
  Chuyên đề dành cho học sinh lớp 5. 

 

 

Biên soạn và sưu tầm: Thầy giáo Bùi Xuân Hải 

Số điện thoại: 0987.708.400 –Trung tâm luyện thi Edufly – http://edufly.edu.vn  Page 1 

 

CHUYÊN ĐỀ SỐ 1: DÃY SỐ VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG 
 

 

I. Tóm tắt lý thuyết 
i) Tìm số số hạng:  

     +) Số các số hạng của dãy = số khoảng cách + 1. 

     +) Đối với dãy số cách đều ( với khoảng cách d): 

   

Số các số hạng của dãy = ( Số hạng lớn nhất – Số hạng nhỏ nhất ) : d + 1. 

ii) Tính tổng của dãy cách đều (với khoảng cách d):  

 

Tổng = Số các số hạng của dãy x (số hạng lớn nhất – số hạng nhỏ nhất) : 2 

iii) Tìm số hạng thứ n của dãy cách đều (với khoảng cách d): 

 

Số hạng thứ n = số hạng bé nhất + ( n – 1 ) x d 

 

II. Bài tập vận dụng 
Bài 1: Điền thêm 3 số hạng vào dãy số sau: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…… 

Bài 2: Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27,…,…,… 

Bài 3: Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi dãy số có 10 số hạng. 

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024  

b)..., ..., 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110  

Bài 4: Tìm các số còn thiếu trong dãy số sau : 

a) 3, 9, 27, ..., ..., 729. 

b) 3, 8, 23, ..., ..., 608. 

Bài 5: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8,…… 

a) Dãy số được viết theo quy luật nào? 

b) Số 2009 có phải là số hạng của dãy không? Vì sao? 

Bài 6: Cho dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,…… 

a) Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên? 

b) Số 2009 có thuộc dãy số trên không? Tại sao? 

Bài 7: Em hãy cho biết: 

a) Các số 60, 483 có thuộc dãy 80, 85, 90,…… hay không? 

b) Số 2002 có thuộc dãy 2, 5, 8, 11,…… hay không? 

c) Số nào trong các số 798, 1000, 9999 có thuộc dãy 3, 6, 12, 24,…… giải thích tại sao? 

Bài 8: Cho dãy số: 1; 2,2; 3,4; ……; 13; 14,2. 

Nếu viết tiếp thì số 34,6 có thuộc dãy số trên không? 

Bài 9: Cho dãy số: 1996, 1993, 1990, 1987,……, 55, 52, 49. 
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Các số sau đây: 100, 123, 456, 789, 1900, 1436, 2009 có là số hạng của dãy không? 

Bài 10: Cho dãy số: 1, 4, 7, 10,… 

a) Nêu quy luật của dãy. 

b) Số 31 có phải là số hạng của dãy không? 

c) Số 2009 có thuộc dãy này không? Vì sao? 

Bài 11: Cho dãy số: 1004, 1010, 1016,…, 2012. Hỏi số 1004 và 1760 có thuộc dãy số trên hay không? 

Bài 12: Cho dãy số: 1, 7, 13, 19,…, 

a) Nêu quy luật của dãy số rồi viết tiếp 3 số hạng tiếp theo. 

b) Trong 2 số 1999 và 2009 thì số nào thuộc dãy số? Vì sao? 

Bài 13: Cho dãy số: 3, 8, 13, 18,…… 

 Có số tự nhiên nào có chữ số tận cùng là 6 mà thuộc dãy số trên không? 

Bài 14: Cho dãy số: 1, 3, 6, 10, 15,……, 45, 55,…… 

a) Số 1997 có phải là số hạng của dãy số này hay không? 

b) Số 561 có phải là số hạng của dãy số này hay không?  

Bài 15: Cho dãy số 11; 14; 17;.....;65; 68. Hãy xác định dãy số trên có bao nhiêu số hạng? 

Bài 16: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 1992. Hãy xác định dãy số trên có bao nhiêu số hạng? 

Bài 17: Cho 1, 3, 5, 7, ……… là dãy số lẻ liên tiếp đầu tiên; hỏi 1981 là số hạng thứ bao nhiêu trong 

dãy số này? Giải thích cách tìm? 

Bài 18: Cho dãy số: 3, 18, 48, 93, 153,… 

a. Tìm số hạng thứ 100 của dãy. 

b. Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy? 

Bài 19: Trong các số có ba chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4? 

Bài 20: Cho dãy số: 3, 8, 13, 23, ……,2008. Tìm xem dãy số  có bao nhiêu số hạng ? 

