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അധ്യായം – 3 

ദത്തങ്ങളുടെ  വർഗ്ഗീകരണം 
വർഗ്ഗീകരണം: ഒരു പ ോലെയുള്ളവലയ അലെെങ്കിൽ സോമ്യമ്ുള്ളവലയ ഒരു ഗ്രൂപ്പോക്കി 
അലെെങ്കിൽ രണമ്ോയി ഗ്കമ്ീകരിക്കുന്ന ഗ് വർത്തനമ്ോണ് വർഗ്ഗീകരണം. വർഗ്ഗീകരണലത്ത 

ല ോതുലവ നോെോയി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ തോലെപ്പറയുന്നു. 

1. കോെ സംബന്ധിയോയ വർഗ്ഗീകരണം: സമ്യത്തിന്ലറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ നടത്തുന്ന 

വർഗ്ഗീകരണമ്ോണിത്. ഇത്തരം വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ ദത്തങ്ങലെ വർഷം, മ്ോസം, ദിവസം 

തുടങ്ങിയ സമ്യത്തിന്ലറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ ആണ് വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നത്.  

2. ഭൂമ്ിശോസ്തഗ്ത രമ്ോയ വർഗ്ഗീകരണം: ഭൂമ്ിശോസ്തഗ്ത രമ്ോയ ഗ് പദശങ്ങെുലട 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ നടത്തുന്ന വർഗ്ഗീകരണമ്ോണിത്. 

3. രുണോത്മകമ്ോയ വർഗ്ഗീകരണം: ഒരു ഗ് പതയക സവിപശഷത, സവഭോവം എന്നിവയുലട 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ നടത്തുന്ന വർഗ്ഗീകരണമ്ോണിത്. 

4.  രിമ്ോണോത്മകമ്ോയ വർഗ്ഗീകരണം: അെന്നു തിട്ടലപ്പടുത്തോൻ കെിയുന്ന സവഭോവങ്ങെുലട 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ നടത്തുന്ന വർഗ്ഗീകരണമ്ോണിത്. 

സന്തതചരങ്ങെും അസന്തതചരങ്ങെും: നിർദ്ദിഷ്ടമ്ോയ ഗ് പതയക പമ്ഖെയിൽ സോധ്യമ്ോയ 

സംഖയകലെെെോം മ്ൂെയമ്ോയി സവീകരിക്കുന്ന ചരങ്ങെോണ് സന്തത ചരങ്ങൾ. 

 ൂർണ്ണസംഖയകൾ,ഭിന്നസംഖയകൾ,അഭിന്നകങ്ങൾ തുടങ്ങി എെെോ സംഖയകെും സന്തത 

ചരങ്ങെുലട മ്ൂെയമ്ോയി സവീകരിക്കുന്നു. ഉദോഹരണം: ഉയരം, ഭോരം. 

      നിർദ്ദിഷ്ട പമ്ഖെയിലെ എെെോ സംഖയകപെയും സവീകരിക്കുവോൻ സോധ്ിക്കുകയിെെ.ചിെതിലന 

മ്ോഗ്തം ഉൾലക്കോള്ളോനോകും. ഇവയുലട മ്ൂെയം ഒരു  ൂർണ്ണ സംഖയയോയിരിക്കും. ഉദോ: 

കുടുംബത്തിലെ അംരങ്ങെുലട എണ്ണം, ഗ്കിക്കറ്റ് സ്തപകോർ. 

അവൃത്തി വിതരണം: നിരീക്ഷണങ്ങെുലട ഗ് ോധ്ോനയമ്നുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരിക്കലപ്പട്ട ദത്തങ്ങെുലട  

ഗ്കമ്ഗ് കോരമ്ുള്ള വിനയോസമ്ോണ് ആവൃത്തി വിതരണം. ഓപരോ ആവൃത്തി വിതരണവും 

തയ്യോറോക്കുപപോൾ തോലെപ്പറയുന്ന പചോദയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കലെപത്തെതുെ്. 

1. എഗ്ത ക്ലോസ്സുകൾ ഉെോയിരിക്കണം? 

2. ഓപരോ ക്ലോസ്സിന്ലറയും വെിപ്പം എഗ്തയോയിരിക്കണം? 

3. ഓപരോ ക്ലോസ്സിന്ലറയും  രിധ്ി എങ്ങലന നിർണ്ണയിക്കും? 

4. ഓപരോ ക്ലോസ്സിന്ലറയും അവൃത്തി എങ്ങലന നിർണ്ണയിക്കും? 

ആവൃത്തി വിതരണവുമ്ോയി ബന്ധലപ്പട്ട ചിെ ഗ് ധ്ോന സംജ്ഞകൾ തോലെപ്പറയുന്നു 

1. ക്ലോസ്സ്  രിധ്ികൾ: ഒരുവർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾലപ്പടുത്തോവുന്ന ഏറ്റവും തോണതും(നീച   രിധ്ി), 
ഉയർന്നതുമ്ോയ (ഉച്ച  രിധ്ി) സംഖയകെോണ് ക്ലോസ്സ്  രിധ്ികൾ എന്നറിയലപ്പടുന്നത്. 

2. വർഗ്ഗോന്തരോെങ്ങൾ(ക്ലോസ്സ് ഇന്റർലവൽ): ഉച്ച  രിധ്ിയും നീച  രിധ്ിയും തമ്മിെുള്ള 

വയതയോസമ്ോണ് വർഗ്ഗോന്തരോെം. 

