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ಅಭಾಯ್ಸ 5.1 

 
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 
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ಅಭಾಯ್ಸ 5.2 

 
5.2.1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ವಗರ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ ಸಮನಾಗಿ ವಗೀರ್ಕರಿ  ಬಿಡಿ ದಾಗ 

(i) 32 32=30+2 322=(30+2)2=(30+2)*(30+2)=30(30+2)+2(30+2)= 900+60+60+4=1024 
(ii) 35 35=30+5 352=(30+5)2=(30+5)*(30+5)=30(30+5)+5(30+5)= 900+150+150+25=1225 
(iii) 86 86=90-4 862=(90-4)2=(90-4)*(90-4)=90(90-4)+(-4)(90-4)= 8100-360-360+16=7396 
(iv) 93 90=90+3 902=(90+3)2=(90+3)*(90+3)=90(90+3)+3(90+3)= 8100+270+270+9=8649 
(v) 71 71=70+1 712=(70+1)2=(70+1)*(70+1)=70(70+1)+1(70+1)= 4900+70+70+1=5041 
(vi) 46 46=50-4 462=(50-4)2=(50-4)*(50-4)=50(50-4)+(-4)(50-4)=2500-200-200+16=2116 
 
5.2.2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಯನೊನ್ಳಗೊಂಡ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ತಿರ್ವ ಗಳನುನ್ ಬರೆಯಿರಿ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ ಸಮನಾಗಿ m= 2m m2-1= m2+1= (2m)2+(m2-1)2= (m2+1)2= ತಿರ್ವ ಗಳು 

(i) 6 6=2*3 3 6 9-1=8 9+1=10 62+82= 36+64=100 102=100 6,8,10 
(ii) 14 14=2*7 7 14 49-1=48 49+1=50 142+482= 196+2304=2500 502=2500 14,48,50 
(iii) 16 16=2*8 8 16 64-1=63 64+1=65 162+632= 256+3969=4225 652=4225 16,63,65 
(iv) 18 18=2*9 9 18 81-1=80 81+1=82 182+802= 324+6400=6724 822=6724 18,80,82 
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ಅಭಾಯ್ಸ 5.3 

 
5.3.1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ವಗರ್ಮೂಲಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್ ಇರಬಹುದಾದ ಅಂಕಿಗಳಾವುವು? 
 
ಲೆಕಕ್ ವರಣೆ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್ ಇರಬಹುದಾದ ಅಂಕಿ 

(i) 9801 1*1=1 ಮತುತ್ 9*9=81 1 ಅಥವಾ 9 

(ii) 99856 4*4=16 ಮತುತ್ 6*6=36 4 ಅಥವಾ 6 

(iii) 998001 1*1=1 ಮತುತ್ 9*9=81 1 ಅಥವಾ 9 

(iv) 657666025 5*5=25 5 
 
5.3.2. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಮಾಡದೇ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಲ್ ಯಾವುವು ಪೂಣರ್ವಗರ್ಗಳಲಲ್ ಎಂದು ತಿ . 
 
ಲೆಕಕ್ ವರಣೆ 

(i) 153  ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ ಅಲಲ್ 

(ii) 257 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ ಅಲಲ್ 

(iii) 408 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  0,1,4,5,6,9 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ ಅಲಲ್ 

(iv) 441 ವಗರ್ಗಳ ಬಿಡಿಸಾಥ್ನದ ಲ್  1 ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧಯ್ 
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5.3.3. ಪುನರಾವತಿರ್ತ ವಯ್ವಕಲನ ಧಾನದ ಮೂಲಕ 100 ಮತುತ್ 169ರ ವಗರ್ಮೂಲಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಹಂತ 100 ರ ವಗರ್ಮೂಲ 169 ರ ವಗರ್ಮೂಲ 

1 100-1=99 169-1=168 
2 99-3=96 168-3=165 
3 96-5=91 165-5=160 
4 91-7=84 160-7=153 
5 84-9=75 153-9=144 
6 75-11=64 144-11=133 
7 64-13=51 133-13=120 
8 51-15=36 120-15=105 
9 36-17=19 105-17=88 
10 19-19=0 88-19=69 
11  69-21=48 
12  48-23=25 
13  25-25=0 
 100 ರಿಂದ (1 ರಿಂದ ಆರಂಭಿ  ಕರ್ಮೇಣ ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಕಳೆಯುತಾತ್ 

