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6.1 भूमिक्

	 सनुीतायाः	मातःु	समीपे	8	कदलीफलानन	सन्त	।	सनुीतया	स्व-नमत्रः	सह	स्वलपकालाय	प्र्वासार्थं	
ग्तवयम	्	अनसत	।	सा	पारे्यार्थं	10	कदलीफलानन	नेतमु	्इच्छनत	।	नकं	तसयाः	माता	तसय्र	10	कदलीफलानन	
दातुं	शकननोनत	?	तसयाः	समीपे	अपेनषितकदलीफलानन	न	सन्त	इतयतः	सा	तसयाः	प्रनत्वेनश्याः	समीपात	्
2	कदलीफले	ऋणरूपेण	स्वीकृतय	पश्ात	्प्रतया्वत्तनाय	आश्ासनं	ददानत	।	सनुीताय्र	10	कदलीफलानन	
दानान्तरं	 तसयाः	 मातःु	 पाश््वे	 कनत	 कदलीफलानन	 अ्वनशष्ानन	 भ्वन्त	 ?	 तसयाः	 पाश््वे	 एकमनप	
कदलीफलं	न	अ्वनशषयते,	नक्त	ुतया	स्वप्रनत्वेनश्य्र	2	कदलीफले	प्रतयप्तणीये	सतः	।	यदा	सा	कनतचन	
कदलीफलानन	प्रापननोनत,	भा्वय्त	ु6	कदलीफलानन,	तदा	सा	2	कदलीफले	प्रतयप्तयनत	च	तसयाः	पाश््वे	
के्वलं	4	कदलीफलानन	अ्वनशष्ानन	भ्वन्त	।

	 रनोनाल्ः	 एकां	 लेखनीं	 के्तुं	 न्वपनण	ं गच्छनत	 ।	 तसय	 पाश््वे	 के्वलं	 12	 रूपयकानण	 सन्त,	 पर्त	ु
एकसयाः	लेख्याः	मलूयं	15	रू.	सन्त	।	आपनणकः	तसय	3	रूपयकानण	ऋणरूपेण	पसुतके	नलखनत	।	
पर्तु	सः	केन	प्रकारेण	समतुथं	शकननोनत	यत्	रनोनाल्ेन	
3	 रूपयकनण	 देयानन	 उत	 तेन	 स्वीकत्तवयानन	 सन्त	
इनत	?	नकं	सः	अमुम्	ऋणरानशं	केनानप	्वण्वेन	अर््वा	
नचहे्न	वयक्तीकतुथं	शकननोनत	?	

रुनचका	अनप	च	सलमा	समाने	 दरेू	 0	तः	 25	पय्त्तम	्
अङ्काङ्नकतया	एकया	सङ्खयापट्टिकया	सह	क्ती््तययौ	
सतः	।	
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 प्रारमभ	ेत	ुते	द्	ेशू् यनचह्सय	उपट्र	एकां	्वण्तरन्जितां	चीनिकां	सर्ापयतः	।	एकनसमन	्सयतेू	्वण्तरन्जितम	्

अषिद्यं	 सर्ानपतम	् अनप	 च	 तयौ	 क्मशः	 ननषकासयतः	 ।	 तयनोः	 एकः	 अषिः	 रक््वणणीयः	 अनसत	 अ्यः 
नील्वणणीयः	।	यनद	अषिः	रक््वणणीयः	अनसत	तनह्त	तसय	षिेपणने	यः	अङ्कः	प्राप्ः	भ्वनत		चीनिका	ता्वत	्

पय्त्तम	्अग्े	 सर्ापयते	 ।	 यनद	अषिः	 नील्वणणीयः	अनसत	 तनह्त	 	 तसय	षिेपणने	 यः	अङ्कः	 प्राप्ः	भ्वनत		

चीनिका	ता्वत	्पय्त्तं	पषेृ्	सर्ापयते	।	प्रतयेकं	चालनान्तरम	्अषियौ	पनुः	सयतेू	सर्ापयेते	यतनो	नह	द्यनोः	कृते	

अनप	अषिषिेपणार्थं	समाना्वकाशः	लभयेत	।	रुनचका-सलमयनोः	मधये	या	25	इनत	नचह्पय्त्तं	प्रर्म	ंगच्छनत		

सा	 	 न्वजिनयनी	इनत	म्यते	 ।	सा	क्ती्ारमभ	ंकरनोनत	 ।	रुनचका	 रक्ाषंि	प्रापननोनत	अनप	च	तसय	षिेपणने	4	

अङ्कसय	प्रानप्ः	भ्वनत	।	अनेन	प्रकारेण	सा	चीनिकां	पट्टिकायाः	उपट्र	4	अङ्काङ्नकतसर्ाने	सर्ापयनत	।	

सलमा	अनप	सयतूात	्रक््वणणीयम	्अषंि	स्वीकरनोनत	अनप	च	तसय	षिेपणने	3	इतयङ्कं	प्रापननोनत	।	सा	चीनिकां	

पट्टिकायाः	उपट्र	3	अङ्काङ्नकतसर्ाने	सर्ापयनत	।	

	 नद्तीयप्रयतने	 रुनचका	 रक्ाषिेण	 3	 इतयङ्कं	 प्रापननोनत	 ।	सलमा	 नीलाषिेण	 4	 इतयङ्कं	 प्रापननोनत	 ।	 नकं	

भ्व्तः	नच्तनयतुं	शकन्ुवन्त	यत	्नद्तीयप्रयतनान्तरं	ते	स्व-चीनिकां	कनसमन	्कनसमन	्सर्ाने	सर्ापयन्त	

इनत	?	

	 रुनचका	अग्े	चलनत	अनप	च	4	+	3,	अर्ा्तत	्7	इनत	सर्ाने	स्व-चीनिकां	सर्ापयनत	।

	 सलमा	स्व-चीनिकां	शू् ये	सर्ापयनत	।	रुनचका	असय	उपट्र	प्रश्नम	्उतर्ानपत्वती	तर्ा	च	सा	अ्वदत	्यत	्
तया	शू् यात	्पषेृ्	भन्वतवयम	्इनत	।	सलमा	अङ्गीकरनोनत	।	पर्त	ुशू् यात	्पषृ्भागे	नकमनप	नानसत	।	ताभयां	
नकं	करणीयम	्?	

	 तदा	सलमा	च	रुनचका	च	अ्यनसमन	्पाश््वे	असयाः	पट्टिकायाः	्वर्तनं	कृत्वतययौ	।	ते	अ्यपाश््वे	एकसयाः	
नीलपट्टिकायाः	प्रयनोगं	कृत्वतययौ	।

 अरुना	 सलमा	 परामशथं	 	 दत्त्वती	 यत्	 सा	 शू्यात्	 एकं	 सर्ानं	 पृषे्	 अनसत	 इतयतः	 तत्	 सर्ानं	

नील्वण्वेन	 1	 इनत	 अङ्नकतं	 कतुथं	 शकयते	 ।	 यनद	 चीनिका	 नील्वण्तयुक्सय	 1	 इतयसय	 उपट्र	 ्वत्तते	

तनह्त	 तसय	 पृष्सर्ानं	 नीलयुक्-द्े	 भ्वनत	 ।	 ए्वमे्व	 तदपेषिया	 पृष्सर्ानं	 नीलयुक्-तीनण	 भ्वनत	 । 
ए्वमे्व	 प्रकारेण	 ते	 पृषे्	 चलनसय	 ननण्तयं	 स्वीकुरुतः	 ।	 पर्तु	 ताभयां	 नीलकग्तदं	 न	 प्राप्म्	 ।	 तदा	

रुनचका	 उक््वती	 यत्	 यनद	 ्वयं	 न्वपरीतनदनश	 चल्तः	 सयाम	 तनह्त	 असमानभः	 अ्यनसमन्	 पाश््वे	

एकसय	नचह्सय	प्रयनोगः	करणीयः	इनत	।	अनेन	प्रकारेण,	पशय्तु	यत्	शू्यात्	लघु-सङ्खयायाः	पषिे	

चलनेन	 असमानभः	 एकसय	 नचह्सय	 प्रयनोगः	 अ्वशयं	 कत्तवयः	 अनसत	 ।	 एतदर्थं	 सङ्खयायाः	 पुरतः	
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ऋण	(-)	नचह्सय	प्रयनोगः	नक्यते	।	अनेन	इद	ंप्रदनश्ततं	भ्वनत	यत	्ऋणातमकनचह्यकु्ाः	सङ्खयाः	शू् यात	्
लघतुमाः	भ्वन्त	।	एताः	ऋणातमकसङ्खयाः	इतयचुय्ते	।	

एतत	्कु्व्त्तु

( कः कुत्र अम्ति )

	 भा्वय्त	ुयत	््ेन्व्ः	अनप	च	मनोहनः	0	सर्ानात	्न्वपरीतनदनश	चलनसय	प्रारमभ	ंकृत्व्तयौ	।	भा्वय्त	ु

यत	्0		इतयसय	दनषिणभागे	चनलतपादाः	‘+’	नचहे्न	ननरूनपताः	भ्वन्त	अनप	च		0		इतयसय	्वामभागे	

