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A.1.1  (a)   ോകോണളവകള ഡിഗിയില : 60 ,90,108,120...
   (b)   ോകോണളവകളെട തക = 180,360,540,720..
   (c)   ോകോണളവകളെട തകയെട ോശണി.     കോരണം സമോനരോശണിയിെല അടതടത രണ്

    പദങള തമിലള വയതയോസം തലയമോണ്.
     ആദയെത സമോനരോശണിയില

  രണോം പദം - ആദയപദം=90-60=30
  മനോം പദം -  രണോം പദം=108 - 90 =18 

      ഈവയതയോസം തലയമലോതതിനോല ആദയോതത് സമോനരോശണിയല.
       രണോമെത സമോനരോശണിയില അടതടതള എത രണ പദങള തമിലള
 വയതയോസവം 180 ആണ്.   അതിനോല ഇെതോര സമോനരോശണിയോണ്. 

(d)ആകം.      ഒര സമോനരോശണിയിെല രണ് പദങള തമിലള വയതയോസം 
 െപോതവയതയോസതിെന ഗണിതമോയിരികം. 180 X 5 =900  അതിനോല 180 െന 

 ഗണിതമോണ് 900.      അതെകോണ് ഈ സമോനരോശണിയിെല ഏെതങിലം രണ് പദങള 
  തമിലള വയതയോസം 900 ആകോം.



A.1.2 (a)ആണ്.      സമബഹഭജങളക് ഓോരോ വശങള കടോമോളം ചറളവ് (  എലോതിെനയം വശങളെട 
 നീളം തലയമോണ്)      ആ വശതിെന നീളതിന് തലയമോയി കടന.   അതോയത് ആദയസമബഹഭജ

         തിെന ചറളവിെന കെട ഒര വശതിെന നീളം കടനതോണ് അടത സമബഹഭജതിെന
ചറളവ്.   അതിനോല ഇെതോര സമോനരോശണിയോണ്.

 (b)  15   ആം പദം 17   വശമള സമബഹഭജതിെന ചറളവോയിരികം. 
       അതിനോല സമബഹഭജങളെട ഒര വശതിെന നീളം =15  ആം പദം/17=85/17=5 യണിറ്
      അതോയത് സമചതരം നിരമികോനോപോഗിച ഒര കമിെന നീളം= 5 യണിറ്

(c)    സമബഹഭജങളെട ചറളവകളെട സമോനരോശണി = 15,20,25,......
     ഈസമോനരോശണിയില

f=15
d=5
n=15 ആയോല

 Sn=(n/2)(2f+(n-1)d)
S15=(15/2)(2 X 15+(15-1)X5)

=(15/2) (30+14 X5)
=(15/2) (30+ 70)
=15 X 100/2
=750 യണിറ്

A,1.3 ( a) n  ആം പദം=f+(n-1)d
 f = 184

 d=   – 6
 Xn=184+(n-1)X  (– 6) 

    =184 – 6n + 6 
    =190 – 6n

(b)      ഈ ോശണിയില അധിസംഖയോ പദങള കിടണെമങില 190 – 6n >0 ആയിരികണം.
      190-6n > 0

190 > 6n
6n < 190
n<190/6
 n  < 31.66..

      അതോയത് ഈ സമോനരോശണിയിെല പദങള അധിസംഖയയോകണെമങില n  െന വില 31 .666 
 ോനകോള െചറതോയിരികണം.  n   ഒര പരണസംഖയയോയതിനോല n    ന് സവീകരികോവന ഏറവം

 വലിയ വില=31 ആയിരികം.
    അതോയത് ഈ സമോനരോശണിയിെല അധിസംഖയോപദങളെട എണം=31

(c)       ഈ ോശണിെല ഏറവം കറഞഅധിസംഖയോപദം = 190 – 6 X31
    =190-186=4
     ഏറവം വലിയ നയനസംഖയോ പദം=    ഏറവം െചറിയ അധിസംഖയോപദം +  െപോതവയതയോസം .
                    =   4+(-6)= – 2



 

A,1,4   (a)  അെത. n  എണലസംഖയകളോെണങില an + b     എെനഴതോന സോധികന പദങോളോട് കടിയ
  ോശണി സമോനരോശണി ആയിരികം.   ഇവിെട എണലസംഖയകെള 6   െകോണ് ഗണിച് 2 

കടിയിരികന.  ഇതിെന 6n + 2    എെനഴതോന സോധികെമനതിനോല ഇെതോര
സമോനരോശണിയോണ്.

