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मूलभूत-ज्याममती्-
अवधयारणया

अ
ध्

या्
ः  

4

4.1 भूममकया

ज्यामितेः परुयातनः सिदृ्ः च इमतहयासः अम्त । 

ज्यामिमतः इमत शब्ः आङ्लसियान-्वन-शब्यात’् 

मि्ोिटे्ोन’् (Geometron) इत््ियात ् मन्सतृः । 
मि्ो (Geo) इत्््यार्ः अम्त भमूिः इमत, 

िटे्ोन ् (metron) इत्््यार्ः अम्त ियापनि ्

इमत । इमतहयासकयारयाणयंा ितयानसुयारेण परुयातन-

कयाले प्या्ः कलया-मशलपकलया-भमूिियापन्् 

आवश्कतयानयंा कयारणने ज्यामिती्-अवधयारणयाः 

मवकमसतयाः । अत्र ते अमप अवसरयाः सम्िमलतयाः 

सम्त, ््या क््यामप मववया््् स्भयावन्या 

मवनया कृमिभिूःे पररसीियानयंा मनधय्ारण ं भवमत ्ि । वैभवपणूर्यािभवनयानयंा, िम््रयाणयंा, सरोवरयाणयंा, 

न्ीब्धयानयाि ्अमप च नगरयाणयंा मनिय्ाणयामन तरया च कलया अमप च मशलपकलयाः एतयासयाि ्अवधयारणयानयाि ्

इतोऽमप प्कयाशनि ् अकुव्न ् । अधनुया अमप कलया, मशलपकलया, अमभ्याम्त्रकतया, वस्त्रमव््यासः 

इत्याम्रूपेण ज्मिती् अवधयारणयानयंा प्भयावः दृश्ते । भव्तः मवमभ्नप्कयारयाणयंा व्तमून ्रया 

पेमिकया, उतपीमिकया, पु् तकं, भोिनपेमिकया, क््कुि ् इत्याम्व्तमून पश्म्त उप्ोगिमप  
कुव्म्त । एतेियंा सववेियंा व्तनूयाि ्आकयारयाः मवमभ्नयाः भवम्त । ियामपकया, अङ्कनी इत्या््ः ऋिवः 

भवम्त । वल्ं, नयाणकि ्अरवया क््कु्् मचत्रं गोलयाकयारेण प्ती्ते । अत्र भव्तः कयाञचन रुमचकर-

तथ्यान ्पिम्त, ्यामन भवतः सवय्ान ्पररतः मवद्यियान-आकयारयाणयाि ्(आकृतीनयंा वया) मवि्े अमधकयामधकं 

ज्यातुं सयाहयाय्ं कुव्म्त । 
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4.2  मिन द्ः  

कयाग् ेएक्या अङ्क््याः प्या्तभयागेन एकं मचह्याङ्कनं कुव््त ु। ् रया प्या्तभयागः तीक्णः भवमत तरया मचह्ि ्

अमप सकू्ि ंभवमत । प्या्ः एकं अदृश्ं सकू्ि ंमचहं् भवतयंा कृते मब््ोः अवधयारणया्याः अभ्यासं कयार्मत । 

मब््ःु एक्् ्रयान्् मनधय्ारण ंकरोमत ।

 मब््मुनमित्यामन कयामनचन उ्याहरणयामन च  अमप सम्त :

मत्रज्या्याः प्या्तः सचू्याः तीक्णः 
प्या्तः

अङ्क््याः तीक्णः 
प्या्तः

 ्म् भव्तः कयाग््् उपरर त्रीन ् मब््नू ्अङ्मकतयान ् कुव्म्त तमह ्  मकं भव्तः मत्रि ु मब््िु ुभे्  ं

वकंु आवश्कतयाि ्अनभुवम्त । अतः एतयान ् मब््नू ्आङ्लभयािया्याः ्रलूयाक्षरेण A,B,C इत्याम्नया 

व्कतीकुव्म्त । 
			   B

	  A    एतयान ्मब््नू ्  मब््ःु A,  मब््ःु B,  मब््ःु C इमत पियािः ।

   	   C 

मब््ु ंमवनया संश्ः लघःु भवेत ्।
प्र्त न्ं कद व्वनतद

1. भवतयाि ्अङ्क््याः तीक्णप्या्तेन कयाग् े मब््चुतषु्ट्ि ्अङ्क््त ु । तरया तेियंा कृते A, C, P 
एवं H इमत नयाि ््त ु। एतेियंा मब््नूयंा कृते मवमभ्नप्कयारेण नयाि ््त ु। नयािकरण्् एकः प्कयारः 
अधो्मशत्या्याः आकृतेः अनसुयारं भमवतुं शक्ते ।

  A   C

          P      H

2. आकयाश ेएकं नक्षतं्र अ्ियाकं कृते मब््दोः अवधयारणया्याः आभयासं कयार्मत । ् मैनकिीवनेन स्बद्याः 
पञच-म्रतीः व््त ु। 
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4.3  रेखयाखण्ः 

एकं कयाग् ेपिुीकुव््त ुपनुः त् ्उद्याि््त ु। मकं भव्तः मकिमप 
पिुमचहं् प्याप्तव्तः ? अनेन एक्् रेखयाखण्ड्् अवधयारणया्याः 
आभयासः अनभुू् ते । अ्् ्दवौ अ््मब्् ूA अमप च B ्तः । 
एकं कृश ं रजिुं ्वीकुव््त ु । अ्् ्दवौ अमप प्या्तवौ दृढत्या  
गहृ्ण्त ु। एिः अमप एक्् रेखयाखण्ड्् मनरूपण ंकरोमत । 

ह्तयाभ्यंा गहृीत-प्या्त्द्ि ् अ्् रेखयाखण्ड्् 
अ््मब्् ू्तः । 

रेखयाखण्ड्् कयामनचन उ्याहरणयामन अधोमलमखतयामन

एक््याः 
िञििूया्याः तिि्

एकः ्ण्ड्ीपः एक्् पत्रयाचयार-
पत्र्् तिि्

भव्तः अमप सिीप्र-रेखयाखण्डयानयंा कयामनचन 
उ्याहरणयामन ्यातुं प््तनं कुव््त ु। 

एक्् कयाग््् उपरर मब्््ुद्ं A अमप च B इमत 
अङ्मकतं कुव््त ु। एत् ्मब्््ुद्ं सव्स्भयामवत-ियाग्गः 
्ोिम्तुं प््तनं कुव््त ु(आकृमतः 4.1)।  

A तः B प्््तं लघतुिियाग्ः कः अम्त ? 