चनलतपादाः	‘-’	नचहे्न	ननरूनपताः	भ्वन्त	।	यनद	मनोहनः	शू् यात	्दनषिणभागे	5	पादान	्चलनत	तनह्त	तत	्

‘+5’	इनत	ननरूपनयतुं	शकयते	अनप	च	्ेन्व्ः	शू् यात	््वामभागे	5	पादान	्चलनत	तनह्त	तत	्‘-5’	इनत	

ननरूपनयतुं	शकयते	।	अरनुा	अरनोनलनखत-सर्ानान	्+	अर््वा	–	नचहे्न	ननरूपय्त	ु।

	 (a)				शू् यात	््वामभागे	8	पादाः	 	 (b)				शू् यात	्दनषिणभागे	7	पादाः	

	 (c)				शू् यात	्दनषिणभागे	11	पादाः	 	 (d)				शू् यात	््वामभागे	6	पादाः	

एतत	्कु्व्त्तु

( िि पषृ्ठभ्गे कः आगच्छन ्वतिणातेि )

प्ूव्ततन-उदाहरणषे	ु ्वयं	 दृष््व्तः	 यत	् यनद	 एकया	 रनातमकसंखयया	 	 समानं	 चलनीयम	् अनसत	 तनह्त	
्वयं	दनषिणभागे	चलामः	।	यनद	अनेन	प्रकारेण	के्वलं	1	पादः	चनलतः	भ्वनत	तनह्त	असमानभः	तसयाः	
सङ्खयायाः	

परा्वनत्त-सङ्खया	प्राप्ा	भ्वनत	।
	 अरनोनलनखतसङ्खयानां	परा्वनत्त-सङ्खयां	नलख्त	ु।	

सङ्ख्् परवमतिणानीसङ्ख््
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8
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0

	 यनद	असमानभः	ऋणातमकसंखयया	समानं	चलनीयं	चते	्तनह्त	्वामभागे	ग्तवयम	्।
	 यनद	्वामभागे	के्वलं	1	पादः	चनलतः	भ्वनत	तनह्त	असमानभः	तसयाः	सङ्खयायाः	प्ूव्त्वनत्तसङ्खया	
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प्राप्ा	भ्वनत	।

	 अरनुा	अरनोनलनखतसङ्खयानां	प्ूव्त्वनत्तसङ्खयां	नलख्त	ु।	

सङ्ख्् पूवणावमतिणानी सङ्ख््

10
8
5
3
0

6.1.1    ि्् सह एकं मिहं् ्््प्नतुि 
	 ्वयं	त	ुदृष््व्तः	यत	्कासा्चन	सङ्खयानां	परुतः	ऋणनचहं्	(	-	)	भ्वनत		।	
उदाहरणार्थं	यनद	्वयम	्आपनणकाय	दीयमानं	रनोनाल्सय	दयेरानश	ंदश्तनयतमु	्

इच्छामः	तनह्त	्वयम	्अममु	्‘	–	’		इनत	नलखामः	।
	 अरः	 एकसय	 आपनणकसय	 न्वत्तन्व्वरण-पन्जिका	 (account)	 	 दनश्तता	 अनसत	 या	 केषा्चन	
न्वशषे्वसतनूां	न्वक्यणने	प्राप्लाभसय	उत	नष्सय	न्व्वरण	ंददानत	।	

व्तूिन्ं न्ि ल्भः नष्टि्
सिुमितिमिह्द््र् 

मनरूपरि्
सष्तपत्रलम् 150	रू .................................
तण्ुलम् 250	रू .................................
कृषणमरीनचका 225	रू .................................
गनोरमूः 200	रू .................................
कलायत्रलम् 330	रू .................................

	 यतनो	नह	लाभः	अनप	च	नष्म	्द्यमनप	न्वपरीतनसर्नतरूपेण	अनसत	तनह्त	यनद	लाभ	ं‘+’	नचहे्न	ननरूपयामः	
तनह्त	नष्	ं’	–	’	नचहे्न	ननरूपयामः	।	उपट्र	दनश्ततायां	न्वत्तन्व्वरणयां	समनुचतनचह्सय	प्रयनोगपरुससरं	ट्रक्सर्ानं	
परूय्त	ु।	
	 ए्वम्ेव	अ्यनसर्तयः,	यत	्वयम	्एतादृशनचह्ानां	प्रयनोगं	कुम्तः	ताः	अरनोभागे	दत्ताः	सन्त	।	
	 यर्ा	 यर्ा	 ्वयम	्अरः	चलामः,	औ्नतयं	 ्यूनं	 भ्वनत	 ।	 इतरं्	 समदु्रसतलात्	अरसतनम	्औ्नतयं	
्वयं	एकया	ऋणातमकसंखयया	वयक्तीकतुथं	शकनुमः	अनप	च	समदु्रसतलात्	उपट्रतनम	् 	औ्नतयं	एकया	
रनातमकसंखयया	वयक्तीकतुथं	शकनुमः	।	
	 यनद	 अनजि्ततरनरानश	ं ’+’	 नचहे्न	 ननरूपयामः	 तनह्त	 वययीकृतं	 रनरानश	ं ‘	 –	 ’	 नचहे्न	 ननरूपनयतुं	 
शकनमुः	।	इतरं्	0o	C	इतयसय	उपट्रतनं	तापमानं	’+’	नचहे्न	ए्वम	्अरसतनं	तापमानं	‘	–	’	नचहे्न	ननरूनपतं	
कुम्तः	।	
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	 उदाहरणार्थं,	0o	C	तः	10o	्यनूः	तापमानः		–10o	C	इनत	नलखयते	।	
प्र्तनं कुवणानतुि

अरनोनलखतान	्समनुचतनचहे्न	सह	नलख्त	ु।
a)	 समदु्रतलात	्100	मी.	अरः	
b)	 0o	C	तः	25o	C	उपट्रतनः	तापमानः	
c)	 0o	C	तः	15o	C	्यनूः	तापमानः
d)	 0	तः	्यनूां	काः	अनप	प्चसङ्खयाः	

6.2    पूर ण्ाङ्कः 

स्व्तसमात	्प्ूवथं	ज्ातसङ्खयाः	प्राकृतसङ्खयाः,	अर्ा्तत	्1,2,3,4,…	सन्त	।	यनद	्वयं	प्राकृतसङ्खयानां	

सङ्ग्ह	ेशू् यं	सनममनलतं	कुम्तः	तनह्त	असमानभः	सङ्खयानां	एकः	नतूनसङ्ग्हः	लभयते	।	एताः	सङ्खयाः	

पणू्तसङ्खयाः	इतयचुय्ते	।	इतरं्	0,1,2,3,4,…	पणू्तसङ्खयाः	सन्त		।	नद्तीये	अधयाये	भ्व्तः	एतासां	

सङ्खयानां	न्वषये	अधययनं	कृत्व्तः	।	अरनुा	असमानभः	ज्ातं	यत	्ऋणातमकसङ्खयाः,	यर्ा		–1,	–	2,	

–	3,	–	4,	–	5,…		अनप	भ्वन्त		।	यनद	्वयं	पणू्तसङ्खयानभः	सह	एताः	ऋणातमकसङ्खयाः	मलेयामः	

तनह्त	असमानभः	सङ्खयानाम	्एकः	नतूनसङ्ग्हः	प्राप्ः	भ्वनत,	यः	1,2,3,…,	–1,	–	2,	–	3,	–	4,…	

अनसत	।	सङ्खयानाम	्एषः	सङ्ग्हः	पणूा्तङ्कानां	सङ्ग्हः	इतयचुयते	।	

	 अनसमन	् सङ्ग्ह	े 1,2,3,…	 रनातमकपणूा्तङ्काः	 इतयचुय्ते	 अनप	 च	 –1,	 –	 2,	 –	 3,…	

ऋणातमकपणूा्तङ्काः	इतयचुय्ते	।	

	 आया्त,ु	अममु	्अरनोनलनखतया	कृनतद्ारा	अ्वग्तुं	प्रयतनं	कुम्तः	।	भा्वय्त	ुएताः	आकृतयः	सममखु	े
नलनखतसङ्खयानाम	्अर््वा	तासां	सङ्ग्हाणां	ननरूपण	ंकरनोनत	।	

प्राकृतसङ्खयाः

पणू्तसङ्खयाः

ऋणातमकपणूा्तङ्काः

शू् यम्

पणूा्तङ्काः

	 अरनुा	 पणूा्तङ्कानां	 सङ्ग्हम	्अरनोनलनखत-आरेखणद्ारा	अ्वगमनयतुं	 शकयते,	 यनसमन	् प्ूववोक्ाः	
स्वा्तः	सङ्खयाः	तर्ा	तासां	सङ्ग्हाः	सनममनलताः	सन्त	।	
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पणूा्तङ्कः

6.2.1 सङ्ख््रेख्््ः उपरर पूर ण्ाङ्क्न्ं मनरूपरि ्

ऋणातमकपणूा्तङ्काः रनातमकपणूा्तङ्काः

	 एकां	रेखाम	्आनलखय	तसयाः	उपट्र	समानदरेू	का्चननि्दनू	्सर्ापय्त,ु	यर्ा	उपट्रतने	नचते	दनश्ततम	्

