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प्रायोगिक-जयरागिगिः

अ
धय

राय
ः  

14

14.1 भूगिकरा

वयम ्अनेकप्रकारकान ्आकारान ्पशयामः, यैः वयं पररचिताः 
समः । वयं बहुचित्ाचि रियामः । तेष ुचित्ेष ुचवचिननाः आकाराः 
चनचहताः िवचनत । वयम ्एतेष ुआकारेष ुकेषाञिन आकारािां 
चवषये पवू्वतन-अधयायेष ुपचिताः अचप समः । िवनतः एतेषाम ्
आकारािाम ्एकां सिूीं चनमा्वनत ुयत ्एते येन प्रकारेि प्रकचिताः 
िवचनत ।
 अचसमन ्अधयाये वयम ्एतान ्आकारान ्चनमा्वतुं चिक्ामः । 
एतान ् चनमा्वतमु ् असमाचिः यनत्ािां चवषये ज्ातवयं िवचत ।
आयानत,ु एताचन यनत्ाचि पशयामः तथा तेषां नाम अचप ि  प्रयोगसय चवषये ज्ानं प्रापसयामः । 

क्र.स.ं नराि   आकृगिः गििरणि ्  प्योिः

 

1. माचपका सैद्ाचनतक-रूपेि एकसयां 
माचपकायां चकमचप चिहं् 
न िवचत । परनत ुिवतां 
जयाचमचत-पेचिकायाः 
माचपकायां एकचसमन ्
प्रानतिागे सेणिटीमटीिर ्
इतयचसमन ्चिह्ाचन िवचनत । 
(तथा अपरचसमन ्िागे 
चिह्ाचन इञि ्(inch) मधये 
िवचनत । )

रेखाखण्ानाम ्
आलेखनं तथा 
ि तेषां दटीर्वतानां 
मापनम ्
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2. परकारः असय िटीष्वद्वयं िवचत । एकं 
िटीषषं तटीक्ि ंिवचत । अपरे 
ि अङ्कनटी-सथापनसथानं 
िवचत । 

समान-दटीर्वताः 
अङ्कचयतु ंचकनत ु
मापनं कतुषं नाचसत । 
अर्ववतृ्तम ्अचप ि  
वतृ्तम ्आलेचखतमु ्
असय उपयोग ंकुम्वः । 

 

3. चविाजनटी असय तटीक्ि ंिटीष्वद्वयं 
िवचत । 

दटीर्वतानां तोलनं 
कतु्वम ्असय उपयोगं 
कुम्वः । 

 

4. वग्वमाचपका चत्िजुाकारवसतदु्वयम ् 
अचसत । एकचसमन ्कोिाः 
45o, 45o, 90o सचनत । 
अपरे कोिाः 30o, 60 o, 
90o सचनत । 

दटीर्व-रेखािां तथा 
समानानतररेखािाम ्
आलेखनम ्। 

 

5. िाचनरिका   एकम ्अर्ववतृ्ताकारं वसत ु
अचसत यसयोपरर 180 िागाः 
चिचह्ताः िवचनत । एतत ्मापनं 
दचक्ितः 0o तः आरभय 180o 
पय्वनतं िवचत अचप ि  वामतः 
0o तः आरभय 180o पय्वनतं 
िवचत । 

कोिानाम ्आलेखनं 
तथा मापनम ्। 
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 वयं िरागिकरायराः िररकरसय च रचनरायराः उपरर चविारं कतुषं गच्छनतः समः । एतयोः केवलं रेखानाम ्
आलेखने माचपकायां प्रयोगं तथैव केवलं अर्ववतृ्तसय आलेखने पररकरसय प्रयोगं कुम्वः । एतासां रिनानां 
चनमा्विसमये पिू्वम ्अवरानं ददत ु। अत् िवतां साहाययाथषं काश्चन सिूनाः दटीयमानाः सचनत । 

(a) पवूषं रेखाः आचलखनत ुअचप ि  सारारि-चबनदमु ्अङ्चकतं कुव्वनत ु।
(b) सवसय मापकाचन तटीक्ििटीषा्वचि कृिप्रानतिागाचन ि चनमा्वय सथापयनत ु।
(c) सवपेचिकायां अङ्कनटीद्वयं सथापयनत ु। एका पररकारे योजचयतमु ्अनया ि  रेखायाः, अर्ववतृ्तसय 

आलेखने अथवा चबनदनूाम ्अङ्कनाथ्वम ्उपयजुयेते । 

14.2    ितृ्ः 

दचि्वताचन िक्ाचि पशयनत ु। असय पररसटीमायाः उपरर चसथतः प्रतयेकं चबनदःु 
असय केनरिात ् समाने दरेू अचसत । चकं िवनतः इतोऽचप अनयवसतचून वकंु 
िकनवुचनत तथा तेषाम ् आलेखनं कतुषं िकनवुचनत ? एतादृिपञिवसतनूां 
चवषये चिनतयनत ुयाचन एतत ्आकारकाचि सयःु । 

14.2.1    यदरा ितृ्सय गरिजयरा ज्रािरा भिेि ्िदरा िसय आलेखनि ्।

 िावयनत ु वयं 3 सेमटी 
चत्जयायाः एकं वतृ्तम ्आलेचखतमु ्
इच्छामः इचत । असमाचिः अत् 
परकारसय प्रयोगः कत्ववयः । 
वयम ् अरोचलचखत-सोपानानाम ्
अनसुरि ंकतुषं िकनमुः ।

सोिरानि ्1 : पररकरं 3 सेमटी 
वाचञ्छचत्जयायाः 
कृते उद्ाियनत ु। 

सोिरानि ्2 : एकसयाः तटीक्िाङ्कनयाः तं चबनदमु ्अङ्चकतं कुव्वनत ुयं वयं वतृ्तसय केनरि ंकतु्वम ्इच्छामः । 
तं चबनदु ं O इचत नामचनददेिनं कुव्वनत ु।

सोिरानि ्3 : पररकरसय तटीक्ििटीषषं चबनदोः O इतयसय उपरर सथापयनत ु। 

सोिरानि ्4 : वतृ्तम ्आलेचखतुं पररकरं मनदं मनदं भ्ामयनतु । धयानं िवतु यत् वतृ्तम ्एकवारमेव पूिषं 
िवेत् । 

 गचनियनितु, चचराां कतु ि्वनितु अगि च  गलखनितु । 
 चकं िवनतः केनरि ंO इचत, एकं चबनदु ंP इचत ि सवटीकृतय कचत वतृ्तान ्आलेचखतुं िकनवुचनत ?