A अमप च B इत्ेत्््द्ं ्ोिम्तुं एिः लघतुिियाग्ः अम्त । (अत्र मब््ःु A अमप च  मब््ःु B 
सम्िमलति ्अम्त ) ्ः 4.1 इमत ्त्याकृतवौ ्मशत्ः वत्ते, एिः एकः रेखयाखण्डः अम्त । इ् ं AB  
अरवया  BA  इमत  ्श्् म्त । मब््ःु A अमप च  मब््ःु B अ्् रेखयाखण्ड्् अम्ति-मब्् ू्तः ।

प्र्त न्ं कद व्वनतद

1. संलगन-आकृतवौ ्त्रेखयाखण्डयानयंा नयाि मलख्त ु( आकृमतः 4.2) ।

    मकं A इमत मब््ःु प्त्ेकं रेखयाखण्ड्् कश्चन अम्तिमब््ःु अम्त ?
C

B

A

B

A
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4.4   एकया रेखया 

मच्त््त ु्त ्A तः B प्््तं रेखयाखण्डि ् A इत््् अग्े एक््यंा म्मश अमप च B इत््् अग्े एक््यंा 

म्मश मकिमप अ्त्ं मवनया मव्ततंृ कुिः् ( आकृमतं पश््त ु) । भवतयंा कृते रेखया्याः एकि ्उ्याहरणि ्अत्रैव 

लभ्ते । 

मकं भव्तः मच्त्म्त ् त ्भव्तः कग्िे पणूरे्खयंा 

आलेमखतुं शकनवुम्त ? न । मकिर्ि ्?

्दयाभ्यंा मब््भु्यंा A अमप च B इत्याभ्यंा मनसतृरेखयंा AB  इत्नेन मनरूपण ं कुिः् । एिया ्द्ोः म्शोः 

अमनमश्चतरूपेण मव्ततृया भवमत । अ््याि ्असङ्ख्यातमब््वः म्रतयाः भवम्त । ( अ्् मवि्े मच्त््त ु

) 

रेखयंा मनमश्चतयंा कतुुं मब्््ुद्ं प्य्ाप्ति ्अम्त । व्ं व्यािः 

्त ्मब्््ुद्ि ्एकयंा रेखयंा मनधय्ार्म्त । 

संलगनयाकृमतः रेखया ( आकृमतः 4.3) PQ इत््् अम्त । 

््या क्या अमप रेखया l,m इत्याम्मभः अक्षरैः व्कतीकुव्म्त ।

4.5     प्रमतच्ेम्रेखयाः 

4.4 इमत सङ्लगनयाकृमतं पश््त ु। अत्र रेखया्द्ं   I
1
   I

2
   ्मश्ति ्

अम्त । ्द े अमप रेख े मब््ु ं  P  इत्याख्ं छे्म्त्या चलतः । 

व्ं व्यािः ्त ् रेख े   I
1
   अमप च   I

2
  P  मब््ु ं  प्मतचछे् ं

कुरुतः । ्म्  रेखया्द्े उभ्मनष्ः एकः मब््ःु अम्त चते ्तमह ्ते 
प्रमतच्ेम्रेखे इमत व्यािः ।

 प्मतचछेम्रेखयानयंा कयामनचन उ्याहरणयामन अधोभयागे सम्त ।

भवतयाि ्अभ्यास-पु् तक्् 
्दवौ संलगन-प्या्तभयागवौ

आङ्लवणि्यालया्याः 
अक्षरि ् X

पर्परं कत्््तवौ 
ियागगौ

आकृमतः 4.5

A B

P

Q
m

आकृमतः 4.3

P

I
1

I
2आकृमतः 4.4
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प्मतचछेम्रेखया्याः ्गुियानयाि ्अ््यामन उ्याहरणयामन ज्यातुं प््तनं कुव््त ु।
एतत ्कद व्वनतद

 एकं कयाग् ं ्वीकुव््त ु । म्दवयारं पिुीकुव््त ु (पिु्् मचहं् कुव््त ु ) ्तः ्द े प्मतचछेम्रेख े प्याप्ते 
 भवतः । अधनुया चचयाुं कुव््त ु। 

 (a)   मकं रेखया्द्ं एकयामधक-मब््नूयंा प्मतचछे् ंकरोमत ?

 (b)   मकं ्व््मधक-रेखयाः एकम्ि्नेव मब््वौ प्मतचछे् ंकुव्म्त ?

4.6       समया्यानतर-रेखयाः 

आ्या्त,ु आकृमतः 4.6 इत्््यंा ्मशत्याि ्उतपीमिकयंा पश््त ु। अ्् उपररतनः प्या्तभयागः ABCD 
सिः अम्त । मकं भव्तः अ््यान ्रेखयाखण्डयान ्अरवया मब््नू ्पश््तः सम्त ? मकि ्अत्र प्मतचछेम्रेखयाः 
सम्त ?

आकृमतः 4.6

 आि,्    AB   अमप च  BC,   B मब््वौ प्मतचछे् ंकुरुतः । कयाः रेखयाः A मब््वौ प्मतचछे् ंकुव्म्त 

?  कयाः रेखयाः C मब््वौ प्मतचछे् ंकुव्म्त ?  कयाः रेखयाः D मब््वौ प्मतचछे् ंकुव्म्त ?  

 मकं रेख े AD अमप च  CD पर्परं प्मतचछे् ंकुरुतः ?

 मकं रेख े AD अमप च  BC पर्परं प्मतचछे् ंकुरुतः ?

 भव्तः दृष्टव्तः ्त ्उतपीमिकया्याः उपरर कयाश्चन रेखयाः सम्त ्याः पर्परं प्मतचछे् ंन कुव्म्त 

(तयाः ्रेचछं वधम््तुं शक्ते ) ।  AD अमप च BC एतयादृशरेखयानयंा एकं ्गुि ंकुरुतः । उतपीमिकया्याः 

उपररतनप्या्ते मकं भव्तः किमप एतयादृश ंरेखया्याः ्गुि ं( ्याः कुत्रयामप न ्पशम््त ) वकंु शकनवुम्त ? 

 एतयादृश-रेखयाः ्याः प्मतचछे् ंन कुव्म्त तयाः समया्यानतर-रेखयाः इत्चु््ते ।  

 मिनत्नतद, िियाां कद व्वनतद अमि ि मलखनतद । 

 भव्तः सियानया्तररेखयाः अ््त्र कुत्र पश्म्त ? अ्् 10 उ्याहरणयामन ज्यातुं प््तनं कुव््त ु। 

 ्म् ्द ेरेख ेAB अमप च CD सियानया्तरे ्तः तमह ्व्ि ्इि ेसयाङ्केमतकरूपेण  AB || CD  इमत 
मलखयािः । 
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्म् ्द ेरेख े  I
1
 अमप च   I

2
   सियानया्तरे ्तः तमह ्व्ं   I

1
 || I

2
   इमत मलखयािः । 

मकं भव्तः अधोमलमखत-आकृमति ुसियानया्तर-रेखयाः वकंु शकनवुम्त ? 