अनसत	।	एतेष	ुएकं	नि्दु	ंशू् येन	अङ्नकतं	कु्व्त्त	ु।	शू् यसय	दनषिणभागे	नसर्ताः	नि्द्वः	रनातमकपणूा्तङ्काः	

सन्त	अनप	च	ते	+1,+2,+3	अर््वा	1,2,3,	इतयानदनभः	अङ्नकताः	सन्त	।	्वामभागे	नसर्ताः	नि्द्वः	
ऋणातमकपणूा्तङ्काः	सन्त	अनप	च	ते		–1,	–	2,	–	3	इतयानदनभः	अङ्नकताः	सन्त	।	

	 असयां	रेखायां	–	6	इनत	अङ्नकतं	कतुथं	्वयं	शू् यसय	्वामभागे	6	नि्दपुय्त्तं	चलामः	।	(आकृनतः	6.1)

	 असयां	रेखायां	+2	इनत	अङ्नकतं	कतुथं	्वयं	शू् यसय	दनषिणभागे	2	नि्दपुय्त्तं	चलामः	(आकृनतः	6.2)	

प्र्तनं कुवणानतुि
सङ्खयारेखायाः	उपट्र	3,	7,	 -	4,	 -	8,	 -1	अनप	च	 	–	3	इतयेताः	सङ्खयाः	अङ्नकताः	

6.2.2   पूर ण्ाङ्क्न्ं क्रिबद्धति्  

एकनसमन	्ग्ाम	ेरमणः	अनप	च	इमरानः	्वसतः	यत	सनोपानयकु्ः	कश्न	कूपः	अनसत	।	अनसमन	्कूपे	तलपय्त्तं	
आहतय	25	सनोपानानन	सन्त	।	

	 एकनसमन	् नदने	तयौ	द्यौ	अनप	कूपसय	अ्तः	गतयौ	 ।	तत	तयौ	
प्राप््व्तयौ	यत	्जिलसतरपय्त्तं	8	सनोपानानन	सन्त	 ।	तयौ	एतत	्
द्रष््ट	ं ननरा्तट्रत्व्तयौ	 यत	् ्वषा्तपतनान्तरं	 कूपः	 नकयतपय्त्तं	
पटू्रतः	भन्वषयनत	इनत	।	तयौ	अनसमन	्समये	यः	जिलसतरः	अनसत	
तसयनोपट्र	शू् यम	्अङ्नकतं	कृत्व्तयौ	तर्ा	तसयनोपट्र	नसर्तेष	ु
सनोपानेष	ुक्मशः	1,2,3,4,…	इनत	अङ्नकत्व्तयौ	।	्वषा्तयाः	
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अन्तरं	तयौ	दृष््व्तयौ	यत	्जिलसतरः	6	सनोपानपय्त्तं	्वनर्ततः	
अनसत	इनत	।	कनतचन	मासान्तरं,	तयौ	दृष््व्तयौ	यत	्जिलसतरः	
शू् यात	्3	सनोपानानन	अरः	गतः	अनसत	इनत	।	अरनुा	तयौ
जिलसतरसय	अरः	पतनं	सङ्गतसनोपान्रः	अङ्नकतं	 कृत्वा	 द्रष््ट	ं नचन्तत्व्तयौ	 ।	 नकं	भ्व्तः	तयनोः	 कृते	
साहाययम	्आचरन्त	?

	 सहसा	 रमणः	 समरनत	 यत	् सः	 एकसय	 िहृत-्ि्रसय	 उपट्र	

शू् यादनप	अरसतनाः	नलनखताः	सङ्खयाः	दृष््वान	्आसीत	्।	इमरानः	

एतत	्प्रनत	धयानाकष्तण	ंकरनोनत	यत	्शू् यसय	उपट्रतनानां	सङ्खयानां	

तर्ा	च	अरसतनानां	सङ्खयानां	भदेम	्अ्वग्तुं	 यः	कनोऽनप	 न्वनरः	

सयाद्ेव	 इनत	 ।	 तदा	 रमणः	 समरनत	 यत	् 	शू् यात	्अरनोनलनखतानाम	्

अङ्कानां	 परुतः	 ऋणनचह्म	् आसीत	् ।	 अतः	 सः	 शू् यात	् अरः	

नसर्तयनोः	द्यनोः	सनोपानयनोः	उपट्र	–1,	–	2,	–	3		इनत	अङ्नकत्वान	्।	

	 अतः	अरनुा	जिलसतरः	–	3	अनसत		(शू् यात	्तीनण	सनोपानानन	अरः)	।	एतदन्तरं,	जिलसय	उपयनोग-

कारणात	् जिलसतरः	 इतनोऽनप	 एक-सनोपानपय्त्तम	्अरः	 पतनत	अनप	च	 	 –	 4	 	 भ्वनत	 ।	 भ्व्तः	 द्रष््ट	ं

शकन्ुवन्त	यत	्–	4	<	–	3	अनसत	इनत	।	

	 उपट्र	उक्म	्उदाहरण	ंनच्तय्तः	म्जिषूाम	्>	अर््वा	<	नचहे्न	परूय्त	ु।	

	 			0	 	 -1	 	 	 -100	 	 -101

	 -50	 	 -70	 	 	 50	 	 -51

	 -53	 	 -5	 	 	 -7	 	 1

	 आया्त,ु	अरनुा	पनुः	तान	्पणूा्तङ्कान	्पशयामः	ये	एकसयाः	सङ्खयारेखायाः	उपाट्र	ननरूनपताः	सन्त	
।	
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आकृनतः	6.3
	 ्वयं	जिानीमः	यत	्7	>	4	भ्वनत	ए्वम	्उपट्र	आनलनखतया	सङ्खयारेखया	्वयं	पशयामः	यत	्सङ्खया	7	
संखयया	4	इतयनया	दनषिणभागे	अनसत	(आकृनतः	6.3)।	

	 इतरं्,	4	>	0	अनप	च	सङ्खया	4,	0	इनत	सङ्खयायाः	दनषिणभागे	अनसत	।	अरनुा	0	सङ्खया	-3	इनत	
सङ्खयया	इतयनया	दनषिणभागे	अनसत	इतयतः	0	>	–	3		अनसत	।	पनुः	-3	इनत	सङ्खया	-8	इनत	अनया	
सङ्खयया	दनषिणभागे	अनसत	इतयतः	–	3	>	–	8	अनसत	।	
	 इतरं्,	्वयं	पशयामः	यत	्सङ्खयारेखायां	यदा	्वयं	दनषिणभागे	चलामः	तनह्त	सङ्खयायाः	मानम	्अनरकं	
भ्वनत	तर्ा	च	्वामभागे	यनद	्वयं	चलामः	तनह्त	सङ्खयायाः	मानं	्यनंू	भ्वनत	।	

	 अतः,	–	3	<	–	2,	–	2	<	–	1,	–	1	<	0,	0	<	1,	1	<	2,	2	<	3	इतयादयः	।

	 अतः	पणूा्तङ्कानां	सङ्ग्हम	्	....,	–	5,	–4,	–3,–	2,–	1,	0,	1,	2,	3,	4,	5	…	इनत	अनप	लेनखतुं	
शकयते	।	

प्र्तनं कुवणानतुि

अरनोनलनखतसङ्खयायगुमान	्>	अर््वा	<	इतयसय	प्रयनोगं	कु्व्त्तः	तलुनां	कु्व्त्त	ु।	
	 0	 	 -8	 ;	 -1	 	 -15

	 5	 	 -5	 ;	 11	 	 15

	 0	 	 6	 ;	 -20	  2

रनोनहणी	उपयु्तक्प्रश्न्रः	ननमननलनखतननषकषा्तन	्प्रापननोनत	।	
a)	 प्रतयेकं	रनातमकपणूा्तङ्कः	प्रतयेकं	ऋणातमक-पणूा्तङ्कात	्िहृद्भ्वनत	।	
b)	 शू् यं	प्रतयेकं	रनातमकपणूा्तङ्कात	्लघ	ुभ्वनत	।	
c)	 शू् यं	प्रतयेकं	ऋणातमकपणूा्तङ्कात	्िहृद्भ्वनत	।	
d)	 शू् यम	्एकः	ऋणातमकपणूा्तङ्कः	अनप	न	तर्ा	रनातमकपणूा्तङ्कः	अनप	न	अनसत	।
e)	 कानप	सङ्खया	शू् यात	्दनषिणभागे	नकयदू्रं	भ्वनत	ता्वती	िहृती	भ्वनत	।	
f)	 कानप	सङ्खया	शू् यात	््वामभागे	नकयदू्रं	भ्वनत	ता्वती	लघ्वी	भ्वनत	।	
नकं	भ्व्तः	ताम	्अनमुनोदयन्त	?	उदाहरण	ंददत	ु।

उद्हररि ्1    :	 सङ्खयारेखां	दृष्््वा	अरनोनलनखतप्रश्नानाम	्उत्तरं	नलख्त	ु।	
	 –8	अनप	च	–2		एतयनोः	मधये	काः	काः	पणूा्तङ्कसङ्खयाः	सन्त	?	एतास	ुका	सङ्खया	

िहृत्तमा	अनसत	?	तर्ा	का	सङ्खया	लघतुमा	अनसत	?
सि्ध्नि ्      :  –8	अनप	च	–2		एतयनोः	मधये	नसर्तसङ्खयाः	–7,	–	6,	–	5,	–	4	अनप	च	–3	सन्त	

।	एतास	ु	–3	िहृत्तमा	सङ्खया	अनसत			अनप	च		–7	लघतुमा	सङ्खया	आनसत	।	

्मद अहं शून््् उपरर न ्््ि ्तिमहणा िि िलनेन मकं भवमति ?