Bài 21: Tìm số số hạng của các dãy số sau:  

a. 1, 4, 7, 10, ……,1999. 

b. 1,1 ; 2,2 ; 3,3 ; ... ; 108,9 ; 110,0. 

Bài 22: Xét dãy số: 100, 101, ………, 789. Dãy này có bao nhiêu số hạng? 

Bài 23: Có bao nhiêu số khi chia cho 4 thì dư 1 mà nhỏ hơn 2010? 

Bài 24: Cho dãy số: 1,  3,  5,  7,............Hỏi số hạng thứ 100 của dãy số là số nào  

Bài 25: Tìm số hạng thứ 100 của các dãy số được viết theo quy luật: 

a) 3, 8, 15, 24,  35,…           

b) 3, 24, 63, 120, 195,…       

c) 1, 3, 6, 10, 15,….             

Bài 26: Cho dãy số : 101, 104,  107, 110, ....... Tìm số hạng thứ 1998 của dãy số đó. 

Bài 27: Cho dãy số : 5, 8,  11, 14, ...... 

a) Tìm số hạng thứ 200 của dãy số. 
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b) Nếu cứ viết tiếp thì các số : 1000 ; 2009 ; 5000 có là số hạng của dãy không ? Tại sao. 

Bài 28: Cho dãy số:  1, 2, 3,.......150. Hỏi để viết dãy số này người ta phải dùng bao nhiêu chữ số? 

Bài 29: Một quyển sách có 234 trang. Hỏi để đánh số trang quyển sách đó người ta phải dùng bao 

nhiêu chữ số. 

Bài 30: Một bạn học sinh viết liên tiếp các số tự nhiên từ 101 đến 2009 thành 1 số rất lớn. Hỏi số đó có 

bao nhiêu chữ số 

Bài 31: Trường Tiểu học Thành Công có 987 học sinh. Hỏi để ghi số thứ tự học sinh trường đó người 

ta phải dùng bao nhiêu chữ số 

Bài 32: Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách có tất cả là: 

a) 752 trang. 

b) 1251 trang. 

Bài 33: Để đánh số trang 1 quyển sách người ta dùng hết 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu 

trang? 

Bài 34: Để đánh số trang một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 600 chữ số. Hỏi quyển sách đó có 

bao nhiêu trang? 

Bài 35: Để ghi thứ tự các nhà trên một đường phố, người ta dùng các số chẵn 2, 4, 6, 8 . . . để ghi các 

nhà ở dãy phải và các số lẻ 1, 3, 5, 7 . . . để ghi các nhà ở dãy trái của đường phố đó. Hỏi số nhà cuối 

cùng của dãy chẵn trên đường phố đó là bao nhiêu, biết rằng khi đánh thứ tự các nhà của dãy này, 

người ta đã dùng 367 lượt chữ số cả thảy. 

Bài 36: Cho dãy số 1,  2,  3,..... Hỏi chữ số thứ 200 là chữ số nào? 

Bài 37: Cho dãy số 2,  4,  6, 8, ..... Hỏi chữ số thứ 2010 của dãy là chữ số nào? 

Bài 38: Cho dãy số:  2,  5,   8,   11,.......Hãy tìm chữ số thứ 200 của dãy số đó. 

Bài 39: Cho dãy số: 2,  4,  6,  8, ..... Bạn Minh tìm được chữ số thứ 2010 của dãy là chữ số 0, hỏi bạn 

tìm đúng hay sai? 

Bài 40: Cho dãy số:  1,  2,  3, ......., n. Hãy tìm số n biết tổng của dãy số là 136 

Bài 41: Cho dãy số: 21,  22,  23, ......, n 

Tìm n biết:   21  +  22  +  23 + ..........+ n  = 4840 

Bài 42: Cho biết: 1 + 2 + 3 +........+ n  = 345. Hãy tìm số n. 

Bài 43: Tìm số n biết rằng:  98 + 102 +........+ n =  15050 

Bài 44: Cho dãy số 10, 11, 12, 13, …, x. Tìm x để tổng của dãy số trên bằng 5106 

Bài 45: Tính tổng của 19 số lẻ liên tiếp đầu tiên. 

Bài 46: Tính E = 10,11 + 11,12 + 12,13 + ...+ 98,99 + 100 

Bài 47: Cho dãy số: 1, 2, 3, …… 195.  Tính tổng các chữ số trong dãy? 

Bài 48: Phải thêm vào tổng các số hạng trong dãy số: 2, 4, 6, 8, ..., 246 ít nhất bao nhiêu đơn vị để 

được số chia hết cho 100 ? 
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