ಬಂದಾಗ)   10 ನೇ ಹಂತದ ಲ್  0  ಯು 

ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದ 100 =10 

169 ರಿಂದ (1 ರಿಂದ ಆರಂಭಿ  ಕರ್ಮೇಣ ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ 

ಕಳೆಯುತಾತ್ ಬಂದಾಗ)   13 ನೇ ಹಂತದ ಲ್  0  

ಯು ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದ 169 =13 
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5.3.4. ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನ ಧಾನದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ವಗರ್ಮೂಲಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಸಂಖೆಯ್= ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ವಗರ್ಮೂಲ 

(i) 729 729 =3*3*3*3*3*3 3*3*3=27 
(ii) 400 400=2*2*2*2*5*5 2*2*5=20 
 (iii) 1764 1764=2*2*3*3*7*7 2*3*7=42 
(iv) 4096 4096=2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 2*2*2*2*2*2=64 
(v) 7744 7744=2*2*2*2*2*2*11*11 2*2*2*11=88 
(vi) 9604 9604=2*2*7*7*7*7 2*7*7=98 
(vii) 5929 5929=7*7*11*11 7*11=77 
(viii) 9216 9216=2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*3*3 2*2*2*2*2*3=96 
(ix) 529 529=23*23 23 
(x) 8100 8100=2*2*3*3*3*3*5*5 2*3*3*5=90 
 
5.3.5. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷಠ್ ಯಾವ ಪೂಣರ್ ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಪಡೆದ ವಗರ್ 

ಸಂಖೆಯ್ಯ ವಗರ್ಮೂಲವನುನ್ ಸಹ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಸಂಖೆಯ್=  

ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ 

ಗುಣಲಬಧ್ದ ಲ್ ಜೋಡಿ  

ಇಲಲ್ದ ಸಂಖೆಯ್ 

ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ 

ಸಂಖೆಯ್ 

ಗುಣಿ ದಾಗ ಗುವ 

ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ 

ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ 

ವಗರ್ಮೂಲ 

(i)252 252=2*2*3*3*7 7 7 252*7=1764 2*3*7=42 
(ii)180 180=2*2*3*3*5 5 5 180*5=900 2*3*5=30 
(iii)1008 1008=2*2*2*2*3*3*7 7 7 1008*7=7056 2*2*3*7=84 
(iv)2028 2028=2*2*3*13*13 3 3 2028*3=6084 2*3*13=78 
(v)1458 1458=2*3*3*3*3*3*3 2 2 1458*2=2916 2*3*3*3=54 
(vi)768 768=2*2*2*2*2*2*2*2*3 3 3 768*3=2304 2*2*2*2*3=48 
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5.3.6. ಕೆಳಗಿನ ಪರ್ತಿ ಂದು ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಪೂಣರ್ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ಯನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷಠ್ ಯಾವ ಪೂಣರ್ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ ಮತುತ್ 

ನಂತರ ಪಡೆದ ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ಯ ವಗರ್ಮೂಲವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಸಂಖೆಯ್=  

ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ 

ಗುಣಲಬಧ್ದ ಲ್ ಜೋಡಿ  

ಇಲಲ್ದ ಸಂಖೆಯ್ 

ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ 

ಸಂಖೆಯ್ 

ಭಾಗಿ ದಾಗ ಗುವ 

ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ 

ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ 

ವಗರ್ಮೂಲ 

(i)252 252=2*2*3*3*7 7 7 252÷7=36 2*3=6 
(ii)2925 2925=3*3*5*5*13 13 13 2925÷13=225 3*5=15 
(iii)396 396=2*2**3*3*11 11 11 396÷11=36 2*3=6 
(iv)2645 2645=5*23*23 5 5 2645÷5=529 23 
(v)2800 2800=2*2*2*2*5*5*7 7 7 2800÷7=400 2*2*5=20 
(vi)1620 1620=2*2*3*3*3*3*5 5 5 1620÷5=324 2*3*3=18 
 
5.3.7. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಯವರ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಒಟುಟ್ ರೂ. 2401 ದಾನ ನೀಡಿದರು. ಆ 

ತರಗತಿಯ ಲ್ರುವ ಒಟುಟ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯಷುಟ್ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಯೂ ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತರಗತಿಯ ಲ್ರುವ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

ತರಗತಿಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ x ಆಗಿರ . ಆಗ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ನೂ ನೀಡಿದ ದಾನ=x ರೂ. 

ಎಲಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಒಟುಟ್ ನೀಡಿದ ದಾನ=x*x ರೂ. ಇದು ರೂ 2401 ಕೆಕ್ ಸಮ. ನಾವು 2401 ರ ವಗರ್ಮೂಲ ಕಂಡು ಡಿಯಬೇಕು.  

2401 ನುನ್ ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ದರೆ  

2401=7*7*7*7     ∴  2401 ರ ವಗರ್ಮೂಲ=7*7 =49. ತರಗತಿಯ ಲ್ 49 ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಇದಾದ್ರೆ 

 
5.3.8. ಒಂದು ಉದಾಯ್ನವನದ ಲ್ 2025 ಸ ಗಳನುನ್, ಅಡಡ್ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಎ ಟ್ವೆ ೕ ಅಷೂಟ್ ಸ ಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ಂದು ಅಡಡ್ಸಾ ನ ಲ್ ಇರುವಂತೆ ನೆಡಬೇಕು. 

ಹಾಗಾದರೆ ಅಡಡ್ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿ ಂದು ಅಡಡ್ಸಾ ನ ಲ್ರುವ ಸ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

ಅಡಡ್ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ x ಆಗಿರ . ಪರ್ತೀ ಸಾ ನಲೂಲ್ ಇರುವ ಸ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್=x. 

ಒಟುಟ್ ಸ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ =x*x. ಇದು  2025 ಕೆಕ್ ಸಮ. ನಾವು 2025 ರ ವಗರ್ಮೂಲ ಕಂಡು ಡಿಯಬೇಕು.  

2025 ನುನ್ ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ದರೆ  

2025=3*3*3*3*5*5   ∴  2025 ರ ವಗರ್ಮೂಲ=3*3*5 =45.  

ಅಡಡ್ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖೆಯ್=45 ಮತುತ್ ಪರ್ತಿ ಂದು ಅಡಡ್ಸಾ ನ ಲ್ರುವ ಸ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್=45 
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5.3.9.  4, 9, ಮತುತ್ 10 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷಠ್ ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
4, 9, ಮತುತ್ 10 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷಠ್ ಸಂಖೆಯ್ ಅದರ ಲ.ಸಾ.ಅ. ಆಗಿರುತತ್ದೆ. 
4=2*2 
9=3*3 
10=2*5 
4, 9, ಮತುತ್ 10 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ.=2*2*3*3*5=180. ಇ ಲ್  5 ಕೆಕ್ ಜೋಡಿ ಇಲಲ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  180 ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್  ಅಲಲ್.  

ಅದಕೆಕ್ 5 ರಿಂದ ಗುಣಿ ದರೆ 180*5=900 ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಆಗುತತ್ದೆ 

 
5.3.10. 8, 15 ಮತುತ್ 20 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷಠ್ ವಗರ್ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
8, 15 ಮತುತ್ 20 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷಠ್ ಸಂಖೆಯ್ ಅದರ ಲ.ಸಾ.ಅ. ಆಗಿರುತತ್ದೆ. 
8=2*2*2 
15=3*5 
20=2*2*5 
4, 9, ಮತುತ್ 10 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ.=2*2*2*3*5=120. ಇ ಲ್  2,3,5 ಗ ಗೆ  ಜೋಡಿ ಇಲಲ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  120 ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್  ಅಲಲ್.  

ಅದಕೆಕ್ 2,3,5 ಗ ಂದ  ಗುಣಿ ದರೆ 120*2*3*5 =3600 ವಗರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಆಗುತತ್ದೆ 

 
 
  