    अभयरासः 14.1

1. 3.2 से.मटी. चत्जयायाः एकं वतृ्तम ्आचलखनत ु। 
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2. एकमवे केनरि ंO सवटीकृतय 4 सेमटी अचप ि  2.5 सेमटी चत्जयायाः वतृ्तद्वयम ्आचलखनत ु। 
3. एकं वतृ्तम ्अचप ि  तसय वयासद्वयम ्आचलखनत ु । यचद िवनतः एतयोः वयासयोः िटीषा्वचि योजयेयःु, 

तचह्व कीदृिटी आकृचतः प्रापयते ? यचद वयासः परसपरं दटीर्वता िवेत ्तचह्व आकृचतः कीदृिटी िवचत ? 
िवनतः सवसय उत्तरसय परटीक्ि ंकेन प्रकारेि कुव्वचनत ?

4. एकं वतृ्तम ्आचलखनत ुतथा ि चबनदनू ्A,B,C अनेन प्रकारेि अङ्चकतान ्कुव्वनत ुयत ्
 (a) A वतृ्तसय उपरर चसथतः सयात ्।
 (b) B वतृ्तसय अभयनतरे चसथतः सयात ्। 
 (c) C वतृ्तसय बचहिा्वगे चसथतः सयात ्। 
5. िावयनत ु A अचप ि  B द्वयोः वतृ्तयोः समान-चत्जया-यकुतौ केनरितौ सतः । एततौ अनेन प्रकारेि 

आचलखनत ुयथा एकः वतृ्तः अपरवतृ्तसय केनरि ंसपष्ृवा गच्ेछत ्। एततौ C अचप ि  D इतयनयोः उपरर 
प्रचतच्ेछद ंकतुषं तयजनत ु। AB   अचप ि  CD   परसपरं समकोि ेएव सतः वा इचत परटीक्ि ंकुव्वनत ु। 

14.3    एकः रेखराखण्ः

समरनत ुयत ्एकचसमन ् रेखाखण्े द्वतौ अनतयचबनद ूिवतः । अतः एव वयम ्असय दटीर्वतां माचपकया मापनं 
कतुषं िकनमुः । यचद असमाचिः कसयाचप रेखाखण्सय दटीर्वता ज्ातः सयात ्तचह्व एतम ् एकया आकृचतना 
चनरूपि ंकतुषं िकनमुः । आयानत,ु पशयाम यत ्वयम ्इतथं कथं कुम्वः इचत ।

14.3.1   एकसय दत्-दीर्विरायराः रेखराखण्सय सरंचनरा 

िावयनत ुयत ्वयं 4.7 से.मटी. दटीर्वतायाः एकसय रेखाखण्सय रिनां कतु्वम ्इच्छामः । वयं माचपकायाः 
प्रयोगं कृतवा 4.7 से.मटी. दरेू चबनददु्वयं A अचप ि  B इचत अङ्चकतं कुम्वः । A अचप ि  B इतयनयोः 
मलेनं कुम्वः िते ्असमाचिः रेखाखण्ः AB  इचत प्रापयते । चबनदु ंA अचप ि  B इतयसय अङ्कनसमये 
असमाचिः माचपकायां साक्ात ्अरः रिषवयम ्। अनयथा असमाचिः समटीिटीनम ्उत्तरं न प्रापयते । 

िरागिकरा िथरा च िरकरार इगि यनरिसय प्योिः 

एकः समचुितचवचरः एषः िवचत यत ् दत्त-दटीर्वतायाः एकसय रेखाखण्सय रिनां कतुषं पररकारः इचत 
यनत्सय प्रयोगः कत्ववयः। 

सोिरानि ्1 : एकां रेखां l आचलखनत ुअचप ि  तसयाः 
उपरर एकं चबनदु ंA इतयाखयम ्अङ्कयनत ु। 

सोिरानि ्2 : पररकारसय तटीक्िप्रानतिागं माचपकायाः िनूयसय 
उपरर सथापयनत ु।  परकारम ्एवम ्उद्ाियनत ुयत ्
अङ्कनटीसचहतप्रानतः 4.7 से.मटी. चिह्सय उपरर 
आगच्ेछत ्।  
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सोिरानि ्3 : पररकारसय चवसतरि े चकमचप पररवत्वनं न सयात,् 
तसय तटीक्ि ंप्रानतं A इतयचसमन ्चबनदतौ सथापयनत ु
अचप ि  l इतयाखयं B इतयसय उपरर कत्वयनतः 
एकम ्अर्ववतृ्त ंसथापयनत ु। 

सोिरानि ्4 :   वाचञ्छत-दटीर्वतायाः 4.7 से.मटी. मापसय 
एकः रेखाखण्ः अचसत ।  

    अभयरासः 14.2

1. माचपकायाः प्रयोगं कृतवा 7.3 दटीर्वतायाः एकं रेखाखण्म ्आचलखनत ु। 
2. माचपकायाः अचप ि  परकारसय प्रयोगं कुव्वनतः 5.6 से.मटी. दटीर्वतायाः एकं रेखाखण्म ्आचलखनत ु। 
3. 7.8 से.मटी. दटीर्वतायाः AB इचत रेखाखण्म ्आचलखनत ु। अचसमन ्AC कत्वयनत ुयसय दटीर्वता 4.7 

से.मटी. िवेत ्। BC इतयसय मापनं कुव्वनत ु। 
4. 3.9 से.मटी. दटीर्वतायाः एकः रेखाखण्ः AB दत्तः अचसत । एकं रेखाखण्ं PQ  आचलखनत ुयः AB 

इचत रेखाखण्सय चद्वगचुितः सयात ्। मापचयतवा परटीक्ि ंकुव्वनत ु। 

 (सङ्केिः – AB   इतयनेन समानं PX  रेखाखण्ं चनमा्वनत ु; अननतरं पनुः 
AB  इतयनेन समानं XQ इतयसय कत्वनं कुव्वनत ु।)

