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CHUYÊN ĐỀ: DÃY SỐ CÁCH ĐỀU 

A. Kiến thức cơ bản 

1. Dãy số cách đều 

Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng liền trước nó cộng hoặc trừ một 

số tự nhiên d. 

d gọi là khoảng cách giữa các số 

2. Số các số hạng trong dãy 

Số số hạng trong dãy =  
số cuối − số đầu

khoảng cách
+ 1 

3. Tổng của dãy số cách đều 

Tổng của 1 dãy =  
số số hạng × (số đầu + số cuối)

2
 

4.  Các dạng toán cơ bản 

Dạng 1. QUY LUẬT VIẾT DÃY SỐ: 

Trước hết ta cần xác định khoảng cách của dãy số.  

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với 

1 số tự nhiên d; 

Dạng 2. Tìm số số hạng của dãy số:  

Số số hạng trong dãy =  
số cuối − số đầu

khoảng cách
+ 1 

Dạng 3. Tìm tổng các số hạng của dãy số:  

Tổng của 1 dãy =  
số số hạng × (số đầu + số cuối)

2
 

Dạng 4. Tìm số hạng thứ n 

Số hạng thứ n = (n -1) × khoảng cách + số đầu 

Dạng 5. Xác định số a có thuộc dãy đã cho hay không: 

Nếu hiệu (Số a – số đầu) chia hết cho khoảng cách thì số a thuộc dãy số 

Số thứ tự của số a = (Số a – số đầu) : khoảng cách  + 1 

  

http://edufly.edu.vn/


 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 – TUẦN 18 

Giáo viên biên soạn: Vũ Y Doãn 

 

2 

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa EduFly:  

130B, ngõ 128, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Hotline: 0987708400 – 0888588683 http://edufly.edu.vn  

B. Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: 1; 4; 7; 10; 13……. 

4 – 1 = 7 – 4 = 10 – 7 =.. …=3 

Khoảng cách trong dãy là 3 đơn vị 

Ví dụ 2. Tính số số hạng trong dãy: 0; 3; 6; 9…..300 

Số số hạng trong dãy là: (300 – 0) : 3 + 1 = 101 (số) 

Ví dụ 3. Tính tổng S =  0 + 3 +  6 +  9 +…..+ 300 

Có 101 số hạng 

Tổng của dãy:  

S = (300 + 0) × 101 : 2 = 15150 

Ví dụ 4: Tính giá trị của A biết: 

A = 1 + 2 + 3 + 4 + ........................... + 2014. 

Bài giải 

Dãy số trên có số số hạng là: 

(2014 – 1) : 1 + 1 = 2014 (số hạng) 

Giá trị của A là: 

(2014 + 1)×2014 : 2 = 2029105 

Đáp số: 2029105 

C. Bài tập trên lớp 

Câu 1: 

a) Cho dãy số:  5, 10, 15, ... ba số hạng tiếp theo trong dãy là:…………………. 

b) Cho dãy số:  2, 10, 18, ... ba số hạng tiếp theo trong dãy là:…………………. 

c) Cho dãy số:  0,5;  1; 1,5;  2 ... ba số hạng tiếp theo trong dãy là:…………………. 

Câu 2: 

a) Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ....., 101. Số số hạng của dãy là:……………. 

b) Cho dãy số sau: 15, 20, 25, 30,....., 150. Số số hạng của dãy là:……………. 
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c) Cho dãy số:  0,5;  1; 1,5;  2 .....; 10. Số số hạng của dãy là:……………. 

Câu 3. Tính tổng 

A = 1 + 2 + 3 + 4 + …..+ 50 

B = 2 + 6 + 10 + …. + 42 

Câu 4: 

a) Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ..... Số thứ 99; 120 trong dãy là số nào? 

b) Cho dãy số sau: 10; 20; 30……Số thứ 29; 35 trong dãy là số nào? 

Câu 5.  

a) Cho dãy số: 2, 5, 8, 11,. .. Trong các số: 2017; 2018; 2019; 2020, số nào thuộc dãy 

số đã cho? Và là số hạng thứ mấy? 

b) Số nào trong các số 48; 666, 1000, 9999 thuộc dãy 3, 6, 9, 12,…..? Và là số hạng 

thứ mấy? 

Câu 6 

a) Viết các số lẻ liên tiếp từ 111. Số cuối cùng là 971. Hỏi viết được bao nhiêu số? 

b) Viết các số tự nhiên liên tiếp từ 306 đến 2019. Hỏi viết được bao nhiêu số? 

Câu 7: Trong các số có ba chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 5? 

Câu 8: Cho dãy số: 1, 3, 5, 7,... số hạng thứ 20 của dãy là số nào? 

Phần nâng cao 

Câu 9. Tính tổng 50 số lẻ liên tiếp biết số lẻ lớn nhất trong dãy đó là 2013 ? 

Câu 10. Một dãy phố có 15 nhà. Số nhà của 15 nhà đó được đánh là các số lẻ liên tiếp, 

biết tổng của 15 số nhà của dãy phố đó bằng 915. Hãy cho biết số nhà đầu tiên của dãy 

phố đó là số nào ? 

Câu 11. Lúc 7h sáng, Trung đi từ A và đi đến B lúc 2h chiều. Vì đường  đi khó dần từ 

A đến B ; nên Trung đi chậm dần:  giờ đầu đi được 15km, cứ mỗi giờ  sau đó lại giảm 

đi 1km. Tính quãng đường AB. 