आया्त,ु	सलमया	अनप	च	रुनचकया	प्ूवथं	क्तीन्त-क्ती्ायाः	न्वषये	न्वचारं	कुम्तः	।	भा्वय्त	ुयत	्रुनचकायाः	

चीनिका	2	सङ्खयायां	अनसत	।	अनग्म-पया्तये	तया	रक्ाषिः	प्रापयते	अनप	च	तसय	षिेपणने	सङ्खया	3	प्राप्ा	
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भ्वनत	।	असयार््तः	ए्वम	्अनसत	यत	्सा	2	सङ्खयायाः	दनषिणभागे	3	सर्ानं	चनलषयनत	।	

ए्वम्ेव	सा	5	सङ्खयायां	।	

	 अपरनसमन	्पषिे	यनद	सलमा	1	सङ्खयायाः	उपट्र	आसीत	्अनप	च	सयतूात	्नीलाषिं	 ननषकासयनत,	
यसय	षिेपणने	सा	3	सङ्खयां	प्रापननोनत	।	असयार््तः	ए्वम	्अनसत	यत	्सा	1	सङ्खयायाः	्वामभागे	3	सर्ानं	
चलनत	।	इतरं्	सा	–	2	प्रापननोनत	।	

	 सङ्खयारेखां	दृष्््वा	अरनोनलनखतप्रश्नानाम	्उत्तरं	नलख्त	ु।	

उद्हररि ्2   :	 (a)	-3	इतयनसमन	्एकः	नप्जिः	सर्ानपतः	अनसत	।	–	9	पय्त्तं	ग्तमु	्असमानभः	
कसयां	नदशायां	कनत	चरणानन	ग्तवयानन	भ्वन्त	?	

	 (b)	यनद	्वयं	-6	इनत	सङ्खयायाः	दनषिणभागे	इतनोऽनप	4	चरणानन	चलामः	तनह्त	कां	
सङ्खयां	प्रापनमुः	?	

सि्ध्नि ्     :	 (a)	असमानभः	–	3	इनत	सङ्खयायाः	्वामभाग	े	इतनोऽनप	6	चरणानन	ग्तवयानन	भ्वन्त	।	
	 (b)	 यनद	 ्वयं	 -6	 इनत	 सङ्खयायाः	 दनषिणभागे	 इतनोऽनप	 4	 पदानन	 

	 चलामः	तनह्त		्वयं	–	2		सङ्खयां	प्रापनमुः	।
  

    अभ््सः 6.1

1.	 अरनोनलनखतानां	न्वपरीतं		नलख्त	ु।		

	 (a)	 भारे	्वनृ्धः		 (b)	 30	नक.मी	उत्तरनदशा
	 (c)	 326	नक्.प्ूव्तम	्	(d)		700	रू	इतयसय	नष्म	्	(e)		समदु्रतलात	्100	मी.	उपट्र

2.	 अरनोनलनखतेष	ुप्रयकु्सङ्खयाः	समनुचतं	नचहं्	संसर्ापय	पणूा्तङ्कानां	रूपेण	नलख्त	ु।	
	 a)	 एकं	्वाययुानं	भमूःे	2000	मीिर	्औ्नतये	उ्््यनत	।	
	 b)	 एकं	जिलयानं	समदु्रसतरात	्800	मी.	अ्तः	चलनत	।	
	 c)	 न्वत्तकनोश	े200	रू.	ननयनोजिनम	्।
	 d)	 न्वत्तकनोशात	्700	रू.	ननषकासनम	्।
3.	 अरनोनलनखतसङ्खयाः	सङ्खयारेखायां	ननरूनपताः	कु्व्त्त	ु।	
	 (a)	+	5	 (b)	–	10	 (c)	+	8	 (d)	–	1	
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4.		 संलगनाकृतयौ	एका	ऊध्वा्तररा	सङ्खयारेखा	दनश्तता	अनसत	या	पणूा्तङ्कान	्ननरूपयनत	। 
इमां	रेखां	पशय्त	ुअनप	च	अरनोनलनखतनि्दनूां	सर्ानं	जिान्त	ु।	

	 (a)	 यनद	नि्दःु	D	पणूा्तङ्कः	+8	अनसत	तनह्त	–	8	यकु्ः	नि्दःु	कः	अनसत	?	
	 (b)	 नकं	G	एकः	ऋणातमकः	पणूा्तङ्कः	अनसत	?	अर््वा	रनातमकः	पणूा्तङ्कः	अनसत	?	
	 (c)	 नि्दनोः	B,	E	नि्द्नोः	सङ्गतपणूा्तङ्कयौ	नलख्त	ु।	
	 (d)	 असयाः	सङ्खयारेखायाः	उपट्र	अङ्नकतनि्दनूां	मधये	कसय	मानं	्यनूतम	ंअनसत	?	
	 (e)	 स्वा्तन	्नि्दनू	्तेषां	मानानाम	्अ्वरनोहणक्मे	नलख्त	ु।	
5.	 अरः	्वष्तसय	न्वशषेनदनेष	ुभारतसय	प्चसर्ानेष	ुनसर्ततापमानसचूी	दत्ता	अनसत	।

  ्््नि ्   ति्पि्नः

	 नसयानचनम	् 	 0o	C		तः			10o	C	अरः	_______________
	 नशमला	 	 	 0o	C		तः			2o	C	अरः	 _______________
	 अहमदािादः	 	 0o	C		तः			30o	C	उपट्र	_______________
	 दहेली	 	 	 0o	C		तः			20o	C	उपट्र	_______________
	 श्ीनगरम	् 	 	 0o	C		तः			5o	C		अरः	 _______________
	 (a)	 एतेषां	सर्ानानां	तापमानान	्पणूा्तङ्कानां	रूपेण	ट्रक्सर्ानेष	ुनलख्त	ु।	
	 (b)	 अरनोनलनखतसङ्खयारेखा	 तापमानान	् न्ग्ी-सेनलशयस	् (	 Degree	 Celsius	 )	 
	 	 इतयनसमन	्ननरूपयनत	।	

	 सङ्खया-रेखायाम	्उक्सर्ानानां	नाम	तेषां	तापमानेन	सह	अङ्कय्त	ु।
	 (c)	 कतम	ंसर्ानं	अनरकं	शीतलं	भ्वनत	।	
	 (d)	 तेषां	सर्ानानां	नाम	नलख्त	ुयेषां	तापमानं		10o	C	तः	उपट्र	सयात	्।	
6.	 अरनोनलनखतयगुमषे	ुकतमा	कतमा	सङ्खया-रेखायाः	उपट्र	अ्य-सङ्खयायाः	दनषिणभागे	अनसत	।	
	 (a)	 2,	9	 (b)	 –	3,	–	8		 (c)	 0,	–	1	
	 (d)	 –	11,	10		 (e)	 –6,	6		 (f)	 1,	–100
7.		 अरः	दत्तयगुमानां	पणूा्तङ्कानां	मधये	न्वद्यमानपणूा्तङ्कान	्नलख्त	ु।	(आरनोहणक्म)े
	 (a)	 0		अनप	च	–	7	 (b)	 –	4	अनप	च	4
	 (c)	 –	8		अनप	च	–	15		 (d)	 –	30	अनप	च	–	23	
8.	 (a)			–	20	तः	अनरकतरान	्चतरुः	ऋणातमक-पणूा्तङ्कान	्नलख्त	ु।	
	 (b)			–	10	तः	्यनूतरान	्चतरुः	ऋणातमक-पणूा्तङ्कान	्नलख्त	ु।	

9.	 अरनोनलनखतकर्नं	सतयम	्अर््वा	असतयम	् इनत	 नलख्त	ु ।	यनद	कर्नम	्असतयम	्अनसत,	तनह्त	 
	 सतयं	कु्व्त्त	ु।	

	 (a)	 सङ्खया-रेखायां	–	8,	–	10	इतयसय	दनषिणभागे		अनसत	।	
	 (b)	 सङ्खया-रेखायां	–	100,	–	50	इतयसय	दनषिणभागे	अनसत	।	
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	 (c)	 लघतुमः	ऋणातमकः	पणूा्तङ्कः	–	1	अनसत	।	
	 (d)	 –	26,	–	25	तः	िहृदनसत	।	
10.	 एकां	सङ्खयारेखाम	्आनलख्त	ुअनप	च	अरनोनलनखतप्रश्नानाम	्उत्तरं	नलख्त	ु।
	 (a)	 यनद	्वयं	–	2	इतयसय	दनषिणभाग	े4	पादान	्चलामः	तनह्त	्वयं	कसयाः	सङ्खयायाः	समीपं	प्रापसयामः	
?
	 (b)	यनद	्वयं	1	इतयसय	अन्तरं	5	पादान	्चलामः	तनह्त	्वयं	कसयाः	सङ्खयायाः	समीपं	प्रापसयामः	
?
	 (c)	 यनद	्वयं	सङ्खयारेखायां		–	8		इतयत	समः	तनह्त	–	13		प्राप्मु	्असमानभः	कसयां	नदनश	ग्तवय	ंभ्वनत	
?
	 (d)	यनद	्वयं	सङ्खयारेखायां	–	6	इतयत	समः	तनह्त	–	1	प्राप्मु	्असमानभः	कसयां	नदनश	ग्तवय	ंभ्वनत	
?
6.3    पूर ण्ाङ्क्न्ं ्ोगः 