ियामपकया्याः स्िखु-तिवौ रेल-्ियाग्ः गवयाक्ष्् शलयाके

4.7     मकरणः 

मकरण्् कृते कयाश्चन प्मतकृत्ः अधोमलमखतयाः  सम्त ।

एक्ियात ्प््ीपगहृयात ्
मन्सर्तः प्कयाशमकरणयाः

कर्ीपतः मन्सतृः 
प्कयाश-मकरणयाः

सू् ्-मकरणयाः

मकरणः रेखया्याः एकः भयागः अम्त । एिः एक्ियात ्मब््ोः प्यारभते ( ्ं प्यार्भ-मब््ःु इमत कर्यािः) । 

अमप च एक््यंा म्मश अ्त्ं मवनया मव्ततृः भवमत । अत्र मकरण्् ्त्याकृमतं ( आकृमतः 4.7 ) पश््त ु। 

अम्िन ्मकरण ेमब्््ुद्ि ्अम्त । तवौ अमप च ्तः –

 (a)    A, ्ः प्यारम्भकः मब््ःु अम्त । 

 (b)    P, ्ः मकरण ेएकः अ््ः मब््ःु अम्त ।

      अिु ंव्ं     AP  इत्नेन व्कतीकुिः् ।

मिनत्नतद, िियाां कद व्वनतद अमि ि मलखनतद । 

्म्    PQ    एकः मकरणः अम्त, तमह ्

 (a)   अ्् प्यारम्भक-मब््ःु कः अम्त ?

 (b)   मब््ःु Q  मकरण ेकुत्र भवमत ?

 (c)   मकं व्ं वकंु शकनिुः ्त ्Q अ्् मकरण््  प्यारम्भक-मब््ःु अम्त ?

P

A आकृमतः 4.7
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प्र्त न्ं कद व्वनतद

1. परुतः ्त्याकृतवौ (आकृमतः 4.8) ्मशत्मकरणयानयंा नयाि मलख्त ु।

2. मकं  T सव्मकरणयानयंा प्यारम्भकमब््ःु अम्त ?

 संलगनयाकृतवौ 4.9 इत्त्र एकः मकरणः OA इमत ्त्ः । एिः 
O तः प्यारभते अमप च A मब््ु ंप्मवश् गचछमत । एिः मकरणः B 
मब््िुमप प्मवश् गचछमत । 

मकं भव्तः अिु ं  OB    इत्मप वकंु शकनवुम्त । मकिर्ि ्? 

अत्र    OA   अमप च   OB   एकिवे मकरण ं्श्् तः । मकं व्ं

मकरण ं  OA   इत्ेतं मकरणः   AO    इमत लेमखतुं शकनिुः ? मकिरुं शकनिुः अरवया मकिरुं न ?

पञच-मकरणयान ् आमलख्त ु अमप च तेियंा कृते नयाियाङ्कनं  
कुव््त ु। एतेियंा मकरणयानयंा प्या्तभयागे मवद्यियानः शरः मकं ् श्् मत ? 

    अभ्यासः 4.1

1. संलगनयाकृमति ्उप्जु् अधोमलमखत्् नयाि मलख्त ु।

 (a) पञच-मब््वः 

 (b) एकया रेखया

 (c) चतवयारः मकरणयाः 

 (d) पञच-रेखयाखण्डयाः 

2.  संलगनयाकृतवौ ्त्रेखया्याः सव्-स्भवनी्-प्कयारयाणयंा नयाि मलख्त ु । 

भव्तः चतिुु ्मब््िु ुकिमप मब््ु ंप््ोकंु शकनवुम्त ।

3. संलगनयाकृमतं दृष््टवया नयाि मलख्त ु।

 (a) रेखयाः ्त्र E मब््ःु सम्िमलतः अम्त ।

 (b) A प्मवश् ग््ियानया रेखया 

 (c) सया रेखया ्््यंा O मब््ःु  म्रतः अम्त  

 (d) प्मतचछेम्रेखया्याः ्गुि्द्ि ्

4. अधोमलमखतेि ुप्मवश् कमत रेखयाः आलेमखतयाः भवम्त ?

 (a) एकः मब््ःु    (b) ्दवौ मब््ू
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5.  अधोमलमखतयास ुम्रमति ुप्त्ेकं एकयंा सयािया््याकृमतं रच््त ुअमप च उमचत-रूपेण तयासयंा नयाियाङ्कनं 
कुव््त ु। 

 (a) मब््ःु P AB  रेखयाखण्ेड म्रतः अम्त ।

 (b) रेख ेXY अमप च  PQ M मब््ोः उपरर प्मतचछे् ंकुरुतः ।

 (c) I रेखया्याि ्अ््याः उपरर E अमप च F म्रतवौ ्तः, पर्त ुD म्रतः नयाम्त ।

 (d) OP अमप च OQ मब््ोःO उपरर ्पशृतः ।

6. रेखया MN इत्््याः संलगनयाकृमतं पश््त ुभव्तः । अ््याः आकृतेः स््भवे व््त ु्त ्अधोमलमखतं 
करनं सत्ि ्अरवया असत्ि ्इमत ।

 (a) Q, M, O, N अमप च P  रेखया्याः  MN रेखया्यंा उपरर मवद्यियानमब््वः सम्त ।

 (b) M, O अमप च N    MN  रेखयाखण्ेड म्रतमब््वः सम्त ।

 (c) M  अमप च N   MN रेखयाखण्ड्् अम्ति-मब्् ू ्तः ।

 (d) O अमप च N    OP  रेखयाखण्ड्् अम्ति-मब्् ू ्तः ।

 (e) M  QO  इत््् ्द्ोः अ्त्मब््दोः िध्े एकः मब््ःु अम्त ।

 (f) M  OP मकरण्् म्रतः एकः मब््ःु अम्त ।

 (g) OP मकरणः, QP मकरणः  इत्नेन मभ्नः अम्त ।

 (h) OP, OM  मकरणवौ सियानवौ ्तः ।  

 (i) OM मकरणः, OP मकरणयात ्मवरुद्ः नयाम्त ।

 (j) O मब््ःु, OP मकरण्् प्यारम्भकः मब््ःु अम्त ।

 (k) N मब््ःु, NP मकरण्् अमप च NM मकरण््  इत््् प्यारम्भकः मब््ःु अम्त ।

4.8   वक्ः 

 मकं भव्तः ््या क्यामप कयाग्््ोपरर अङ्क््याः ्दयारया मत््क् रेखयाः आलेमखतव्तः ? अमप च 
मत््क-रेखया-करणने ्याः आकृत्ः प्याप््ते तयाः व्ं वक्याः इमत  व्यािः । 

 एतयास ुभव्तः कयाश्चन आकृतीः अङ्कनीं पवौनः पु् ्ेन उतरयापनेन मवनया  अमप च ियामपकया्याः प््ोगेण 
मवनया एव आलेमखतुं शकनवुम्त । एतयाः सवय्ाः आकृत्ः वकयाः सम्त  (आकृमतः 4.10) । 

 सयािया्् भयािया्यंा वक्् अर्ः अम्त ऋिःु नयाम्त  इमत । गमणते त ुवकः ऋिःु अमप भमवतुं शकनोमत 
्रया मचत्रे ्मशत्ः वत्ते [आकृमतः 4.10 (iv) ] । 

