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ಅಭಾಯ್ಸ 8.1 

 
8.1.1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಲ್ ಯಾವುವು ಪೂಣರ್ ಘನಗಳಲಲ್? 
 
ಗಮನಿ : ಇ ಲ್ ಅಪವತರ್ನ ಧಾನದಿಂದ  ಸಂಖೆಯ್ಯ ಅ ಭಾಜಯ್  ಅಪವತರ್ನಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿದು ನಂತರ ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳನುನ್ ಮೂರರ ಗುಂಪಾಗಿ  

ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವೇ ಎಂದು ಕಂಡು ಡಿಯುತ ತೆ್ೕವೆ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್  ಅ ಭಾಜಯ್ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ವಾಗಿ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿ ದಾಗ  

(i) 216 =2*2*2*3*3*3=(2*3)(2*3)(2*3)=6*6*6=63 6 ರ ಘನ 

(ii) 128 =2*2*2*2*2*2*2=27(ಇ ಲ್ ಕೊನೆಯ 2  ಒಂದೇ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರರ ಗುಂಪಾಗಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಿಲಲ್.) ಘನವಲಲ್ 

(iii) 1000 =2*2*2*5*5*5=(2*5)(2*5)(2*5)=10*10*10= 103 10 ರ ಘನ 

(iv) 100 =2*2*5*5*=102(ಇ ಲ್ 2 ಮತುತ್ 5 ಎರಡು  ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರರ ಗುಂಪಾಗಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಿಲಲ್.) ಘನವಲಲ್ 

(v) 46656 =2*2*2*2*2*2*3*3*3*3*3*3=(2*3)(2*3)(2*3)(2*3)(2*3)(2*3)=6*6*6*6*6*6 
=36*36*36=363 

36 ರ ಘನ 

 
 8.1.2. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ ಘನಗಳನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷಠ್ ಯಾವ ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಗಮನಿ : ಇ ಲ್ ಅಪವತರ್ನ ಧಾನದಿಂದ  ಸಂಖೆಯ್ಯ ಅ ಭಾಜಯ್  ಅಪವತರ್ನಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿದು ನಂತರ ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳನುನ್ ಮೂರರ ಗುಂಪಾಗಿ  

ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವೇ ಎಂದು ಕಂಡು ಡಿಯುತ ತೆ್ೕವೆ.ಸಾಧಯ್ವಾಗದಿದದ್ ಲ್  ಗುಂಪಾಗಿರದ ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ ಗುಣಿಸುತೆತ್ೕವೆ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್  ಅ ಭಾಜಯ್ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ವಾಗಿ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿ ದಾಗ ನೂತನ ಘನ 

(i)243 =3*3*3*3*3 (ಇ ಲ್ ಕೊನೆಯ 3 ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ∴ ಘನವಾಗಲು 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು.) 243*3=729=93 

(ii)256 =2*2*2*2*2*2*2*2(ಇ ಲ್ ಕೊನೆಯ 2 ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ∴ ಘನವಾಗಲು 2 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು.) 256*2=512=83 

(iii)72 =2*2*2*3*3 (ಇ ಲ್ 3 ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ∴ ಘನವಾಗಲು 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು.) 72*3=216=63 

(iv)675 =3*3*3*5*5 (ಇ ಲ್  5 ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ∴ ಘನವಾಗಲು 5 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು.) 675*5=3375=153 

(iv)100 =2*2*5*5 (ಇ ಲ್ 2 ಮತುತ್ 5 ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ∴ ಘನವಾಗಲು 2 ಮತುತ್ 5 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು.) 100*2*5=1000=103 
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8.1.3. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ ಘನಗಳನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷಠ್ ಯಾವ ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಗಮನಿ : ಇ ಲ್ ಅಪವತರ್ನ ಧಾನದಿಂದ  ಸಂಖೆಯ್ಯ ಅ ಭಾಜಯ್  ಅಪವತರ್ನಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿದು ನಂತರ ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳನುನ್ ಮೂರರ ಗುಂಪಾಗಿ  

ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವೇ ಎಂದು ಕಂಡು ಡಿಯುತ ತೆ್ೕವೆ.ಸಾಧಯ್ವಾಗದಿದದ್ ಲ್  ಗುಂಪಾಗಿರದ ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುತೆತ್ೕವೆ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್  ಅ ಭಾಜಯ್ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ವಾಗಿ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿ ದಾಗ ನೂತನ ಘನ 

(i)81 =3*3*3*3 (ಇ ಲ್ ಕೊನೆಯ 3 ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ∴ ಘನವಾಗಲು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು.) 81÷3=27=33 

(ii)128 =2*2*2*2*2*2*2(ಇ ಲ್ ಕೊನೆಯ 2 ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ∴ ಘನವಾಗಲು 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು.) 128÷2=64=43 

(iii)135 =3*3*3*5 (ಇ ಲ್ 5 ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ∴ ಘನವಾಗಲು 5 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು.) 135÷5=27=33 

(iv)192 =2*2*2*2*2*2*3(ಇ ಲ್ 3 ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ∴ ಘನವಾಗಲು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು.) 192÷3=64=43 

(iv)704 =2*2*2*2*2*2*11 (ಇ ಲ್ 11 ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ∴ ಘನವಾಗಲು  11 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು.) 704÷11=64=43 

 
  
8.1.4. ಪರೀ ತ್ ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ನಿಂದ 5 ಸೆಂ.ಮೀ, 2 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತುತ್ 5 ಸೆಂ.ಮೀಗಳಷುಟ್ ಉದದ್ದ ಅಂಚುಗಳುಳಳ್ ಒಂದು ಆಯತ ಘನವನುನ್ ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು 

ಘನವನುನ್ ಮಾಡಲು ಇಂತಹ ಎಷುಟ್ ಆಯತ ಘನಗಳು ಬೇಕಾಗುತತ್ವೆ? 
 
