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സംഖ്യാ സംവിധാനം (സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം) 

വിവിധ തര ാം സാംഖ്യ രീതികൾ ത ഴെ പരിചയഴെടുത്തുന്നു 

വിവിധ തര ാം സാംഖ്യ രീതികള ാം ഉദ ഹരണങ്ങള ാം  

സംഖ്യകൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിധി 

എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ 1, 2, 3, 4………… 1 മുതൽ ∞ വരെ 

അഖ്ണ്ഡ സംഖ്യ 0, 1, 2, 3………….. 0 മുതൽ ∞ വരെ 

പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ ……. −3, −2, −1, 0, 1, 

2,3……… 

−∞ മുതൽ ∞ വരെ 

ഭിന്നകം ½  , −¾,   ……….  p/q രൂപത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ, 

ഇവിടെ q≠0 ആണ ്

അഭിന്നകസംഖ്യ/ 
അഅഅഅഅഅഅ അഅഅഅഅ 

√3, √5 … ….  √𝑝 , ഇവിടെ p എന്നത് ഒരു 

അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് 

 

സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മ്പ്രധാനപ്പെട്ട രദങ്ങൾ  

 

അഭാജ്യ സംഖ്യ: 1-ഉം അതത സംഖ്യയും ഒഴിടകയുള്ള മറ്റ് സംഖ്യകളാൽ ഹരിക്കാനാവാത്ത 

സംഖ്യകൾ. 

ഉദാഹരണത്തിന്: 2, 3, 5………………………. 

ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ: 1-ഉം അതത സംഖ്യയും കൂൊടത മറ്റ് സംഖ്യകളാലും ഹരിക്കാവുന്ന 

സംഖ്യ. 

ഉദാഹരണത്തിന്:  6 എന്നത് 1, 2, 3, 6 എന്നിവയാൽ ഹരിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ ്

ഇരട്ട അഭാജ്യ സഖ്യ: ഇവയ്ക്കിെയിൽ 2 വയതയാസമുള്ള തുെർച്ചയായ രണ്്ട അഭാജ്യ 

സംഖ്യകളുണ്്ട. 

ഉദാഹരണത്തിന്: (3, 5), (5, 7) … 

ഇരട്ട സംഖ്യ: 2 ടകാണ്്ട ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകടള ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇവ 

0, 2, 4, 6, 8 എന്നിവയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 

ഉദാഹരണത്തിന.് 456, 476, തുെങ്ങിയവ 

ഒറ്റസംഖ്യ: 2 ടകാണ്്ട ഹരിക്കാനാവാത്ത സംഖ്യകടള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 

ഉദാഹരണത്തിന്: 999, 121…തുെങ്ങിയവ. 

സഹ-അഭാജ്യ സംഖ്യ: (P, Q) ഒരു തജ്ാെി സംഖ്യകളാടണങ്കിൽ, HCF (P, Q) =1 ആണ്. അതപാൾ 

P, Q പരസ്പരം സഹ-അഭാജ്യമാടണന്ന് പറയുന്നു. 
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ഉദാഹരണത്തിന്: HCF (8, 9) = 1 എന്ന നിലയിൽ 8 ഉം 9 ഉം പരസ് പരം സഹ 

അഭിഭാജ്യമാണ ്

സ്ഥാന മൂല്യം: ഒരു സംഖ്യയിടല ഒരു അക്കത്തിനട്റ സ്ഥാനടത്ത അതിനട്റ സ്ഥാന 

മൂലയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.  

ഉദാഹരണത്തിന്: 4289-ൽ 2-നട്റ സ്ഥാനമൂലയം 200 ആണ.് 

മുഖ്വില്: ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയിടല ഏടതാരു അക്കത്തിനട്റയും യഥാർത്ഥ മൂലയടത്ത 

അതിനട്റ മുഖ്വില എന്ന് വിളിക്കുന്നു.  

ഉദാഹരണത്തിന്: 7246ൽ 2നട്റ മുഖ്വില 2 ആണ.് 

 

ഇന്ത്യൻ സംഖ്യാ സംവിധാനം: ഇന്ത്യൻ സംഖ്യാ സംവിധാനം അന്ത്ാരാഷ്്്െ സംഖ്യാ 

സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമാണ്. ഇന്ത്യൻ സംഖ്യാ സംവിധാനത്തിൽ അക്കങ്ങളുടെ 

സ്ഥാനമൂലയങ്ങൾ ഒറ്റ, പത്ത,് നൂറ,് ആയിരം, പതിനായിരം, ലക്ഷം, പത്ത് ലക്ഷം, തകാെി, പത്ത് 

തകാെി എന്നിങ്ങടന തപാകുന്നു. 

ഈ സംഖ്യയിൽ: 98,76,54,321 

ഓതരാ അക്കത്തിനട്റയും സ്ഥാന മൂലയം ഇങ്ങടനയാണ് 

 

 

അന്ത്ാരാഷ്്മ്പ്ര സംഖ്യാ സംവിധാനം:  അന്ത്ാരാഷ്് ്െ സംഖ്യാ സംവിധാനത്തിൽ 

അക്കങ്ങളുടെ സ്ഥാനമൂലയങ്ങൾ ഒറ്റ, പത്ത,് നൂറ,് ആയിരം, പതിനായിരം, നൂറായിരം, 

ദശലക്ഷം, പത്ത് ദശലക്ഷം, നൂറ് ദശലക്ഷം, ലക്ഷം തകാെി, പത്ത് ലക്ഷം തകാെി തകാെി, നൂറ് 

ലക്ഷം തകാെി എന്നിങ്ങടന തപാകുന്നു. 

ഈ സംഖ്യയിൽ: 4,987,654,321 

ഓതരാ അക്കത്തിനട്റയും സ്ഥാന മൂലയം ഇങ്ങടനയാണ് 
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