצב שומר. תמורת המעבר נתנה 

חצי מהתפוחים שנותרו, וכך  –האישה לשומר הראשון חצי מהתפוחים שקטפה, לשני 

 הלאה עם השומר השלישי והרביעי. 

 תפוחים. כמה תפוחים היא קטפה? לבסוף נותרו לה עשרה

 ,                 : סדרה הנדסיתבהאיברים הראשונים  שמונתסכום    .132

  . 1b.  מצאו את האיבר הראשון               ה: הסדר מנת

,  האיבר                      הוא  סדרה הנדסיתבהאיברים הראשונים  nשל סכום  .331

 .n.  מצאו את                  הואי n -, והאיבר ה1b 9 =הראשון 

 מוגדר באמצעות הנוסחה: סדרה הנדסיתבאיברים ראשונים  nסכום  .134

 1) - n= 4(3 nS 1. מצאו אתb ו- q. 

   .   5S.  מצאו את  3S 13 = -ו 2S 4 =  ידוע כי בסדרה הנדסית  .351

 בלבד. q -תלוי ב                    הביטוי עבור סדרה הנדסית, הוכיחו כי    .136

 , ידוע כי סכום האיברים בסדרה הנדסית ללא האיבר הראשון הוא            .137

ראשונים השניים ה, וסכום האיברים ללא 127אחרון האיבר הללא  סכום האיברים        

 .q -ו 1b. מצאו את 30אחרונים השניים הו

 + x 3+ x 2x + x 1 +… +109  0 =      משוואה:את הפתרו   .381

שבו   .139  ערך הביטוי:את ח 
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 מצאו את הסכום:  . 140  

 סכום המספרים במקומות זוגיים מקיים את השוויון: הוכיחו שבסדרה הנדסית .141

 

שסכום שלושת  כדימנת הסדרה  תהיהבסדרה הנדסית האיבר הראשון חיובי. מה  .142

 האיברים הראשונים יהיה מינימלי?

 איבר הראשון.הבטאו את הסכום  המינימלי  באמצעות 

. 27, ומכפלתם 13 הואסדרה הנדסית עולה בסכום שלושת האיברים הראשונים  .143

 מצאו את סכום חמשת האיברים הראשונים.

, וסכום שלושת 52 הואסדרה הנדסית בהראשון לאיבר הפרש בין האיבר הרביעי ה .144

 ם ששת האיברים הראשונים.. מצאו את סכו26האיברים הראשונים 

 קטיבייםאתרגילים אינטר
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 העשרה - (השואפת לאפס )סדרה אינסופית סדרה שלגבול   .9

ל עד אינסוף,  קיימות דוגמאות רבות של ערכים הקשורים ביניהם כך שכשערך אחד גד 

ן עד אפס.  האחר קט 

קרינה  יסוד הפולט -ק"ג של חומר רדיואקטיבי רדיום  1לדוגמה, נניח שיש ברשותנו 

 רדיואקטיבית ומתפרק עם הזמן ליסודות אחרים.

כלומר בחלוף הזמן הזה מסת שנה,  T = 1590הוא  ידוע שזמן מחצית החיים של רדיום

 .                                הרדיום תפחת בחצי:

 כלומר   ק"ג 0.5   -מ  חצי תהיה  שיישאר  החומר  מסת    t = 2Tהזמן   פרק  בחלוף 

 מסת החומר הנשאר תהיה t = 3Tהזמן , בחלוף פרק                                 

 .וכך הלאה                                   

 מסת החומר תהיה        ק"ג. t = nTככלל, בחלוף פרק זמן של  

י שווה -n -שבה האיבר ה                                     סדרה אינסופית     , למעשה,קיבלנו

 מחזורים של זמן מחצית החיים. n בחלוףלמסת החומר שיישאר 

 ככל שיהיה. קטן מכל מספר חיוביקטנה  תהיהבמהלך הזמן מסת החומר שיישאר 

העלייה ירידת לחץ אטמוספרי עם תופעות שונות בטבע:  יכולות לתארסדרות מסוג זה 

 .כוח המשיכה של כדור הארץ כאשר גוף מתרחק ממנו ועודירידת מעל פני הקרקע; 

 .השואפת לאפס פיתאינסו הסדר נקראתמסוג זה  הבמתמטיקה סדר

 ?שואפת לאפסהאם כל סדרה אינסופית יורדת 

 לדוגמה, נתבונן בסדרה שבה                     .