 (b) ബീജഗണിതരപം= 6n + 2
 ( c) 6n + 2=250 ആയോല
       6n = 250-2 = 248

n=248/6=41.33..
   n  പരണസംഖയയലോതതിനോല 250    ഈ ോശണിയിെല ഒര പദമോയിരികില.
A.1.4 (d)   റിയോസ് എഴതിയ ോശണി= 8,14,20,26,32,38.......
         ഈ ോശണിയിെല ഒനിടവിട പദങള മോതം എടത സമോനരോശണി: 8,20,32,...
     ഇപകോരമള മെറോര സമോനരോശണി: 14,26,38,...
      ആദയസമോനരോശണിയിെല ഓോരോ പദോതോടം 6   കടിയോണ് രണോമെത സമോനരോശണി 

ലഭികനത്.    അതിനോല സമോനരോശണികളെട ആദയെത 20    പദങളെട തകകള തമിലള
വയതയോസം=20 X 6 =120 ആയിരികം.

A.1.5)  (a) 3
 (b) സമോനരോശണി=11,19,27,....
        ഈസമോനരോശണിയിെല പദങെള 8   െകോണ് ഹരിചോല 3  ശിഷം വരം.
     ഇതരതില 100    ന് ോശഷമള ആദയെത സംഖയ= 107
    ഇതരതില 550   ന് െതോടപിനിലള സംഖയ=547
      ഈസമോനരോശണിയില 100  നം 550    നം ഇടയിലള പദങള 107,115,123,...547  എന

സമോനരോശണിയിലോണ്. n   ആം പദം Xn ആയോല
     Xn=f+ (n-1)d

 547  = 107+(n-1) X 8 
     547-107=8n-8



8n-8=440
       8n=448
         n=448/8=56

  ഈ ോശണിയിെല 100  നം 550    നം ഇടയള പദങളെട എണം= 56

A1.6 ( a)        വസ സഞരികന ദരം മീററില =4.9, 14.7, 24 .6.....
 (b)   (   ഈ ോചോദയം വയകമല. n       ആം െസകനില മോതം വസ സഞരിച ദരമോണ് 63.7  മീറര എന 

 സങലതിലള ഉതരമോണിത്,   സഞരിച ആെക ദരമല.)
  വസ n   ആം െസകനില 63.7   മീറര വീഴോമോള 9.8 n – 4.9=63.7 ആയിരികം.

 9.8n-4.9=63.7|
9.8n =63.7 + 4.9=68.6 
n= 68.6/9.8=7 ആയിരികം.

 അതിനോല 7    ആം െസകനിലോണ് വസ 63.7  മീറര വീഴനത്.

A.1.7)
  7,14,21,28,35..........

175   രണ് പദങളതമിലള വയതയോസമോകം
      ഒര സമോനരോശണിയിെല ഏെതങിലം 2     പദങള തമിലള വയതയോസം െപോതവയതയോസ

 തിെന ഗണിതമോയിരികം.
  ഇവിെട 7 x25=175
              അതോയത് 175  എനസംഖയ 7          െന ഗണിതമോണ്

 A.1.8 ( a)   16,36,64,100...



      (b) അല.        ഒര സമോനരോശണിയിെല അടതടത രണ് പദങള തമിലള വയതയോസം
തലയമോയിരികം. ഇവിെട

      രണോം പദം -   ഒനോം പദം = 36 – 16 =20
     മനോം പദം-    രണോം പദം = 64 – 36=28
          ഇവിെട വയതയോസം തലയമലോതതിനോല ഇെതോര സമോനരോശണിയല.

