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     1.2.1 ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷಟ್ಕದ ಲ್ ಬಿಟಿಟ್ರುವ ಜಾಗಗಳನುನ್(??) ತುಂಬಿ , ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ ದಲ ಪದ a, ಸಾಮಾನಯ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ d, n ನೇ an ಪದ ಆಗಿದೆ. 

No a d n an ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ  n ನೇ ಪದ ಕಂಡು ಡಿಯುವ ಸೂತರ್ : an=a+(n-1)*d 

(i) 7 3 8 a8=?? a8=7+(8-1)*3= 7+7*3 =28 
(ii) -18 d=?? 10 a10=0 a10=-18+(10-1)*d   

0= -18+9d ⇒  9d=-18 ∴d=-2 
(iii) a=?? -3 18 a18=-5 a18=a+(18-1)*-3 

-5= a-51⇒   a=46 
(iv) -18.9 2.5 ?? an=3.6 an  = a    +(n-1)*d 

3.6=-18.9+(n-1)*2.5  
22.5=2.5(n-1) 
22.5+2.5=2.5n 
25=2.5n  ∴n=10   

(v) 3.5 0 105 a105=?? d=0 ಆದಾಗ ಶೆರ್ೕಢಿಯ ಎಲಾಲ್ ಪದಗಳು a ಯೇ ಆಗಿರುತತ್ದೆ. (Q an=a+(n-1)*0=a ) ∴ 
a105=3.5 

 

      1.2.2 ಕೆಳಗಿನವುಗ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯೆಕ್ಯನುನ್(??) ಆರಿ , ಸಮಥಿರ್  

ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿ ?? d= ಸೂತರ್ :an=a+(n-1)*d 

10,7,4 30 ನೇ ಪದ   7-10=-3 a30=10+(30-1)*-3=10+(-87)=77 

-3,-
2
1  ,2 11 ನೇ ಪದ   -

2
1 -(-3)=2

2
1  a11=-3+(11-1)*2

2
1  =-3+25=22 
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1.2.3 ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಬಿಟಿಟ್ರುವ( ⎣ ⎦?? ) ಪದಗಳನುನ್ ತುಂಬಿ  

  a d ಸೂತರ್ :an=a+(n-1)*d  ಅಥವಾ an=a(n-1)+d   

(i) 2 ⎣ ⎦??  26 
2,14,26 

2 ?? 
12 

a3= 26=2+(3-1)d 
∴24=2d ⇒d=12  
a2=a+d= 2+12=14 

(ii) ⎣ ⎦?? ,13 ⎣ ⎦?? ,3 
18,13,8,3 

?? 
8 

?? 
-5 

a2(=13) =a+(2-1)d=a+d  ∴ a+d=13   -----(1) 
a4(=3) =a+(4-1)d=a+3d  ∴ a+3d=3  ------(2)   
ಸಮೀಕರಣ (2) ರಿಂದ (1) ನುನ್ ಕಳೆದಾಗ  
2d=-10         ⇒d=-5.  
ಈ ಬೆಲೆಯನುನ್ (1) ರ ಲ್ ಆದೇ ದಾಗ a=18;     
a3=a+2d=18-10=8 

(iii) 5, ⎣ ⎦?? , ⎣ ⎦?? ,9.5 5,6.5,8,9.5 5 ?? 
1.5 

a4(=9.5) = a+3d =5+3d 
 ∴ 5+3d=9.5      ⇒d=4.5 ÷3 =1.5   
a2=a+d=5+1.5=6.5;       
 a3  =a2+d=6.5+1.5=8 

(iv) -4, ⎣ ⎦?? , ⎣ ⎦?? , ⎣ ⎦?? , ⎣ ⎦?? , 6 
-4, -2,0,2,4,6 

-4 ?? 
2 

a6(=6) =-4+(6-1)d=-4+5d   
∴ -4+5d=6 ⇒d=10 ÷5 =2   
a2=a+d= -4+2=-2;                  
a3=a2+d= -2+2=0  
a4=a3+d= 0+2=2 ;                  
a5=a4+d= 2+2=4 

(v) ⎣ ⎦?? ,38, ⎣ ⎦?? , ⎣ ⎦?? , ⎣ ⎦?? , -22 
53,38,23,8, -7,-22 

?? 
53 

?? 
-15 
 

a2(=38)  =a+d                    ∴ a+d=38    -----(1) 
a6(=-22) =a+(6-1)d=a+5d  ∴ a+5d=-22 ------(2)   
ಸಮೀಕರಣ (2) ರಿಂದ (1) ನುನ್ ಕಳೆದಾಗ  
4d=-60            ∴d=-15.  
ಈ ಬೆಲೆಯನುನ್ (1) ರ ಲ್ ಆದೇ ದಾಗ a=53;  
a3=a2+d= 38+(-15)=23;       
a4=a3+d =23+(-15)=8;      
a5=a4+d= 8+(-15)=-7 
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1.2.x ಪರ್ಶೆನ್ ಸೂತರ್ :an=a+(n-1)*d  ಅಥವಾ an=a(n-1)+d   