5. 7.3 से.मटी. दटीर्वतायाः AB रेखाखण्ः तथा ि 3.4  से.मटी. दटीर्वतायाः CD  रेखाखण्श्च दत्तः 
अचसत । एकं रेखाखण्ं XY  आचलखनत ुयतः XY इतयसय दटीर्वता AB अचप ि  CD इतयनयोः 
लमबयोः अनतरेि समानः अचसत । 

14.3.2   एकेन रेखराखण्ेन सिरानरेखराखण्सय सरंचनरा 

िावयनत ु यत ् िवनतः एतादृिसय एकसय रेखाखण्सय रिनां कतु्वम ् इच्छचनत यत ् यसय दटीर्वता दत्तसय 
एकसय रेखाखण्सय  AB   इतयसय दटीर्वतया समानं सयात ्। 

 एकः िटीघ्रचवचरः अचप ि  सवािाचवकचवचरः एषः िचवषयचत यत ्िवनतः माचपकायाः प्रयोगं कुयु्वः । ( 
यसयोपरर सेणिटी.मटीिर ्अचप ि  चमलटीमटीिर ्इतयनयोः चिह्ाचन अङ्चकताचन सयःु । ) तया AB  इतयसय मापनं 
कृतं सयात ्अचप ि  पनुः तसय एव दटीर्वतायाः प्रयोगं कृतवा एकः रेखाखण्ः CD   इतयाखयः आचलचखतः 
सयात ्। एकः अपरः चवचरः एषः िचवषयचत यत ्एकसय पारदि्वक-कागदसय प्रयोगं कृतवा AB  इतयाखयं 
कागदसय अनयचसमन ्िागे अचिलेखः कृतः िवेत ्। परनत ुएतैः चवचरचिः सव्वदा समटीिटीनः एव पररिामः न 
प्रापयते । 
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 एकः इतोऽचप समचुितचवचरः िवचत यत ्रिनाथषं माचपका अचप ि  पररकरसय इतयसय प्रयोगः कृतः 
सयात ्। AB   इतयसय रिनाथ्वम ्अरोचलचखताचन सोपानाचन अनसुरामः ।

सोिरानि ्1 : रेखाखण्ः AB दत्तः अचसत, यसय दटीर्वता ज्ातः नाचसत । 

सोिरानि ्2 : पररकरसय इतयसय तटीक्िप्रानतं A इतयसय पररकरसय 
एवम ्अङ्कनीं B इतयसय उपरर सथापयनत ु। परकार 
इतयसय उद्ाचितिागः AB  इतयसय दटीर्वतां वदचत ।  

सोिरानि ्3 : कामचप रेखां l आचलखनत ु । l इतयसय उपरर 
कमचप C इचत चबनदु ं सवटीकुव्वनत ु । पररकरसय  
चवसतरि े चकमचप पररवत्वनं चवना तसय 
तटीक्िप्रानतं C इतयसय उपरर सथापयनत ु। 

सोिरानि ्4 : एकम ्अर्ववतृ्त ंचनमा्वनत ु यः l इचत रेखां D इचत चबनदतौ 
कत्वयेत ् । अरनुा   CD  एव AB   इतयसय लमबेन 
समानः रेखाखण्ः अचसत । 

    अभयरासः 14.3

1 कमचप रेखाखण्ं PQ   आचलखनत ु। मापनम ्अकृतवैव PQ  इतयनेन समानम ् एकं रेखाखण्म ्
आचलखनत ु। 

2. रेखाखण्ः AB   दत्तः अचसत यसय दटीर्वता ज्ातः नाचसत । एकसय   PQ   PQ इचत रेखाखण्सय 
रिनां कुव्वनत ुयसय दटीर्वता   AB    इतयसय दटीर्वतायाः चद्वगचुितः अचसत । 

14.4   लम्बरेखराः 

िवनतः जानचनत यत ् द्व े रेख े परसपरं लमबरेख े इतयचुयेते यचद ते 
इतथं प्रचतच्ेछद ंकुरुतः यत ्तयोः मधयसथकोिः समकोिः सयात ् । 
संलगनाकृततौ   l अचप ि  m परसपरं लमबरेख ेसतः । एकं पिू्व-कागदम ्
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अथवा अभयास-पसुतकसय प्रानतिागः दि्वयचत यत ्द्व ेरेख ेपरसपरं 
समकोि ेसतः । 

एिि ्कतु ि्वनितु

िवनतः सवपररवेि ेकुत् कुत् लमबरेखाः पशयचनत ? 
 एकं कागद ं सवटीकुव्वनत ु अचप ि तनमधये पिुटीकुव्वनत ु तथा पिुचिहं् चनमा्वनत ु । एतदवे कागद ं मधये 
अनयचसमन ्चदचि पिुटीकुव्वनत ु । पिुचिहं् चनमा्वनत ुअचप ि  कागदम ्उद्ाियनत ु। द्व ेअचप पिुचिहे् परसपरं 
लमबतौ सतः । 

14.4.1 एकसयराः दत्रेखरायराः उिरर गसथिग्बनदोः लम्बरालेखनि ्

 एका रेखा l कागद ेउपरर आचलचखता अचसत अचप ि  P इचत तसय उपरर 
चसथतः एकः चबनदःु अचसत । l इतयसय उपरर  P इतयसमात ् लमबालेखनं सरलम ्
अचसत । 
 वयं कागद ं केवलम ् इतथं पिुटीकतुषं िकनमुः यत ् पिुचिह्सय चद्वतटीयपार्शदे 
चसथतसय l इतयसय िागः परसपरं आच्छादयेत ् । वगा्वङ्चकतकागद ं अथवा 
पारदि्वकं कागद ं चक्याकलापाय समयक् िवचत । आयानत,ु एकं कागद ं
सवटीकुव्वनत ुअचप ि  तसयोपरर l  आचलखनत ु। अरनुा l  इतयसय उपरर कमचप 
चबनदु ंP इचत अङ्चकतं कुव्वनत ु। 
 अरनुा कागदम ्इतथं पिुटीकुव्वनत ुयत ्l सवसयोपरर एव परावचत्वता िवेत ्। 
अथा्वत ्सवसय उपरर पतेत ्। पिुचिह्म ्इतथं समायोचजतं कुव्वनत ुयत ्तत ्P इतयसमात ्गच्ेछत ्। कागदम ्
उद्ाियनत ु। पिुचिहं् P  इतयसमात ्गच्छत ्रेखायाः l  इतयसय उपरर दटीर्वता अचसत । 

