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मूलभूत-आकृतीनां  
ज्ानम ्

अ
ध्

ा्
ः  
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5.1 भूममका

अस्मान ्परितः वयं यं क्पप आकमािं पशयमा्ः सः वक्र ः अथवमा िेखमापिः पनप्मितः िवपत । 
वय् ्अस्माकं परिवेश ेकोणमान,् प्मानतिमागमान ्, तलमान,् उद्मापितवकमान ्अपप च पपपितवकमान ्
पशयमा्ः । वयं एतमान ् िेखमाखण्ेष ु, कोणषे ुपरििजुेष,ु बिुिजुेष ुवतृ्षे ुच पविमाजयमा्ः । वयं 
प्मापनु् ः यत ् एते पवपिनन-आकमािमाणमा् ् अथवमा ्मापमानमंा िवपनत । आयमानत ु एतेषमंा ्मापमानमंा 
तोलनं कतुुं कमाञचन पवधीन ्पवकमासयमा्ः ।

5.2    रेखाखण्ानां मापनम ् 

वयं त ुअनेकवमािं िेखमाखण्ं दृष्टवनतः अपप च आपलपखतवनतः । एकः परििजुः परिपिः िेखमाखण ््रः पनप्मितः 
िवपत । एकः चतिुुमिजः चतपुिमिः िेखमाखण ््रः पनप्मितो िवपत ।

 एकः रेखाखण्ः एकसयमाः िेखमायमाः पनपचितः िमागः अपसत । अनेन िेखमाखण्सय ्मापनं कतुुं  
शकयते । प्तयेकं िेखमाखण्सय एषः ्मापः एकमा अपवितीयसङ्खयमा अपसत यः तसय दीरमितमा इतयचुयते । 
वय् ्इ्मा् ्अवधमािणमंा िेखमाखण्मानमंा तलुनमासमबदे् कमायये प्योकंु शकनु् ः । 
 वियोः िेखमाखण्योः ्धये पिसपिं तलुनमंा कतुुं वयं तयोः लमबयोः ्धये एकसय समबनधसय परिज्मानं 
कु्मिः । एव् ्अनेकपवधीनमंा ्माधय्ने कतुुं शकनु् ः । 

 (i)   दृष््ा तुलना

केवलं दृष््टवमा एव पकं िवनतः वकंु शकनवुपनत यत ्उपरि दत्िेखमाखण्योः कः िेखमाखण्ः दीरमितिः अपसत 
इपत ?
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 िवनतः द्रषु्ट ंशकनवुपनत यत ्िेखमाखण्ः AB बिृत्िः अपसत । 
 पिनत ु िवनतः िवतमंा समा्मानयपनणमियसय पवषये सद्रव पनपचितमाः िपवतुं नमािमिपनत । उदमाििणमाथमि्,् 
अधोपलपखतौ िेखमाखण्ौ पशयनत ु।

 एतयोः वियोः अपप िेखमाखण्योः लमबयोः अनतिं तमावत ् सपष्ट ं नमापसत । अतः, अस्माकं कृते 
तलुनमाथमि् ्अनयपवधीनमा् ्आवशयकतमा अपसत । 

 यथमाथमितः,  त ुसंलगनमाकृतौ   AB   अपप च   PQ   स्मानलमबौ वतयेते ।
 एतदपप सपष्ट ंनमापसत । 
 अतः अस्माकं कृते िेखमाखण्मानमंा पिसपिं तलुनमाथमि् ् इतोऽपप 

उत््पवधीनमा् ्आवशयकतमा  अपसत । 

 (ii)  अनुरेखणद्ारा तोलनम ्

A B DC

 AB  अपप च   CD  एतयोः ्धये तलुनमंा कतुुं वय् ्एकसय अनिेुखण-कमागदसय प्योगं कु्मिः । 
वयं अनिेुखण-कगमिजे CD इतयसय अनिेुखण ंकु्मिः अपप च इद् ्अनिेुखणकगमिजे आलेपखत-िेखमाखण्ं 
AB   इतयसय उपरि सथमापयमा्ः । 

 पक् ्अधनुमा िवनतः वकंु शकनवुपनत  यत ् AB  अपप च  CD  इतयनयोः ्धये कः बिृत्िः अपसत 
इपत ?  एषः पवपधः असय अशंसय उपरि पनिमििः अपसत यत ्वयं पकयतयमा शदु्तयमा अनिेुखण ंकृतवनतः 
इपत । एतत ्परितयजय यपद िवनतः केनमापप अनयेन िेखमाखण्ेन तलुनमंा कतुुं वमाञ्छपनत तपिमि अनयसय 
िेखमाखण्सयमापप अनिेुखण ंकतमिवयं िवपत । एतत ्कपिन् ्अपसत यतः िेखमाखण्मानमंा तलुनमा कतमिवयमा 
चते ्िवनतः सद्रव िेखमाखण्सय अनिेुखण ंकुवमिनतः न िवपनत ।

 (iii)  मामपकाद्ारा अथ्ा म्भाजनीद्ारा तुलना  

 पकं िवनतः िवतमंा जयमाप्पत-पेपिकमायमंा सथमापपतवसततूपन जमानपनत ? 
अनय्रः वसतपुिः सि अरि एकमा ्मापपकमा एकमा च पविमाजनी अपसत । 

्मापपकमा

 अवधमानं यच्छनत ुयत ््मापपकमायमाः उपरि पचहं् कथ् ्अङ्पकत् ्अपसत । इद ं15 स्मानिमागेष ु
पविमापजत् ्अपसत । प्तयेकं िमागसय दीरमितमा 1 से्ी अपसत । 

A

P

B

Q

पविमाजनी
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 अरि  प्तयेकं िमागः पनुः उपपविपजतः कृतः अपसत । कथ् ्? अनेन प्कमािेण उपपविमापजतसय प्तयेकं 
िमागसय दीरमितमा कः अपसत ? 
 प्तयेकं सेणिी्ीिि-््मापनं दशस ुस्मानिमागेष ुउपपविमापजतं कृत्पसत । 1  से.्ी. इतयसय प्तयेक् ्
उपपविमापजतः िमागः 1 प्.्ी. इपत अपसत । 
 कपत प्.्ी. योजनेन एकं सेणिी्ीिि ् िवपत ?
 1 से्ी = 10 प््ी िवपत चते ्वयं 2 से.्ी. इपत अपप च 3 
प््ी इतयेतत ्कथं पलखमा्ः ? 7.7 से्ी इतयसयमाथमिः कः ? 
 पचनतयनत ुAB इपत  िेखमाखण्सय लमब्मानं ्मापनीय् ्अपसत । 
्मापपकमायमाः शतूनयपचहं् A इतयरि सथमापयनत ु। B इतयसय सम्खुपचहं् ्मापपकमायमंा पिनत ु। 

एतेन िेखमाखण्सय AB इतयसय दीरमितमा ज्मातमा िवपत । पचनतयनत ुएषः दीरमितमा 5.8 से.्ी. अपसत । वय् ्
एतं लमब् ्AB = 5.8 से्ी इपत लेपखतुं शकनु् ः  
 असयमंा प्पकयमायमंा रििेुः समिमावनमा अपसत । ्मापपकमायमाः सथतूलकमािणतः तसयमाः उपरि अङ्पकतपचहं् 
पपितुं कपिनतमा िवेत ्। 

मिनत्नतु, ििाां कु ््वनतु अमप ि मलखनतु । 

1.  अनयमाः कमाः रििुयः अथवमा कपिनतमाः अस्माकं पिुतः आगच्छपनत ?
2.  यपद ्मापपकमायमाः उपरि अङ्पकतपचह्मान ् उत््प्कमािेण न पिेत ् तपिमि कमाः कमाः रििुयः िपवतु्  ्

अिमिपनत ? एतमापिः कथं िपषितमाः िवे् ?