 הבאות:ענו על השאלות 

 האם הסדרה עולה או יורדת? .א

  כאשרn   לים, לכן במבט ראשון אי אפשר ל, גם מונה השבר וגם מכנהו הולכים וגד  גד

 לדעת. ניעזר בפיתוח אלגברי:

   

 ן, לכן הסדרה יורדת.רואים כי האיבר השני הולך וקט  
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 ?  na 1 >כזה שעבורו יתקיים   nהאם קיים  .ב

    אםn תקיים:כזה קיים, עבורו י  .                   

 :nנפתור את האי שוויון ונמצא את 

 :n -חיובי, מותר להכפיל את שני האגפים ב n -כיוון ש

n + 1 < n,  1 < 0 ??? 

, 1 -קיבלנו סתירה, לכן לאי שוויון זה אין פתרון, כלומר כל איברי הסדרה גדולים מ

 .כלומר הסדרה אינה שואפת לאפס

הערכים ושרטטו את גרף הסדרה עבור חמשת האיברים מלאו את טבלת  .ג

 :)רשמו את המספרים בדיוק של אלפית( הראשונים של הסדרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1 -, אולם נשארים גדולים מ1 -ל שואפיםשאיברי הסדרה מהגרף אפשר לראות 

 עד כמה קרוב הם מתקרבים לערך זה?

 יהיה קטן מאלפית?   1 -ל naה"מרחק" בין  nנסו למצאו, החל מאיזה 

 .  ? = na ,n – 0.001 > 1   כדי לעשות זאת, רשמו את הבעיה בשפת המתמטיקה:

5 4 3 2 1     n 

    2 na     
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 את ביטויו )הנוסחה לאיבר לפי מקום(: naנרשום במקום 

 

 .nפתרו את האי שוויון ומצאו את 

 דרכה: ה

 

בפחות  1 -בסדרה, כל האיברים קרובים ל 1000כלומר החל מהאיבר הנמצא במקום 

  .0.001 -מ

 (?0.000,001בפחות ממיליונית ) 1 -האם יש איברים בסדרה הנ"ל הקרובים ל

 (?0.000,000,001) תאו ממיליארדרי

 המתאימים למקרים אלה. nנסו למצוא את ערכי 

 

 .          התבוננו שוב בסדרה שבה            

  האם זאת סדרה חשבונית?  או הנדסית? 

י בדרך  -n -לבדוק את סוג הסדרה נוח יותר להציג את הנוסחה לאיבר הכדי   רמז

 הבאה:

 

 (1 -)כל איבריה שווים ל קבועהמכאן רואים שהסדרה מורכבת משתי סדרות: אחת 

 ושנייה יורדת.

 הוכיחו את הטענה הזאת.

 .41( ותרגיל 22)עמ'  7עם דוגמה השוו   הדרכה

 

אליו, כלומר מגיעים אליו קרוב מכל מספר  שואפיםהאם קיים ערך שאיברי הסדרה 

 שנמציא, קטן ככל שיהיה?    

, ושרטטו גרף הסדרה           מלאו את טבלת הערכים של איברי הסדרה  השנייה

 עבור הערכים האלה:

 

5 4 3 2 1     n 

    1 na     
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 איזו השערה אשפר להעלות לגבי הערך שאליו שאפים איברי הסדרה?