A.1.9)    അഭോജയസംഖയകളെട ോശണി.
           അടത രണ് സംഖയകള: 7,11

A.1.10)   (a)     ോശണി ഒനിെന n  ആം പദം, Xn= 7n-6
                 ോശണി രണിെന m  ആം പദം, Xm=6m+15
     (b)  ോശണി II   െന m    ആം പദവം ോശണി I  െന n      ആം പദവം തലയമോയോലഈ ോശണികളക്

  തലയമോയ പദം കോണം.
6m+15=7n-6
6m=7n-21
6m=7(n-3)  

n  എണലസംഖയയോയതെകോണ് n-3 പരണസംഖയയോയിരികം.  അതെകോണ് 7  (n-3) ,7  െന
 ഗണിതമോയ പരണസംഖയയോയിരികം.

     m  എണലസംഖയയോയതിനോല 6m   എന സംഖയ 7     െന ഗണിതം ആകനതിന് ോവണി m, 7  െന
ഗണിതമോോകണതണ്

    m=7 ആയോല
6 X7 =7(n-3)

             6=n-3
n=9

   െപോതവോയ ഒര പദം = 7 X 9 -6= 57
     m       ന് ഏഴിെന ഗണിതങളോയ മറ് വിലകള െകോടത് n    െന മറവിലകള കെണതോം.



A.1.11  (a)   1,3,5,7...
        2,4,6,8,.....
 (b)     ഈപസോവന െതറോണ്.    ഇതരതില അലോത രണ് സമോനരോശണികള.

     1,2,3,4,5...
                                                    & 2,4,6,8. …....
   െപോതവോയ പദങള= 2,4,6,8 ….

         അതോയത് വയതയസ െപോതവയതയോസമള രണ് സമോനരോശണികളക് െപോതവോയി ഒര പദം
    മോതോമ ഉള എന പസോവന െതറോണ്.

A.1.12 ( a)    കമികളെട വയോപം ഘനെസനീമീററില= 5 ,10,15...
      ഇെതോര സമോനരോശണി ആണ്.
     കോരണം രണോം പദം -  ഒനോം പദം=10-5 =5
              മനോം പദം-   രണോം പദം =15 -10=5
               ഈവയതയോസം തലയമോയതിനോല ഇെതോര സമോനരോശണിയോണ്.

(b)     കമികളെട ഭോരങള = 13.5,27,40.5,54.......
        സമോനരോശണി ആണ്.

  കോരണം രണോം പദം-  ഒനോം പദം= 27-13.5=13.
        മനോം പദം-  രണോം പദം=40.5-27=13.5
               വയതയോസം തലയമോയതിനോല ഇെതോര സമോനരോശണിയോണ്.



      

A.1.13 ( a)  1,5,9,13,.....
     (b)     ഈ ോശണിയിെല പദങെള 3   െകോണ് ഗണിച് 2    കടിയോല കിടന സമോനരോശണി = 

5,17,29,41,.........
   രണോമെത ോശണിയെട െപോതവയതയോസം =   ആദയോശണിയെട െപോതവയതയോസം X 3

     (c)     ഒര സമോനരോശണിയിെല ആദയപദം f   ഉം െപോതവയതയോസം d   യം ആയോല
    സമോനരോശണി =    f,f+d,f+2d......

             ഇതിെല പദങെള x   െകോണ് ഗണിച് y   കടിയോല കിടന ോശണി=(f x)+y,(f+d)x +y,(f+2d)x+y,
(f+3d)x+y, …...

                  രണോം പദം- ആദയപദം= (f+d)x+y-((fx)+y)
     =fx +dx +y-(fx +y)
     =fx +dx+y-fx-y
     =dx

                  മനോം പദം-  രണോം പദം=(f+2d)x+y-((f+d)x+y)
                                                      =fx +2dx+y-(fx+dx+y)

       =fx+2dx +y-fx-dx-y
       =dx

                 നോലോം പദം-  മനോം പദം=(f+3d)x+y-((f+2d)x+y)
                                                      =fx +3dx+y-(fx+2dx+y)

       =fx+3dx +y-fx-2dx-y
       =dx

            െപോതവയതയോസം തലയമോയതിനോല ഇെതോര സമോനരോശണി ആണ്.
            അതോയത് ഒര സമോനരോശണിയിെല പദങെള ഒര നിശിതസംഖയ െകോണ് ഗണിച് മെറോര

   പദം കടികിടന ോശണി സമോനരോശണിയോണ്.