म्थतेः कारणं तु्ट्ः 

स्ीचीन्मापनं सवीकतुुं नेरियोः पसथपतः अपप 
स्ीचीनमा िवेत ्। नेरिं पचह्सय समाषिमात ्उपरि िवेत ्। 
अनयथमा पतयमिक् दशमिनेन रिपुिः िवेत ्।

नेरिसय 
दोषपतूणमिपसथपतः

नेरिसय स्ीचीनमा 
पसथपतः नेरिसय 

दोषपतूणमिपसथपतः

वसत ुयन्मापयमा्ः

 पकं वयं अनयमा स्सययमा िपषितमाः िवे् ? पक् ् असयमाः अपेषियमा इतोऽपप उत््पवधयः सपनत ? 
आयमानत ुदीरमितमंा ्मापपयतुं पविमाजनयमाः प्योगं कु्मिः । 

 पविमाजनीं सवीकुवमिनत ु। असयमाः एकसय िजुसय अनतयपबनदु ंA उपरि सथमापयनत ुअपप च अनयसय 
िजुसय अनतयपबनदु्  ्  B उपरि सथमापयनत ु । तथ्रव सवीकृतय पविमाजनीं ्मापपकमायमाः उपरि उकिीतयमा 
सथमापयनत ु  यत ् एकः अनतयपबनदःु ्मापपकमायमाः शतूनयपचह्सय उपरि िवेत ् । अधनुमा अनयमानतयपबनदोः 
सम्खुपबनदु ंपिनत ु। एषः एव िेखमाखण्ः AB इतयसय दीरमितमा अपसत । 

1 प््ी 0.1 से्ी िवपत,
2 प््ी 0.2 से्ी िवपत, 
इतयमापदः। 2.3  से्ी इतयसय अथमिः 
िवपत 2 से्ी अपप च 3 प््ी 
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प्र्तनं कु ््वनतु
1.  एकं सनदशेपरिं सवीकुवमिनत ु। उपरि उककौशलसय प्योगं कृतवमा असय वियोः आसननिजुयोः 

्मापनं कुवमिनत ु। 
2.  कमापन अपप रिीपण वसततूपन पचनवनत ुयेषमा् ्उपरितन-प्मानतिमागमाः स्तलमाः िवेयःु । पविमाजनयमाः 

अपप च ्मापपकमायमाः प्योगं कृतवमा उपरितन-प्मानतिमागमानमंा सवमामिसमंा िजुमानमंा ्मापनं कुवमिनत ु।

    अभ्ासः 5.1

1. िेखमाखण्मानमंा तोलनं केवलं दृष््टवमा किणने कमा िमापनः िवपत ?
2. एकसय िेखमाखण्सय द्रर्युं ्मापपयतुं ्मापपकमापेषियमा पविमाजनयमाः प्योगः अपधकस्ीचीनतिः  

अपसत ?
3. क्पप AB  इपत िेखमाखण्ं िचयनत ु। A अपप च B एतयोः ्धये पसथत्कंे C इपत पबनदु ंसवीकुवमिनत ु

AB, BC अपप च CA एतेषमंा दीरमितमंा ्मापयनत ु। पकं AB = AC + CB अपसत ?

 (मटपपणी : यपद कसयमा् ्अपप िेखमायमंा पबनदवः A,B,C अनेन प्कमािेण पसथतमाः सपनत यत ्AC 
+ CB = AB अपसत तपिमि पनपचितरूपेण पबनदःु C पबनदोः A अपप च B अनयोः ्धये एव पसथतः  
अपसत । ) 

4. एकसयमाः िेखमायमाः उपरि पबनदवः A,B,C अनेन प्कमािेण पसथतमाः सपनत यत ्AB = 5 से.्ी., BC = 
3 से्ी अपप च  AC = 8 से.्ी. अपसत । एतेष ुकः पबनदःु अनय-वियोः पबनविोः ्धये पसथतः अपसत ?

5. पिीषिण ंकुवमिनत ुयत ् संलगनमाकृतौ D िेखमाखण्ः  
AG  इतयसय ्धयपबनदःु अपसत न इपत ।

6. B िेखमाखण्ः AC इतयसय ्धयपबनदःु अपसत अपप च C िेखमाखण्ः BD इतयसय ्धयपबनदःु अपसत, 
यरि A,B,C अपप च D एकसयमा् ्एव िेखमायमंा सपनत । वदनत ुयत ्AB = CD पक्थमि्पसत । 

7 पञच-परििजुमान ्आपलखनत ु अपप च तमाः िजुमाः ्मापयनत ु। प्तयेकं पसथतौ पिीषिण ंकुवमिनत ुयत ्कयोः 
अपप वियोः िजुयोः दीरमितयोः ततृीयिजुसय दीरमितमापेषियमा सद्रव बिृत्िः अपसत । 

5.3  कोणः,  समकोणः  अमप ि  ऋजुकोणः 

िवनतः ितूगोले पदशमानमंा पवषये श्तुवनतः । वयं जमानी्ः यत् चीनदेशः िमाितसय उत्िे  अपप च श्ीलङ्कमा 
दपषिणे अपसत इपत । वय् ् एतदपप जमानी्ः यत् सतूयमिः पतूवमिसयमंा पदपश उदयपत पपचि्मायमंा पदपश असतं 
गच्छपत । आितय चतस्ः पदशः सपनत । 



98

 तमाः सपनत– उत्िपदशमा , दपषिणपदशमा, पतूवमिपदशमा अपप च पपचि्पदशमा । पकं िवनतः जमानपनत यत ्
उत्िसय पवरुद्पदपश कमा पदक् वतमिते इपत ?
 पपचि्पदशमायमाः पवरुद्पदपश कमा पदक् वतमिते ?
 िवनतः आिमिमात ्यत ्जमानपनत ततसवुं स्िनत ु । अधनुमा वयं कोणमानमंा कमाञचन गणुमान ्अधयेतु्  ्
असय ज्मानसय प्योगं कु्मिः ।

एतत ्कुवमिनतु

उत्िमापि्खु ंपतष्ठनत ु। 

 ततः पतूवमामिपि्खु ंप्दपषिण ंभ्र्नत ु।

 िवनतः एकसय स्कोणसय स्मानं भ्र्ण ं कृतवनतः । पनुः एकं 
स्कोण ं प्दपषिण ं कुवमिनत ु । इदमानीं िवतमंा ्खु ं दपषिणपदपश अपसत । 
अधनुमा पनुः एकं स्कोण् ्अप्दपषिण ंकुवमिपनत चते ्तपिमि अधनुमा िवतमंा 
्खु ंकसयमंा पदपश अपसत ? एषमा पनुः पतूवमामिपदक् अपसत ? (पक्थमि् ्?)

 अधोपलपखतपसथतीः पशयनत ु। 

िवनतः उत्िमापि्पुखनः 
ितूतवमा पसथतवनतः

रपिकमायमाः पदपश एकं 
स्कोण ंभ्र्णने अधनुमा 

िवनतः पतूवमामिपि्पुखनः ितूतवमा 
पसथतवनतः

एकसय अनयसय स्कोणसय 
भ्र्णने अनते दपषिणमापि्पुखनः 

ितूतवमा पसथतवनतः

 यपद उत्िमापि्खुमात ्दपषिणमापि्खुपयमिनतं यपद एकवमािं स्को्वियं भ्रमा्यमा्ः, तपिमि पतूवमिवत ्स्मान् ्
अपसत वमा ?
 उत्ितः पतूवमिपयमिनतं भ्र्ण ंएकेन स्कोणने स्मानं भ्र्ण् ्अपसत । 

 उत्ितः दपषिणपयमिनतं भ्र्ण ंविमाभयमंा स्कोणमाभयमंा स्मानं भ्र्ण् ्
अपसत । 

 असय नमा् ऋजकुोणः इपत वदमा्ः । NS एकमा सिलिेखमा अपसत । 

 दपषिणमापि्खु ंपतष्ठनत ु। 
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 एकेन ऋजकुोणने स्मानं भ्र्नत ु। 
 अधनुमा िवनतः कसयमाः पदशमायमाः अपि्खुमाः सपनत ?
 िवनतः उत्िपदशमायमाः अपि्खुमाः सपनत । 
 उत्ितः दपषिणपयमिनतं भ्रप्तुं िवनतः एकेन ऋजकुोणने स् ं
भ्र्ण ं कृतवनतः ।अनेन प्कमािेण विमाभयमा् ् ऋजकुोणमाभयमंा स् ं
तसयमा्वे पदपश भ्र्णने िवनतः पतूवमिसथमान् ्एव प्मापनवुपनत । 

मिनत्नतु, ििाां कु ््वनतु अमप ि मलखनतु । 

िवनतः िवतमंा प्मािपमिक-पसथपत-पयमिनत् ्आगनतु्  ्एकसयमा्वे 
पदपश कपत स्कोणमान ्भ्रमा्यमा्ः ?
एकसयमा् ्एव पदपश विौ ऋजकुोणौ अथवमा चतिुः स्कोणमान ्
भ्र्णने एकं भ्र्ण ंसमपतूणुं िवपत । एतत ्एकं पतूणुं भ्र्ण ंएकं 
परिभ्र्ण् ् इपत कथयते । एकं समपतूणुं परिभ्र्णमात्क-कोण ं
समपतूणमिकोणः इपत वदमा्ः । 
 वयं त ुएतमान ्भ्र्णमान ्रपिष ुद्रषु्ट ंशकनु् ः । यदमा रि्यमाः एकमा सतूची एकस्मात ्सथमानमात ्अनयसथमानं 
प्मापनोपत तदमा समा एकपस्न ्कोण ेभ्र्पत । 
 पचनतयनत ुरि्यमाः एकमा सतूची 12 इतयनेन चलनसय प्मािमि ंकृतवमा भ्र्ण ंकुवमिती 12 इतयसयोपरि पनुः 
आगच्छपत । पकं तयमा सतूचयमा एकं भ्र्ण ंपतूणुं न कृत् ्? अतः समा कपत स्कोण् ्अभ्र्त ्? उदमाििणमापन 
पशयनत ु। 