 :להוכיח את ההשערה בדרך אלגבריתלנסח וננסה 

 

 .שואפת לאפססדרה           היא אינסופית   1 טענה

   הוכחה

 .כלשהו קטן מספר  רנבח

 קטן מהמספר הקטן שבחרנו:י של הסדרה -n-איבר הכזה, ש nעלינו להוכיח שקיים 

 

כיוון שהסדרה יורדת, כל האיברים הנמצאים במקומות "רחוקים יותר" יהיו קטנים 

 .  -, כלומר גם הם קטנים מna -מ

 :           , נפתור את האי שוויוןnכדי למצוא את 

 , ונקבל:                                              n -נכפיל את שני האגפים ב

 

 אליו. ביותר , והקרוב       -הגדול ממספר שלם  N -נסמן ב

 . -יהיו קטנים מ m > Nהנמצאים במקומות   maאזי כל איברי הסדרה  
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קטן ככל שיהיה, מסיקים כי איברי הסדרה הנמצאים  כיוון שאפשר לבחור מספר 

  .0 -רחוקים מתחילתה, "שואפים" למספיק במקומות 

 . = 0.006  -איברי הסדרה יהיו קטנים מ nנמצא, החל מאיזה לדוגמה, 

 נפתור את האי שוויון                    :

 .N = 167המספר השלם הקרוב ביותר הוא:  

 .0.006 -קטנים מ  … ,n = 167, 168שמספרם כל איברי הסדרה לכן, 

 סדרה אינסופית יכולה לשאוף לאפס גם במקרה כאשר היא אינה יורדת. 

 .(5, עמ' 10)דוגמה   לדוגמה, סדרה בעלת סימני איברים מתחלפים:                    

 נשרטט את גרף הסדרה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 0 -שואפים ל(, כלומר a = 0)שבו  nמהגרף רואים, כי איברי הסדרה מתקרבים לציר 

ההפרש בין ערך האיבר לבין שואף לאינסוף. אולם, להבדיל מהסדרה          ,  nכאשר 

התנאי ל"התקרבות" מחליף סימן מאיבר לאיבר הסמוך לו, ו (0)הערך "הגבולי" 

 . | < n|aיהיה:    0 -האיבר ל
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 תרגילים

  .1 ,3,0 1,30 ,00 1,300 .  מצאו את                 , כאשר )n(נתונה סדרה  . 451

 ?n 0.0015 >שוויון   קיים אימתחלי להת nמאיזה  

 ,                   שוויון  יתקיים אי  n > Nשעבור  Nמצאו מספר טבעי  . 146

 . = 1; 0.1; 0.05; 0.001עבור   Nומצאו 

 עבור N, ומצאו || < n שוויוןיתקיים אי  n > Nשעבור  Nמצאו מספר טבעי  . 471

  = 1; 0.1; 0.05; 0.001 :עבור הסדרות הבאות 

 

    ב(       (א

 

 ד(      ג(   

 .Tק"ג של חומר רדיואקטיבי וזמן מחצית החיים  1ברשותנו  .148

 גרם,  10 -מסה לא גדולה ממכמות זו תישאר  t = nTכעבור כמה זמן  

 אם החומר הוא:

  יממות( T  =8יוד רדיואקטיבי )   (א

 שנים(? T  24פלוטוניום רדיואקטיבי ) (ב

 )העשרה(  )מקרה כללי(סדרה  גבול של   .10

 התפרקות של רדיום: הנחזור למקרה 

 שהוא פולט קרינה רדיואקטיבית מסוכנת, מאחסנים אותו במכלים מיוחדים.  כיוון

  ק"ג.  mק"ג של רדיום היא  1נניח שמסת המכל שבו מאוחסן 

 :Tנשקול את המכל ברגעי זמן השווים למכפלות של זמן מחצית החיים 

t = T  ,t = 2T  ,…  ,t = nT סדרהאת ה, .... נקבל:                            , 

 .t = nTמסת החומר שנשאר בזמן           -היא מסת המכל ו mכאשר 

                           :m -ו nmההפרש בין המסות 
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נה עד אפס כעבור זמן ארוך  והיאמסת החומר שנשאר, הפרש זה הוא  הולכת וקט 

 מאוד.