A.1.14 ) (a) 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,........
       ഒനോം പദം,4  ആം പദം,7 ആംപദം...=1,7,13,19......
      ഇതം ഒര സമോനരോശണിയോണ്.
        (b) a,b,c ,........     എന സമോനരോശണിയ െട െപോതവയതയോസം d  ആയോല b=a+d,c=a+2d
   a,b,c     എനീ പദസോനങളിെല പദങള ,Xa,Xb,Xc .Xa,Xb,Xc   ഉളെപട സമോനരോശണിയെട

 ആദയപദം f  എനം െപോതവയതയോസംD  എനെമടതോല
Xb - Xa = f+(a+d-1)D- (f+(a-1)D)

              = f+aD+dD-D-(f+aD-D)
=f+aD+dD-D-f-aD+D
=dD

              മനോം പദം-  രണോം പദം= f+(a+2d-1)D- (f+(a+d-1)D)
                 = f+aD+2dD-D-(f+aD+dD-D)

   =f+aD+2dD-D-f-aD-dD+D
   =dD

              നോലോം പദം-   മനോം പദം = f+(a+3d-1)D- (f+(a+2d-1)D)
                  = f+aD+3dD-D-(f+aD+2dD-D)

    =f+aD+3dD-D-f-aD-2dD+D
    =dD

                െപോതവയതയോസം തലയമോയതിനോല Xa,Xb,Xc,.....  ഒരസമോനരോശണി ആയിരികം.

A.1.15 )  (a)   െപോതവയതയോസം = (15  ആം പദം-8  ആം പദം)/(15-8)=(102-53)/7=49/7=7
       (b)  ോശണിയെട 25  ആം പദം=15  ആം പദം+ 10 X െപോതവയതയോസം=53+10X7

    =53 +70=123 



A.1.16) (a)   ഇെതോര സമോനരോശണിയോയതിനോല
3x-2-(x+4)=4x-2-(3x-2)

                        3x-2-x-4=4x-2-3x+2
                           2x-6     =x
                              2x-x  =6
                                    x=6
     (b) ോശണി=10,16,22......
        n  ആം പദം=6n+4
        (c) n-5   ആം പദവം n+5      ആം പദവം തമിലള വയതയോസം 10  െപോതവയതയോസം

ആയിരികം.
     അത് തമിലള വയതയോസം=6 X 10=60 |

 A.1.17)   8/6,11/6,14/6,17/6,....... …....   എനതോണ് തനിരികന സമോനരോശണി.
  ഇതില അംശങള സമോനരോശണിയിലോണ്. 

                                ഇതിെന n  ആം പദം=(3n+5)/6
    =(6n+10)/(2 X6)
    =(1/2) (n+1+(2/3))

   n     ഒര എണലസംഖയയോത െകോണ് ഇെതോര പരണസംഖയയല.
 അതോയത് ആദയപദം4/3   ഉം െപോതവയതയോസം ½       ഉം ആയ സമോനരോശണിയില ഒര

 പരണസംഖയോപദം ഉണോയിരികില.



A.1.18)   സംഖയോോശണി=8,16,24...
കോരണം,
Xn=(n+2)2-(n-2)2 

    = (n+2+n-2)(n+2-(n-2))
                =  (2n)(n+2-n+2)
                = (2n)(4)
                =8n
 
           ബീജഗണിതരപം=8n
           8n=144 ആയോല
          n=144/8=18
            അതോയത് 144    എന സംഖയ 18  ആം പദമോണ്.

A.1.19 )   ആദയപദം 11/4   ഉം െപോതവയതയോസം ¾   ഉം ആയ സമോനരോശണി=
 2  ¾,3 ½,4 ¼,5,5 ¾,6 ½,7 ¼,8,8 ¾,9 ½,10 ¼,11,11 ¾,12 ½,13 ¼,14,...

        (a)     ഇതിെല പരണസംഖയകളോയ പദങളെട ോശണി = 5,8,11,14,...
 (b)      പരണസംഖയകളോയ പദങളെട പദസോനങളെട ോശണി= 4,8,12,16
(c)        പരണസംഖയകളോയ പദങളെട പദസോനങളെട ോശണിയെട െപോതവയതയോസംX 

 സമോനരോശണിയെട െപോതവയതയോസം=   പരണസംഖയകളോയ പദങളെട ോശണിയെട 
 െപോതവയതയോസം ആയിരികം.