 अवधयानं ्चछ्त ु्त ्आकृमतः 4.10 इत्त्र वकयाः (iii) अमप च (vii) ्व्ं ्व्् कत्नं कुव्म्त 
तरया च (i), (ii),  (vi) इत्त्र वकयाः ्व्ं ्व्् कत्नं न कुव्म्त । ्म् कोऽमप वकः ्व्ं न कत््मत सः 
वक्ः सरलः वक्ः इमत उच्ते ।
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 पञच-सरलवकयान ्अमप च पञच-असरलवकयान ्आमलख्त ु।

 अधनुया अत्र पश््त ु(आकृमतः 4.11) ।

 4.11 इमत संलगनयाकृतवौ ्त्-्द्ोः वक्ोः िध्े मकि ्

अ्तरि ्अम्त ? प्रिः अरय्ात ्आकृमतः 4.11 (i) वकः 

एकः उद्यामितः वकः अम्त । अमप च म्दती्ः आकृमतः 

4.11 (ii) एकः मपमहतः वकः अम्त । मकं भव्तः आकृतवौ 

4.10 (i), (ii), (v) अमप च (vi) इत्त्र उद्यामिति ्मपमहतं  

च वकं वकंु शकनवुम्त ?

एकस्याम ्आकृतौ मसथित्ः 

एकम्िन ् िेमनस-्कती्डयाङ्गण े कती्डयाङ्गण-रेखया, तत ् कतीङयाङ्गण ं भयागत्र्े 

मवभयाि्मत । ते च भयागयाः इतरं सम्त रेखया्याः एकतः, रेखया्याि ्अमप च रेखया्याः 

अपरतः । भव्तः एकतः अ््त्र रेखया्याः प्वेशने मवनया ग्तुं न पयार्म्त ।

भवतयंा गहृ्् सीिया, रहृ ंियाग्तः । भव्तः पररसर्् अ्तः, सीियामभत्ःे पररसीिया 

अमप च पररसयारयात ्बमहः इत्याम्मवि्े व्म्त । 

अनेन प्कयारेण एकेन ब्धवकेण स्बम्धतं भयागत्र्ं भवमत । 

 (i)   वक्् अ्त्रभयागः 

 (ii)  वक्् पररसीिया

 (iii) वक्् बमहभय्ागः 

 स्िखुयाकृतवौ 4.12 इत्त्र A वक्् अ्तः अम्त, C वक्् बमहभय्ागे अम्त अमप च B ्व्ं 
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पररसीिया्याः उपरर अम्त । 
 वक्् अ्तभय्ागं त्् पररसीियंा च ्ोिम्तवया त्् वक्् क्षेत्रि ्इमत व्यािः ।

4.9    िहुभदजः  

 अधः ्त्याकृत्ः 4.13 (i), (ii), (iii), (iv) अमप च (v) एतयाः पश््त ु। 

 भव्तः ्मशत्याकृतीनयंा मवि्े मकं वकंु शकनवुम्त ? मकि ् एतयाः मपमहत-आकृत्ः सम्त ? 
आकृमतः पर्परं  करं मभ्नया अम्त ?  आकृमतः 4.13 (i), (ii), (iii) अमप च (iv) इत्ेतयाः मवशिेयाः 
आकृत्ः  सम्त । ्तो मह एतयाः केवलं रेखयाखण्ैडः मनमित्याः सम्त । एतयादृशयाः आकृत्ः िहुभदजयाः इमत  
कथ््ते । अतः कयामचत ्आकृमतः बहुभिुः भवमत ्यावतप्््तं सया कयामचत ्सरलबद्या आकृमततवेन ््यात ्
अमप च केवलं रेखयाखण्ैडः एव मनमित्या ््यात ्।  एतयाः व्ं बहुभिुयाः इमत व्यािः । ्शयानयंा परृक् परृक् 
आकृमत्कुयानयंा बहुभिुयानयंा मनिय्ाण ंकुव््त ु। 

एतयामन  स्पया्््त ु।

अधोमलमखतैः सह बहुभिुि ्रचम्तुं प््तनं कुव््त ु
 1. पञच-अमगनशलयाकयाः
 2. चतस्ः अमगनशलयाकयाः
 3. मतस्ः अमगनशलयाकयाः
 4. ्द ेअमगनशलयाके
 कम्िन ्स््भवे अ्् स्भवनी्तया नयाम्त ? मकिर्ि ्?
भदजयाः, शीर्वकम ्अमि ि  मवकण्वः 
 4.14 संलगनयाकृमतं पश््त ु। अिु ंबहुभिुः इमत वकंु कयामनचन कयारणयामन ््त ु। एक्् बहुभिु्् 
मनिय्ाण ंकुवय्ाणयाः रेखयाखण्डयाः त्् भिुयाः इत्चु््ते ।
 ABCDE बहुभिु्् इत््् भिुयानयंा नयाि मकिम्त ?
 (अवधयानं ् ्त ु् त ्कोणयान ्कम्िन ्कि े् ोिम्तवया  
 बहुभिु्् नयाि मलमखतं वत्ते इमत ।)

 अ्् भिुयाः AB, BC, CD, DE अमप च EA सम्त ।
 ्दवौ भिुवौ ्त्र मिलतः तं मब््ु ंव्ं बहुभिु्् शीिम्ब््ःु 
इमत व्यािः ।
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भिुवौ   AE  अमप च   ED   मब््वौ E इत्त्र मिलतः, अतः E ABCDE बहुभिु््   इत््् शीिक्ि ् 
अम्त । B अमप च C अ्् अ््-शीिक््द्ि ्अम्त । मकं भव्तः एतेि ुमब््िु ुिमेलष्ियाण-भिुयानयंा 
नयाि लेमखतुं शकनवुम्त ? 
 मकं भव्तः ABCDE इमत ्मशत््् बहुभिु्् अ््ेियंा शीिक्यानयंा नयाि  लेमखतुं शकनवुम्त ? 
 कवौ अमप ्दवौ भिुवौ ््ोः एकः उभ्मनष्ः मब््ःु भवेत ्ते आसन्भदजौ इमत उच्ेते ।
 मकं AB अमप च BC आस्नभिुवौ ्तः ? भव्तः  AE अमप च DC अन्ोः मवि्े मकं वकंु 
शकनवुम्त ? 
 एक्् बहुभिु्् एव भिु्् अ्त्मब्् ूआसन्-शीरषे ् तः । शीिकं् E अमप च D आस्नशीिके् 
्तः, ्त्र शीिकं् A अमप च D आस्नशीिके् न ्तः । मकं भव्तः वकंु शकनवुम्त मकिर्मिमत ? 
 तयामन शीिक्यामण ्वीकुव््त ु ्यामन शीिक्यामण न सम्त । 
एतयादृशयानयंा शीिक्याणयंा िलेनेन मनमित्-रेखयाखण्ंड बहुभिु्् मवकण्वः 
इमत व्यािः ।
 संलगनयाकृतवौ  AC, AD, BD,  BE  इमत रेखयाखण्डयाः अमप च 
CE बहुभिु्् मवकणय्ाः सम्त ।
 मकं BC रेखयाखण्डः एकः मवकणः् अम्त ? मकिर्ि ् अरवया 
मकिरुं न ? 
 मकं भव्तः आस्न-शीिक्यान ््ोिम्तवया मवकणुं प्याप्तुं शकनवुम्त ? 
 आकृत्याः ABCDE (आकृमतः 4.15) इत्््याः सववेियंा भिुयानयाि,् आस्नभिुयानयाि,् आस्न-
शीिक्याणयाि ्नयाि मलख्त ु। 
 एकं बहुभिुं ABCDEFGH मनिय्ा्त ुअमप च त्् सववेियंा भिुयानयाि ्आस्नभिुयानयंा तरया शीिके्न 
सह मवकणय्ानयंा नयाि मलख्त ु।