 .mלמסת המכל עצמו  שואפים  nmערכי המסה של המכל עם רדיום 

     שעבורו סדרת ההפרשים mמתאפיינת בכך שקיים מספר  n(m(סדרת המספרים 

)m - nm( סדרה ה. במקרה זה אומרים שקטנה היא סדרה אינסופית)n(m  שואפת

 .n(m( גבול הסדרההוא  m, או שהמספר mלמספר 

            הוא שלה  י -n-שהאיבר ה אם הסדרה   n(a(הסדרה  גבול  נקרא  bמספר   ,כללכ

nb =  – na   היא אינסופית קטנה. 

 .                      מסמנים כך:    bלגבול  n(a(הסדרה של  האת השאיפ

lim   יוונית  במילה בהאותיות הראשונות הןlimes   גבול" –שמשמעותה". 

 משמעותו הגיאומטרית של גבול הסדרה:מהגדרת הגבול נובעת 

b  הוא גבול הסדרה)n(a  0 <אם לכל מספר   שיהיה, אפשר להתאים מספר ככל קטן

N  כזה, שלכל איברי הסדרה הנמצאים במקומותn > N שוויון:אי ה, מתקיים         

    ,b -  < an < b +     או השקול לו      |an – b| <  

)גבול  b, נמצאים סביב המספר Nכלומר, כל איברי הסדרה, החל ממקום מסוים 

 הסדרה( בתוך קטע שאורכו שואף לאפס. 

  .                             כי הוכיחו   1דוגמה 

    כדי לבדוק אם מספרb  הוא גבול הסדרה)n(a ההפרשים  תלבדוק אם סדר שי 

 b) - n(a .היא אינסופית קטנה   

   .                      ,b = 3בדוגמה נתון:   

  

ח את ההפרש:  נפת 
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 גדולים(, nעבור  0 -אינסופית קטנה )איבריה שואפים ל                   שהסדרה כיוון

 .                       מסיקים כי כך גם הסדרה  

 מ.ש.ל.   לכן,                               .  

 תרגילים

 .                      :   n(a(סדרה ב מקומוי פאיבר לנה נוסחה לנתו .491

 ? 2 -. עד כמה קרובים הערכים שמצאתם ל20a  ,300a  ,10,000aחישבו את הערכים של  

 הוכיחו בעזרת הגדרת גבול של סדרה, את השוויונות: .150

   ג(                                         ב(          א(   
 

 עבור                                 שוויון-איהמתקיים  nהחל מאיזה 

  = 0.01; 0.005; 0.0001 ? 

 דרות שאין להם גבול.סהאם לכל סדרה יש גבול? הביאו דוגמאות של  .151

 

 יורדת . סדרה הנדסית אינסופית11

 בשרטוט.שנתבונן בריבועים 

 ,     -, של השני ס"מ 1 ואצלע הריבוע הראשון ה

 וכך הלאה.        -של השלישי 

 בעלת כלומר, צלעות הריבועים מהוות סדרה הנדסית 

 המנה     :    

 

 :שטחי הריבועים יוצרים סדרה הנדסית בעלת המנה     
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שרטוט רואים שצלעות הריבועים ושטחם ב

הגדלת המספר עם עד אפס הולכים וקטנים 

, כלומר סדרות אלה הינן סדרות nהסידורי 

 .יורדות אינסופיות

 שימו לב לכך שהמנות שלהן קטנות מאחת.

 

 

 נתבונן כעת בסדרה הנדסית הבאה:

  

 , ואיבריה:             מנת הסדרה הזו היא  

 

. לאפס גֵדל, איברי הסדרה שואפים nכאשר 

אינסופית סדרה הנדסית  נקראתסדרה זו גם 

 יורדת.