A.1.20  (a)    ആദയപദം f   എനം െപോതവയതയോസം d എനെമടതോല
      5   ആം പദം : 8   ആം പദം =f+4d:f+7d=1:7
      (f+4d)/(f+7d) =1/7
      7(f+4d)     =f+7d
     7f +28d  =f+7d
         6f = -   21d 
          f      = -21d/6= (-7/2) d



             അത െകോണ്
      6  ആം പദം:15  ആം പദം=f+5d:f+14d=(-7/2) d+5d:(-7/2) d+14 d
                =3 d/2: 21 d/2
               =1:7
   (b) 7   ആം പദം :22   ആം പദം =f+6d:f+21d
                                                         =(-7d/2) +6d:(-7d/2)+21d 
   =5d/2 : 35d/2

=1:7
      അതെകോണ് 10: 22   ആം പദം =1:7

22   ആം പദം = 70
 

A.1.21     Confusing Question,please help

A.1.22)   1   മതല തടരചയോയ n        ഒറസംഖയകളെട തക = n 2      

              1   മതല തടരചയോയ n   എണലസംഖയകളെട തക = n(n+1)/2
               1   മതല തടരചയോയ n-1  എണലസംഖയകളെട തക=(n-1)(n-1+1)/2

         =(n-1)n/2
    n 2-n(n+1)/2=(2n 2   -(n 2+n))/2=(2n 2   -n 2 -n)/2=(n 2 -n)/2=(n-1)n/2
       അതോയത് 1   മതല തടരചയോയ n   ഒറസംഖയകളെട തക -(1   മതല തടരചയോയ n 

    എണലസംഖയകളെട തക)= 1   മതല തടരചയോയ n-1  എണലസംഖയകളെട തക.



A.1.23) (a)  7,11,15,22,...
( b) f=7,d=4 ,n=15
Xn=f+(n-1)d

 X15=7+14X4
 =7+56

       =63
  ആദയെത 15      െസകന് െകോണ് ോഗോളം സഞരിച ആെക ദരം=  ആദയെത 15  പദങളെട

       തക =(n/2)(  ആദയപദം +X15)
   =(15/2)(7+63)

     =15X70/2
      =525

A.1.24)  ആദയെത 10  ഒറസംഖയകളെട തക=n2=100
            ആദയെത 20  ഒറസംഖയകളെട തക=n2=400
   10   ഒറസംഖയകളെട ോശഷമളല 10  ഒറസംഖയകളെട തക=400-100=300
 10   ഒറസംഖയകളെട ോശഷമളല 10   ഒറസംഖയകളെട തക -  ആദയെത 10  ഒറസംഖയകളെട തക=300-100 

        =200



A.1.25)  (a)  11,12,13,14,15
         16,17,18,19,20,21

(b)    ഒോരോ വരിയിെലയം അവസോനസംഖയകള =1,3,6,10,15,21,.....
    ബീജഗണിതരപം=n(n+1)/2
(c) 1,2,4,7,11,16,...

  ബീജഗണിതരപം=(n2-n+2)/2

A.1.26 )    ആദയെത സമോനരോശണി= 8,14,20,26,32,38,...
  രണോമെത സമോനരോശണി=4,10,16,22,28,34,....

     രണോമെത സമോനരോശണിയിെല ഓോരോ പദങളെടയം കെട 4   കടോമോളോണ് ഒനോമെത
 സമോനരോശണി ലഭികനത്.

    അതിനോലഈ സമോനരോശണിയിെല ആദയെത 15    പദങളെട തകകള തമിലള
വയതയോസം=15X4 =60

A.1.27(a) Sn=(n/2)(2f+(n-1)d)
             = (n/2)(2f +nd-d)
             =fn+n2d/2-nd/2
            =(d/2) n2+(2f-d)n/2

  ( b)      ഈബീജഗണിതരപമനസരിച് ആദയെത ഒര സംഖയയെട തക=6
    രണ് സംഖയകളെട തക=17
                   രണോം പദം=17-6=11



         മന് സംഖയകളെട തക=34
              മനോം പദം =34-17

          =17
6,11,17      എനീ പദങള സമോനരോശണിയിലലോതതിനോല തനിരികനത് ഒര

 സമോനരോശണിയെട n   പദങളെട തകെട ബീജഗണിതരപമല.