    अभ्यासः 4.2

1. अधः ्त्यानयंा वकयाणयंा (i) उद्यामित-वकः  (ii) मपमहत-वकः इमत रूपेण वगगीकरण ंकुव््त ु। 
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2. अधोमलमखतयान ््पष्टम्तुं सयािया््याकृमतं रच््त ु।

 (a)   उद्यामित-वकः (b)   मपमहत-वकः

3. किमप बहुभिुं रच््त ुअमप च त्् अ्तभय्ागं छया्याङ्मकतं कुव््त ु। 

4. संलगनयाकृमतं दृष््टवया अधोमलमखतप्श्यानयाि ्उत्रं ््त ु। 
 (a)   मकि ्एिः एकः वकः ? 
 (b)   मकं एिः एकः मपमहतः ?

5. सयािया््याकृमतं रचम्तवया ्म् अपेक्षया अम्त तमह ्अधोमलमखतयान ््पष्ट््त ु।

 (a)    एकः मपमहतः वकः ्ः बहुभिुः नयाम्त ।

 (b)    केवलं रेखयाखण्ैडः मनमित् उद्यामितः वकः । 

 (c)    ्दयाभ्यंा भिुयाभ्यंा समहतः कश्चन बहुभिुः ।

4.10    कोणः 

््या कोणयाः भवम्त त्या कोणयाकृतेः मनिय्ाणि ्अमप भवमत । 

अत्र एकया आकृमतः 4.16 ् त्या अम्त, ् त्र एक््याः  

िञििूया्याः उपररतनः प्या्तभयागः मपञि्कु-्दयारि ्

इव अम्त । िञििूया्याः तिः AD   अमप च ्दर्् 

तिः  AP   अन्ोः    AD,    AP    इमत ्द्ोः 

मकरण्ोः रूपेण कलपनयंा कतुुं शक्ते । ्द्ोः अमप 

मकरण्ोः एकः उभ्मनष्ः अ्त्मब््ःु A अम्त ्दवौ अमप मकरणवौ मिमलतवया एकं कोण ंमनमित्ः ।

 उभ्मनष्-प्यारम्भकमब््भु्यंा एकः कोणः भवमत । 

 कोण ं रचम्तुं ्वौ मकरणवौ सयाहयाय्ं कुरुतः तवौ त्् भिुवौ 

इमत व्यािः । उभ्मनष्-प्यारम्भक-मब््ःु कोण्् शीिभ्यागः 

इत्चु्ते ।

 संलगनयाकृतवौ मकरणयाभ्यंा OP अमप च OQ इत्याभ्यंा 

मनमित्ः एकः कोणः ्मशत्ः अम्त । कोण ं ्शम््तुं शीिके् 

एक्् लघवुक्् प््ोगः कृतः । O  अ्् कोण्् शीिक्ि ्

अम्त । अ्् कोण्् भिुवौ कवौ ? मकि ्एतवौ मकरणवौ OP अमप 

च OQ न ्तः ?

 अिुं कोणं व्ं केन प्कयारेण नयाियाङ्मकतं कतुुं शकनुिः ? व्ि् इतरिमप वकंु शकनुिः ्त्  एिः 

O इत्त्र एकः कोणः अम्त  एवि् अमधकमवमशष्टयारुं  व्ं कोण््  ्दयाभ्यंा भुियाभ्यंा एकि् एकं मब््ु ं
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्वीकृत् अमप च त्् शीि्कं ्वीकृत् कोण्् नयाि मलखयािः । अनेन प्कयारेण अिुं कोणं, कोणः 
POQ इमत नयाि ्द्ः । व्ं एत्् ∠POQ  इत्नेन व्कतीकुि्ः । 

मिनत्नतद, िियाां कद व्वनतद अमि ि मलखनतद । 

संलगनयाकृमतं  4.18 पश््त ु । अ्् कोण्् नयाि मकि ् ? मकं 
व्ि ्अिु ं∠P इमत वकंु शकनिुः ? पर्त ुकं कोण ंव्ं ∠P इमत 
व्यािः ? ∠P इत्नेन अ्ियाकं तयातप ु्ं मकि ्? 

मकि ्एकं कोण ंकेवलं त्् शीिक््दयारया नयाियाङ्कनकरणि ्अत्र 
सहया्कं भवमत ? मकिरुं न ?

∠P इत्््यार्ः अत्र ∠APB अरवया ∠CPB अरवया 
∠APC इमत भमवतुं शक्ते । अतः अत्र इतोऽमप सचूनया्याः 
आवश्कतया अम्त । 

अवधयानं ् ्त ु् त ्कोणलेखन-सि्े त्् शीिक््् अक्षरं स्वै 
िध्े मलमखतं भवमत । 

एतत ्कुव््तु

∠ABC इमत किमप कोण ं्वीकुव््त ु। 

BA इमत पररसीियंा ् वीकृत् तद्यागं BC इत््् अमभिखु ं
छया्याङ्मकतं कुव््त ु।

अधनुया BC इमत पररसीियंा ्वीकृत् अ््ेन वणवेन तद्यागं 

BA इत््् अमभिखु ंछया्याङ्मकतं कुव््त ु। 

्द्ोः अमप प्कयार्ोः छया्याङ्मकतभयागे उभ्मनष्ः भयागः ∠ABC
 इत््् अ्तः अम्त  (आकृमतः 4.19)। 

(अवधयानं ््त ु ्त ्  अ्तभय्ागः एकं सीमितं क्षेतं्र नयाम्त । एतत ्
अमनमश्चतरूपेण मव्ततृः अम्त ्तो मह कोण्् ्दवौ अमप भिुवौ 
अमनमश्चतरूपेण ्वयामभिखु ेमव्ततृवौ वतवेते ।
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संलगनयाकृतवौ 4.20 इत्त्र X कोण्् अ्तभय्ागे म्रतः अम्त । 

Z कोण्् अ्तः म्रतः नयाम्त । एिः कोण्् बमहभय्ागे म्रतः  

अम्त । मब््ःु S ्व्ं ∠PQR इत््् उपरर म्रतः अम्त । अतः 

कोणने स्बम्धतयामन अमप त्रीमण क्षेत्रयामण भवम्त । 

    अभ्यासः 4.3

1. अधोमलमखतया्याि ्आकृतवौ कोणयानयंा नयाि मलख्त ु। 

2. संलगनयाकृतवौ तयान ्मब््नू ्मलख्त ु्े –
 (a) ∠DOE इत््् अ्तः म्रतयाः सम्त । 
 (b) ∠EOF इत््् बमहभय्ागे म्रतयाः सम्त ।
 (c) ∠EOF इत््् उपरर ।