12 इतयस्मात ्6 पयमिनतं  

एकसय समपतूणमिभ्र्णसय   
    अथवमा 2 स्कोणः
1
2

6 इतयस्मात ्9 पयमिनतं  

एकसय समपतूणमिभ्र्णसय  
    अथवमा 1 स्कोणः
1
4

1 इतयस्मात ्10 पयमिनतं 
एकसय समपतूणमिभ्र्णसय  
     अथवमा 3 स्कोणः3
4

प्र्तनं कु ््वनतु
1. अधमिभ्र्णसय कृते कोणसय नमा् पक् ्? 
2. एकसय पमाद-भ्र्णसय कृते कोणसय नमा् पक्?् 
3. एकसयमाः रि्यमाः उपरि अधमिभ्र्णसय, एकसय पमाद-भ्र्णसय अपप च ततृीय-पमादोन-भ्र्णसय 

कृते पञच अनयपसथतीः ददत ु। 

अवधमानं यच्छनत ुयत ्ततृीय-पमादोन-भ्र्णसय कृते कोणसय पक्पप पवशषे ंनमा् नमापसत ।
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    अभ्ासः 5.2

1. रि्यमाः रणिमाबोपधनी सतूची एकसय भ्र्णसय पकयतमा िमाग-परि्माणने भ्र्पत ? यदमा समा –

 (a) 3 तः 9 पयमिनतं प्मापनोपत ?  (b) 4 इतयनेन 7 पयमिनतं प्मापनोपत ? 

 (c) 7 तः 10 पयमिनतं प्मापनोपत ?  (d) 12 इतयनेन 9 पयमिनतं प्मापनोपत ? 

 (e) 1 इतयनेन 10 पयमिनतं प्मापनोपत ?  (f) 6 इतयनेन 3 पयमिनतं प्मापनोपत ? 

2. एकसयमाः रि्यमाः सतूची कुरि पवि्पत यपद समा – 

 (a) 12 तः प्मािमिं कृतवमा रि्यमाः पदपश        भ्र्णं कु्मिः तपिमि ?

 (b) 2 तः प्मािमिं कृतवमा रि्यमाः पदपश       भ्र्णं कु्मिः तपिमि ?

 (c) 5 तः प्मािमिं कृतवमा रि्यमाः पदपश        भ्र्णं कु्मिः तपिमि ?

 (d) 5 इतयनेन प्मािमिं कृतवमा रि्यमाः पदपश        भ्र्णं कु्मिः तपिमि ?

3. िवनतः कमंा पदशमंा पशयनतः िवेयःु यपद िवनतः आिमि े

(a) पतूवमामिपि्खु ंपशयनतः सपनत अपप च रि्यमाः पदपश         भ्र्ण ंकुवमिपनत तपिमि ?

(b) पतूवमामिपि्खु ंपशयनतः सपनत अपप च रि्यमाः पदपश            भ्र्ण ंकुवमिपनत तपिमि ?

(c) पपचि्मापि्खु ंपशयनतः सपनत अपप च रि्यमाः पवरुद्पदपश        भ्र्ण ंकुवमिपनत तपिमि ?

(d) दपषिणमापि्खु ंपशयनतः सपनत अपप च समपतूणम्ि  ्एकं भ्र्ण ंकुवमिपनत तपिमि ?
(पक् ्असय अपनत्प्श्नसय कृते वयं रि्यमाः पदशमायमाः अपप च रि्यमाः पवरुद्पदशमायमाः पवषये वमातमाुं 
कुयमामि्? पक्थमि् ्?)

4. िवनतः एकसय भ्र्णसय पकयतः िमागमान ्भ्र्पनत यपद िवनतः 

 (a) पतूवमामिपि्खु ंपसथतवमा रि्यमाः पदपश भ्र्ण ंकृतवमा उत्िमापि्खु ंकुवमिपनत तपिमि ?

 (b) दपषिणमापि्खु ंपसथतवमा रि्यमाः पदपश भ्र्ण ंकृतवमा पतूवमामिपि्खु ंकुवमिपनत तपिमि ?

 (c) पपचि्मापि्खु ंपसथतवमा रि्यमाः पदपश भ्र्ण ंकृतवमा पतूवमामिपि्खु ंकुवमिपनत तपिमि ?

5.  रि्यमाः रणिमाबोपधनीसतूचीविमािमा भ्रप्त-स्कोणमानमंा सङ्खयमंा जमाननत ुयदमा समा 

 (a) 3 तः 6 पयमिनतं प्मापनोपत ।  (b) 2 तः 8 पयमिनतं प्मापनोपत । 

 (c) 5 तः 11 पयमिनतं प्मापनोपत ।  (d) 10 तः 1 पयमिनतं प्मापनोपत । 

 (e) 12 तः 9 पयमिनतं प्मापनोपत ।  (f) 12 तः 6 पयमिनतं प्मापनोपत । 

1
2

1
2

1
4

3
4

1
2

1
21

3
4



101

6. िवनतः कपत स्कोणमान ्भ्र्पनत यपद िवनतः आिमि े
 (a) दपषिणमापि्खु ंपसथतवमा रि्यमाः पदपश भ्र्ण ंकृतवमा पपचि्मापि्खु ंकुवमिपनत तपिमि ?
 (b) उत्िमापि्खु ंपसथतवमा रि्यमाः पवरुद्-पदपश भ्र्ण ंकृतवमा पतूवमामिपि्खु ंकुवमिपनत तपिमि ?
 (c) पपचि्मापि्खु ंपसथतवमा पपचि्मापि्खु ंभ्र्पनत तपिमि ?
 (d) दपषिणमापि्खु ंपसथतवमा उत्िमापि्खु ंभ्र्पनत तपिमि ?

7. रि्यमाः रणिमाबोपधनीसतूची कुरि पवि्पत यपद समा आिमि े–
 (a) 6  तः 1 स्कोण ंभ्र्पनत तपिमि ?
 (b) 8  तः 2 स्कोण ंभ्र्पनत तपिमि ?
 (c) 10  तः 3 स्कोण ंभ्र्पनत तपिमि ?
 (d) 7  तः 2 ऋजकुोण ंभ्र्पनत तपिमि ?

5.4    न्ूनकोणः, अमिककोणः अमप ि प्रमत्मत्वकोणः 

वयं दृष्टवनतः यत ्एकसय स्कोणसय अपप च ऋजकुोणसय अथमिः कः 
इपत । पिनत ुयः कोणः अस्माकं कृते द्रषु्ट ंलभयते  सः सवमिदमा एतमादृश-
प्कमािवियेन एव न िवपत । एकयमा पनःश्णेयमा विमािे पनप्मितकोणः न 
स्कोणः अपसत अथवमा ऋजकुोणः अपप नमापसत । 

मिनत्नतु, ििाां कु ््वनतु अमप ि मलखनतु ।

 पक् ्एतमादृशमाः स्कोणमाः अपप सपनत ये स्कोणमात ्लरतुिमाः ?

 पक् ्एतमादृशमाः स्कोणमाः अपप सपनत ये स्कोणमात ्बिृत्िमाः ?

 पकं िवनतः तषिकसय वगुं दृष्टवनतः ? एषः आङ्गलवणम्ि मालमायमाः ‘L’ 
अषििवत ्िवपत । सः अनेन स्कोणमानमंा पिीषिण ंकिोपत ।  आयमानत ुवय्पप 
स्कोणमानमंा पिीषिण ंकतुमि् ्एतमादृशसय एव पिीषिणयनरिसय पन्मामिण ंकु्मिः ।

एतत ्कुवमिनतु

  चिण् ्1 चिण् ्2 चिण् ्3
 कमागदसय एकं िमागं सवीकुवमिनत ु अ्ु ं्धये पिुीकुवमिनत ु  ऋजतुिे पनुः पिुीकुवमिनत ु
          िवतमंा पिीषिणी पसद्मा  
           अपसत ।
 सवपनप्मित-स्कोण-पिीषिणीं पशयनत ु (पकं वय् ् इ्मंा स्कोणीय-पिीषिणी इपत वदमा्ः?) पक् ्
असयमाः एकः तिः पवितीये समािलयेन पसथतः अपसत ? 
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 पचनतयनत ुकोणसपितः कोऽपप आकमािः दत्ः । िवनतः असय आकमािसय कोणमान ्स्कोणीयेण 
पिीषिणयनरिेण पिीपषितुं शकनवुपनत । 

 पक् ्असय प्मानतिमागः एकसय कमागदसय कोणने यजुयते ? यपद दृशयते तपिमि एतत ्कपञचत ्स्कोण ं
दशमियपत । 

प्र्तनं कु ््वनतु
1. रि्यमाः रणिमाबोपधनी सतूची 12 तः  5 पयमिनतं चलपत । पक् ्

असयमाः भ्र्ण ं1 स्कोणमात ्अपप अपधक्पसत ?