3. ക്ലോസ്സ് മ്ധ്യബിന്ദു (ക്ലോസ്സ് മ്ോർക്ക്): ഉച്ച  രിധ്ിയുലടയും, നീച  രിധ്ിയുലടയും 

ശരോശരിയോണ് ക്ലോസ്സ് മ്ധ്യബിന്ദു. 
          ക്ലോസ്സ് മ്ധ്യ  ബിന്ദു =   [ ഉച്ച  രിധ്ി+നി ച  രിധ്ി] ÷ 2  
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ഇൻക്ലൂസീവ് രീതി: ഉയർന്ന ക്ലോസ്സ് രിധ്ി അപത ക്ലോസ്സിൽ തലന്ന നിെനിർത്തുന്നതിലന യോണ് 

ഇൻക്ലൂസീവ് രീതി എന്നു  റയുന്നത്. ഇത്തരം ക്ലോസ്സുകെിൽ നീച  രിധ്ിയും ഉച്ച  രിധ്ിയും 

ക്ലോസ്സിന്ലറ ഭോരമ്ോയിരിക്കും 

എക്സ്കസ്തക്ലൂസീവ് രീതി: ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്ലറ ഉച്ച  രിധ്ി അടുത്ത വർഗ്ഗത്തിന്ലറ നീച  രിധ്ി 
അകത്തക്ക രീതിയിൽ ക്ലോസ്സ് ഇൻറർലവൽ ഗ്കമ്ലപ്പടുത്തുന്നതിലനയോണ് എക്സ്കസ്തക്ലൂസീവ് രീതി 
എന്നറിയിപ്പടുന്നത്. 

ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലോസ്സുകലെ എക്സ്കസ്തക്ലൂസീവ് ക്ലോസ്സുകൾ ആക്കുന്നതിന് തോലെപ്പറയുന്ന 

നീക്കുപ ോക്കുകൾ നടത്തണം. 

1. രെോമ്ലത്ത  ക്ലോസ്സിന്ലറ നീച  രിധ്ിയും ഒന്നോമ്ലത്ത ക്ലോസ്സിന്ലറ ഉച്ച  രിധ്ിയും 

തമ്മിെുള്ള വയതയോസം കലെത്തുക. 

2. കിട്ടിയ വയതയോസലത്ത രെ് ലകോെ് ഹരിക്കുക. 

3. ഹരണഫെo എെെോ വർഗ്ഗങ്ങെുലടയും നീച  രിധ്ികെിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്ക്കുക 

4. ഹരണഫെo എെെോ വർഗ്ഗങ്ങെുലടയും ഉച്ച  രിധ്ികപെോട് കൂട്ടുക. 

വിവരങ്ങെുലട നഷ്ടം: വർഗ്ഗീകരിക്കലപ്പട്ട ദത്തങ്ങെിലെ സോംഖിക കണക്കുകൂട്ടെുകൾ മ്ധ്യ 
ബിന്ദുവിലന അടിസ്ഥോനമ്ോക്കിയോണ് അതിനോൽ വർഗ്ഗങ്ങെിലെ മ്റ്റു നിരീക്ഷ ണ മ്ൂെയങ്ങലെ 

കണക്കുകൂട്ടെുകെിൽ നഷ്ടമ്ോകുന്നു. ഇത്തരം വിവരങ്ങെോണ് വിവരനഷ്ടം. 

അവൃത്തിനിര: അസന്തത ദത്തങ്ങെുലട തരംതിരിവിലനയോണ് ആവൃത്തിനിര എന്നു 
 റയുന്നത്. 

ഏകചര ആവൃത്തി വിതരണം: ഒരു ചരം മ്ോഗ്തമ്ുള്ള അവൃത്തി വിതരണമ്ോണ് ഏകചര 

ആവൃത്തി വിതരണം. 

ദവിചര ആവൃത്തി വിതരണം : രെ് ചരങ്ങെുലട ആവൃത്തി വിതരണമ്ോണ് ദവിചര ആവൃത്തി 
വിതരണം. 

മുൻവർഷ ച ാദയങ്ങൾ 

1. രെ് ചരങ്ങെുെെ സഞ്ചിതോവൃത്തിലയ  റയുന്നത്:   (ആരസ്തത് 2018) 

2. തോലെ ലകോടുത്തിരിക്കുന്ന  ട്ടിയിലെ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലോസ്സുകൾ എക്സ്കസ്തക്ലൂസീവ് 

ക്ലോസ്സുകെോക്കി മ്ോറ്റിലയെുക്കുക. തുടർന്ന് എക്സ്കസ്തക്ലൂസീവ് ക്ലോസ്സിന്ലറ 

അടിസ്ഥോന ത്തിൽ  ട്ടികയിലെ വിട്ട ഭോരങ്ങൾ  ൂരിപ്പിക്കുക. (ആരസ്തത് 20l8) 

 

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

ഇൻക്ലൂസീവ് 

ക്ലോസ്സ് 
എക്സ്കസ്തക്ലൂസീവ് 

ക്ലോസ്ത 
അവൃത്തി മ്ധ്യോങ്കം നീചസീമ് ഉച്ചസീമ് 

10.5-19.5      

20.5-29.5      

30.5-39.5      

40.5-49.5      

50.5-59.5      
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