3. ्द्ोः कोण्ोः सयािया््याकृतीः रच््त ु्यामभः –
 (a) त््याि ्एकः मब््ःु उभ्मनष्ः भवेत ्।
 (b) त््यंा मब्््ुद्ि ्उभ्मनषं् भवेत ्।
 (c) त््यंा त्र्ः मब््वः भवे्ःु ।
 (d) त््यंा चतवयारः मब््वः भवे्ःु ।
 (e) त््यंा एकः मकरणः उभ्मनष्ः भवेत ्।

4.11   मरिभदजः 

मत्रभुिः एकः भुित्र्ेण समहतः बहुभुिः भवमत । वया्तवे तु एिः ््ूनति-भुिेन समहतः बहुभुिः 
अम्त । 
संलगनयाकृतवौ 4.21 ् त्मत्रभिुं पश््त ु। व्ं ABC मत्रभिु्् 
इत््् कृते सयाङ्केमतकरूपेण △ABC इमत मलखयािः । 
△ABC इत्त्र कमत भिुयाः सम्त ? अम्िन ्कमत कोणयाः 
सम्त ? 

अ्् मत्रभिु्् त्र्ः भिुयाः AB,  BC अमप च CA अम्त । 
अ्् त्र्ः कोणयाः सम्त – ∠BAC,  ∠BCA अमप च 
∠ABC । मब््वः A,B अमप च C मत्रभिु्् शीिक्याः 
इमत उच््ते ।
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 एकः बहुभिुः अम्त इमत कयारणने एक्् मत्रभिु्् एकः 

बमहभ्य्ागः भवमत एवि ्एकः अ्तभय्ागः भवमत । संलगनयाकृतवौ 

4.22 इत्त्र P मब््ःु मत्रभिु्् अ्तभय्ागे अमप च R मब््ःु 

मत्रभिु्् बमहभय्ागे अमप च Q ्व्ं मत्रभिुे म्रतयाः सम्त । 

    अभ्यासः 4.4

1. मत्रभिुः ABC इत््् एकं सयािया््ं मचत्रं रच््त ु । अ्् मत्रभिु्् अ्तः एकं मब््ु ंP इमत 

अङ्मकतं कुव््त ुअमप च अ्् बमहः एकं मब््ु ंQ इमत अङ्मकतं कुव््त ु। मकं मब््ःु A अ्् 

अ्तः म्रतः अम्त अरवया बमहः म्रतः अम्त ? 

2. (a)   संलगनयाकृतवौ त्र्याणयंा मत्रभिुयानयाि ्अमभज्यानं कुव््त ु। 

 (b)   सप्त-कोणयानयंा नयाि मलख्त ु।

 (c)   अ््यािवे आकृतवौ ि््ड-कोणयानयंा नयाि मलख्त ु।

 (d)   क्ोः ्द्ोः मत्रभिु्ोः ∠B उभ्मनष्ः अम्त ?

4.12   ितदभद्वजः

चतमुभः् भिुैः समहतः बहुभिुः चतभुुि्ः इमत व्यािः । अ्् 

चतभुुि्याः अमप च चतवयारः कोणयाः भवम्त । ्रया एक्् 

मत्रभिु्् अ्तभय्ागः वत्ते तरैव अ््यामप अ्तभय्ागं द्रषु्टि ्

अहम््त ।

 ABCD चतभुुि््् (आकृमतः 4.23) चतवयारः भिुयाः   

AB     BC     CD   अमप च   DA   सम्त । अ्् चतवयारः 

कोणयाः ∠A, ∠B, ∠C अमप च ∠D सम्त । 

  एिः चतभुुि्ः PQRS अम्त ।          मकि ्एिः चतभुुि्ः PQRS अम्त ? 
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ABCD इत्म्िन ् चतभुुि्े इत्त्र AB अमप च BC आस्नभिुवौ ्तः ।  मकं भव्तः आस्नभिु्ोः 
अ्््गुि्ोः नयाि लेमखतुं शकनवुम्त ?

 अम्िन ् चतभुुि्े AB अमप च DC सममदखभदजौ  
सतः । स्िखुभिु्ोः अ्््गुि्ोः नयाि मलख्त ु।

	 ∠A  अमप च  ∠C चतभुुि््् ABCD इत््् 
सममदखकोणौ इत्चु्ेते । अनेन प्कयारेण  ∠D अमप च 
∠B अमप स्िखुकोणवौ ्तः । ्वयाभयामवकि ् अम्त ्त ्
∠A  अमप च ∠B आसन्कोणौ ्तः । इ्यानीं भव्तः 
आस्नकोणयानयाि ्अ्््गुिवौ लेमखतुं शकनवुम्त ।

    अभ्यासः 4.5

1. PQRS चतभुुि््् इत््् एकं सयािया््मचत्रं रच््त ु ।
अ्् मवकणि् ् आमलख्त ु । अ्् नयाि मलख्त ु । मकं 
मवकण्् ् प्मतचछे्मब््ःु चतभुुि््् अ्तः अम्त अरवया 
बमहः अम्त ?

2. चतभुुि््् KLMN इत््् एकं सयािया््ं मचत्रि ्
आमलख्त ु। व््त ु–

 (a) स्िखुभिुयानयंा ्दवौ ्गुिवौ 
 (b) स्िखुकोणयानयंा ्दवौ ्गुिवौ
 (c) आस्नभिुयानयंा ्दवौ ्गुिवौ
 (d) आस्नकोणयानयंा ्दवौ ्गुिवौ
3. अनवेरणनं कद व्वनतद ।
 परटिकयाः अमप च तयासयंा ब्धनयारुं व्तमून ् वीकृत् एकं मत्रभिुं मनिय्ा्त ुतरया च एकं चतभुुिं् मनिय्ा्त ु। 

मत्रभिु्् क््यामप एक्् शीिक््् उपरर परटिकयाः अ्तभय्ागे इतोऽमप नोम्तुं प््तनं कुव््त ु। इ्िवे 
कया ु्ं चतभुुि््् कृते  अमप कुव््त ु। मकं मत्रभिुे मकिमप पररवत्नि ्आगति ्? मकं चतभुुि्े मकिमप 
पररवत्नि ्आगति ्। मकं मत्रभिुः एकया दृढयाकृमतः अम्त ? मकं कयारण ं् ्यात ्् त ्मवद्यु् ्् त्भ-सदृशिे ु
संरचनेि ुमत्रभिुी्-आकयारयाणयंा प््ोगं कुव्म्त ? चतभुुिं् मकिरुं न कुव्म्त ?