2. रि्यमंा एषः कोणः कथं दृशयते ? रि्यमाः रणिमाबोपधनी 
सतूची 5 तः  7 पयमिनतं चलपत । पकं सतूचीविमािमा भ्रप्तकोणः 
1 स्कोणने अपप अपधकः अपसत ?

3. रि्यमंा सतूचीनमंा पसथपतं अधोपलपखत-प्कमािेण कृतवमा कोणमानमंा पिीषिण ंस्कोणीय-पिीषिणी-
विमािमा कुवमिनत ु। 

 (a) 12 तः  2  पयमिनतं ग्न् ्
 (b) 6 तः  7  पयमिनतं ग्न् ्
 (c) 4 तः  8  पयमिनतं ग्न् ्
 (d) 2 तः  5  पयमिनतं ग्न् ्

4. कोणयकुमान ् पञच पिनन-पिनन-आकमािमान ् सवीकुवमिनत ु । कोणमानमंा नमा् पलखनत ु । सव-
पिीषिणीविमािमा एतेषमंा कोणमानमंा पिीषिण ंकुवमिनत ुअपप च प्तयेकं पसथतेः परिणमा्मान ्एकपस्न ्
कोष्ठके अधोपलपखतिीतयमा पलखनत ु।

कोणः त्मात ्लघुः त्मात ्बहृत्

A

B

C

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
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अन्नाम 
 y स्कोणमात ्लरकुोणः न्ूनकोणः इतयचुयते । एषः कोणः नयतूनकोणः अपसत ।

 पकं िवनतः पशयनतः सपनत यत ्एतमास ुआकृपतष ुप्तयेकं भ्र्ण ं       तः नयतून् ्अपसत ? सव-स्कोणीय-

पिीषिणी-विमािमा असय पिीषिण ंकुवमिनत ु।

 y यपद कोऽपप कोणः एकस्मात ्स्कोणमात ्बिृत्िः अपप च ऋजकुोणमात ्लरतुिः वतमिते तपिमि सः एकः 

अमिककोणः इपत वदमा्ः । एते कोणमाः अपधककोणमाः सपनत । 

    गिृ् ्     पिनोतपीपिकमा

 पकं िवनतः द्रषु्ट ंशकनवुपनत यत ्एतमास ुप्तयेकं        भ्र्णतः अपधकमाः सपनत अपप च       भ्र्णतः 

नयतून् ्अपसत ? असय पिीषिणमाथुं स्कोणीय-पिीषिणी िवतमंा कृते सिमाययतमंा किोपत । 

 पतूवमि-उदमाििणषे ुअपप अपधककोणमान ्जमाननत ु।

 y एकः प्रमत्मत्वकोणः एकस्मात ्ऋजकुोणमात ्बिृत्िः िवपत एव् ्एकस्मात ्समपतूणमिकोणमात ्लरतुिः 

िवपत । एतत ्त ुअसयमा् ्आकृतौ दपशमितप्कमािकं िवपत । ( रि्यमंा कोण ंपशयनत ु) िवनतः एतस्मात ्

पतूवमि् ्आकृतीः पनप्मितवनतः आसन,् पकं तमास ुआकृपतष ुप्पतवपतमिकोणः आसीत ् ? िवनतः असय 

पिीषिण ंकथं कुवमिपनत ? 

1
4

1
4

1
2
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प्र्तनं कु ््वनतु

1. िवनतः िवतमंा पमार्शये पशयनत ुअपप च कोणषे ु पवद्य्मानमान ्प्मानतिमागमान ्जमाननत ु ये कोणमान ्
पन्मामिपनत । एतमादृश-दशपसथतीः पलखनत ु।

2. एतमादृश-दशपसथतीः पलखनत ुयरि नयतूनकोणमाः िवपनत । 
3. एतमादृश-दशपसथतीः पलखनत ुयरि स्कोणमाः िवपनत । 
4. एतमादृश-पञचपसथतीः पलखनत ुयरि अपधककोणमाः िवपनत । 
5. एतमादृश-पञचपसथतीः पलखनत ुयरि प्पतवपतमिकोणमाः िवपनत । 

    अभ्ासः 5.3

1. संयोजयनत ु।

 (i) ऋजकुोणः (a)        भ्र्णतः नयतून् ्

 (ii) स्कोणः (b)        भ्र्णतः अपधक््

 (iii) नयतूनकोणः (c)       भ्र्ण् ्

 (iv) अपधककोणः (d)         भ्र्ण््

 (v) प्पतवपतमिकोणः (e)        भ्र्ण् ्अपप च       भ्र्णयोः ्धये 

   (f)  एकं पतूणम्ि  ्भ्र्ण््

2.  अधोपलपखतमास ुप्तयेकं कोणमान ्स्कोण-ऋजकुोण-नयतूनकोण-अपधककोण-प्पतवपतमिकोणरूपेण 
वगगीकिण ंकुवमिनत ु।  

1
4

1
2
1
2
1
4

1
4

1
2
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5.5      कोणानां मापनम ्

उक-स्कोणीय-पिीषिणयमाः समािमाययेन वयं कोणमान ् स्कोणने तलुनमंा कृतवनतः । अतः वयं कोणमान ्

नयतूनकोण-अपधककोण-प्पतवपतमिकोणषे ुवगगीकतुमि्पप स्थमामिः अिवमा् ्। 

 पिनत ुअनेन कोणमानमंा परिशदु्तमायमाः तलुनमा न िवपत । अनेन एतत ्त ुज्मातं न िवपत यत ्दत्योः वियोः 

अपधककोणयोः ्धये बिृत्िः अपसत इपत । अतः कोणमानमंा तलुनमा् ् इतोऽपप परिशदु्तयमा कतुमि् ् इद् ्

आवशयकं िवपत यत ्तेषमंा ्मापनं कुवमिनत ु। अपप च वय् ्एकसयमाः चमापनद्रकमायमाः समािमाययेन कतुुं शकयते । 

कोण्् मापनम ्

वय् ्एतमादृश ं्मापन् ्अशं्मापन् ्इपत वदमा्ः । एकं समपतूणुं भ्र्ण ं360 स्मानिमागेष ुपविमापजतं िवपत । 

प्तयेकं िमागः अशंः इतयचुयते । वयं 360 अशं ं 360o  इपत पलखमा्ः ।

मिनत्नतु, ििाां कु ््वनतु अमप ि मलखनतु  

       भ्र्ण ेकपत अशंमाः सपनत ? 1 स्कोण ेकपत अशंमाः सपनत ? 

 1 ऋजकुोण ेकपत अशंमाः सपनत ? कपत स्कोण्रः 180o िवपनत ? कपत स्कोण्रः 360o िवपनत ?

एतत ्कुवमिनतु

1. एकसय वलयसय  समािमाययेन एकमंा वतृ्माकमाि-आकृपतं िचयनत ु 
अथवमा एकं वतृ्माकमािं कमागद ंसवीकुवमिनत ु। 

2. एतद ्पविवमािं पिुीकुवमिनत ुयेन दपशमितमाकृतेः प्माप्तः सयमात ्। अ्ु ं
वयं चतथुमाुंशः इपत वदमा्ः । 

3. इद् ्उद्मािनं कुवमिनत ु। िवप्भः कचिन अधमिवतृ्ः प्मापयते । यसय 
्धये एकं पिुपचह्् ्अपसत । 

1
2
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4. अ्ु ंवतृ् ंपिुीकृतय चतथुमाुंश ंकुवमिनत ु । इद ंचतथुमाुंश ं
पनुिेकवमािं पिुीकृतय दपशमितमाकृपतं प्मापनवुनत ु। इदमानीं 
कोणसय 90o इतयसयमाधमिः अथमामित ्45o अपसत ।

5. इदमानीं उद्माियनत ु । वियोः अपप सथमानयोः पिुपचहं् 
दृशयते । आधमाििेखमायमाः वमा्िमागे प्थ् ेपिुपचहे् 45o 

इपत पलखनत ु। 

6. अनयपस्न ् पिुपचहे् 90o + 45o = 135o इपत 
पलखनत ु। 

7. कमागद्् अधुनमा 45o चतुथमाुंशसय अधमि-िमागः 
पयमिनतं पुिीकुवमिनतु । अधुनमा असय अधुं कुवमिनतु । 
आधमाििेखमायमाः वमा्िमागसय प्थ्पुिपचह्सय 
45o इतयसय अधमि््, अथमामित् 22 ½o   दशमियपत । 
135o इतयसय वमा्िमागमापि्ुखकोणः 157 ½ 
o  अपसत । 