 .q| < 1|מוחלט של מנת הסדרה קטן מאחת:  הערך הנציין ש

 מוחלט של מנת הסדרה קטן מאחת.הערך האם יורדת אינסופית  נקראתסדרה הנדסית 

  י:-n-האיבר ה תהוכיחו כי סדרה הנדסית המוגדרת באמצעות נוסח  1דוגמה 

 .יורדת היא סדרה אינסופית

 הנתון:                                             , לכן מנת הסדרה היא:  על פי                       . 

 מסיקים, כי הסדרה היא הנדסית אינסופית q| < 1| -ש כיוון

 .יורדת

  .1נתבונן בשרטוט שבו מתואר ריבוע בעל צלע 

בירוק,  –נצבע את מחציתו באדום, את מחצית השארית 

  וכך הלאה.

רשמו את שטחי חמשת המלבנים הצבועים בסדר יורד החל 

 מהמלבן האדום.

 האם קיבלתם סדרה הבאה:
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       ? 

 מה סוג הסדרה?

 בעלת מנה  יורדת שטחי המלבנים הצבועים מהווים סדרה הנדסית אינסופית: תשובה

  והאיבר הראשון                . בדקו זאת!               

  כל הריבוע יהיה צבוע. ,אם נצבע את כל המלבנים הנוצרים

 : כמה מלבנים צבועים יהיו בתוך הריבוע המקורי? שאלה

 :  מספר המלבנים שווה למספר האיברים בסדרה, כלומר אינסוף. תשובה

  האם שטח כל מלבן צבוע הוא מספר חיובי הגדול מאפס?  :שאלה

אם כן, האם יכול להיות שסכום של אינסוף איברים חיוביים יהיה מספר סופי )השווה 

 לשטח הריבוע(?

, המקורי שווה לשטח הריבועיהיה סכום שטחי כל המלבנים הצבועים : תשובה 

 כלומר:

 

  איברים.הבאגף שמאל של שוויון זה סכום אינסוף 

 : הכיצד?שאלה

 :nS -האיברים הראשונים ב nנסמן את הסכום של : תשובה

 

 סדרה הנדסית אפשר לרשום:באיברים  nנוסחת הסכום של  על פי

 

 

 

ן עד אפס )ילך וי       אז גדל עד אינסוף, י nאם   שאף לאפס(. יקט 

 במקרה זה כותבים:                                  
 או                            .   

 

   nS 1:  1 -סכום חלקי( ישאף ל נקראאיברי הסדרה )ה  n סכום  כלומר,

 או
 

 . 1-שווה ל                                                  לכן אומרים שסכום של סדרה אינסופית 
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 סדרה הנדסית אינסופית יורדת:ב ,ללככ

, …1-nq1b , …,2q1q, b1, b1b  כאשר ,|q| < 1, 

 :)סכום חלקי( איברים הראשוניםה nלסכום של  ביטוינרשום את ה

 

 

 

 באופן הבא: וח אותונפת  

 :האיבר השני שואף לאפס, שואף לאינסוף n, כאשר q| < 1| -ש כיוון

                                              n  :  qn  0,    

 .         שואף למספר nSלכן הסכום החלקי 

 :הואיורדת של סדרה הנדסית אינסופית  Sסכום 

 

         () 

 

 נקבל:             .  1b 1 =כאשר 

 שוויון זה רושמים בדרך כלל בצורה מפורשת:

  

   .q| < 1| מנת הסדרה אות האלה מתקיימות רק כאשרנדגיש, שנוסח

 

 .                                        אינסופית יורדת:של סדרה הנדסית מצאו סכום   2 דוגמה

 

  מקבלים עבור מנת הסדרה:                               -ש כיוון ,  

 :()הנוסחה  על פינמצא את סכום הסדרה  כעת 
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 .          של סדרה הנדסית אינסופית יורדת, אם נתון:                מצאו סכום   3 דוגמה

    1נשתמש בנוסחה-nq1= b nb 1, נציב בה את הנתונים ונמצא אתb: 

  

 

 לסכום הסדרה: ()נציב בנוסחה 

 

 

 

 מחזורי בצורה של שבר פשוטרישום שבר עשרוני 

מתקבל באמצעות מחשבון הוא בדרך כלל בצורה של מספר עשרוני, שפתרון בעיה 

 .  0.123456789 לדוגמה:

 כיוון שאין ביכולתו להציג מספר גדול של ספרות עשרוניות.  ,המספר מחשבון קוטע את

התשובה שמתקבלת באופן כזה היא והמספר המקוטע הוא מיסודו מקורב, ידך, אמ

 אינה מדויקת.