गचनियनितु, चचराां कतु ि्वनितु गलखनितु च 

िवनतः असय परटीक्ि ंकथं कुव्वचनत यत ्एषा रेखा l इतयसय उपरर दटीर्वता अचसत ? धयानं ददात ुयत ्रेखा P 
इतयसमात ्गच्छचत । 
एकि ्आह्रानि ् : माचपकायाः अचप ि  ि वग्वमाचपकायाः साहाययेन लमबालेखनम ् ( एकः ऐचच्छकः 
चक्याकलापः) ।
सोिरानि ्1 : एका रेखा l एवम ्एकः चबनदःु P दत्तः अचसत । धयानं 

ददत ुयत ्P  इचत चबनदःु l  इचत रेखायाः उपरर अचसत । 

सोिरानि ्2 : माचपकायाः एकं प्रानतिागं रेखायाः l इतयसयाः अनचुदि ं
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सथापयनत ुअचप ि दृढतया गहृ्णनत ु। 
सोिरानि ्3 : एकां वग्वमाचपकाम ् इतथं l इचत रेखायाः उपरर 

सथापयनत ु यत ् तसयाः समकोि ं चनममीयमािः एकः 
प्रानतः माचपकायाः तसय प्रानतिागसय अनचुदचि 
िवेत ्या रेखा l इतयनया रेखया सह यकुा अचसत तथा 
वग्वमाचपकायाः समकोियकुकोिः अचप माचपकायाः 
सपि्वनं कुया्वत ्। 

सोिरानि ्4 : वग्वमाचपकां माचपकायाः  अनचुदचि तावत ् पय्वनतम ्
अपसारयनत ु यावत ् पय्वनतं तसयाः समकोियकुः 
कोिः P इचत चबनदोः उपरर नागच्ेछत ्। 

सोिरानि ्5 : असयां चसथततौ वग्वमाचपकां दृढतया गहृटीतवा चतष्ठनत ु। 
वग्वमाचपकायाः समकोिसय अपरप्रानतसय अनचुदचि 
PQ  आचलखनत ु। 

 PQ   रेखा l  इचत रेखायाः दटीर्वता अचसत । (िवनतः एतत ्दि्वचयतुं सङ्केतं ⊥ इद ं
कथं प्रयोगं कुव्वचनत ?) 

P इचत चबनदोः उपरर समितूकोि ं मापचयतवा रिनायाः असयाः परटीक्ि ं कुव्वनत ु । चकं वयं 
माचपकायाः सथाने रिनायाः असयाः कृते अपरवग्व-माचपकायाः प्रयोगं कतुषं िकनमुः ? अचसमन ्
चवषये चिनतयनत ु। 

िरागिकरायराः अगि च  िरकरारसय गिगिः 

जयाचमतयां लमबम ्आलेचखतुं यसय चवरःे कृते प्राथमयं दटीयते सः एव माचपका-पररकारचवचरः अचसत । 
इमां रिनाम ्अरः प्रसततुटीकुम्वः । 

सोिरानि ्1 : एकसयाः l इचत रेखायाः उपरर P इचत चबनदःु 
दत्तः अचसत । 

सोिरानि ् 2 : P इतयाखयं चबनदु ं केनरिः इचत मतवा तथा ि 
एकां सतौचवधयदायकं चत्जयां सवटीकृतय एकम ्
अर्ववतृ्त ंचनमा्वनत ु यः l  इतयाखयं A अचप ि   
B इचत चबनददु्वये प्रचतच्ेछदयेत ्।

सोिरानि ्3 : A अचप ि  B एतद ् द्वयं केनरितौ इचत मतवा 
अचप ि  AP इतयसमात ् अचरकचत्जयां 
सवटीकृतय द्वयोः िापयोः रिनां कुव्वनत ु यतौ 
परसपरं Q इतयसय उपरर कत्वयेताम ्। 
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सोिरानि ्4 : PQ  इतयाखयं योजयनत ुतदा PQ  एव l  इतयसयाः उपरर 

दटीर्वता अचसत । वयम ्इद ंPQ  ⊥  l  इचत चलखामः । 

14.4.2  एकसयराः रेखरायराः उिरर िसिराि ्ग्बनदोः दीर्विरा यः िसयराः उिरर गसथिः नरागसि  

एिि ्कतु ि्वनितु

 यचद असमाकं कृते l  इचत दटीर्वता दत्तः अचसत एवम ्एकः तादृिः चबनदःु 
दत्तः अचसत यः l इचत रेखायाः उपरर चसथतः नाचसत तचह्व P इतयसमात ्िलनतं 
रेखायाः l  इतयसयाः उपरर लमबम ् आलेचखतुं वयं पवूषं कागदपिुटी-करिसय 
सरलं चक्याकलापं कतुषं िकनमुः । 

 एकं कागद ंसवटीकुव्वनत ु ( पारदि्वकं सयात ्)। तसयोपरर एकां रेखां  l  इचत 
आचलखनत ुअचप ि  कमचप चबनदु ंP इचत अङ्चकतं कुव्वनत ुयः l इतयसयाः 
उपरर चसथतः न सयात ्। कागदम ्इतथं पिुटीकुव्वनत ुयत ्पिुसय चिहं् P इतयसमात ्
गच्ेछत ्तथा l इचत रेखायाः एकः िागः  तसयाः अपरे िागे चतषे्ठत ्। कागदम ्
उद्ाियनत ु। पिुसय चिहं् l इतयसयाः लमबम ्अचसत अचप ि  P इतयसमात ्गच्छचत । 

िरागिकरायराः अगि च  िि्विरागिकरायराः गिगिः ( एकः ऐचच्छकः चक्याकलापः )

सोिरानि ्1 : िावयनत ुयत ्l एका रेखा अचसत अचप ि  P तसयाः 
बचहः चसथतः एकः चबनदःु अचसत ।

सोिरानि ्2 : एकां वग्वमाचपकां l इतयसयाः उपरर इतथं सथापयनत ु
यत ् तसयाः समकोिसय एकः प्रानतः l इतयसयाः 
अनचुदचि िवेत ्।