Câu 12.  

a) Cho dãy số:  1,  2,  3, ......., n. Hãy tìm số n biết tổng của dãy số là 136 
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b) Cho dãy số: 21,  22,  23, ......, nTìm n biết:   21  +  22  +  23 + ..........+ n  = 4840 

 

Bài tập về nhà 

Bài 1: Viết tiếp hai số hạng của dãy số sau: 

a, 100; 93; 86; 79;.................. 

b, 10; 13; 16; 19;.............................. 

Bài 2.  hai số hạng đầu của các dãy sau: . . , 39, 42, 45; là……………  

Bài 3. 

a) Cho dãy số 11, 14, 17,. .., 122. Dãy trên có bao nhiêu số hạng? 

b) Cho dãy số 1, 2, 3, 4,. .., 150. Dãy này có ……... số 

Bài 4.  

a) Viết các số chẵn liên tiếp: 2, 4, 6, 8,. . . , 218. tổng của dãy số trên là bao nhiêu? 

b) Tính Tổng của 200 số lẻ đầu tiên? 

Bài 5.   

a) Cho dãy số: 1, 5, 9, 13,... Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy số thì số 

hạng thứ 101 là số mấy? 

b) Cho dãy số: 10; 13; 16; 19; 22; … Số hạng thứ 345 của dãy là số nào?  

Bài 6. Cho dãy số: 3; 9; 15; 21;……. Trong các Số 416; 414; 411 số nào thuộc dãy số 

đã cho? Nếu có thì là số thứ bao nhiêu? 

Bài 7. Tính tổng tất cả số thập phân có phần nguyên là 9, phần thập phân có 3 chữ số. 

Phần nâng cao 

Bài 7. Tính tổng tất cả số thập phân có phần nguyên là 9, phần thập phân có 3 chữ số. 

Bài 8.  

a) Cho dãy số: 4; 9; 14; 19; 24; .....Số hạng thứ 105 của dãy là: ........................ 

b) 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. 
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a)  Cho dãy số: 3; 8; 13; 18; …;1308. Dãy trên có ………….. số hạng 

b) Cho dãy số: 3543; 3536; 3529; 3522;….15; 8; 1. Dãy số trên có ……. số hạng 

Bài 10.   

a) Viết các số chẵn liên tiếp từ 2 đến 218 thì phải viết bao nhiêu chữ số? 

b) Viết 80 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ 72. Số cuối cùng của dãy là số nào? 

c) Viết các số chẵn liên tiếp từ 2 đến 1998 thì số chữ số phải viết là bao nhiêu? 

Bài 11. Lúc 5 giờ sáng, Hiếu xuất phát từ A, đi xe đạp về B. Đến 10 giờ sáng thì Hiếu 

về đến B. Do ngược gió và mệt, cho nên vận tốc của Hiếu sau mỗi giờ lại giảm đi 

1km. Biết rằng trên đoạn cuối quãng đường cứ mỗi giờ Hiếu đi được 6 km. Vận tốc 

của Hiếu khi xuất phát là bao nhiêu? 

Bài 12. Tính tổng 60 số chẵn liên tiếp biết số chẵn lớn nhất trong dãy đó là 2010? 

Bài 13. Một dãy phố có 20 nhà. Số nhà của 20 nhà đó được đánh là các số chẵn liên 

tiếp, biết tổng của 20 số nhà của dãy phố đó bằng 2000. Hãy cho biết số nhà cuối cùng 

trong dãy phố đó là số nào? 

Bài 14. Người ta trồng cây hai bên đường của một đoạn đường quốc lộ dài 21km. Hỏi 

phải dùng bao nhiêu cây để đủ trồng trên đoạn đường đó ? Biết rằng cây nọ trồng cách 

cây kia 5m.  

Bài 15:  

a) Cho biết: 1 + 2 + 3 +........+ n  = 345. Hãy tìm số n. 

b) Tìm số n biết rằng:        98 + 102 +........+ n =  15050 
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Đáp án tuần trước 

Câu 1. 

Thực tế, cuốn sách số 6 bị để lộn ngược nên nhân viên thư viện tưởng đó là cuốn tập 

9.  Hiếu đã nhấc cuốn sách đó lên, đảo chiều và để vào đúng vị trí. 

 

Câu 2. 

Chỉ cần gạch 6 số như trong hình dưới đây, họ sẽ tạo được một tổng là 11 + 9 = 20. 
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Đố vui tuần này 

 
Trong một chuyến đi thám hiểm. Bạn Linh đã tìm thấy một di tích cổ, trong đó có ba 

hòm đựng kho báu như hình vẽ, một hòm có 100 đồng vàng, một hòm có 50 đồng 

vàng, 50 đồng bạc và hòm còn lại chứa 100 đồng bạc. Hiện tại các hòm được dán 

nhãn: 

- Hòm A dán nhãn là 100 đồng vàng 

- Hòm B dán nhãn là 50 đồng vàng, 50 đồng bạc 

- Hòm C dán nhãn là 100 đồng bạc 

Biết rằng các nhãn này đều đang được dán sai vị trí. Linh chỉ được phép mang 1 hòm 

về và Linh chỉ được phép bốc duy nhất một đồng thuộc một hòm bất kỳ. Đương nhiên 

Linh muốn mang hòm chứa 100 đồng vàng về. Để tìm ra đâu là hòm chứa 100 đồng 

vàng, thì Linh sẽ bốc từ hòm nào? Con hãy giải thích tại sao? 
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