ಪರೀ ತ್ ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಯತ ಘನದ ಗಾತರ್=5*2*5 cm3 (ಇ ಲ್  2 ಒಂದೇ ಸಲ ಮತುತ್ 5 ಎರಡೇ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಘನವಾಗಬೇಕಾದರೆ 

ಇದನುನ್  2 ರಿಂದ ಎರಡು ಸಲ ಮತುತ್ 5 ರಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಗುಣಿಸಬೇಕು.) 

ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಂತಹ ಹಲವು ಆಯತ ಘನಗಳನುನ್ ಸೇರಿ /ಕರಗಿ   ಒಂದು ಘನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ  ಇಂತಹ 2*2*5=20  ಆಯತ ಘನಗಳು ಬೇಕು 

ಆಗ 5*2*5*2*2*5=2*2*2*5*5*5=(2*5)(2*5)(2*5)=10*10*10=103 
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ಅಭಾಯ್ಸ 8.2 

 
8.2.1. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಘನಮೂಲವನುನ್ ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನ ಧಾನದಿಂದ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

ಗಮನಿ : ಇ ಲ್ ಅಪವತರ್ನ ಧಾನದಿಂದ  ಸಂಖೆಯ್ಯ ಅ ಭಾಜಯ್  ಅಪವತರ್ನಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿದು ನಂತರ ಅ ಭಾಜಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳನುನ್ ಮೂರರ ಗುಂಪಾಗಿ  

ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವೇ ಎಂದು ಕಂಡು ಡಿಯುತ ತೆ್ೕವೆ. 
 
ಸಂಖೆಯ್ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್  ಅ ಭಾಜಯ್ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ವಾಗಿ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿ ದಾಗ ಘನಮೂಲ 

(i)64 =2*2*2*2*2*2=(2*2)(2*2)(2*2)=4*4*4=43 4  
(ii)512 =2*2*2*2*2*2*2*2*2=8*8*8=83 8 
(iii)10648 =2*2*2*11*11*11=(2*11)(2*11)(2*11)=22*22*22=223 22  
(iv)27000 =2*2*2*3*3*3*5*5*5=(2*3*5)(2*3*5)(2*3*5)=30*30*30=303 30 
(v)15625 =5*5*5*5*5*5=(5*5)(5*5)(5*5)(5*5)(5*5)(5*5)=25*25*25=253 25  
(vi)13824 =2*2*2*2*2*2*2*2*2*3*3*3=(2*2*2*3)(2*2*2*3)(2*2*2*3)=24*24*24=243 24 
(vii)110592 =2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*3*3*3 

=(2*2*2*3*2)(2*2*2*3*2)(2*2*2*3*2)=48*48*48=483 
48 

(viii)46656 =2*2*2*2*2*2*3*3*3*3*3*3=(2*2*3*3)(2*2*3*3)(2*2*2*3)=36*36*36=363 36 
(ix)175616 =2*2*2*2*2*2*2*2*2*7*7*7=(2*2*2*7)(2*2*2*7)(2*2*2*7)=56*56*56=563 56 
(x)91125 =3*3*3*3*3*3*5*5*5=(3*3*5)(3*3*5)(3*3*5)=45*45*45= 453 45 
 
8.2.2. ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪುಪ್ ಎಂದು ಹೇ ರಿ. 

(i) ಒಂದು ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಘನವು ಸಮಸಂಖೆಯ್.  ತಪುಪ್ 

(ii) ಪೂಣರ್ ಘನವು ಎರಡು ಸೊನೆನ್ಗ ಂದ ಅಂತಯ್ಗೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್. ಸರಿ 

(iii) ಒಂದು ಸಂಖೆಯ್ಯ ವಗರ್ವು 5 ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ ಅದರ ಘನವು 25 ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ತಪುಪ್ (ಉದಾ: 152=225; 153=3375) 

(iv) 8 ರಿಂದ ಅಂತಯ್ಗೊಳುಳ್ವ ಯಾವ ಪೂಣರ್ಘನವೂ ಇಲಲ್. ತಪುಪ್ (ಉದಾ: 123=1728) 

(v) ಎರಡಂಕಿ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಘನವು ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖೆಯ್ಯಾಗಿರಬಹುದು. ತಪುಪ್ (ಉದಾ: 103=1000; 993=3375) 

(vi) ಎರಡಂಕಿ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಘನದ ಲ್ 7 ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ್ನ ಅಂಕಿಗ ರಬಹುದು. ತಪುಪ್ (ಉದಾ: 103=1000; 993=3375) 

(vii) ಒಂದಂಕಿ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಘನವು ಒಂದಂಕಿ ಸಂಖೆಯ್ಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸರಿ (ಉದಾ: 23=8) 
 