सोिरानि ्3 : वग्वमाचपकायाः समकोिानां सममखुप्रानतसय 
अनचुदचि एकां माचपकां सथापयनत ु।
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सोिरानि ्4 : माचपकां दृढतया गहृ्णनत ु  अचप ि  वग्वमाचपकां 
माचपकायाः अनचुदचि तावत ्पय्वनतम ्अपसारयनत ु
यावत ् पय्वनतं P समकोि-चनमा्वतारम ् अपरं 
प्रानतिागं न सपि्वचत । 

सोिरानि ्5 : वग्वमाचपकायाः असय प्रानतिागसय अनचुदचि P 
इतयसमात ् रेखाम ्आचलखनत ुया l  इतयाखयं M 
इतयत् कत्वयचत । अरनुा रेखा PM ⊥  l अचसत । 

िरागिकरायराः अगि च  िररकरसय गिगिः 
चनससंियं माचपकायाः तथा पररकरसय  प्रयोगं कृतवा यः चवचरः उपयजुयते सः एव चवचरः उत्तमचवचरः 
अचसत । 

सोिरानि ्1 : रेखा l  तथा चबनदःु P दत्तः अचसत यः l 
इतयसयाः उपरर चसथतः नाचसत ।

सोिरानि ्2 : P इतयाखयं केनरिः इचत मतवा एकां सतौचवदध्यदायकीं 
चत्जयां सवटीकृतय एकम ्अर्ववतृ्तम ्आचलखनत ुयः 
l  इचत रेखां द्वयोः चबनद्वोः A अचप ि  B  इतयनयोः 
उपरर कत्वयेत ्।

सोिरानि ्3 : समानचत्जयायाः प्रयोगेि A अचप ि  B 
इतयेततौ केनरितौ इचत मतवा अर्ववतृ्तद्वयम ्
आचलखनत ुयतौ परसपरं P इतयसय अनयपार्शदे  
Q इतयसय उपरर कत्वयेताम ्।

सोिरानि ्4 : PQ इतयाखयं योजयनत ु । तदा PQ एव l इचत 
रेखायाः उपरर दटीर्वता अचसत । 
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    अभयरासः 14.4

1. एकं रेखाखण्म ् AB   आचलखनत्त ु। एतसयां कमचप M इचत चबनदमु ्अङ्चकतं कुव्वनत ु। माचपकायाम ्
अचप ि  वग्वमाचपकायाः साहाययेन  M इतयसमात ् AB   इतयसयोपरर लमबम ्आरियनत ु। 

2. एकं रेखाखण्म ् PQ   आचलखनत ु। कमचप R इचत चबनदु ंसवटीकुव्वनत ुयः  PQ   इतयसय उपरर न 
िवेत ्। R इतयसमात ् PQ   इतयचसमन् ्एकं लमबम ्आचलखनत ु। (माचपकायाः तथा वग्वमाचपकायाः 
साहाययेन) 

3. एकां रेखां  l  आचलखनत ुअचप ि  तसयाः उपरर चसथतात ्एकसमात ्X इचत चबनदोः l इचत रेखायाःउपरर 
एकं दटीर्वतां रेखाखण्ं  XY  इचत आचलखनत ु। 

 अरनुा माचपकायाः तथा परकार इतयसय साहाययेन Y इतयसमात ्  XY  इतयसयाः उपरर लमबम ्
आचलखनत ु। 

14.4.3    एकसय रेखराखण्सय लम्ब-सिगविभराजकः

एिि ्कतु ि्वनितु

एकं कागद ंपिुटीकुव्वनत ु। िावयनत ुयत ् AB   पिुचिह्म ्अचसत । 
मचि ंसवटीकृतय कुत्ाचप एकं X इचत चबनदमु ्आचलखनत ु।

 AB   इतयाखयं दप्विरेखा इचत मतवा X इतयसय प्रचतचबमबं 
X’इतयाखयं जाननत ु।
 िावयनत ुयत ् AB    अचप ि   XX’  परसपरं O इतयसय 
उपरर प्रचतच्ेछद ंकुरुतः । चकं  OX = OX’ अचसत ?
 असयाथ्वः अचसत यत ् AB    रेखाखण्ः  XX’  इतयाखयं 
द्वाभयां समान-लमब-िागाभयां चविाजनं करोचत । AB   
रेखाखण्ः XX’ इतयसय समचद्विाजकः अचसत । एतदचप 
धयायनत ु यत ्  ∠AOX अचप ि  ∠BOX  समकोितौ  
िवतः । चकमथ्वम ्? अतः रेखा  AB    रेखाखण्सय  XX’  
इतयसय समचद्विाजकः अचसत । आकृततौ वयं  AB   इचत रेखायाः 
केवलम ्एकमवे िागं पशयामः । द्व ेचबनद ूसंयजुयमान-
रेखाखण्सय लमबसमचद्विाजकः तसय समचमचत-अक्ः अचप अचसत । 

एिि ्कतु ि्वनितु

(िरारदर्वकिरागिकरा-िरटिकरा)

सोिरानि ्1 : एकं AB इचत रेखाखण्म ्आचलखनत ु। 
सोिरानि ्2 : यथा चित्े दचि्वतं तथा ि एकाम ् आयताकार-

पारदि्वक-माचपका-परटिकां AB इतयसयाः रेखायाः 
चवकि्वतः इतथं सथापयनत ुयत ्असय प्रानतिागतौ AB 
इचत चबनदोः इतयसय उपरर सयाताम ्।
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सोिरानि ्3 : इमामवे प्रचक्याम ् एकाम ् अनयां परटिकां 
सवटीकृतय इतथम ् अग्ेसारयनत ु यत ् चद्वतटीया 
परटिका प्रथमां परटिकां A अचप ि  B  
इतयनयोः उपरर कत्वयेत ् । िावयनत ु यत ् द्व े
अचप परटिके  M अचप ि  N इतयनयोः उपरर 
अचप कत्वयतः । 

सोिरानि ्4 : M अचप ि  N इतयनयोः समायोजनं 
कुव्वनतु । चकं  MN   रेखाखण्सय 
समचद्विाजकः अचसत ? मापचयतवा 
परटीक्िं कुव्वनतु । चकं एषः  AB   इतयसय  
लमबसमचद्विाजकः अचप वत्वते ?  AB   
इतयसय  मधयचबनदुः कुत् अचसत ?

