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संख्या मालिकेची मूिभूत मालिती
संख्या शंखला ही काही तार्किक पद्धतीने मांडलेल्या संख्यांचा क्रम आहे. या र्िषयामध्ये मुळात र्िर्िष्ट पॅटनिद्वारे
जोडलेल्या संख्यांचा संच असतो आर्ि तुम्हाला पॅटनि ओळखण्याची आर्ि गहाळ संख्येचे उत्तर दे ण्याची आिश्यकता
असते र्कंिा तुम्हाला पॅटनिमध्ये बसत नसलेली संख्या ओळखण्यास सांर्गतले जाऊ िकते .
• संख्यांमध्ये मनोरं जक नमुने असू िकतात.
येथे आम्ही सर्ाात सामान्य नमुन्यांची यादी करतो आलि ते कसे बनर्िे जातात:•

अंकगलित (फरक/बेरजेर्र आधाररत)/ Arithmetic (Difference/Sum based)

प्रत्येक िेळी समान मूल्य जोडून र्कंिा िजा करून अंकगर्ित मार्लका प्राप्त केली जाते. या प्रकारच्या मार्लकां मध्ये
सलग दोन पदांमध्ये र्नर्ित फरक असेल.
उदािरि: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, …
• या क्रमामध्ये प्रत्येक संख्येमध्ये 3 चा फरक आहे. प्रत्येक िेळी िेिटच्या संख्येत 3 जोडून नमुना सुरू ठे िला जातो.
म्हिून, पुढील पद 25+3 = 28 असेल
• प्रत्येक िेळी जोडलेल्या मूल्याला "सामान्य फरक (common difference)" म्हितात.
•

भौलमलतक (गुिाकार/भागाकार आधाररत)/ Geometric (Multiplication/Division based)

• पुढील पद र्मळर्िण्यासाठी पदाचा काही संख्येने गुिाकार र्कंिा भागाकार करून नमुना ओळखला जाईल.
उदािरि: 1, 3, 9, 27, 81, 243, …
• आपि बारकाईने र्नरीक्षि केल्यास पुढील पद 3 ने गुिाकार करून र्मळू िकते.
• 3= 1*3, 9 = 3*3, 81= 27*3, त्याचप्रमािे 243 = 81*3
• त्यामुळे पुढील टमि 243*3 = 729 असेल.
• प्रत्येक िेळी गुिाकार र्कंिा भागाकार केलेल्या मूल्याला “सामान्य गुिोत्तर (common ratio)” म्हितात.
घातांक मालिका/ Exponential Series

• नािाप्रमािेच ही मार्लका a^n ची असेल. हे पररपूिि चौरस र्कंिा पररपूिि चौकोनी तुकडे इत्यादी असू िकतात.
उदािरि: 4, 16, 64, 256, 1024…
• जर तुम्ही बारकाईने र्नरीक्षि केले तर संख्या खूप िेगाने िाढत आहे .
• घातांकांद्वारे मार्लका करता येते का हे ओळखण्यासाठी हे मूलभूत िै र्िष्ट्य आहे .
• या प्रकरिात आपि 16 = 2^4 , 64 = 2^6 , 256= 2^8 , 1024 = 2^10 पाहू िकतो.
• स्पष्टपिे, पुढील टमि 2^12 = 4096 असेल.
पयाायी मालिका/ Alternating Series

प्रत्येक पयाियी संज्ञा मार्िकेचा एक भाग बनिते. येथे तुम्हािा पयाियी संख्यां मधीि नमुना शोधण्याची आिश्यकता
आहे.
उदािरि: 3, 9, 5, 15, 11, 33, 29, ?
• आता र्दिे ि् या मार्िकेसाठी खािीि पॅटनि आहे • 3*3=9
• 9-4=5
• 5 * 3 = 15
•
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•
•
•
•
•

15 - 4 = 11
11 * 3 = 33
33 - 4 = 29
तर, पुढीि संज्ञा आहे - 29 * 3 = 87
अशी मार्िका ओळखण्याचा एक सोपा मागि म्हिजे संख्या सातत्याने िाढत नाही. ते सहसा सतत िाढतात आर्ि
कमी होतात.

लर्शेष क्रमांक मालिका/ Special Number Series

(a) अलर्भाज्य संख्या (Prime Numbers): अर्िभाज्य संख्या या र्िशेष संख्या आहेत ज्यांना केिळ 1 ने भाग जातो
आर्ि स्वतः च, म्हिजे मूळ संख्यांचे गुिांक बनििे शक्य नाही.
(b) लफबोनाची मालिका (Fibonacci Series): र्फबोनाची मार्िका ही र्िशेष मार्िका आहे र्जथे मागीि दोन मूि्ये
जोडून ितिमान मूि्य र्नधािररत केिे जाते.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … या मालिकेचा लर्चार करा.
• 13 = 8+5, 8 = 5+3, 5 = 3+2
• म्हिून पुढीि पद = 13+8 = 21
लमश्र मालिका/ Mixed Series

•

या शंखला मुळात िेगिेगळ्या अंकगर्ितीय र्क्रयांचा एकर्ित समािेि करतात. ही मार्लका लागू होऊ िकते जेव्हा
तुम्ही मार्लकेत कोिताही सामान्य फरक र्कंिा गुिोत्तर र्कंिा पयाियी व्यिस्था िोधू िकत नाही.

उदािरि - 5, 12, 27, 58, 121, ....?
•

आता तुम्ही बारकाईने पार्हल्यास, फरकामध्ये कोिताही र्िर्िष्ट नमुना आढळू िकत नाही. पुढील मार्लका आहे -

•

5 * 2 + 2 = 12

•

12 * 2 + 3 = 27

•

27 * 2 + 4 = 58

•

58 * 2 + 5 = 121

•

तर, पुढील संज्ञा असािी - 121 * 2 + 6 = 2

•

येथे प्रदान केलेले नमुने हे सिाित सामान्य प्रकारचे नमुने आहेत ज्यािर मार्लका आधाररत असू िकते. तथार्प, िर
प्रदान केलेल्या पॅरामीटसिमध्ये बदल करून आिखी बरे च नमुने िक्य होऊ िकतात.

िक्षात ठे र्ण्याचे मु द्दे :
•

•
•

नमुने ओळखिे हे केिळ तुम्ही मार्लकेचे र्कती लिकर िगीकरि करू िकता यािर अिलंबून असते. यासाठी सरािाची गरज
आहे आर्ि काही काळानंतर प्रश्ां ची मार्लका सोडििे सहज होते. मार्लका किी िाढते हे ओळखण्याचा प्रयत्न करा, यामुळे
तुम्हाला तुमच्या मार्लकेचे िगीकरि करण्यात मदत होईल.
तुम्ही मार्लकेचे काही श्रेिींमध्ये िगीकरि करण्यात अयिस्वी झाल्यास त्यामधील र्ििेष मार्लका िोधण्याचा र्िचार करा.
आम्ही प्राइम आर्ि र्फबोनाची संख्या नमूद केल्या आहे त. आमिस्ट्ााँ ग संख्या इत्यादी इतर प्रकारच्या संख्या असू िकतात.
मार्लकांना जास्त िेळ दे ऊ नका, जर तुम्ही एका र्मर्नटात अटींमधील संबंध प्रस्थार्पत करू िकत नसाल, तर प्रश् सोडिे
चां गले आहे कारि निीन प्रकारची मार्लका बराच िेळ खचि करू िकते जी इतरि िापरली जाऊ िकते.