4 3, 8, 13, 18 ...... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ 

ಎಷಟ್ನೇ ಪದ 78? 

a=3 ; d=a2-a1=8-3=5           an(=78)= a+(n-1)*d 
78=3+(n-1)*5    ⇒   78-3+5=5n    ∴n=16 

5(i) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ ಲ್ರುವ ಪದಗಳ 

ಸಂಖೆಯ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ 

7,13,19 …..205

a=7; d=a2-a1=13-7=6           an(=205)= a+(n-1)*d 
205=7+(n-1)*6  ⇒   205-7+6=6n  ∴ n=34 

5(ii) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ ಲ್ರುವ ಪದಗಳ 

ಸಂಖೆಯ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ 

18, 15.5, 13 …. -47

a=18; d=a2-a1=15.5-18=-2.5           an(=-47)= a+(n-1)*d 
-47=18+(n-1)*(-2.5)  ⇒   -47-18-2.5=-2.5n   
⇒  -2.5n= -67.5 ∴ n=27 

6 -150 ಎನುನ್ವುದು 11,8,5,2 ….. ಸಮಾಂತರ 

ಶೆರ್ೕಢಿಯ ಪದವೇ ಎಂದು ಪರೀ . 

a=11 ; d=a2-a1=8-11=-3      an(=-150)= a+(n-1)*d 
-150=11+(n-1)*(-3) ⇒  -150-11-3= -3n  ⇒ -164 =-3n 

n= 
3

164   ಇದು ಪೂಣಾರ್ಂಕವಲಲ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ -150  

ದತತ್ ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ ಪದ ಅಲಲ್. 
7 ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ 1ನೇ ಪದ 38, 16ನೇ 

ಪದ 73 ಆದರೆ 31 ನೇ ಪದವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ 

a1=38, a16=73  a31=?? 
a1(=38)= a+(n-1)*d⇒  a+10d=38    -----(1) 
a16(=73)= a+(n-1)*d⇒  a+15d=73    -----(2) 
ಸಮೀಕರಣ (2) ರಿಂದ (1) ನುನ್ ಕಳೆದಾಗ  
5d=35               ∴d=7.  
ಈ ಬೆಲೆಯನುನ್ (1) ರ ಲ್ ಆದೇ ದಾಗ a=-32;  
a31= a+(n-1)*d⇒  -32+30*7=178 

8 50 ಪದಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ 

3ನೇ ಪದ 12 ಮತುತ್ ಕೊನೆಯ ಪದ 106 ಆದರೆ 

29ನೇ ಪದ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

n=50, a3=12 , a50=106, a29=?? 
a3(=12)= a+2d      ⇒  a+2d=12          -----(1) 
a50(=106)= a+49d ⇒  a+49d =106      -----(2) 
ಸಮೀಕರಣ (2) ರಿಂದ (1) ನುನ್ ಕಳೆದಾಗ  
47d=94           ∴d=2.  
ಈ ಬೆಲೆಯನುನ್ (1) ರ ಲ್ ಆದೇ ದಾಗ a=8;  
a29 = a+28d=8+28*2= 64 
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 ಪರ್ಶೆನ್ ಸೂತರ್ :an=a+(n-1)*d  ಅಥವಾ an=a(n-1)+d   

9 ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ 3ನೇ ಮತುತ್ 9ನೇ 

ಪದಗಳು ಕರ್ಮವಾಗಿ 4 ಮತುತ್ –8 ಆದರೆ ಅದರ ಎಷಟ್ನೇ 

ಪದ ಸೊನೆನ್ಯಾಗಿದೆ? 

a3=4 , a9=-8, an=0, n=?? 
a3(=4)= a+2d     ⇒  a+2d=4    -----(1) 
a9(=-8)= a+8d     ⇒  a+8d=-8    -----(2) 
ಸಮೀಕರಣ (2) ರಿಂದ (1) ನುನ್ ಕಳೆದಾಗ  
6d=-12           ∴d=-2.  
ಈ ಬೆಲೆಯನುನ್ (1) ರ ಲ್ ಆದೇ ದಾಗ a=8;    ‘n’  ನೇ ಪದ 0 ಆಗಿರ .  