एतत	्कु्व्त्तु

( उपरर अमप ि अधः गिनि ्)
मनोहनसय	गहृ	े्छदःे	उपट्र	ग्तमु	्अनप	च	अरः	्वसतभुण्ागारं	ग्तुं	सनोपानानन	नननम्ततानन	सन्त	।	आया्त,ु	
्छदःे	 उपट्र	 ग्तुं	 न्वद्यमानसनोपानानां	 सङ्खयाः	 रनातमकपणूा्तङ्काः	 इनत	 तर््र्व	 ्वसतसुंरषिणालसय	
सनोपानानां	 सङ्खयाः	 	 ऋणातमकपणूा्तङ्काः	 इनत	 भा्वय्त	ु तर्ा	 भनूमसतरे	 ननरूनपतसङ्खयां	 0	 इनत	
भा्वय्त	ु।	

अरनोनलनखतप्राश्नानाम	्उत्तरं	ददत	ुअनप	च	स्व-उत्तरान	्पणूा्तङ्कानां	रूपेण	नलख्त	ु।	

(a)	 भनूमतलात	्6	सनोपानानन	उपट्र	चल्त	ु।	

(b)	 भनूमतलात	्4	सनोपानानन	अरः	चल्त	ु।	
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(c)	 भनूमतलात	्5	सनोपानानन	उपट्र	चल्त	ुअनप	च	पनुः	ततः	3	सनोपानानन	उपट्र	चल्त	ु।	

(d)	 भनूमतलात	्6	सनोपानानन	अरः	चल्त	ुअनप	च	पनुः	ततः	2	सनोपाने	अरः	चल्त	ु।

(e)	 भनूमतलात	्5	सनोपानानन	अरः	चल्त	ुअनप	च	ततः	12	सनोपानानन	उपट्र	चल्त	ु।	

(f)	 भनूमतलात	्8	सनोपानानन	अरः	चल्त	ुअनप	च	पनुः	ततः	5	सनोपानानन	अरः	चल्त	ु।	

(g)	 भनूमतलात	्7	सनोपानानन	उपट्र	चल्त	ुअनप	च	पनुः	ततः	10	सनोपानानन	अरः	चल्त	ु।	

अमीना	एतान	्अरनोनलनखतरीतया	नलनखत्वती	।	
(a)	 +6		 (b)	 –	4	
(c)	 (+5)	+	(+	3)	=	+	8	 (d)	 (	-	6	)	+	(	-	2	)	=	-	4	
(e)	 (-5)	+	(+	12)	=	+	7		 (f)	 (-	8)	+	(+	5)	=	-	3	
(g)	 (+	7)	+	(-	10)	=	17

	 सा	का्चन	दनोषान	्कृत्वती	।	नकं	भ्व्तः	तसयाः	उत्तरसय	परीषिण	ंकतुथं	शकन्ुवन्त	अनप	च	दनोषान	्
समीकतुथं	प्रभ्वन्त		?
प्र्तनं कुवणानतुि
भमूःे	 उपट्र	 नतय्तकसङ्खयारेखायाः	 रूपेण	 एकाम	्आकृनतं	 रचय्त	ु यर्ा	 अरः	 दनश्तता	 अनसत	 ।	
उपट्र	 उक्नोदाहरण	े दत्तप्रश्न्रः	 सदृशान	्काननचन	 प्रश्नान	् ननमा्त्त	ुअनप	च	 पनुः	 तान	् समारातुं	 स्व	
नमतानणकर्य्त	ु।	

 एक् क्ररीड् 
एकां	सङ्खयापट्टिकां	स्वीकु्व्त्त	ुयसयाः	उपट्र	+	25	तः	–	25	पय्त्तं	पणूा्तङ्काः	नलनखताः	सयःु	।	

	 द्यौ	अषियौ	स्वीकु्व्त्त	ुययनोः	मधये	एकसय	उपट्र	1	तः	6	पय्त्तं	सङ्खयाः	अङ्नकताः	सयःु	एकसय	उपट्र	

तीनण	“+”	नचह्ानन	अनप	च	तीनण	“-”	नचह्ानन	अङ्नकतानन	भ्वेयःु	।	

	 क्ती्काः	नभ्न-नभ्न्वणा्ततमकान	्	नप्जिान	्सङ्खयापट्टिकायाः	उपट्र	0	सर्ानसय	उपट्र	सर्ापयन्त	।	

द्यनोः	अनप	अषियनोः	षिेपणान्तरं	क्ती्कः	पशयनत	यत	्सः	तयनोः	अषियनोः	नकं	प्राप््वान	्इनत	।	यनद	प्रर्माषिात	्

3	अनप	च	नद्तीयाषिात	्	-	आगच्छनत	तनह्त	तेन	–	3	प्राप्म	्अनसत	।	यनद	प्रर्माषिात	्5	अनप	च	नद्तीयाषिात	्

+	आगच्छनत	तनह्त	तेन	+	5	प्राप्म	्अनसत	।	
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	 यनद	क्ती्केन	 +	 नचहं्	 प्रापयते	 तनह्त	 सः	अनग्मायां	 नदनश	 (+	 25	 प्रनत)	 चलनत	 यनद	 केनानप	 
क्ती्केन	–	नचहं्	प्रापयते	तनह्त		सः	पषृ्तः	चलनत	(	-	25	प्रनत	)	।	

	 प्रतयेकं	क्ती्कः	अषिद्यमनप	सह्र्व	नषिपनत	।	यः	क्ती्कः	यसय	नप्जिः		–	25	सङ्खयां	प्रापननोनत	

सः	क्ती्ातः	िनहभ्त्वनत	अनप	च	यसय	नप्जिः	+	25	सङ्खयां	सपशृनत	सः	न्वजियी	भ्वनत	।	

	 भ्व्तः	इमाम्ेव	क्ती्ां	एतादृशानन	12	सफनोरकपतानण	येषामपुट्र	+	1,	+2,	+	3,	+	4,	+	5,	+	

6	तर्ा	–	1,	–	2,	–	3,	–	4,	–	5,	–	6	इनत	सङ्खयाः	अङ्नकताः	सयःु,	तानन	स्वीकृतय	अनप	क्तीन्तुं	 
शकन्ुवन्त	।	सफनोरकपतस्वीकारसय	प्रतयेकं	प्रयतनसयान्तरं	एतानन	नमश्ीकु्व्त्त	ु।

कमला,	रेशमा	अनप	च	मीनःू	इमां	क्ती्ां	क्ती्न्त				

	 कमला	 नतष	ु उत्तमप्रयतनेष	ु +	 3,	 +	 2,+	 6	 	 प्राप््वती	 ।	 सा	 तसयाः	 गणनकं	 	 +	 11	 	 उपट्र	 
सर्ानपत्वती	।	रेशमा	–	5,	+	3,	+	1	प्राप््वती	।	सा	–	1		उपट्र	सर्ानपत्वती	।	मीनःू	+	4,	–	3,	–	2	
प्राप््वती	।	सा	कुत	सर्ापयेत	्?	–	1	उपट्र	अर््वा		+	1	उपट्र	?

एतत	्कु्व्त्तु

	 द्यनोः	न्वनभ्न्वण्तयनोः	तद्यर्ा	श्ेतसय	कृषण्वण्तसय	च	द्यौ	कु््मलयौ	स्वीकु्व्त्त	ु।	आया्त	ुकन्चत	्
श्ेतकु््मलं	(+	1)	इनत	कृषणकु््मलम	्(-	1)	च		इनत	रूपेण	वयक्तीकु्व्त्त	ु।	एकः	श्ेत-कृषणयगुमः	शू् यं	
वयक्तीकरनोनत	अर्ा्तत	्[	1	+	(	-	1)	=	0	]	।

	 अरनोनलनखतसाट्रणयां,	पणूा्तङ्काः	्वणणीयकु््मलानां	साहाययेन	दनश्तताः	सन्त	।	

न्वनभ्न्वणणीय-कु््मलाः पणूा्तङ्कः

=					5

=				-3

=				0

	 आया्त	ु एतेषां	 ्वणणीयकु््मलानां	 साहाययेन	 पणूा्तङ्कानां	 यनोजिनं	 कुम्तः	 ।	अरनोनलनखतसाट्रणीं	
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पशय्त	ुअनप	च	तान	्पणूथं	कु्व्त्त	ु।	

(+3)	+	(+2)	=	+5

(-2)	+	(-1)	=	-3

........................