 . 3x = 1, בפתרון בעיה מסוימת הגענו למשוואה:  לדוגמה

 .  x = 0.3333333המשוואה שיוצג במחשבון הוא:  פתרון 

 כאמור, פתרון זה אינו מדויק. 

 : מה השגיאה ברישום הזה?חשבו

 השגיאה היא ההפרש בין התשובה המדויקת לבין המקורבת. :רמז

 ...…0.00000003333333השגיאה היא:    :תשובה

 עדיף להשתמש בפתרון בצורה של שבר פשוט:             , שהוא פתרון מדויק. :המסקנה

 ,                 יש מקרים, כאשר ייצוגו של שבר פשוט כמספר עשרוני הוא פשוט:  

 הוא סופי; תכלומר מספר ספרות לאחר נקודה עשרוני

במקרים אחרים השבר הוא אינסופי, אולם קבוצה של ספרות מסוימות חוזרת על 

 (,1עצמה )שבר כזה נקרא מחזורי(, כמו:                                  )כאן במחזור ספרה 

ולפעמים אין סדר )או כלל( בספרות עשרוניות, כמו במספר        )מספרים כאלה 

 מקראים אי רציונאליים(. 

    ?לדוגמה:                                  צד להפוך מספר עשרוני מחזורי לשבר פשוט? כי שאלה 
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  ודעים אנחנו כי משמעות של שבר פשוט הוא חילוק. למשל:  י  רמז

 ? 0.1111111הרישום של שבר עשרוני, כמו מה משמעות  : חשבו

   אחת, ועוד אלפית אחת וכך הלאה.ועוד עשירית אחת, ועוד מאית אפס אחדות   תשובה

 ת התשובה המילולית בשפת המתמטיקה:א רשמו

 

 

 סכום של אינסוף איברים של סדרה.קיבלתם 

 : איזה סוג של סדרה זאת?חשבו

 האם זאת סדרה חשבונית? נמקו את תשובתכם.

 האם זאת סדרה הנדסית? אם כן, מה מנת הסדרה ומה האיבר הראשון? 

 נמקו את תשובתכם.

 :  הסדרה היא הנדסית, כאשר                                   .תשובה

 כיצד לחשב את סכום הסדרה האינסופית זו?

 וודאו את התוצאה: ()השתמשו בנוסחה 

 

  

  

 תשובה   

   4 דוגמה

 לשבר פשוט.  …a = 0.15151515הפכו את השבר העשרוני אינסופי מחזורי 

 של המספר הנתון: נרשום כמה קירובים 

 

 

 

 

 

שווה לסכום של סדרה הנדסית יורדת  a, כי הערך המדויק של אפשר להסיק איפו

 אינסופית:
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 ונקבל תשובה: ()נשתמש בנוסחה 

 

 

 

 תרגילים

 הנדסית היא אינסופית יורדת:הסדרה הכי  כיחוהו .152

 ב(     א(     

 … ,4- ,8- ,16-ד(   … ,9- ,27- ,81-ג(     

 הנדסית היא אינסופית יורדת, אם ידוע כי:הסדרה הבדקו, אם  .153

 b-=  7b ,630 15 =ב(   b 1b ,40 =2  =-20א(    

 ד(   ג(  

 יורדת:האינסופית ההנדסית הסדרה הסכום של את המצאו  .154

 ב(    א(        

  ד(   … ,1- ,5- ,25-ג(    

 יורדת, אם ידוע כי:האינסופית ההנדסית הסדרה הסכום של את המצאו  .155

 ב(     א(    

     