िरागिकरायराः िथरा िररकरसय सराहराययेन रचनरा 

सोिरानि ्1 : एकं  AB   इचत रेखाखण्म ्आचलखनत ु। 
सोिरानि ्2 : A इतयाखयं केनरिः इचत मतवा पररकरसय साहाययेन एकं वतृ्तम ्आचलखनत ु । िवतां 

वतृ्तसय चत्जया,  AB   इतयसय अरा्वत ्अचप अचरका िवेत ्। 

सोिरानि ्3 : B इतयाखयं केनरिः इचत मतवा अचप ि चद्वतटीयसोपाने कचथत-चत्जयां सवटीकृतय पररकरसय 
साहाययेन एकम ्अनयं वतृ्तम ्आचलखनत ु। िावयनत ुसः वतृ्तः पवू्वतनं वतृ्त ंC, D इचत 
चबनद्वोः उपरर कत्वयेत ्। 
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सोिरानि ्4 : CD इतयाखयं मलेयनत ु। एषः रेखाखण्ः  AB   इतयाखयं O इतयत् कत्वयचत । सवसय 
चविजनयाः प्रयोगं कृतवा परटीक्ि ंकुव्वनत ुयत ्O इचत चबनदःु, रेखाखण्सय  AB   इतयसय 
मधयचबनदःु अचसत । सहवै एतदचप परटीक्नत ुयत ्∠COA  अचप ि  ∠COB  समकोितौ 
सतः । अतः CD   इचत रेखाखण्ः AB   इचत रेखाखण्सय लमबसमचद्विाजकः अचसत । 

 उपयु्वकरिनायाम ्असमाचिः  CD   इतयाखयं चनरा्वरचयतुं द्वयोः चबनद्वोः आवशयकता आसटीत ्। चकं 
एततौ ज्ातुं पिू्ववतृ्तालेखनसय आवशयकता अचसत ? चकम ्एतत ्पया्वप्ं नाचसत यत ्एततौ चबनद ूज्ातुं एतयोः 
वतृ्तयोः अर्ववतृ्तद्वयम ्एव आचलचखतं सयात ् । वसततुः त ुवयावहाररक-रूपेि वयम ्इदमवे कुम्वः । 

प्यतनं कतु ि्वनितु
माचपकायाः तथा ि परकारसय साहाययेन रिनायाः चद्वतटीये सोपाने, यचद वयं चत्जयां  AB   इतयसय 
अरा्वदचप नयनूां सवटीकुम्व तचह्व चकं िचवषयचत ?

    अभयरासः 14.5

1. 7.3 सेणिटीमटीिर ्दटीर्वतायाः एकं AB इचत रेखाखण्म ्आचलखनत ुअचप ि  तसय समचमचत-अक् ंजाननत ु।

2. 9.5 से.मटी. दटीर्वतायाः एकं रेखाखण्म ्आचलखनत ुअचप ि  तसय लमब-समचद्विाजकम ्आचलखनत ु। 

3. एकसय XY इतयसय रेखाखण्सय लमब-सम-चद्विाजकम ्आचलखनत ुयसय दटीर्वता 10.3 से.मटी. िवेत ्। 

(a) असय लमबसमचद्विाजकसय उपरर कमचप P इचत चबनदु ंसवटीकुव्वनत ु। परटीक्ि ंकुव्वनत ुयत ्PX = 
PY अचसत वा इचत ।

(b) XY इचत रेखाखण्सय मधयचबनदःु M अचसत तचह्व MX अचप ि  XY इतयनयोः चवषये िवनतः 
चकं वकंु िकनवुचनत ? 

4. 12.8 से.मटी. दटीर्वतायाः एकं रेखाखण्म ्आचलखनत ु। माचपकायाः अचप ि  पररकरः इतयसय साहाययेन 
अमु ंसमानेष ुितषुु्व िागेष ुचविजनत ु। मापनद्वारा सव-रिनायाः परटीक्ि ंकुव्वनत ु। 

5. 6.1 सेमटी दटीर्वतायाः एकं  PQ   इचत रेखाखण्म ्आचलखनत ुअचप ि  पनुः  PQ   इतयाखयं वयासः 
इचत मतवा एकं वतृ्तम ्आचलखनत ु।  
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6. केनरि ंC इचत अचप ि चत्जयां 3.4 से.मटी. सवटीकृतय एकं वतृ्तम ्आचलखनत ु। असय कामचप जटीवरेखां   
AB   आचलखनत ु।  AB   इतयसयाः जटीवरेखायाः लमबसम-चद्विाजकम ्आचलखनत ु। परटीक्ि ं
कुव्वनत ुयत ्चकम ्एषः वतृ्तसय केनरिात ्गच्छचत वा इचत ? 

7. AB इतयाखयं वयासं इचत सवटीकृतय प्रश्ः 6 पनुः सवटीकुव्वनत ु। 

8. 4 से.मटी. चत्जयायकुम ् एकं वतृ्तम ् आचलखनत ु । असय द्व े जटीवरेख े आचलखनत ु । एतयोः 
लमबसमचद्विाजकम ्आचलखनत ु। एते कुत् चमलतः ?

9. िटीष्वम ्O इचत यकंु कोिम ्आचलखनत ु। असय एकसय िजुसय उपरर एकं चबनदु ंA इचत चद्वतटीयिजुे 
एकं अपरं चबनदु ंB इचत इतथं सवटीकुव्वनत ुयत ्OA = OB अचसत ।  OA  अचप ि   OB   इतयनयोः 
लमबसमचद्विाजकम ्आचलखनत ु । िावयनत ुयत ्एततौ P इतयसय उपरर प्रचतच्ेछद ंकुरुतः इचत । चकं 
PA = PB  अचसत ?