िमनरिका 
 िवतमंा जयमाप्तीय-पेपिकमायमंा िवतमंा कृते पतूवमिपसद्-चमापनद्रकमा  लभयते । असयमाः वकरीयतिः 180 
स्मानिमागेष ुपविमापजतः अपसत । प्तयेकं िमागः अशंः इतयचुयते । असयमंा त ुपचहं् दपषिणतः 00 आिभय 
वमा्िमागे 180o पयमिनत् ्अङ्पकतं िवपत । 

 पचनतयनत ुिवनतः ABC इपत क्पप कोण ंइतयमाखयं ्मापनं कतुमि् ्इच्छपनत । 
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1. चमापनद्रकमा् ्एवं सथमापयनत ुयथमा असयमाः ऋजपु्मानतिमागसय ्धयपबनदःु (आकृतौ M) कोणसय B इपत 
शीषमिके िवेत ्। 

2. चमापनद्रकमा् ्एवं स्मायोजयनत ुयथमा पकिणः BC पकिणः असय ऋजपु्मानतिमागसय अनपुदपश िवेत ्।

3. चमापनद्रकमायमंा ्मापपकमाविय् ्अपसत । तमंा ्मापपकमंा पिनत ुयेन BC इपत पकिणने सि ऋजपु्मानतिमागेन 
प्लेत ्पचहे्न प्लेत ्।

4. वकरीयतिे AB पकिणविमािमा दपशमितपचहं् कोणसय ददमापत । 
 आकृतौ एषः 40o अपसत । 
 वय् ्अ्ु ंm ∠ABC = 40o इपत पलखमा्ः ।

    अभ्ासः 5.4

1. अधसतनसय ्मापनं वदनत ु।
 (i)     एकः स्कोणः ?  (ii)   एकः ऋजकुोणः 
2. वदनत ुसतय् ्अथवमा असतय् ्इपत । 
 (a) एकसय नयतूनकोणसय ्मापनं   < 90o  अपसत । 
 (b) एकसय अपधककोणसय ्मापनं   < 90o अपसत ।
 (c) एकसय प्पतवपतमिकोणसय ्मापनं   > 180o अपसत ।
 (d) एकसय समपतूणमिभ्र्णसय ्मापनं   = 360o अपसत ।
 (e) यपद  m ∠A = 53o  अपप च m ∠B = 35o, तपिमि m ∠A  = m  ∠B  अपसत ।
3. अधसतनसय ्मापनं पलखनत ु।
 (a) केचन नयतूनकोणमाः 
 (b) केचन अपधककोणमाः 
   (प्तयेक् ्उदमाििणवियं ददत ु)
4. अधोपलपखतकोणमान ्चमापनद्रकयमा ्मापयनत ुअपप च तेषमंा ्मापनं पलखनत ु। 
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5. कसय कोणसय ्मापनं बिृत ्अपसत । 

 प्थ् ंपरिगणनं  कुवमिनत ुतदननतिं ्मापनं कुवमिनत ु।

 A कोणसय ्मापनं = 

 B कोणसय ्मापनं =

6. दपशमितमाकृतौ वियोः कोणयोः कसय कोणसय ् मापनं 
बिृत ्अपसत । प्थ् ंपरिगणनं  कुवमिनत ुतदननतिं 
्मापनेन पोषयनत ु ।

7. नयतूनकोणः , अपधककोणः, स्कोणः अथवमा ऋजकुोणः इपत पलपखतवमा रिकसथमानं पतूियनत ु। 

(a) सः कोणः यसय ्मापनं एकसय स्कोणसय ्मापनमात ्नयतून् ्अपसत  सः ________ िवपत । 

(b) सः कोणः यसय ्मापनं एकसय स्कोणसय ्मापनमात ्अपधक् ्अपसत सः _______ िवपत। 

(c) सः कोणः यसय ्मापनं वियोः स्कोणयोः योगेन स्मान् ्अपसत तपिमि _________ िवपत । 

(d) यपद वियोः कोणयोः ्मापनसय योगः स्कोणसय ्मापनसय स्मानः अपसत तपिमि प्तयेकं कोणः 
________ अपसत । 

(e) यपद वियोः कोणयोः ्मापनसय योगः एकसय ऋजकुोणसय ्मापनेन स्मानः अपसत , एव् ्एतेष ु
एकः कोणः नयतूनकोणः अपसत, तपिमि पवितीयकोणः __________ िवेत ्।

8. अधोदत्मास ु आकृपतष ु प्तयेकं कोणसय ्मापनं जमाननत ु । (प्थ् ं दृष््टवमा परिगणयनत ु तदननतिं 
चपनद्रकोपकिणने ्मापनं कुवमिनत ु)
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9. अधो दत्मास ुप्तयेकं आकृपतष ुरि्यमाः सतूचीनमंा ्धये कोणमानमंा ्मापनं जमाननत ु।  

 प्मातः  9:00 ्धयमाहं्  1:00 समायं  6:00

10.   अन्ेषणं कु ््वनतु ।

 दत्माकृतौ चमापनद्रकमा 30o दशमियपत । इ्मा्वेमाकृपत् ्एकेन 
आवधमिनकमाचने पशयनत ु। पकं एषः कोणः बिृ्भवपत ? 

पकं कोणसय ्मापनसय वधमिनं िवपत ?

11.  ्मापनं कुवमिनत ुअपप च प्तयेकं कोण ंवगगीकुवमिनत ु। 

कोणः ∠AOB ∠AOC ∠BOC ∠DOC ∠DOA ∠DOB

्मापन् ्

प्कमािः 

5.6   लमबरेखाः 

यपद वि े िेख ेपिसपिं प्पतच्ेछदनं कुयुमिः अपप च तयोः ्धयसथः एकः कोणः स्कोणः सयमात ्तपिमि ते िेख े
पिसपिं लमबरूपेण सतः इतयचुयते । यपद एकमा AB इपत िेखमा CD इतयसयमाः िेखमायमाः उपरि लमबरूपेण 
अपसत तपिमि  इद ंवयं AB⊥CD इपत पलखमा्ः ।

मिनत्नतु, ििाां कु ््वनतु अमप ि मलखनतु । 
 यपद AB⊥CD अपसत तपिमि पक् ्अस्मापिः एतदपप वकवय् ्अपसत यत ् CD⊥AB असतीपत ?

 अ्मान ्पररतः लमबरेखाः 
 िवनतः पनजपरिवेशसथेष ु पवद्य्मानवसतषु ु लमबिेखमाणमा् ् अनेकमापन उदमाििणमापन दमातुं शकनवुपनत । 
आङ्गलवणम्ि मालमायमाः अषििं T एतेष ुएक् ्। पक् ्अनयत ्अपप पकपञचत ्अषिि् ्अपसत यत ् लमबमानमा् ्
उदमािितवेन िपवतुं शकनोपत ।
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 एकं परंि सवीकुवमिनत ु । पकं असय प्मानतिमागः पिसपिं दीरमितमा 
अपसत ? पचनतयनत ु। MN इतयमाखयः  पबनदःु M इतयनेनAB इपत 
गमय्मान-िेखमाखण्सय उपरि कसयपचत ् िेखमा दीरमितमायमाः रूपेण 
अपसत । पकं िेखमा MN  िेखमाखण्ं AB  इतयमाखयं स्मानिमागवियेन 
पविमाजयपत । 

 पकं MN , AB इपत िेखमाखण्सय उपरि दीरमितमा अपसत ? 

 अनेन प्कमािेण MN  िेखमाखण्ं AB  इतयमाखयं सममद्भामजतं किोपत । अतः वयं वदमा्ः यत ्िेखमा 
MN  इपत िेखमाखण्ः AB  इतयसय लमब-स्पविमाजकः अपसत । 

 असय िचनमंा िवनतः अननतिं पिपनत ।

    अभ्ासः 5.5

1. अधोपलपखतेष ुकमापन लमबिेखमायमाः उदमाििणमापन सपनत ।

 (क) उतपीपिकमायमाः उपरि प्मानतसय आसननिजुमाः ।

 (ख) ि्रल-्यमानसय ्मागमिः ।

 (ग) अषििं L पन्मामितिेृखमाखण्ः ।

 (र) अषििं V पन्मामितिेृखमाखण्ः ।

2. िमावयनत ुPQ इपत िेखमाखण्ः XY इपत िेखमाखण्सय उपरि दीरमितमा अपसत । िमावयनत ुएतौ पिसपिं 

पबनदौ A इतयसयपुरि प्पतच्ेछद ंकुरुतः । ∠PAY इतयसय ्मापनं पक् ्सयमात ्?

3. िवतमंा जयमाप्पत-पेपिकमायमंा वगमि्मापपकमाविय् ्अपसत । अनयोः वकेष ुसमितूतं ्मापनं पक्पसत ? पक् ्
अस्मास ुएतमादृशकोणमाः सपनत , ये वियोः अपप उियपनष्ठमाः सपनत ?