 ד(    ג(    

האם הסדרה היא סדרה הנדסית אינסופית יורדת, אם היא מוגדרת באמצעות הנוסחה  .156 

 לאיבר הכללי:

 ?                              ד(           ג(     n43-=  nbבn2)-(= 3 nb      )א(   

 יורדת:האינסופית ההנדסית הסדרה הסכום של ה אתמצאו  .157

     … ,1 ,10- ,100ב(     א(   

 יורדת, אם ידוע כי:האינסופית ההנדסית הסדרה הסכום של את המצאו  . 158
   

  ב(       א( 
 

 .150 הואנתון, כי סכום של סדרה הנדסית אינסופית יורדת  . 159

 .1b 75 =, אם  qב(     אם    ,1bמצאו:  א(   
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 מתקיים השוויון: x > 1עבור איזה ערך של  .160

      ?  

 

 .x < 1 > 0,  אם  x 21 + x + x +3 1.5 = … +משוואה:  את הפתרו  .  611

 

, אם ידוע כי סכום חמשת איבריה סדרה הנדסית אינסופית יורדתמצאו את המנה של  .162

 .3-וסכום הסדרה               הואהראשונים 

 

, סדרה הנדסית אינסופית יורדתמצאו את האיבר הראשון של   . 163

וסכום            הואאיבריה הראשונים  ארבעתאם ידוע כי סכום 

 .1 הואהסדרה 

 ,      מקצוע ו קובייה בעלת עמידה a שמקצועּהעל קובייה  .164

 וכך       שמקצועּה, קובייה      עּהמקצוקובייה ש –עליה  

 הלאה. 

 גובה הגוף שייווצר. את מצאו 

 המספרים בצורה של שבר פשוט:את  רשמו .165

 (3)0.2ד(   (12).0ג(   (9).0ב(     (5).0א(   

ים משיקחסומים מעגלים ה 60בזווית שגודלה  .166

 . 1R הוא רדיוס המעגל הראשון .זה לזה

של  n, …, R3, R2Rמצאו את הרדיוסים  

סדרה שהם יוצרים  וכיחהמעגלים האחרים וה

 .אינסופית יורדת הנדסית

 n+…+R3+R2+ 2(R 1R(…+הסכום הוכיחו כי 

שווה למרחק ממרכז המעגל הראשון לקדקוד  

 הזווית.

 פתרו משוואה: .167

 n - 2(1+ … + x 4-+ x 2-x (0.125 = … +א(     

 

  ב(

1 2 3 4 5-1-2-3-4-5-6

1

2

3

4

-1

-2

-3

-4

R

R

1

2
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, וסכום ריבועי האיברים 9 הוא האיברים של סדרה הנדסית אינסופית יורדתסכום  .168

 מנת הסדרה.את .  מצאו את האיבר הראשון ו40.5

 

, 36 הואזוגיים -איההאיברים במקומות , סכום בסדרה הנדסית אינסופית יורדת .169

 .  12זוגיים הוא ההאיברים במקומות וסכום 

 מנת הסדרה.את מצאו את האיבר הראשון ו

 

 עוקב, וכל איבר 1 הואשהאיבר הראשון שלה  ,סדרה הנדסית אינסופית יורדתמצאו  .170

 מסכום כל האיברים שבאים אחריו. 3גדול פי 

  

. אמצעי צלעותיו מחוברים aנתון ריבוע שצלעו  . 171

בכל ריבוע. ממשיכים בפעולה כזאת  םיוצריבקטעים ש

 עד אינסוף. מצאו את סכום שטחי כל ריבוע שנוצר 

 הריבועים שנוצרו.

 

 סדרהשסכום של  כדי a ערכו של  להיותמה צריך  .172

 ? 8יהיה                                      הנדסית אינסופית יורדת           

 מצאו שבר פשוט השווה למספר עשרוני מחזורי: .173

 (3)7.2  ד(  (345)0.23  ב( (37).0א(   
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 קטיבייםאתרגילים אינטר
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