........................

 ्मद भवनतिः धन्तिकपूर ण्ाङ्कद््ं प्र्पनुवमनति तिमहणा ति्ोः ्ोजनं कुवणानतुि । ््् (+ 3) + (+ 
2) = + 5  [ 3 + 2 ] अम्ति । ्मद भवनतिः ऋर्तिकपूर ण्ाङ्कद््ं प्र्पनुवमनति तिमहणा ति््मप तिय़ोः 
्ोजनं कुवणानतुि मकनतुि उत्तरे ऋरमिहं् ( - ) ्््प्नतुि । ््् (- 2) + (- 1) = - 3 अम्ति । 

प्र्तनं कुवणानतुि
अरनोनलनखतानां	यनोगं	जिान्त	ु।	
(a)	 (	-	11	)		+	(	-	12	)		 (b)	 (	+10	)		+	(	+	4	)
(c)	 (	-	32	)	+	(	-	25	)	 (d)	 (+	23	)	+	(	+	40	)

	 अरनुा	 एतेषां	 नप्जिानां	 साहाययेन	रनातमकम	् एकं	 पणूा्तङ्कं	ऋणातमकेन	 एकेन	 पणूा्तङ्केन	सह	

यनोजिय्त	ु।	नप्जिान	्यगुमषे	ुअपसारय्त	ु।	अर्ा्तत	्एकं	श्ेत-नप्जिम	्अनप	च	एकं	नप्जंि	सह्र्व	अपसारय्त	ु	

[	यतः	(+1)	+	(-	1	)	=	0	]	।	अ्वनशष्ानां	नप्जिानां	ननरीषिण	ंकु्व्त्त	ु।	

	 भ्व्तः	द्रष््ट	ंशकन्ुवन्त	यत	्4	–	3		=	1	अनसत	अनप	च		-	4	+	3	=	-	1	अनसत	।	

 अतिः ्मद भवम्भः एकः धन्तिकपूर ण्ाङ्कः एकेन ऋर्तिकपूर ण्ाङ्केन सह ्ोजनी्ः 

अम्ति तिमहणा भवम्भः सङ्ख््तिकि्नं दृष््टव् ्ोजनी्ः (सङ्ख््द््े अमप बहृतसङ्ख््ि ्अनवेष्ट्ट  ं

ति्् सह  मवद्यि्न ंमिहं् त्जनतुि ) ।	साहाययार््तम	्इतनोऽनप	अ्यानन	उदाहरणानन	अरनोनलनखतानन	सन्त	।	
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	 (c)			(	+	5	)	+	(	-	8	)	=	(	+	5	)+	(-	5	)	+	(	-	3	)	=	0	+	(	-	3	)	=	(	-	3	)

	 (d)			(	+	6	)	+	(	-	4	)	=	(	+	2	)	+	(	+	4	)	+	(	-	4	)	=	(	+	2	)	+	0	=	+	2	

प्र्तनं कुवणानतुि
अरनोनलनखतानां	यनोगफलं	जिान्त	ु।	
(a)	 (	-	7	)	+	(	+	8	)	 (b)	 (	-	9	)	+	(	+	13	)
(c)	 (	+	7	)	+	(	-	10	)	 (d)	 	(	+	12	)	+	(	-7	)

6.3.1    सङ्ख््-रेख्््ः उपरर पूर ण्ाङ्क्न्ं ्ोजनं (्ोगः)

न्वनभ्न्वणा्ततमकानां	 नप्जिानां	प्रयनोगपरुससरं	पणूा्तङ्कानां	यनोजिनं	
स्व्तदा	 सरलं	 न	भ्वनत	 ।	 नकम	्असमानभः	 यनोजिनं	कतुथं	 सङ्खया-
रेखायाः	प्रयनोगः	करणीयः	अनसत	?	

	 (i)			आया्त,ु	सङ्खयारेखायाः	उपट्र	3	अनप	च	5	यनोजिय्त	ु।	

आकृनतः	6.4

	 सङ्खयारेखायां	प्ूवथं	्वयं		0		तः	प्रारभय	दनषिणभागे	3	पादान	्सर्ापयामः	अनप	च	3	इनत		प्रापनमुः	।	

पनुः	्वयं	3	इतयसय	दनषिणभागे	5	पादान	्चलामः	अनप	च	8	प्रापनमुः	(आकृनतः	6.4)।	इतर्म	्असमानभः		

3	+	5	=	8	प्राप्ः	भ्वनत	।

	 (ii)			आया्त	ु	सङ्खयारेखायाः	उपट्र	–	3	अनप	च	–	5	यनोजिय्त	ु।

आकृनतः	6.5

	 सङ्खयारेखायां	प्ूवथं	्वयं	0	तः	प्रारभय	्वामभागे	3	पादान	्चलामः	अनप	च	–	3	प्रापनमुः	।	पनुः	

्वयं	–	3		तः	्वामभागे	इतनोऽनप	5	पादान	्चनलत्वा	–	8		प्रापनमुः	(आकृनतः	6.5)।	

	 इतर्म,्	असमानभः	(-	3)	+	(	-	5	)	=	-	8		प्राप्ः	भ्वनत	।	

	 ्वयं	पशयामः	यत	्यनद	्वयं	नकमनप	रनातमकपणूा्तङ्कद्यं	यनोजियामः	चते	्	तनह्त	यनोगः	एकः	रनातमकः	

पणूा्तङ्कः	भ्वनत	।		यनद	्वयम	्ऋणातमकपणूा्तङ्कद्यं	यनोजियामः	तनह्त	यनोगः	एकः	ऋणातमकपणूा्तङ्कः	

भ्वनत	।	
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(iii)	 कलपनां	कु्व््त त,ु	्वयं	सङ्खयारेखायां	(	+	5	)	अनप	च	(	-	3	)	एतदद््यनोः	यनोग	ंज्ातमु	्इच्छामः	।	

आकृनतः	6.6

	 प्ूवथं	्वयं	सङ्खयारेखायां	0	तः	प्रारभय	दनषिणभागे	5	पादान	्चनलत्वा	5	प्रापनमुः	।	पनुः	्वयं	5	तः	
्वामभागे	3	पादान	्चनलत्वा	2	प्रापनमुः	(आकृनतः	6.6)	।	

	 इतरं्		(	+	5	)	+	(	-	3	)	=	2	अनसत	।			

	 (iv)	इतर्म्ेव	आया्त	ुसङ्खयारेखायां	(	-	5	)	अनप	च	(	+	3	)	एतदद््यनोः	यनोगं	कु्व्त्त	ु।	

आकृनतः	6.7

	 प्ूवथं	 ्वयं	 0	तः	प्रारभय	्वामभागे	 5	पादान	्चलामः	अनप	च	–	5	 	प्रापनमुः	 ।	 पनुः	्वयं	 	 -	 5	तः	
दनषिणभागे	3	पादान	्चनलत्वा	–	2	प्रापनमुः	।	

	 इतरं्	(-	5)	+	(	+	3	)	=	-	2	अनसत	(आकृनतः	6.7)	।	

	 यनद	 केनानप	 पणूा्तङ्केन	 सह	 एकः	 रनातमकपणूा्तङ्कः	 यनोनजितः	 भ्वनत	 तनह्त	 पट्रणामपणूा्तङ्कः	
दत्तपणूा्तङ्कतः	 िहृत	् भ्वनत	 ।	 यनद	 केनानप	 पणूा्तङ्केन	 ऋणातमकपणूा्तङ्कः	 यनोनजितः	 भ्वनत	 तनह्त		
पट्रणामपणूा्तङ्कः	दत्तपणूा्तङ्कतः	लघमुान	्भ्वनत	।

प्र्तनं कुवणानतुि
1.	सङ्खयारेखायाः	प्रयनोगपरुससरं	अरनोनलनखतानां	यनोगफलं	जिान्त	ु।

	 (a)	 (	-	2	)	+	6	 (b)	 (	-	6	)	+	2	

	 ए्वम्ेव	इतनोऽनप	प्रश्नद्यं	ननमा्त्त	ु	तर्ा	च	सङ्खयारेखायाः	साहाययेन	तयनोः	समारानं	कु्व्त्त	ु।	

2.	 सङ्खयारेखायाः	प्रयनोगेण	न्वना	ए्व	अरनोनलनखतानां	प्रश्नानां	समारानं	कु्व्त्त	ु।	

	 (a)	 (	+	7	)	+	(	-	11	)	 (b)	 (	-	13	)	+	(	+	10	)

	 (c)	 (	-	7	)	+	(	+	9	)	 (d)	 (	+	10	)	+	(	-	5	)	

	 ए्वम्ेव	इतनोऽनप	प्चप्रश्नान	्ननमा्त्त	ुतर्ा	तेषां	समारानं	कु्व्त्त	ु।

	 आया्त	ु3	अनप	च		–	3	इतयेतयनोः	यनोगं	 कु्व्त्त	ु ।	प्ूवथं	्वयं	0	 	तः	प्रारभय	दनषिणभागे	3	पादान	्
चनलत्वा	3	प्रापनमुः	।	पनुः	्वयं	3	तः	्वामभागे	3	पादान	्चनलत्वा	कां	सङ्खयां	प्रापनमुः	?	
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	 आकृनतः	6.8	इतयत	्वयं	द्रष््ट	ंशकनमुः	यत	््वयं	0	सङ्खयां	प्राप््व्तः	।	अतः	3	+	(	-	3	)	=	0	

अनसत	।	ए्वम्ेव	यनद	्वयं		2	अनप	च	–	2	इतयनयनोः	यनोजिनं	कुम्तः	तनह्त	तदा	अनप	0	ए्व	प्रापयते	।	इतरं्	

सङ्खयायगुमानां	3		अनप	च	–	3,		2	अनप	च	–	2	इतयादीनां	यनोजिनं	यनद	कुम्तः	तनह्त	असमानभः	0	ए्व	प्राप्ं	
भ्वनत	।	एतादृशसङ्खयाः	परसपरं	्ोज्प्रमतिलोि्ः	इतयचुय्ते	।

	 6	इतयसय	यनोजयप्रनतलनोमः	कः	?			–	7	इतयसय	यनोजयप्रनतलनोमः	कः	?