ಆಗ an=0.  
 an(=0)= a+(n-1)d   ⇒  8+(n-1)*(-2)=0   ⇒  8+(-2n+2)=0 
∴-2n=-10 ∴ n=5     ⇒  ‘5’  ನೇ ಪದ 0. 

10 ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ 17ನೇ ಪದವು ಅದರ 

10ನೇ ಪದಕಿಕ್ಂತ 7 ಹೆಚಾಚ್ಗಿದದ್ರೆ ಸಾಮಾನಯ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ 

ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ 

a17=a10+7 
 
∴a+16d=a+9d+7 ⇒7d=7  ⇒d=1 

11 3, 15, 27, 39 ...... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ 

ಯಾವ ಪದವು ಅದರ 54ನೇ ಪದಕಿಕ್ಂತ 132 

ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ? 

a=3,d=15-3=12, k+54 ಎನುನ್ವುದು 54 ನೇ ಪದಕಿಕ್ಂತ  ಹೆಚಾಚ್ದ ಪದವಾಗಿರ . 

a54+k-a54=132  ⇒  {a+(54+k)*d-(a+54d)}=132  
∴k*d=132 ⇒12k=132 

k= 12
132

=11 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ  54+11=65 ನೇ ಪದವು 54ನೇ ಪದಕಿಕ್ಂತ 132 

ಹೆಚುಚ್ ಆಗಿರುತತ್ದೆ. 

12 ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ 

ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ 100ನೇ ಪದಗಳ ನಡು ನ 

ವಯ್ತಾಯ್ಸ 100 ಆದರೆ 1000ನೇ ಪದಗಳ ನಡು ನ 

ವಯ್ತಾಯ್ಸವೇನು? 

a,a+d,a+2d …. &   b,b+d,b+2d …. ಇವು d ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ  ಎರಡು 

ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಗಳಾಗಿರ .  

∴ (a100-b100)=100  ⇒ ( a+99d)-(b+99d)=100⇒  
(a-b)=100 ------(1) 
(a1000-b1000)=( a+999d)-(b+999d) 
= (a-b) =100     (ಸಮೀಕರಣ (1)  ರಿಂದ ) 
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13 ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಎಷುಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು 7 ರಿಂದ 

ಭಾಗಿಸಲಪ್ಡುತತ್ದೆ? 

ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಲ್  ದಲು 7 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಂಖೆಯ್ 105 ಮತುತ್  7 

ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕೊನೇ ಸಂಖೆಯ್ 994 

ಆಗ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಶೆರ್ೕಢಿ ⇒105,105+7,105+14,105+21 ………  
                             ⇒105,112,119 ….994 
a=105;  d=7;  an=994;   n=?? 
an(=994)= a+(n-1)d     ⇒  105+(n-1)*7=994     
∴7n=994-105+7=896     ∴ n=128 

14 10 ಮತುತ್ 250 ರ ನಡು ನ 4ರ ಗುಣಕಗಳ ಸಂಖೆಯ್ 

ಎಷುಟ್? 

10 ರ ನಂತರದ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಲ್ ದಲ 4 ರ ಗುಣಕದ ಸಂಖೆಯ್ 12.  

4
250

=62 ಮತುತ್ ಶೇಷ  2 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, 250 ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕೊನೇ   

4 ರ ಗುಣಕದ ಸಂಖೆಯ್ 248 
ಶೆರ್ೕಢಿ :12,16,20…….248  
⇒   a=12; d=4;  an=248;   n=?? 
an(=248)= a+(n-1)d     ⇒   
               12+(n-1)*4=248     
∴4n=248-12+4=240     ∴ n=60 

15 n ನ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ 63, 65, 67...... ಮತುತ್ 3, 

10, 17 ......  

ಈ ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಗಳ n ನೇ ಪದಗಳು 

ಸಮಾವಾಗಿರುತತ್ವೆ? 

 

ದಲ ಶೆರ್ೕಢಿ  :  A= 63, 65, 67……   ಇ ಲ್     a=63; d1=65-63=2     

ಎರಡನೇ ಶೆರ್ೕಢಿ : B=3, 10, 17 .......     ಇ ಲ್       b=3,  d2=10-3=7  
an= a+(n-1)d1 =63+(n-1)*2  =63+2n-2=61+2n  ---------(1) 
bn= b+(n-1)d2 =3+(n-1)*7    =3+7n-7  =7n-4     ---------(2) 
 
an= bn ಆಗಬೇಕಾದರೆ  ಸಮೀಕರಣ (1) ಮತುತ್ (2) ಸಮವಾಗಬೇಕು. 