4.13       वतृ्ः 

भव्तः ्व-प्य्ावरण े अनेकयामन व्तमून प्यापनवुम्त ्यामन गोलयाकयारयामण भवम्त । ्रया चक, वल्ं, 
नयाणकि ् इत्या्ीमन । व्ि ् अनेकप्कयारेण गोलयाकयार्् प््ोगं कुिः् । क््मचत ् भयार्कु्् ्िील-्
मनमित््् गोलयाकयारव्तनुः  आकिण्यापेक्ष्या उतरयापन्् वया अपेक्ष्या त्् चकतवेन चयालनि ्अपकिण् ं
वया बहुसरलं भवमत । 

वतृ्ः एकः सरल-मपमहत-वकः अम्त ्ः एकः बहुभिुः नयाम्त । अ््यामप केचन मवमशष्टयाः गणुयाः सम्त । 
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एतत ्कुव््तु

  एकं वल्ि ् अरवया मकिमप गोलयाकयारं व्त ु
्वीकृत् कयाग्््ोपरर ्रयाप््त ुअमप च तत ्
पररतः अङ्कनीं भ्यािम्तवया एकयंा वतृ्याकृमतं 
कुव््त ु। 

  ्म् भवतयंा कृते एकं वतृ्याकयारकि ् उद्ययानं 
मनिय्ातव्ि ् अम्त चते ् तमह ् भव्तः मकं 
कुव्म्त ?

 ्ण्ड्द्ि ्अमप च एकं रजिुं  ्वीकुव््त ु। एकं ्ण्ंड भिूवौ ्रयाप््त ु। एिः आलेख्ियान्् वतृ््् 
के्द्रः अम्त । रजिोः प्या्त्द्े अमप प्त्ेकिकेयंा ग्म्रं कुव््त ु। एकयंा ग्म्रं के्द्र-्ण्ेड ् रयाप््त ु। एकयंा 
च अ््म्िन ््ण्ेड ्रयाप््त ु। अमप च ्ण्ड्द्ं  भिूःे ऊधवय्ाधरं ्रयाप््त ु। रजिुं दृढं गहृीतवया भिूवौ 
म्दती््ण्ंड भ्यािम्तवया एक्् पर्् मनिय्ाण ंकुव््त ु। भव्तः एकं वतृ् ंप्यापनवुम्त । 

 ्वयाभयामवकि ्अम्त ्त ्वतृ्््ोपरर म्रतः प्त्ेकं मब््ःु के्द्रयात ्सियाने ्रेू अम्त ।

वतृ्स् भयागयाः  

4.24 संलगनयाकृतवौ  इत्््यंा के्द्रः C इमत एकः वतृ्ः अम्त । 

 A,P,B,M वतृ्््ोपरर म्रतयाः केचन मब््वः सम्त । भव्तः

 पश्म्त ्त ्CA = CB = CP = CM अम्त । 

 प्त्ेकं रेखयाखण्डः  CA,  CB,  CP  अरवया  CM  
वतृ््् एकया मरिज्या अम्त । मत्रज्या सया रेखयाखण्डरूपया भवमत 
्या वतृ्््ोपरर म्रतं मब््ु ंके्द्रणे सह ्ोि्मत । अ््याि ्एव 
आकृतवौ   CP   अमप च   CM   एतयादृश्वौ मत्रज्े ्तः ्त ्
मब््वः P, C, M एक््यंा रेखया्याि ्अम्त । रेखयाखण्डः PM, 
वतृ््् एकः व्यासः इत्चु्ते । 
मकं वतृ््् व्यासः त्् मत्रज्या्याः म्दगणुः अम्त ?  आि ्। वतृ्््ोपरर म्रतमब्््ुद्ं ्ः रेखयाखण्डः 
्ोि्मत तं जीवया इमत व्यािः ।
 अनेन प्कयारेण PB वतृ््् एकया िीवया अम्त । मकं PM 
वतृ््् अमप एकः िीवः अम्त ?
 वतृ््् एकः भयागः त्् चयापः इत्चु्ते । ्म् P अमप च 
Q वतृ् ेम्रतवौ मब्् ू्तः तमह ्भवतयंा कृते चयापः PQ प्याप्ते । 
व्ं अिु ंPQ इमत व्कतीकुिः् (आकृमतः 4.25) । 

 कोऽमप सरल-मपमहत-वकः इव भव्तः एक्् वतृ्स् अनतः अमप च िमहभया्वगस् मवि्े 
मच्तम्तुं शकनवुम्त । वतृ्ी्-क्षेत्र्् सः भयागः ्ः ्द े मत्रज्े अमप च चयापेन पररवतृ् रमचतः 
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भवमत अमप च एकः मरिज्याखण्ः इत्चु्ते । वतृ््् एकः िीवः 

अमप च सङ्गतचयापेन पररवतृः मवत्ी् क्षेत्र्् भयागः एकः वतृ्खण्ः 

इत्चु्ते । 

 किमप गोलयाकयारं व्त ु्वीकुव््त ु। एकं रजिुं ्वीकुव््त ुअमप च 

तं त्् व्तनुः अनमु्मश एकवयारं ्रयापम्तवया रजिोः ्ीघत्यंा ियाप््त ु। 

रजिोः सः ्ीघत्या व्त ुपररतः एकवयारं पररभ्िम्तुं ्वीकृत्रूि ्अम्त । 

एिः ्ीघत्या मकं व्कतीकरोमत ?

 वतृ््् अनमु्मश गत्रंू त्् िररमधः इमत व्यािः । 

एतत ्कुव््तु

एकं वतृ्कयारं पतं्र ्वीकुव््त ु । तत ् पिुीकृत् अध््द्ं कुव््त ु । नोम्तवया 

पिुमचहं् कुव््त ुअमप च पत्रि ्उद्याि््त ु। मकं भव्तः द्रषु्ट ंशकनवुम्त ्त ्

वतृ्ी्क्षेत्रं त्् व्यास्दयारया ्द्ोः अधभ्याग्ोः मवभयामिति ्अम्त ? वतृ््् 

एकः व्यासः तं ्द्ोः सियानभयाग्ोः मवभयािनं करोमत । प्त्ेकं भयागः एकः 

अधव्तृ्ः इत्चु्ते । 

एकः अधव्तृ्ः वतृ््् अधभ्यागः अम्त । ्म्िन ्वतृ््् व्यासः (्व्् 

अ्त्मब््ु ंत्कतवया) सम्िमलतः नयाम्त । 

    अभ्यासः 4.6

1. संलगनयाकृमतं दृष््टवया मलख्त ु।

 (a) वतृ््् के्द्रः 

 (b) मतस्ः मत्रज्याः 

 (c) एकः व्यासः 

 (d) एकः िीवः 

 (e) अ्तः मब्््ुद्ि्
 (f) बमहः एकः मब््ःु 

 (g) एकः मत्रज्याखण्डः

 (h) एकः वतृ्खण्डः 

2. (a) मकं वतृ््् प्त्ेकं व्यासः त्् एकः िीवः अमप भमवतुं शक्ते ?