उद्हररि ्3    : सङ्खयारेखायाः	प्रयनोगपरुससरं	तान	्पणूा्तङ्कान	्नलख्त	ुये	
	 (a)			–	1		तः	4	अनरकः	अनसत	।	
	 (b)			3	तः	5	्यनूः	अनसत	।	

सि्ध्नि ्    :	 (a)	्वयं	तं	पणूा्तङ्कं	ज्ातमु	्इच्छामः	यः		-	1	तः		4	अनरकः	अनसत	।	अतः	्वयं	–	
 

1	तः	प्रारभय	दनषिणभागे	4	पादान	्चलामः	।	एतेन	्वयं	3	सङ्खयां	प्रापनमुः	यर्ा	
अरः	आकृनतः	6.9	इतयत	दनश्ततमनसत	।	

आकृनतः	6.9
	 अतः	–	1	तः	4	अनरकः	पणूा्तङ्कः	3	अनसत	।	
	 (b)	्वयं	तं	पणूा्तङ्कं	ज्ातमु	्इच्छामः	यः	3	तः	5	्यनूः	अनसत	।	अतः	्वयं	3	तः	

प्रारभय	्वामभागे	5	पादान	्चनलत्वा	–	2	 	प्रापनमुः	यर्ा	आकृनतः	6.10	इतयत	
दनश्ततमनसत	।	

आकृनतः	6.10
अतः	3	तः	5	्यनूः	पणूा्तङ्कः	-2	इनत	।

उद्हररि ् 4   :	 यनोगं	जिान्त	ु	:	(	-	9	)	+	(	+	4	)	+	(	-	6	)	+	(	+	3	)	
सि्ध्नि ्    :		 ्वयं	सङ्खयाः	इतरं्		पनुवय्त्वनसर्तं	कतुथं	शकनमुः	यर्ा	रनातमकपणूा्तङ्काः	एकनसमन	्

समहू	ेभ्वेयःु	अनप	च	ऋणातमकपणूा्तङ्काः	एकनसमन	्समहू	ेभ्वेयःु	।	इतर्ं	
	 (	-	9	)	+	(	+	4	)	+	(	-	6	)	+	(	+3	)
	 =	(	-	9	)	+	(	-	6	)	+	(	+	4	)	+	(	+	3	)	=	(	-	15	)	+	(	+	7	)
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	 =	-	8	+	(	-	7	)	+	(	+	7	)	=	-	8	+	0	=	-	8	
उद्हररि ् 5   :	 अनभजिान्त	ु			:	(	30	)	+	(	-	23	)	+	(	-	63	)	+	(	+	55	)				
सि्ध्नि ्     :	 (	30	)	+	(	+	55	)	+	(	-	23	)	+	(	-	63	)
	 =	85	+	(	-	86	)	=		-	1	
उद्हररि ् 6  :	 यनोगम	्अनभजिान्त	ु		:		(	-	10	),	(	92	),	(	84	),	(	-15	)
सि्ध्नि ्    :	 (	-	10	)	+	(	92	)	+	(	84	)	+	(	-	15	)
	 =	(	-	10	)	+	(	-	15	)	+	92	+	82	
	 =	(	-	25	)	+	176	=	151

    अभ््सः 6.2

1.	 सङ्खयारेखायाः	प्रयनोगपरुससरं	तं	पणूा्तङ्कं	जिान्त	ुयः	
	 (a)	 5	तः	3	अनरकः	अनसत	।		 (b)	 –	5	तः		5	अनरकः	अनसत	।	
	 (c)	 2	तः	6	्यनूः	अनसत	।	 (d)	 –	2	तः	3	्यनूः	अनसत	।	
2.	 सङ्खयारेखायाः	प्रयनोगपरुससरं	अरनोनलनखतानां	यनोगं	कु्व्त्त	ु।	
	 (a)	 9	+	(	-	6	)		 (b)	 5	+	(	-	11	)
	 (c)	 (	-	1	)	+	(	-	7	)	 (d)	 (	-	5	)	+	10
	 (e)	 	(	-	1	)	+	(	+	2	)	+	(	-	3	)	 (f)	 (	-	2	)	+	8	+	(	-	4	)	
3.	 सङ्खयारेखायाः	प्रयनोगेण	न्वना	अरनोनलनखतानां	यनोगं	जिान्त	ु।	
	 (a)	 11	+		(	-	7	)	 (b)	 (	-	13	)	+	(	+	18	)
	 (c)	 (	-	10	)	+	(	+	19	)	 (d)	 (	-	250	)	+	(	+	150	)
	 (e)	 	(	-	380	)	+	(	-	270	)	 (f)	 (	-	217	)	+	(	-	100	)
4.	 अरनोनलनखतानां	यनोगं	जिान्त	ु।	
	 (a)	 137	अनप	च	–	354		 (b)	 –	52	अनप	च	52	
	 (c)	 –	312,	39	अनप	च		192		 (d)	 –	50,	–	200	अनप	च	300
5.	 अरनोनलनखतानां	मानं	जिान्त	ु।	
	 (a)	 (		-	7	)	+	(	-	9	)	+	4	+	16	
	 (b)	 (	37	)	+	(	-	2	)	+	(	-	65	)	+	(	-	8	)

6.4 सङ्ख््रेख्््ः स्ह्य्ेन पूर ण्ाङ्क्न्ं व्वकलनि ् 

्वयं	सङ्खयारेखायाः	उपट्र	द्यनोः	रनातमकपणूा्तङ्कयनोः	यनोजिनं	कृत्व्तः	।	उदाहरणार्थं	6	+	2	असय	न्वचारं	
कु्व्त्त	ु।	्वयं	6	तः	प्रारमभ	ंकुम्तः	अनप	च	दनषिणभागे	2	पादान	्चलामः	।	्वयं	8		प्रापनमुः	।	अतः	6	+	2	=	
8	अनसत	(आकृनतः	6.11)	।	

आकृनतः	6.11
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्वयं	इदमनप	दृष््व्तः	आसन	्यत	्सङ्खयारेखायाः	उपट्र	6	अनप	च	(	–	2	)	इतयेतयनोः	यनोजिनं	कतुथं		्वयं	
6	तः	प्रारभय	्वामभागे	2	पादयौ	चलामः	अनप	च	4	प्रापनमुः	।	अतः	असमानभः	6	+	(	-	2	)	=	4	प्राप्ः	
भ्वनत	।	(आकृनतः	6.12)

आकृनतः	6.12	

	 इतरं्	 ्वयं	 प्रापनमुः	 यत	् एकसय	 रनातमकपणूा्तङ्कसय	 यनोजिनार्थं	 ्वयं	 सङ्खयारेखायाः	 उपट्र	
दनषिणभागे	चलामः	अनप	च	ऋणातमकपणूा्तङ्कसय	यनोजिनार्थं	सङ्खयारेखायाः	्वामभागे	चलामः	।

	 पणू्तसङ्खयानां	कृते	सङ्खयारेखायाः	प्रयनोगकरणसमये	्वयं	दृष््व्तः	आसम	यत	्6	इतयनसमन	्2	
वय्वकलनयतुं	्वयं	2	पादयौ	्वामभागे	चनलत्व्तः	आसम	(आकृनतः	6.13)।

आकृनतः	6.13

अर्ा्तत	्6	–	2		=	4	अनसत	।	
	 ्वयं	6	–	(	-	2	)	कतुथं	नकं	कुम्तः	?	नकं	्वयं	सङ्खयारेखायाः	्वामभागे	चलामः	अर््वा	दनषिणभागे	
चलामः	?
	 यनद	्वयं	्वामभागे	चलामः	तनह्त	्वयं	4	प्रापनमुः	।	तदा	असमानभः	्वक्वयं	भ्वनत	यत	्6	–	(–	2)	
=	4	अनसत	।	एतत	्समयक्	नानसत	यतनो	नह	6	–	2	=	4	भ्वनत	तर्ा		6	–	2	≠		6	–	(	-	2	)	अनसत	।	