A.1.28 )   സമോനരോശണിയെട ആദയപദം=4
    n  പദങളെട തക=(n/2)(ആദയപദം+n  ആം പദം)

      =(n/2)(4+8n-4)
       =(n/2)(8n)
       =4 n2

         =(2n)2

   അതോയത് ഈ സമോനരോശണിയയിെല n      പദങളെട തക ഒര പരണവരഗമോയിരികം.

A.1.29)        ഓോരോ മീററിലം കിണര കഴികോന ആവശയമോയ ചിലവ്:1000,1250,1500,1750...
 ഇെതോര സമോനരോശണിയോണ്.

16          മീറര ആഴതില കിണര കഴികോന ോവണ ചിലവ് ഈ സമോനരോശണിയിെല ആദയെത 16 
 പദങളെട തകയോണ്.

f=1000,d=250
Xn=f+(n-1)d
X16=1000+15X250

             =1000+3750=4750
Sn=(n/2)(  ആദയപദം + Xn)

          =(16/2)(1000+4750)
   =16X5750/2

                 =46000
  16      മീറര ആഴതില കിണര കഴികോന ോവണ ചിലവ്=46000 രപ
        ആദയെത 8   മീറര കഴികനതിനള ചിലവ്=Sn=(n/2)(2f+(n-1)d)

=(8/2)(2X1000+7X250)
=4(2000+1750)
=4X3750
=15000രപ

 ആദയെത 8   മീറര കഴിഞള 8    മീറര കിണര നിരമിനള ചിലവ്=46000-15000=31000രപ



   ആദയെത 8      മീറര കിണര കഴികനതിനള ചിലവം അടത 8    മീറര കഴികനതിനമള ചിലവം
 തമിലള വയതയോസം=31000-15000=16000രപ.

A.1.30 ) 1   മതല 20   വെരയള എണലസംഖയകളെട തക=n(n+1)/2=20X21/2=210
n   ആം പദം 4n+3   ആയ സമോനരോശണിയെട ആദയപദം=7
20  ആം പദം=83
Sn=(n/2)(ആദയപദം+n  ആം പദം)
S20 =(20/2)(7+83)

                   =10X90=900
         അതോയത് n   ആം പദം 4n +3    ആയ സമോനരോശണിയിെല ആദയെത 20  പദങളെട തക=900

/A.1.31) (a)   സമോനരോശണിയിെല ആദയെത 15   പദങളെട തക =8  ആം പദംX15 ആയിരികം.
                                                     495=8  ആം പദംX15

8   ആം പദം =495/15=33
  (b)                                   5  ആം പദം=21
                8  ആം പദം-5  ആം പദം=3X െപോതവയതയോസം
                   െപോതവയതയോസം=(33-21)/3=12/3=4

(c)   ഒനോമെത പദം = 5   ആം പദം - 4 X െപോതവയതയോസം
                   =21-4X4=5

n  പദങളെട തക=(n/2)(2f+(n-1)d)
     =(n/2)(2X5+(n-1)4)
      =(n/2)(10+4n-4)
      =(n/2)(4n+6)

   =n(2n+3)



      
 A.1.32)   െപോതവയതയോസം d,   ആദയപദം f
  ആദയെത n  പദങളെട തക=(n/2)(2f+(n-1)d)

 ആദയെത 2n  പദങളെട തക=(2n/2)(2f+(2n-1)d)

 ആദയെത n     പദങളക് ോശഷമള n  പദങളെട തക=(2n/2)(2f+(2n-1)d)-(n/2)(2f+(n-1)d)
=(4f+4nd-2d -2f-nd+d)n/2
=(2f+(3n-1)d)n/2

 ആദയെത n     പദങളക് ോശഷമള n  പദങളെട തക-  ആദയെത n  പദങളെട തക
=n(2f+(3n-1)d)/2-(n/2(2f+(n-1)d))
=2nd(n/2)
=n2d

A.1. 33)  വശങള 9     ആയതിനോല ഈബഹഭജതിെന ോകോണളവകളെട തക
=(n-2)180=7X180=1260ഡിഗി

   (a)   ോകോണകള സമോനരോശണിയിലോയതിനോല 5   ആമെത ോകോണിെന 9  മടങോയിരികം 1260
       ഈ ോകോണ എലോ ബഹഭജങളകം ഉണോയിരികം.    അതോയത് അനവിെന പസോവന ശരിയോണ്.