 (b) मकं वतृ््् प्त्ेकं िीवः त्् एकः व्यासः अमप भमवतुं शक्ते ?

 मत्रज्याखण्डः



92

3. किमप वतृ् ंरच््त ुअमप च अधो्त्यान ्अङ्मकतयान ्कुव््त ु। 

 (a) त्् के्द्रि ्   (b) एकया मत्रज्या

 (c) एकः व्यासः    (d) एकः मत्रज्खण्डः

 (e) एकः वतृ्खण्डः    (f) त्् अ्तः एकः मब््ःु 

 (g) त्् बमहभय्ागे कश्चन मब््ःु   (h) एकः चयापः 

4. सत्ि ्अरवया असत्ि ्इमत व््त ु।

 (a) वतृ््् व्यास्द्ि ्अवश्ं प्मतचछे् ंकरोमत ।

 (b) वतृ््् के्द्रः स्वै त्् आभ््तरे म्रतः भवमत । 

व न्ं कमसम् ्मवर्े िियाां कृतवनतः

1. मब््ःु एकयंा म्रमतं मनधय्ार्मत । अिु ंप्या्ः आङ्लभयािया्याः ्रलूयाक्षरेण व्कतीकुव्म्त । 

2. मब्््ुद्ं ्ोिम्तुं सिीपियाग्ि ्एकः रेखयाखण्डः ्श्् मत । मब््ु ंA अमप च B इत्याख्ं ्जु्ियानं 

रेखयाखण्ंड AB इत्नेन ्श्् यािः । AB अमप च BA इमत ्द्िमप एकिवे रेखयाखण्ंड ्श्् मत ।

3. ्म् एकं रेखयाखण्ंड ्रया AB इत्याख्ं ्द्ोः अमप म्श्ोः मवनया किमप अ्त्ं मव्ततंृ कुिः् तमह ्

अ्ियाकं कृते एकया रेखया लभ्ते । इियंा AB इत्नेन व्कतीकुिः् । इियंा ् ्या क्यामप l,m इमत अक्षरैः 

व्कतीकुिः् । 

4. ्द ेमवमभ्नरेख े््या एकया अ््यंा कम्ि्नमप मब््वौ कत््मत तमह ्ते प्मतचछेम्रेख ेइमत व्यािः ।

5. ्द ेरेख े्यावतप्््ति ्एकया अ््यंा न कत््मत तमह ्ते सियानया्तर-रेख ेइमत व्यािः ।

6. मकरणः रेखया्याः एकः भयागः भवमत ्ः एक्ियात ् मब््ोः आरभ् एक््यंा म्मश मवनया अ्त्ं 

मव्ततृः भवमत ।

7. कयाग् ेअङ्कनीि ्अनतुरयाप् मलमखतयाकृमतं एकः वकः इमत व्यािः । अम्िन ्स््भवे एकया रेखया 

अमप एकः वकः भवमत ।

8. ्म् कोऽमप वकः ्वं न कत््मत तमह ्सः सरलवकः इमत उच्ते ।

9. एकः वकः ््् प्या्तः ्ोमितः ््यात ्तमह ्मपमहतवकः इमत व्यािः अ््रया ति ्उद्यामितवकः 

इमत व्यािः ।

10. रेखयाखण्ेडभ्ः मनमित् मपमहतयाकृमतः बहुभिुः इमत व्यािः । ्त्र-

(i) बहुभिुं ्े रेखयाखण्डयाः मनिय्ाम्त ते त्् भिुयाः सम्त ।

(ii) कवौ अमप ्दवौ भिुवौ ््ोः एकः उभ्मनष्ः अ्त्मब््ःु अम्त तवौ आस्नभिुवौ इमत उच्ेते ।

(iii) ्दवौ भिुवौ ्त्र ्पशृतः तं मब््ु ंबहुभिु्् शीिक्ि ्इमत उच्ेते ।



93

(iv) बहुभिु्् एक्् एव भिु्् अ्त्मब््ःु आस्नशीिक्ः इत्चु्ते ।

(v) एतयादृशयाः शीिक्याः ्े  आस्नयाः न सम्त ्त ् तयान ्िलेम्तवया मनमित्-रेखयाखण्डः बहुभिु्् 

मवकणः् इत्चु्ते । 

11. उभ्मनष्-प्यारम्भक-मब््ु् कुयाभ्या ्दयाभ्यंा मकरणयाभ्यंा एकः कोणः भवमत ।

  ्दवौ मकरणवौ OA अमप च OB, ∠AOB इमत कोण ं  मनमित्ः ( अिु ं∠BOA इत्मप लेमखतुं 

शकनिुः) । कोणने स्बम्धतयामन त्रीमण क्षेत्रयामण सम्त– कोण््ोपरर, कोण््या्तः, कोण्् बमहः ।

12. मत्रभिुः एकः त्रीमभः भिुैः ्कुः एकः बहुभिुः अम्त ।

13. चतमुभः् भिुैः ्कुः एकः बहुभिुः चतभुुि्ः इत्चु्ते । अिु ंशीिक्याणयाि ्एकेन किणे नयाियाङ्कनं 

कत्व्ि ्अम्त । 

 कम्ि्नमप चतभुुि्े ABCD इत्याख्े AB अमप च DC अमप च AD अमप च BC स्िखुभिुयानयंा 

्गुिवौ ्तः । ∠A अमप च ∠C तरया ∠B अमप च ∠D स्िखुकोणयानयंा ्गुिवौ ्तः । ∠A अमप 

च ∠B आस्नकोणवौ ्तः । एविवे आस्नकोणयानयंा त्र्ः अ्््गुियाः सम्त ।

14. एक्ियात ्मनमश्चतमब््ोः सियान्रेू पररभ्िणने मनमित्-मब््नूयंा परः वतृ्ः इत्चु्ते । मनमश्चत-मब््ःु 

वतृ््् के्द्रः इत्चु्ते । मनमश्चत्रंू मत्रज्या इत्चु्ते । वतृ््् सवय्ास ुम्क्ष ुगत्रंू त्् पररमधः इमत 

व्यािः । 

 वतृ््् उपरर कवौ अमप ्दवौ मब्् ू्ोज्ियानः रेखयाखण्डः वतृ््् एकः िीवः इत्चु्ते ।

 के्द्र्दयारया चमलत-िीवः वतृ््् व्यासः अम्त । वतृ्ी्-क्षेत्र्् सः भयागः ्ः ्द े मत्रज्े अमप च 
सङ्गतचयापेन पररवतृ् मनमित्ः भवमत सः एकः मत्रज्याखण्डः इत्चु्ते । वतृ््् एकः िीवः अमप च 
सङ्गतचयापेन पररवतृः वतृ्ी्क्षेत्र्् भयागः एकः वतृ्खण्डः भवमत । वतृ््् एक्् व्यास्् ्दवौ अमप 

अ्त्मब्् ूतं ्द्ोः सियानभयाग्ोः मवभयािनं कुरुतः । प्त्ेकिमप भयागः एकः अधव्तृ्ः इत्चु्ते ।