4. इ्मा् ्आकृपतं धयमानेन पशयनत ु।  I  िेखमा,  m िेखमायमंा दीरमितमा अपसत । 

(क) पकं CE = EG  अपसत ?
(ख)  पकं िेखमा PE,  CG इपत िेखमाखण्ं स्पवििमापजतं किोपत ?
(ग)  कयोः अपप वियोः िेखमाखण्योः नमा् पलखनत ुययोः कृते PE लमब-स्पवििमाजकः अपसत । 
(र)  पक् ्अधोपलपखतं सतय्पसत ? 

(i) AC > FG
(ii) CD = GH
(iii) BC < EH
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5.7    मत्भुजानां ्र्गीकरणम ्

पकं िवनतः नयतूनत्-िजु-यकु-बिुिजुं स्िपनत? एषः एकः परििजुः अपसत । आयमानत ुपवपिननप्कमािमाणमंा 
परििजुमान ्पशयमा्ः ।

एतत ्कुवमिनतु

आयमानत,ु अधो दत्परििजुमानमंा कोणमान ्अपप च िजुमान ्चमापनद्रकयमा ्मापपकयमा च ्मापनं कुवमिनत ु। प्दत्कोष्ठके 
एतेषमंा ्मापनमापन पलखनत ु।

परििजुसय कोणमानमंा ्मापन््
िवनतः कोणमानमंा पवषये पकं वकंु 

शकनवुपनत ?
परििजुसय िजुमानमंा 

्मापन््

(a) ..60o.., ..60o .., ..60o .., सवये कोणमाः स्मानमाः

(b)  ……., ………., …… _______कोणमाः ________ 

(c)  ……., …….., …… _______कोणमाः ________ 

(d)  ……., ………., …… _______कोणमाः _________

(e)  ……., …….., ……… _______कोणमाः _________ 

(f)  ……., …….., ……… _______कोणमाः _________

(g)  ……., …….., ……… _______कोणमाः _________

(h)  ……., …….., ……… _______कोणमाः _________
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 उपरि उककोणमानमंा परििजुमानमंा तथमा च तेषमंा िजुमानमंा ् मापनं धयमानेन पशयनत ु। पक् ्एतेषमंा पवषये पक्पप 
वकंु शकयते ?

भ्नतः मकं प्रापनु्मनत ?

 y परििजुमाः यपस्न ्सवये कोणमाः स्मानमाः सपनत ।

 यपद कसयमापप परििजुसय सवये कोणमाः स्मानमाः सपनत तपिमि तसय िजुमाः अपप __________ सपनत ।

 y परििजुः यपस्न ्सवमामिः िजुमाः स्मानमाः सपनत । 

 यपद एकसय परििजुसय सवये िजुमाः स्मानमाः सपनत तपिमि तसय कोणमाः अपप ___________ सपनत।

 y परििजुः यपस्न ्विौ कोणौ स्मानौ सतः तथमा विौ िजुौ स्मानौ सतः । यपद कसयमापप परििजुसय विौ िजुौ 

स्मानौ सतः तपिमि तसय ______ कोणौ अपप स्मानौ िवतः ।

 y परििजुः यपस्न ्के अपप वि ेिजुे स्माने न सतः । यपद कसयमापप परििजुसय कौ अपप विौ कोणौ स्मानौ 

न सतः तपिमि तसय कौ अपप विौ िजुौ स्मानौ न िवतः । यपद कसयमापप परििजुसय पतस्ः अपप िजुमाः 
स्मानमाः न सपनत तपिमि तसय रियः कोणमाः  अपप _____________ न िवपनत । 

 इतोऽपप कमाञचन परििजुमान ् सवीकुवमिनत ु तथमा च उपयुमिकसय कथनसय पिीषिण ं कुवमिनत ु । एतदथमि् ्
अस्माकं कृते परििजुमानमंा कोणमानमंा तथमा च तेषमंा िजुमानमंा च पनुः ्मापनं कतमिवयं िवपत । 

 परििजुमाः पवपिननश्पेणष ुवगगीकृतमाः सपनत तथमा च तेषमंा कृते पवशषेमाणमंा अपप दत्वनतः । आयमानत ुतत ्
पकप्पत  पशयमा्ः  ।

 भुजानां आिारेण मत्भुजानां नामकरणम ् 

 एकः परििजुः यसय रियः अपप िजुमाः स्मानमाः न सपनत सः म्षमबाहुमत्भुजः [(c),(e)] इपत 
उचयते । एकः परििजुः यसय विौ िजुौ स्मानौ सतः, सः स्पविबमािुपरििजुः इपत उचयते । 

 [(a), (d)] एतमादृशीनमंा परििमाषमाणमंा प्योगविमािमा तमान ्सवमामिन ्अपप परििजुमान ्वगगीकुवमिनत ुयेषमंा िजुमाः 
िवनतः पतूवमि्वे ्मापपतवनतः ।
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कोणानाम ्आिारेण मत्भुजानां नामकरणम्
 यपद परििजुसय प्तयेकं कोणः 90o  तः नयतूनः सयमात ्तपिमि सः एकः नयतूनकोणपरििजुः इतयचुयते । यपद 
असय कोणः स्कोणः अपसत तपिमि सः स्कोणपरििजुः इतयचुयते । यपद असय कोणः 90o तः अपधकः 
सयमात ्तपिमि सः एकः अपधककोणपरििजुः इतयचुयते । 

   नयतूनकोणपरििजुः   स्कोणपरििजुः       अपधककोणपरििजुः

उपरि उकपरििमाषमाणमा्नसुमािं तमान ्परििजुमान ्वगगीकुवमिनत ुयेषमंा कोण ंिवनतः पतूवमि्वे ् मापपतवनतः । एतेष ुकपत 
स्कोणपरििजुमाः सपनत ? 

एतत ्कुवमिनतु

 अधोपलपखतमानमंा समा्मानयपचरि् ्आलेपखतुं प्यतनं कुवमिनत ु। 

 (a) एकः पवष्बमािु-नयतूनकोण-परििजुः 

 (b) एकः अपधककोण-स्पविबमािु-परििजुः 

 (c) एकः स्कोण-स्पविबमािु-परििजुः 

 (d) एकः पवष्बमािु-स्कोण-परििजुः

 पकं िवनतः पचनतयपनत यत ्अधोपलपखत-आकृतीनमा् ्आलेखः समिवः अपसत इपत ?

 (e) एकः अपधककोण-स्बमािु-परििजुः 

 (f) एकः स्कोण-स्बमािु-परििजुः 

 (g) एकः परििजुः यपस्न ्विौ स्कोणौ सयमातमा् ्। 

 मिनत्नतु, ििाां कु ््वनतु पुनः ््-मनषकषा्वन ्मलखनतु । 

    अभ्ासः 5.6

1. अधोदत्-परििजुमानमंा प्कमािं पलखनत ु। 

 (a) परििजुः यसय िजुमाः 7 से.्ी. 8 से.्ी. 9 से.्ी. अपसत । 

 (b) △ABC यपस्न ्AB = 8.7 से्ी, AC = 7 से.्ी., BC = 6 से.्ी. अपसत ।

 (c) △PQR यपस्न ्PQ=QR=RP= 5 से.्ी. अपसत ।

 (d) △DEF  यपस्न ्m ∠D = 90o अपसत । 

 (e) △XYZ यपस्न ् m ∠Y = 90o अपप च XY = YZ अपसत । 

 (f) △LMN यपस्न ्m ∠L = 30o, m ∠M = 70o, m  ∠N = 80o अपसत । 
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2. संयोजयत । 
 मत्भुज्् मापः मत्भुजानां प्रकारः 

 (i)   स्मान-द्रर्यमि-यतुसय िजुरियं (a)   पवष्बमािु-स्कोण-परििजुः

 (ii)  स्मान-द्रर्यमि-यतुसय िजुवियं (b)   स्पविबमािु-स्कोण-परििजुः 

 (iii) पथृक्-लमब्मानसय सवये िजुमाः (c)   अपधककोण-परििजुः 

 (iv) 3 नयतूनकोणः (d)   स्कोण-परििजुः 

 (v)  1 स्कोणः   (e)   स्बमािु-परििजुः 

 (vi)  स्मान-द्रर्यमि-यतु-िजु्रः (f)   नयतूनकोण-परििजुः 

  सि 1 स्कोणः (g)   स्पविबमािु-परििजुः

3. अधोपलपखतपरििजुमानमंा ्धये प्तयेकं परििजुसय नमा्किण ं प्कमािवियेन कुवमिनत,ु (िवनतः कोणमानमंा 
प्कमािं केवलं दृष््टवमा एव वकंु शकनवुपनत )।

4. अपगनशलमाकमानमंा समािमाययेन परििजुपन्मामिणसय प्यतनं 
कुवमिनत ु । केचन आकृपतष ु दपशमितमाः सपनत । पकं 
िवनतः अधोपलपखत्रः परििजुं पन्मामितुं शकनवुपनत ?

