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5.1.1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್ರುವ ಅಂಕಿಗಳಾವುವು? 
 
ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್ರುವ ಅಂಕಿಯ ವಗರ್ ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್ರುವ ಅಂಕಿ 

(i) 81 1*1=1 1
(ii) 272 2*2=4 4
(iii) 799 9*9=81 1
(iv) 3853 3*3=9 9
(v) 1234 4*4=16 6
(vi) 26387 7*7=49 9
(vii) 52698 8*8=64 4
(viii) 99880 0*0=0 0
(ix) 12796 6*6=36 6
(x) 55555 5*5=25 5
ಗಮನಿ : ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರಬಹುದು 

5.1.2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಪೂಣರ್ವಗರ್ಗಳಲಲ್. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಕಾರಣ 

(i) 1057 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರಬಹುದು 

(ii) 23453 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರಬಹುದು 

(iii) 7928 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರಬಹುದು 

(iv) 222222 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರಬಹುದು 

(v) 64000 ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಯ(=3) 0 ಗ ವೆ. 

(vi) 89722 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರಬಹುದು 

(vii) 222000 ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಯ(=3) 0 ಗ ವೆ. 

(viii) 505050 ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಯ(=1) 0 ಗ ವೆ. 
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5.1.3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ವಗರ್ಗಳು ಬೆಸಂಖೆಯ್ಗಳಾಗಿವೆ? 

ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್ರುವ ಅಂಕಿಯ ವಗರ್ ಬೆಸಸಂಖೆಯ್?? 

(i) 431 1*1=1 ಬೆಸಸಂಖೆಯ್ 

(ii) 2826  6*6=36 ಸಮಸಂಖೆಯ್ 

(iii) 7779 9*9=81 ಬೆಸಸಂಖೆಯ್ 

(iv) 82004 4*4=16 ಸಮಸಂಖೆಯ್ 

 
5.1.4. ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಯನುನ್ ಗಮನಿ  ಬಿಟಟ್ ಅಂಕಿಗಳನುನ್ ತುಂಬಿರಿ. 

112 = 121 
1012 = 10201 
10012 = 1002001 
1000012 = 10000200001 
100000012 = 100000020000001 
 
5.1.5. ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಯನುನ್ ಗಮನಿ  ಖಾ ಯಿರುವ ಸಥ್ಳಗಳನುನ್ ಸೂಕತ್ ಸಂಖೆಯ್ಗ ಂದ ತುಂಬಿರಿ. 
 
112 = 121 
1012 = 10201 
101012 = 102030201 
10101012 = 1020304030201 
1010101012 = 10203040504030201 
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5.1.6. ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಮಾದರಿಯನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಂಡು, ಬಿಟಿಟ್ರುವ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಿರಿ 
12 + 22 + 22 = 32   (1*2=2; 2+1=3) 
22 + 32 + 62 = 72   (2*3=6; 6+1=7) 
32 + 42 + 122 = 132   (3*2=12; 12+1=13) 

ಗಮನಿ : ಮೂರನೇ ಸಂಖೆಯ್ಯು ದಲೆರಡು ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ವಾಗಿದುದ್ ನಾಲಕ್ನೆಯ ಸಂಖೆಯ್ಯು ಮೂರನೇ ಸಂಖೆಯ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. 

42 + 52 + 202 = 212     (4*5=20; 20+1=21) 
52 + 62 + 302 = 312    (5*6=30; 30+1=31) 
62 + 72 + 422 = 432    (6*7=42; 42+1=43) 
 
5.1.7. ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಕೂಡಿಸದೇ ತತ್ವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಲೆಕಕ್ ತಕರ್ ಮತುತ್ ಉತತ್ರ 

(i)1+3+5+7+9 ದಲ 5 ಬೆಸ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ತತ್ =52=25 

(ii)1+3+5+7+9+11+13+15+17+19 ದಲ 10 ಬೆಸ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ತತ್ =102=100 

(iii)1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+23 ದಲ 12 ಬೆಸ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ತತ್ =122=144 

 
5.1.8. 
ಲೆಕಕ್ ತಕರ್ ಮತುತ್ ಉತತ್ರ 

(i) 49 ನುನ್ 7 ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ತತ್ವನಾನ್ಗಿ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿ . 49=72=1+3+5+7+9+11+13 

(ii) 121 ನುನ್ 11 ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ತತ್ವನಾನ್ಗಿ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿ . 121=112= 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21 

 
5.1.9. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ವಗರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಷುಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಗ ವೆ? 
 
ಲೆಕಕ್ n=? ವಗರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು=2n 

(i) 12 ಮತುತ್ 13 12 24 

(ii) 25 ಮತುತ್ 26 25 50 

( iii) 99 ಮತುತ್ 100 99 198 

 