 5  ആമെത ോകോണ=1260/9=140 ആയിരികം
  (b)      അനപിെന ബഹഭജതിെന ഏറവം െചറിയ ോകോണോയ 116  ഒനോമെത പദമോയോല
  െപോതവയതയോസം=(5  ആം പദം-1   ആം പദം )/(5-1)=(140-116)/4=24/4=6
       അനപിെന ബഹഭജതിെന ഏറവം വലിയ ോകോണ=  സമോനരോശണിയിെല 9  ആം പദം

= 5   ആം പദം +4 X െപോതവയതയോസം
=140+4X6
=140+24
=164

  



A.1.34)

22X26X210X...X2x=(0.125)  -24

 22+6+10+....+x   =(125/1000) -24

 22+6+10+....+x =1/(1/8) 24

 22+6+10+....+x =8 24 =(23)24=(2)72

  2,6,10,...   എന സമോനരോശണിയെട n   പദങളെട തകയോണ് 72 എനിരികെട.
Sn=(n/2)(  ആദയപദം +അവസോനപദം)
72=(n/2)(2+2+(n-1)X4)

        =(n/2)(4+4n-4)
          =(n/2) (4n)
          =2 n2

  അതോയത് 2 n2=72
              n2=36
                                n=6

x=  സമോനരോശണിയിെല 6  ആം പദം=2+5X4
              =22

 A.1.35) (a)     Sn=(n/2)(2f+(n-1)d)
                             1300=(20/2)(2f+19X6)
                             1300=10(2f+114)
                             1300=20 f+1140
                              20 f=1300-1140=160
                                   f=160/20=8
                        ോശണി: 8,14,20,26,32,.......

(b)  Sn=(n/2)(2f+(n-1)d)
                      =(n/2)(2X8+(n-1)6)
                                      =(n/2)(16+6n-6)

                 =(n/2)(6n+10)
                              =(n/2)(2(3n+5))
                             =n(3n+5)



A.1.36)    (a)   -135
    (b)   5
    (c)     ഒര സമോനരോശണിയിെല 2     പദങള തമിലള വയതയോസം െപോതവയതയോസതിെന
ഗണിതമോയിരികം.0    സമോനരോശണിയിെല പദമോെണങില ( 0-   -135)/5  ഒര
പരണസംഖയയോയിരികണം.(0 -   -135)/5=135/5=27 

  ഇെതോര പരണസംഖയയോയതിനോല 0    ഈസമോനരോശണിയിെല ഒര പദമോണ്.

A.1.37)   വശങള 1cm,2cm,3cm     എനിങെന തടരന സമഭജതിോകോണങളെട ചറളവകളെട ോശണി:
3,6,9,12 ,.........

   ഈ ോശണിയെട െപോതവയതയോസം = 3
Xn=f+(n-1)d
X21=3+20X3

           =3+60
            =63
               ഈസമോനരോശണിയിെല 21   ആം പദം = 63

A.1.38)  10   െന ആദയെത 10  ഗണിതങളെട തക=10+20+30+, …...,+ 100
        = 10(1+2+3+......+10)

      = 10X10X11/2
      = 550

 10   െന ആദയെത 10  ഗണിതങളെട 10തക=550

A.1.39)  തടരചയോയ ഒറസംഖയകള=1,3,5,7,9,11,...
 ഇവെയ 2    െകോണ് ഹരികോമോള ഉള ശിഷം=1,1,1,1,...
 ഇവെയ 2      െകോണ് ഹരികോമോള ഉള ശിഷങളെട ോശണിയെട ബീജഗണിതം=Xn=1



A.1.40) 3,6,9 ,....   എന സമോനരോശണിയിെല 3  മതല 300  വെരയള
  സംഖയകളെട തക=3(1+2+3+...100)

    =3(5050)
    =15150

  