  (a)    3   अपगनशलमाकमाः 
  (b)    4   अपगनशलमाकमाः
  (c)    5   अपगनशलमाकमाः
  (d)    6   अपगनशलमाकमाः

(अवधमानं यच्छनत ु यत ् िवप्भः प्तयेकं पसथपतष ु
उपलबधसवमामिः अपप शलमाकमाः उपयोकवयमाः)। 

 प्तयेकं पसथपतष ुपरििजुप्कमािसय नमा् वदनत ु। यपत िवनतः परििजुमान ्पन्मामितुं न शकनवुपनत । तपिमि 
तसय कमािणमानमंा पवषये पचनतयनत ु।
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5.8     ितुभु्वजः 

िवनतः स्िनतः सयःु यत ्चतणुमाुं िजुमानमंा बिुिजुः एकः चतिुुमिजः इतयचुयते इपत ।

एतत ्कुवमिनतु

1. यपष्टवियं सवीकुवमिनत ुपनुः तौ इतथं सथमापयनत ुयथमा तयोः विौ प्मानतिमागौ एकपस्न ्

प्मानते प्लेतमा् ्। अधनुमा अनयं यपष्टयगु् ंसवीकृतय अपप च सथमापयनत ुयथमा तयोः 

विौ प्मानतौ पतूवमितनयगु्सय सवतनरिप्मानतसयोपरि प्पलतौ िवेतमा् ्। इतथ् ्अस्मापिः 

कमा आकृपतः प्मापयते ।

एषः एकः चतिुुमिजः अपसत, यत ्िवनतः अरि पशयनतः सपनत । असय 
चतिुुमिजसय िजुमाः AB, BC, ___, ___ सपनत । 
असय चतिुुमिजसय कोणमाः ∠ BAD, ∠ ADC, ∠ DCB अपप च  
______ सपनत । 

AC असय पवकणमिः अपसत । अनयः पवकणमिः कः अपसत ? प्तयेकं िजुसय 
अपप च पवकणमिसय दीरमितमंा ्मापयनत ु। सवमामिन ्कोणमान ्अपप ्मापयनत ु। 

2.  यथमा िवनतः उपरितनं पकयमाकलमापं कृतवनतः तथमा यपष्टचतषु्टयं सवीकृतय पशयनत ुयत ्पकं िवनतः 
एत्रः  तमादृशचतिुुमिजमान ्पन्मामितुं शकनवुपनत येष ु
(a) चतवमािः कोणमाः अपप नयतूनकोणमाः सपनत ।
(b) एकः अपधककोणः अपसत ।
(c) एकः स्कोणः अपसत । 
(d) विौ अपधककोणौ सतः ।
(e) विौ स्कोणौ सतः ।
(f) पवकणमिः पिसपिं स्कोणसयोपरि अपसत । 

आ्तः 

एतत ्कुवमिनतु

िवतमंा जयमाप्पतपेपिकमायमंा वगमि्मापपकमाविय् ्अपसत ।  एकमा 30o, 60o, 90o स्तूिकोणमात्क-वगमि्मापपकमा 
अपसत । पवितीयमा त ु45o, 45o, 90o  स्तूिकोणमात्क-वगमि्मापपकमा अपसत । 

(a) आकृतौ दपशमितिीतयमा एते सथमापयनत ु । पकं िवनतः इतथं पनप्मितचतिुुमिजसय नमा् वकंु शकनवुपनत ? 
असय प्तयेकं कोणसय ्मापः पक् ्अपसत ?

 एषः चतिुुमिजः एकः आ्तः अपसत । 
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 आयतसय इतोऽपप एकं गणु ं िवनतः सपष्टतयमा द्रषु्ट ं
शकनवुपनत यत ्असय सम्खुिजुमाः स्मानमाः िवपनत । 

 िवनतः कमान ्अनयगणुमान ्ज्मातुं शकनवुपनत ? 

(b) यपद अनयं  45o, -45o, -90o इपत कोणयकंु वगमि्मापपकमायगु् ं
प्यजु्ि ेतपिमि िवप्भः एकः अनयः चतिुुमिजः प्मापयते । एषः 
एकः ्र््वः अपसत ।  

 पकं िवनतः द्रषु्ट ं शकनवुपनत यत ् सवयेषमंा िजुमानमंा दीरमितमाः 
स्मानमाः सपनत ? िवनतः असय कोणमानमंा तथमा पवकणमामिनमंा 
पवषये पकं वकंु शकनवुपनत ?  वगमिसय अनयगणुमान ् अपप 
ज्मातुं प्यतनं कुवमिनत ु।

(c) यपद िवनतः 30o, -60o, -90o स्तूि 
कोणमात्कवगमि्मापपकमा् ् आकृतौ दपशमितिीतयमा एकसयमंा 
अनयपसथतौ सथमापयपनत तपिमि िवप्भः एकः समानानतर-
ितुभु्वजः प्मापयते । पकं िवनतः पशयनतः सपनत यत ्
असय सम्खुिजुमाः स्मानमानतिमाः सपनत ? पक् ् असय 
सम्खुिजुमाः स्मानमाः सपनत ? 

 पक् ्असय पवकणमामिः स्मानमाः सपनत ?

(d)  यपद िवनतः चतस्ः  30o, 60o, 90o स्तूिकोणमात्क-
वगमि्मापपकमानमंा यगु्सय  प्योगं कुवमिपनत तपिमि िवप्भः एकः 
समितुभु्वजः प्मापयते । 
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(e)  यपद िवनतः आकृतौ दपशमितिीतयमा कपतचन वगमि्मापपकमानमंा 
प्योगं कुवमिपनत तपिमि अस्मापिः एकः तमादृशः चतिुुमिजः प्मापयते 
यसय विौ िजुौ स्मानमानतिौ िवतः । 

 एषः एकः स्दीरमितमा अपसत । 
अरि िवप्भः कृतमानवेषणसय एकमा रूपिेखमा दीयते । एतत ्पतूणुं कुवमिनत ु। 

चतिुुमिजः
सम्खुिजुमाः सवये िजमाः 

स्मानमाः
सम्खुकोणमाः 

स्मानमाः

पवकणमिः

स्मानमानतिः स्मानः स्मानः
पिसपिं 
दीरमितमाः

स्मानमानति-
चतिुुमिजः

आ्् आ्् न आ्् न न

आयतः न

वगमिः आ््

स्चिुुमिजः आ््

स्दीरमितमा न

    अभ्ासः 5.7

1. स्ीचीन् ्अथवमा न स्ीचीन् ्इपत पलखनत ु। 
 (a) आयतसय प्तयेकं कोणः स्कोणः िवपत । 
 (b) आयतसय सम्खुिजुमानमंा दीरमितमा स्मानमा िवपत । 
 (c) वगमिसय पवकणमिः पिसपिं दीरमितमा िवपत । 
 (d) स्चतिुुमिजसय सवये िजुमाः स्मानदीरमितमाः िवपनत ।
 (e) स्मानमानतिचतिुुमिजसय सवये िजुमाः स्मानदीरमितमाः िवपनत ।
 (f) स्द्रर्यमिसय सम्खुिजुमाः स्मानमानतिमाः िवपनत । 
2. अधोपलपखतमानमंा कृते कमािण ंपलखनत ु। 
 (a) वगमिः, एकः पवशषेप्कमािकः आयतः इपत ज्मातुं शकयते । 
 (b) आयतः, एकः पवशषेप्कमािकः  स्मानमानतिचतिुुमिजः इपत ज्मातुं शकयते । 
 (c) वगमिः, एकः पवशषेप्कमािकः स्चतिुुमिजः इपत ज्मातुं शकयते । 
 (d) वगमि-आयत-स्चतिुुमिज-स्मानमानतिचतिुुमिजेष ुप्तयेक् ्एकः चतिुुमिजः अपप वतमिते । 
 (e) वगमिः एकः स्मानमानतिचतिुुमिजः अपप अपसत । 
3. एकः बिुिजुः स्ः िवपत यपद तसय सवमामिः िजुमाः स्मानमाः सयःु अपप च सवये कोणमाः स्मानमाः  

िवेयःु । पकं िवनतः एकं स्चतिुुमिज् ्अपिज्मातुं शकनवुपनत ।
5.9    बहुभुजः 
एतमावत ्पयमिनतं िवनतः 3 अपप च 4 िजुमानमंा बिुिजुमानमंा पवषये अधययनं कृतवनतः । यौ क्णे परििजुः तथमा 
चतिुुमिजः इपत कथयमा्ः । अधनुमा वयं बिुिजुमानमा् ्अवधमािणमायमाः पवसतमािण् ्एतमादृश-आकृतीनमंा रूपेण 
कतुुं प्यतनं कु्मिः यमास ुचतभुयमिः अपधकिजुमाः िवपनत । वयं बिुिजुमान ्तेषमंा िजुमानमंा सङ्खयमानमंा आधमािेण 
अधोपलपखतप्कमािेण वगगीकतुुं शकनु् ः ।
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भुजानां सङ्ख्ा नाम आकृमतः