14.5   कोणः

14.5.1   दत्िरािसय कोणगनिरा्वणि ्

िावयनत ुयत ्वयं 40o इतयसय कोि ंचनमा्वतमु ्इच्छामः । एतदथषं वाचञ्छत-सोपानाचन अरोचलचखताचन 
सचनत । 

सोिरानि ्1 : एकं चकरि ंAB    इचत आचलखनत ु। 

सोिरानि ्2 : िाचनरिकायाः केनरि ं A इतयसय उपरर इतथं 
सथापयनत ुयत ्असयाः िनूयप्रानतः (0o - 0o)  
चकरिसय  AB   इतयसय अनचुदचि िवत ु।

सोिरानि ्3 : B इतयसय समटीपे चवद्यमानिनूयेन प्रारभय 
40o इतयसय सममखु ेC इचत चबनदमु ्अङ्चकतं 
कुव्वनत ु। 
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सोिरानि ्4 : AC मलेचयतवा चकरि ंAC इचत चनमा्वनत ु। ∠BAC 
एव वाचञ्छतकोिः अचसत । 

14.5.2  एकेन दते्न कोणेन सिरानसय कोणसय गनिरा्वणि्

 िावयनत ु असमाकं कृते एकः कोिः दत्तः अचसत यसय मापः 
असमाचिः ज्ातः नाचसत । वयं एतेन कोिने समानम ्एकं कोि ंचनमा्वतमु ्
इच्छामः । पशयनत ुयत ्केन प्रकारेि कतुषं िकयते । 

 ∠A दत्तः अचसत यसय मापः ज्ातः नाचसत । 

सोिरानि ्1 : एकां रेखां l  आचलखनत ुअचप ि  तसयाः उपरर  एकं 
चबनदु ंP इचत अङ्चकतं कुव्वनत ु। 

सोिरानि ्2 : पररकरसय तटीक्ििटीषषं A इतयसय उपरर सथापचयतवा 
एकम ्अर्ववतृ्तम ्आचलखनत ुयः ∠A इतयसय िजुतौ 
B अचप ि  C इतयसय उपरर कत्वयचत ।

सोिरानि ्3 : पररकरसय चवसतरि े पररवत्वनम ् अकृतवैव तसय 
तटीक्ििटीषषं P इतयसय उपरर सथापचयतवा एकम ्
अर्ववतृ्तम ् आचलखनत ु यः l  इतयाखयां रेखां Q 
इतयसय उपरर कत्वयचत । 
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सोिरानि ्4 : िररकरसय BC इतयसय लमबेन समानम ्
उद्ाियनत ु। 

सोिरानि ्5 : पररकरसय तटीक्ििटीषषं Q इतयसय उपरर सथापयनत ु
तत् अर्ववतृ्त ंसथापयनत ुयः पवूा्वर्ववतृ्त ंR इतयसय 
उपरर कत्वयचत । 

सोिरानि ्6 : PR इतयाखयं PR इचत चकरि ंचनमा्वनत ु। तेन ∠P 
प्रापयते ।  ∠P एव वाचञ्छतकोिः अचसत यसय 
मापः ∠A इतयनेन समानम ्अचसत । असयाथ्वः 
अयमचसत यत ्  ∠QPR  अचप ि  ∠BAC 
इतयनयोः मापः समानः अचसत । 

14.5.3  एकसय कोणसय सिगविभराजकः

एकसय कागदसय उपरर एकं O इचत चबनदमु ्अङ्कयनत ु। 
O इचत प्रारचमिकचबनदु ं सवटीकृतय चकरिद्वयं OA 

अचप ि  OB  आचलखनत ु । िवच्भः ∠AOB 

प्रापयते । एतत ्कागदम ्इतथं पिुटीकुव्वनत ुयत ्पिुचिहं् 

O इतयसमात ्गच्ेछत ्तथा चकरितौ OA अचप ि  OB

परसपरं सममलेयेताम ्। िावयनत ुयत ्OC पिुचिह्म ्

अचसत । यत ्असमाचिः कागदसय उद्ािनेन प्रापयते । 

ननंू चकरिः OC, ∠AOB इतयसय समचमचत-अक्ः 

अचसत । 

 ∠AOB  अचप  ि   ∠COB एतत ्द्वयं मापयनत ु। चकम ्एततौ समानतौ सतः ? अतः OC,  कोिसय  

∠AOC इचत कोिसय समचमचत-अक्ः अचसत अचप ि  ∠AOB इचत कोिसय समचद्विाजकः अचसत । 
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िरागिकयरा अगि च  िरकरारेण रचनरा 
चिनतयनत,ु यत ्एकः ∠A इचत कोिः दत्तः अचसत । 

सोिरानि ्1 : A इतयाखयं केनरिः इचत मतवा परकारसय साहाययेन एकम ्
अर्ववतृ्त ं चनमा्वनत ुयः ∠A इतयसय िजुतौ B अचप ि  C 
इतयनयोः उपरर कत्वयचत । 

सोिरानि ्2 : B इतयाखयं केनरिः इचत मतवा BC इतयसय अरा्वदचप 
अचरकां चत्जयां सवटीकृतय एकम ् िापं ∠A इतयसय 
अभयनतरे आचलखनत ु। 

सोिरानि ्3 : C इतयाखयं केनरिः इचत मतवा चद्वतटीयसोपाने उकचत्जयां 
सवटीकृतय ∠A इतयसय अभयनतरे  तोऽचप एकम ् िापम ्
आचलखनत ु  । िावयनत ु यत ् एततौ द्वावचप अर्ववतृ्ततौ D 
इतयचसमन ् चबनदतौ प्रचतच्ेछदयतः ।  तदा AD एव ∠A 
इतयसय वाचञ्छतसमचद्विाजकः िवचत । 

उपयु्वक-चद्वतटीय-सोपाने यचद वयं चत्जयां BC इतयसय अरा्वदचप नयनंू सवटीकुम्वः तचह्व कः कोिः िचवषयचत ?

14.5.4  गिरेषिरािरानरंा कोणः 

केषाञिन चविषेमापानां कोिानां रिनां कतुषं केिन सनुदराः अथवा पररिदु्ाः चवरयः सचनत, येष ु
िाचनरिकायाः प्रयोगः न चक्यते । एतेष ुकाञिन चवरटीन ्वयं पशयामः । 

60O िरािसय कोणसय रचनरा 

सोिरानि ्1 : एकां रेखां l आचलखनत ु अचप ि तसयाः उपरर O इचत 
चबनदमु ्अङ्चकतं कुव्वनत ु। 

सोिरानि ्2 : पररकरसय तटीक्ििटीषषं O इतयसय उपरर सथापयनत ु अचप 
ि एकं सतौचवधयदायकीं चत्जयां सवटीकृतय एकम ्अर्ववतृ्तम ्
आचलखनत ुयः PQ इचत रेखां A इचत चबनदतौ कत्वयचत । 
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सोिरानि ्3 : अरनुा A इतयाखयं केनरि ं चवचिनतय O इतयसमात ्
िलनतम ्अर्ववतृ्तम ्आचलखनत ु। 