∴61+2n=7n-4    ⇒65=5n      ∴ n=13 
16 ಮೂರನೇ ಪದ 16, 7ನೇ ಪದವು 5ನೇ ಪದಕಿಕ್ಂತ 12 

ಹೆಚಾಚ್ಗಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

a3(=16)= a+2d     ⇒  a+2d=16    ---------(1) 
a7=a5+12  ∴   a+6d=a+4d+12   ⇒   2d=12  ∴  d=6 
ಈ ಬೆಲೆಯನುನ್ (1) ರ ಲ್ ಆದೇ ದಾಗ a=4;   

ಶೆರ್ೕಢಿ  : 4,10,16,22,28,34,40 ….   
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17 ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿ 3, 8, 13 .... 253 ಇದರ 

ಕೊನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿ  20ನೇ ಪದ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

d=8-3=5. 
ಯಾವುದೇ ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯನುನ್ ರುದಧ್ ದಿಕಿಕ್ನಿಂದ ಪದಗಳನುನ್ ಬರೆದಾಗಲೂ ಅದು 

ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯೇ ಆಗಿರುತತ್ದೆ. 

ರುದಧ್ ದಿಕಿಕ್ನ ಶೆರ್ೕಢಿ : 253,(253-5),(253-5-5) …….. 13,8,3    
                   ⇒   253,248,243……  
a=253; d=248-253=-5 
a20= a+(20-1)d=253+19*(-5)=253-95=158 

18 ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶೆರ್ೕಢಿಯ 4ನೇ ಮತುತ್ 8ನೇ 

ಪದಗಳ ತತ್ 24 ಮತುತ್  

6ನೇ ಮತುತ್ 10ನೇ ಪದಗಳ ತತ್ 44 ಆದರೆ ಆ 

ಶೆರ್ೕಢಿಯ ದಲ ಮೂರು ಪದಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

 

(i) a4+a8=24; 
 (a+3d)+(a+7d)=24   ⇒    2a+10d=24    -----(1) 
(ii) a6+a10=44 
(a+5d)+(a+9d)=44    ⇒    2a+14d=44   ------(2) 
ಸಮೀಕರಣ (2) ರಿಂದ (1) ನುನ್ ಕಳೆದಾಗ  
4d=20           ∴d=5.  
ಈ ಬೆಲೆಯನುನ್ (1) ರ ಲ್ ಆದೇ ದಾಗ a=-13;   

ಶೆರ್ೕಢಿ  : -13,-8,-3 

19 ವಾ ರ್ಕ ಸಂಬಳ ರೂ. 5000  ಮತುತ್ ಪರ್ತಿವಷರ್ಕೆಕ್ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭತೆಯ್  ರೂ.200 ಇರುವ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಸುಬಬ್ರಾವ್ 

1995 ರ ಲ್ ಸೇರಿದರು. ಯಾವ ವಷರ್ದ ಲ್  ಅವರ 

ಸಂಬಳ  ರೂ.7000 ಆಗುತತ್ದೆ? 

ವಷರ್ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ. 200 ಹೆಚಾಚ್ಗುವುದರಿಂದ ಸಂಬಳ ರೂ 5000,5200,5400 .. 

ರಂತೆ ಹೆಚಾಚ್ಗುತಾತ್ ಹೋಗುತತ್ದೆ. 

ಶೆರ್ೕಢಿ  : 5000,5200,5400 …. 
a=5000; d=200; an=7000;  n=??. 
an(=7000)= a+(n-1)d ⇒  5000+(n-1)*200=7000   
                                         ⇒   200n=7000-5000+200=2200 
∴ n=11  
11 ನೇ ವಷರ್ದ ಲ್  ಅವರ ಸಂಬಳ  ರೂ.7000 ಆಗುತತ್ದೆ 

20 ರಾಮಕ್ ಯು ವಷರ್ದ ದಲನೇ ವಾರದ ಲ್ ರೂ. 5 ನುನ್ 

ಉ ದಳು ಮತುತ್ ಪರ್ತಿವಾರ ಅವಳ ಉ ತಾಯವನುನ್  

ರೂ.1.75 ಕೆಕ್ ಹೆಚಿಚ್ ದಳು.  n ನೇ ವಾರದ ಲ್ ಅವಳ 

ಉ ತಾಯ ರೂ. 20.75 ಆದರೆ n ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

a=5; d=1.75; an=20.75;  n=??. 
an(=20.75)= a+(n-1)d ⇒  5+(n-1)*1.75=20.75  ⇒   
1.75n=20.75-5+1.75=17.5 
∴ n=10 
10 ನೇ ವಾರದ ಲ್ ಅವಳ ಉ ತಾಯ ರೂ. 20.75 ಆಗುತತ್ದೆ 

 