	 अतः	असमानभः	दनषिणभागे	ग्तवयं	भ्वनत	(	आकृनतः	6.14	)	।

आकृनतः	6.14

	 असयार््तः	 एषः	अनप	अनसत	 यत	् यदा	 ्वयं	 एकसय	ऋणातमकपणूा्तङ्कसय	 वय्वकलनं	 कुम्तः	 तनह्त	
असमानभः	एकः	िहृतपणूा्तङ्कः	ए्व	लभयते	।	असयनोपट्र	अ्यप्रकारेण	अनप	नच्तय्त	ुयत	्–	2	इतयसय	
यनोजयप्रनतलनोमः	2	अनसत	।	अतः	अनेन	एतत	्त	ुप्रतीयते	यत	्6	इतयनसमन	्–	2	इतयसय	यनोजयप्रनतलनोमसय	
यनोजिनसय	अर््तः	सः	ए्व	भ्वनत	यः	6	इतयनसमन	्(–	2	)	इतयसय	वय्वकलनसय	अनसत	।	
	 ्वयं	नलखामः		6	–	(	–	2)	=	6	+	2	
	 आया्त	ुअरनुा	 –	5	–	 (–	4)	 इतयसय	फलं	सङ्खयारेखायाः	साहाययेन	जिानीमः	 ।	्वयं	्वकंु्	
शकनमुः	यत	्एतत	्–	5	+	4	इतयसय	समानं	अनसत	।	अतः	्वयं	सङ्खयारेखायाः	उपट्र	–	5	तः	प्रारभय	4	
पादान	्दनषिणभागे	चलामः	(आकृनतः	6.15)	।	्वयं	–	1	प्रापनमुः	।	
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आकृनतः	6.15

	 अर्ा्तत	्–	5	+	4	=	-	1	अनसत	।	इतर्ं	–	5	–	(–	4	)	=	-	1	भ्वनत	।	

उद्हररि ्  7 :	 सङ्खयारेखायाः	साहाययेन	(	-	8	)	–	(	-	10	)	इतयसय	फलं	जिान्त	ु।
सि्ध्नि ्     :	 -	10	इतयसय	यनोजयप्रनतलनोमः	+	10	अनसत,	अतः	(	-	8	)	–	(	–	10	)	=	-	8	+	10	

अनसत	।	

आकृनतः	6.16

	 सङ्खयारेखायाः	उपट्र	्वयं	–	8	तः	10	पादान	्दनषिणभागे	चलामः	।	
	 ्वयं	2	प्रापनमुः	(आकृनतः	6.16)।अतः	–	8	–	(–10)	=	2	अनसत	।	
 इत्ि ् एकेन पूर ण्ाङ्केन एक्् अन्पूर ण्ाङ्क्् व्वकलन् ण्ाि ् एतिति ्

प् ण्ाप्ति ् अम्ति ्ति ् व्वकलनि्न्् पूर ण्ाङ्क्् ्ोज्प्रमतिलोि्् 
अन्पूर ण्ाङ्केन सह ्ोजनि ्। 

उद्हररि ्  8 : (-	10)	इतयनसमन	्		(–	4)	वय्वकलनं	कु्व्त्त	ु।
सि्ध्नि ्    : (-	10)	–	(-	4)	=	(-	10)	+	(-	4	इतयसय	यनोजयप्रनतलनोमः)
	 =	-	10	+	4	=	-	6	
उद्हररि ् 9  :	 (	-	3)	इतयसमात	्(+3)	वय्वकलय्त	ु।	
सि्ध्नि ्    : (-	3)	–	(+3)	=	(-	3)	+	(	+	3	इतयसय	यनोजयप्रनतलनोमः)
	 	 	 		=		(-3)	+	(-3)	=	-6

    अभ््सः 6.3

1.	वय्वकलनं	कु्व्त्त	ु।	
	 (a)	 35	–		(	20	)	 (b)	 72	–		(	90	)
	 (c)	 (–	15)	–	(	–	18)		 (d)	 (–	20	)	–	(	–	13	)
	 (e)	 23	–	(	–	12)	 (f)	 (–	32)	–	(	–	40)
2.	 ट्रक्सर्ानं	>,	<	अर््वा	=	नचहे्न	परूय्त	ु।
	 (a)	 (–	3)	+	(–	6)	_________			(–	3)	–	(–	6)	
	 (b)	 (–	21)	–	(–	10)	________			(–	31)+	(–	11)	
	 (c)	 45	–	(–	11)		______			57	+	(–	4	)
	 (d)	 (–	25)		–	(–	42)	_______			(–	42)	–	(–	25	)
3.	 ट्रक्सर्ानं	परूय्त	ु।	
	 (a)	 (–	8)	+	_____		=	0	 (b)	 13	+	______	=	0	
	 (c)	 12	+	(–	12)	_____	=		 (d)	 (–	4	)	+	______	=				–	12			
	 (e)	 _______	–	15	=	–	10	
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4.	 अरनोनलनखतानां	फलं	जिान्त	ु।	
	 (a)	 (–	7)	–	8	-	(–	25	)	 (b)	 (–	13)	+	32	–	8	–	1	
	 (c)	 (–	7)	+		(–	8)	+	(–	90)	 (d)	 50	–	(–	40)	–	(–	2	)

व्ं कम्िन ्मवष्े िि ा्ं कृतिवनतिः ?

1.	 ्वयं	दृष््व्तः	यत	्केषनुचत	्अ्वसरेष	ु्वयं	ऋणातमकनचह्यकु्ानां	सङ्खयानाम	्आ्वशयकताम	्
अनभु्वामः	 ।	 सङ्खयारेखायां	 शू् यात	् अरः	 यनद	 ्वयं	 चलामः	 तनह्त	 एतदनभुयूते	 	 ।	 एताः	
ऋणातमकसङ्खयाः	 इतयचुय्ते	 ।	 तापमानमापने,	 जिलि्र	े अर््वा	 नद्यां	 जिलप्रमाणमापने,	
त्रलसङ्ग्हागारे	त्रलसय	मापने	 इतयानदष	ुउदाहरणषे	ुऋणातमकनचह्सय	उपयनोगं	 कुम्तः	 ।	तर््र्व	
ऋणादान-प्रदाने	अनप	असय	प्रयनोगः	भ्वनत	।	

2.	 ...,	-	4,	-	3,	-	2,	-	1,	0	,	1,	2,	3,	4,	…	एतादृशसङ्खयानां	सङ्ग्हः	पणूा्तङ्कः	इनत	कथयते	
।	अतः	 –	 -	 1,	 –	 2,	 –	 3,	 –	 4,…	ऋणातमकसङ्खयाः	 सन्त	 ये	 च	ऋणातमकपणूा्तङ्काः	
इतयचुय्ते	।	1,	2,	3,	4,	…	रनातमकसङ्खयाः	सन्त	ये	च	रनातमकपणूा्तङ्काः	इतयचुय्ते	।

3.	 ्वयं	एतदनप	दृष््व्तः	यत	्कसयानप	दत्तसङ्खयायाः	एका	अनरकसङ्खया	तसयाः	पर्वनत्तसङ्खया	
भ्वनत	अनप	च	एका	्यनू-सङ्खया		प्ूव्तनत्तसङ्खया	भ्वनत	।

4.	 ्वयं	दृष््व्तः	यत	्
	 (a)	 यनद	समाननचहं्	भ्वनत	चते	्तनह्त	यनोजिय्त	ुअनप	च	तद्ेव	नचहं्	सर्ापय्त	ु।

(i)	 यदा	 यदा	 द्यनोः	 रनातमकसंखययनोः	 यनोजिनं	 भ्वनत	 तदा	 असमानभः	 एकः	
रनातमकपणूा्तङ्कः	ए्व	प्रापयते	।	[	यर्ा,	(+	3)	+	(+	2)	=	+	5	]

(ii)	 यदा	 यदा	 द्यनोः	 ऋणातमकपणूा्तङ्कानां	 यनोजिनं	 भ्वनत	 तदा	 असमानभः	 एकः	
ऋणातमकपणूा्तङ्कः	ए्व	प्रापयते	[	यर्ा,	(-	2)	+	(–	1)	=		–	3	]

	 (b)		 यनद	परृ्क्	परृ्क्	नचह्म	्भ्वनत	तनह्त	वय्वकलनं	कृत्वा	िहृतसङ्खयायाः	नचहं्	सर्ापयेम	।

	 (c)	 यनद	 द्यनोः	 रनातमकपणूा्तङ्क-ऋणातमकपणूा्तङ्कयनोः	 यनोजिनं	 कत्तवयं	 तनह्त	 ्वयं	 तयौ	 
	 समपणू्तसखंययनोः	इ्व	वय्वकलनं	कुम्तः	तर्ा	च	प्राप्सङ्खयायां	िहृतसङ्खयायाः	नचहं्	सर्ापयेम		

 
	 [	यर्ा	(	+	4)	+	(-	3)	=		+	1	अनप	च	(	-	4	)	+	(+	3	)	=	-	1	]	।

5.	 ्वयं	दनश्तत्व्तः	यत	्केन	प्रकारेण	पणूा्तङ्कानां	यनोगम	्अनप	च	वय्वकलनं	सङ्खयारेखायाः	उपट्र	
दश्तनयतुं	शकयते	इनत।