सोिरानि ्4 : िावयनतु द्वतौ अचप अर्ववतृ्ततौ B इतयचसमन् चबनदतौ 
कत्वयतः । OB इतयेततौ योजचयतवा OB इतयाखयं 
चकरिं चनमा्वनतु । तदा कोिः ∠BOA एव 60o 
मापसय वाचञ्छतकोिः अचसत । 

30o िरािसय कोणसय रचनरा 

उपरर दचि्वतरटीतया 60o मापसय कोिम ्आचलखनत ु। अरनुा अमु ंकोि ंसमचद्विाजकं कुव्वनत ु। प्रतयेकं 
कोिः 30o इतयसय अचसत । मापनद्वारा  सव-रिनायाः परटीक्ि ंकुव्वनत ु। 

प्यतनं कतु ि्वनितु
15o इतयसय कोि ंिवनतः केन प्रकारेि कतुषं िकनवुचनत ?

120o इतयसय कोणसय रचनरा 

120o इतययं कोिः 60o कोिसय चद्वगचुितः अचसत । अतः असय रिना अरोचलचखतप्रकारेि िचवतुं 
िकयते । 
सोिरानि ्1 : एकां रेखां l आचलखनत ुअचप ि तसयाः उपरर O 

इचत चबनदमु ्अङ्चकतं कुव्वनत ु।

सोिरानि ्2 : परकारसय तटीक्ििटीषषं O इतयसय उपरर सथापयनत ु
अचप ि एकं सतौचवधयदायकीं चत्जयां सवटीकृतय 
एकम ् अर्ववतृ्तम ् आचलखनत ु यः l इचत रेखां A 
चबनदतौ कत्वयचत । 

सोिरानि ्3 : अरनुा A इतयाखयं केनरि ं चवचिनतय एकम ् िापम ्
आचलखनत ु यः पवू्वम ् अर्ववतृ्त ं B इतयसय उपरर 
कत्वयचत ।

सोिरानि ्4 : पनुः B इतयाखयं केनरि ं चवचिनतय एकम ् िापं 
आचलखनत ु यः पवू्वम ् अर्ववतृ्त ं C इतयसय उपरर 
कत्वयचत ।
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सोिरानि ्5 : OC योजचयतवा OC इतयाखयं चकरि ं
चनमा्वनत ु । तदा ∠COA इतयसय कोिसय 
मापः 120o अचसत । 

प्यतनं कतु ि्वनितु
150o इतयसय कोि ंिवनतः केन प्रकारेि कतुषं िकनवुचनत ?

90o िरािसय कोणसय रचनरा 

एकसयाः रेखायाः उपरर दत्तचबनदोः एकं लमबम ्आचलखनत ुयः पवू्वमवे कृतः अचसत । एषः वाचञ्छतसय 90o 
मापसय कोिः अचसत । 

प्यतनं कतु ि्वनितु
45o इतयसय कोि ंिवनतः केन प्रकारेि कतुषं िकनवुचनत ?

    अभयरासः 14.5

1. 75o मापसय कोिसय ∠POQ इतयसय रिनां कुव्वनत ुतथा ि असय समचमचत-अक्म ्आचलखनत ु। 

2. 147o मापसय कोिसय रिनां कुव्वनत ुअचप ि तसय समचद्विाजकम ्आचलखनत ु।

3. एकं समकोिम ्आचलखनत ुअचप ि तसय समचद्विाजकसय रिनां कुव्वनत ु। 

4. 153o मापसय एकं कोिम ्आचलखनत ुअचप ि असय ितरुः समानान ्िागान ्कुव्वनत ु। 

5. माचपकया तथा ि परकार इतयनेन ि अरोचलचखतानां मापानां कोिान ्आचलखनत ु।

 (a) 60o (b) 30o (c) 90o (d) 120o (e) 45o (f)135o

6. 45o मापसय  एकं कोिम ्आचलखनत ु। तथा ि तसय समचद्विाजकं कुव्वनत ु। 

7. 135o  मापसय एकं कोिम ्आचलखनत ुतेन समचद्विाचजतं कुव्वनत ु।

8. 70o मापसय एकं कोिम ्आचलखनत ु । माचपकायाः तथा परकार इतयसय साहाययेन अनेन कोिने 

समानम ्एकं कोि ंचनमा्वनत ु।

9. 40o मापसय एकं कोिम ्आचलखनत ु। असय समपरूकेि समानम ्एकं कोि ंचनमा्वनत ु।

ियं कगसिन ्गिषये चचराां कृििनिः 

अचसमन ्अधयाये जयाचमतटीय-आकारािाम ्आलेखनसय चवचिनन-चवरयः दचि्वताः सचनत ।
1. आकारािां रिनाथषं वयं जयाचमचत-पेचिकायां चवद्यमानानाम ्अरोचलचखतवसतनूां प्रयोगं कृतवनतः । 
 (i) माचपका  (ii) पररकरः इचत
 (iii) चविाजनटी (iv) वग्वमाचपका
 (v) िाचनरिका 
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2. माचपकायाः अचप ि पररकरसय साहाययेन अरोचलचखतानां रिनां कतुषं िकनमुः ।

(i) एकः वतृ्तः यचद तसय चत्जयायाः दटीर्वता दत्ता अचसत ।

(ii) एकः रेखाखण्ः यचद तसय दटीर्वता दत्ता अचसत ।

(iii) एकेन रेखाखण्ेन समानसय रेखाखण्सय चनमा्विम ्।

(iv) एकसयाः रेखायाः उपरर एकसमात ्चबनदोः लमबालेखनं यचद सः चबनदःु –

(a) रेखायाः उपरर चसथतः अचसत ।      (b) रेखायाः उपरर चसथतः नाचसत ।

(v) दत्तदटीर्वतायाः रेखाखण्सय लमबसमचद्विाजकः ।

(vi) दत्तमापसय एकः कोिः ।

(vii) दत्तकोिने समानसय कोिसय चनमा्विम ्।

(viii) दत्तकोिसय समचद्विाजकः ।

(ix) केषाचञित ्चविषेािां मापानां कोिाः यथा –
 (a)  90o (b) 45o (c) 60o (d) 30o (e) 120o (f) 135o