3 परििजुः

4 चतिुुमिजः

5 पञचिजुः

6 ष््िजुः

8 अष्टिजुः

 िवनतः एतमादृशमान ्आकमािमान ्द्रपनकजीवने पशयपनत । गवमाषिमाः, विमािमापण, पित्यः, अवधमापनकमाः, 
कृषणफलकमापन, अभयमासपसुतकमापन इतयमादीपन सवमामिपण अपप आयतमाकमािे िवपनत । धिमातल-इपष्टकमाः 
(Floor tiles) अपप आयतमाकमािमाः िवपनत । परििजुमानमंा दृढतमायमाः कमािणने एव यमापनरिकपन्मामिणषे ु
लमािप्दरूपेण असय आकमािसय प्योगं कुवमिपनत । 

्धु् पषिकमा सवगिृपन्मामिण ेष््िजु-
आकमािसय उपयोपगतवं जमानमापत  

पन्मामिणकमाययेष ुपरििजुमानमा् ्
अनपु्योगः िवपत

 सवपरिवेश ेपशयनत ुयत ्िवनतः एतमान ्आकमािमान ्कुरि कुरि प्मा्तुं शकनवुपनत इपत ।

    अभ्ासः 5.8

1. पिीषिण ंकुवमिनत ुयत ्अधोदत्मास ुआकृपतष ु कपत आकृतयः बिुिजुमाः सपनत  । यपद अरि कोऽपप 
बिुिजुः नमापसत तपिमि कमािण ंवदनत ु। 
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2. प्तयेकं बिुिजुसय नमा् पलखनत ु।

उपरि दतमानमंा प्तयेकं बिुिजुमानमंा कृते इतोऽपप वि ेउदमाििण ेयच्छनत ु। 

3.  एकसय स्ष््िजुसय एकं समा्मानयपचरंि िचयनत ु । तसय कमापन अपप रिीपण शीषमामिपण सवीकृतय एकं 

परििजुं पन्मामिनत ु। अपिजमाननत ुयत ् िवनतः कं प्कमािकं परििजु् ्आपलपखतवनतः ?

4.  एकसय स्माष्टचतिुुमिजसय समा्मानयं पचरिं िचयनत ु। [ यपद िवनतः इच्छपनत तपिमि वगमामिङ्पकत-कमागदसय 

प्योगं कतुुं शकनवुपनत । ] असय अष्टिजुसय चतवमारि शीषमामिपण संयजुय एक् ्आयतं पन्मामिनत ु। 

5.  कसयमापप बिुिजुसय पवकणमिः, तसय कयोिपप वियोः िजुयोः (आसननिजुौ तयकतवमा) योजनेन प्मा्तः 

िवपत (एषः असय िजुमाः न िवपनत)। एकसय पञचिजुसय समा्मानय पचरिं िचयनत ु अपप च तसय 

पवकणम्ि  ्आपलखनत ु।
5.10    मत्िाकाराः आकृत्ः 
अरि  कमाचिन पवपशष्टमाकृतयः प्सततूय्मानमाः सपनत यमाः िवनतः सवद्रपनकजीवने पशयपनत । प्तयेक् ्आकमािः 
एकः रनः अपसत । एषः एकः स्तलः आकमािः नमापसत । 

एतत ्कनदकंु 
गोलमाकमािरूपेण 

अपसत ।

पयोपि्ः शङ्कु-
आकमािे अपसत ।

एषमा पेपिकमा,  लमबकोपणक-
स्मानमानति-षि्फलक-

रूपेण(cuboid) अपसत ।

एषः अषिः एकः रनः 
अपसत ।

एषः चतषुफलक-
आकमािः अपसत ।

एषः सङ््मािकः एकः 
वेलनमाकमािः अपसत ।

 केषमाञचन पञचवसततूनमंा नमा् वदनत ुयमापन गोलमाकमाितलुयमापन सयःु । 

 केषमाञचन तमादृश-पञचवसततूनमंा नमा् वदनत ुयमापन शङ्कुतलुयमापन सयःु ।
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फलकं, प्रानतभार्ः अमप ि शीष्वम ्

 अनेक-परिधमाकमाियकुमास ु आकृपतष ु वयं तेषमंा फलकमान,् प्मानतिमागमान ् अपप च शीषमामिपण सिलतयमा 
ज्मासयमा्ः । एतेभयः परिभयः पदभेयः अथमामित ्फलकं, प्मानतिमागः, शीषम्ि  ्इतयमापदभयः वयं पकं जमानी्ः ?  

फलक््

प्मानत

शीषम्ि ्

 उदमाििणमाथमि्,् एकं रनं सवीकुवमिनत ु। 

 रनसय प्तयेकं उपरितनं स्तल् ् एकं फलक् ्
अपसत । असय स्तलविय् ्एकपस्न ्िेखमाखण्े प्लपत 
यः रनसय एकः प्रानतभार्ः इतयचुयते । प्मानतरिय् ्
एकपस्न ्पबनदौ प्लपत यत ्रनसय शीष्वम ्इतयचुयते । 

 पिुतः समपार््व््(prism) पचरिं दत्् ्। पकं िवनतः अ्ु ं सव-प्योगशमालमायमंा दृष्टवनतः ? असय 
फलकवियं परििजुमाकमाि् ्अपसत । अतः एषः स्पमार्शमिः मत्भुजाकारकः स्पमार्शमिः इतयचुयते । 

 एतत ् परििजुमाकमािं फलकं स्पमार्शमिसय आधमािः इतयपप कथयते ।  असय स्पमार्शमिसय वि े सवमिस् े 
परििजुमाकमािफलके सतः ।  एकः आिारः अपप च अनयः उपरितनिमागः पशिः इतयचुयते । एतदव्ियोः 
फलकयोः अपतरिक् ्अनयफलकं  स्मानमानतिचतिुुमिजः अपसत  । 

 यपद स्पमार्शमिसय आधमािः आयतमाकमािः िवपत तपिमि स्पमार्शमिः एकः आ्ताकारकः स्पमार्शमिः इपत 
कथयते । आयतमाकमाि- स्पमार्शमिसय कृते पकं िवप्भः स्यमिते यत ्एक् ्अनयत ्नमा् पक् ्अपसत इपत ? 

 एकः मत्शङ्कुः सः आकमािः अपसत यसयमा् ्आधमािसय फलकं कसयमापप बिुिजुसय आकमािकं 
िपवतु्  ्अिमिपत । अपप च  पशष्टफलकं परििजुमाकमािं िवपत । 

 पिुतः वगमि-परिशङ्कोः एकं पचरिं दत्् ्अपसत । असय आधमािः एकः 
वगमिः अपसत । पकं िवनतः एकसय परििजुमाकमािसय परिशङ्कोः कलपनमंा कतुुं 
शकनवुपनत ?  असय एकं समा्मानयपचरिं पन्मामितुं प्यतनं कुवमिनत ु। 

 वेलने, शङ्कौ, अपप च वलये कोऽपप ऋजःु प्मानतः न िवपत । शङ्कोः आधमािः कः  अपसत ? पकं 
एषः एकः वतृ्ः अपसत ? वेलनसय आधमािः अपप एकः वतृ्ः अपसत । वेलनसय उपरितनः पशिोिमागः अपप 
आधमािवत ्सवमिस्ः वतृ्ः अपसत । गोलसय पक्पप फलकं न िवपत । असय पवषये पचनतयनत ु! 
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एतत ्कुवमिनतु

1. एकं रनमािः, कमापचत ्आयतमाकमाि-पेपिकमा इव अपसत । असय 6 फलकमापन 
सपनत । प्तयेकं फलकसय 6 प्मानतिमागमाः सपनत । प्तयेकं फलकसय 4 कोणमाः 
सपनत ( यमापन असय शीषमामिपण इतयचुयनते )।  

2.  एकः रनः एतमादृश ंरनमािः अपसत यसय सवयेऽपप प्मानतमाः स्मान-दीरमियकुमाः 
िवपनत । 

 असय __________ फलकमापन सपनत ।
 प्तयेकं फलकसय _______ प्मानतिमागमाः सपनत ।
 प्तयेकं फलकसय _______ शीषमामिपण सपनत । 
3.  एकसय  परििजुमाकमाि-परिशङ्कोः आधमािः एकः परििजुः िवपत । एषः 

चतषुफलक् ्इतयपप कथयते । 
 फलक् ्      :  __________ 
 प्मानतिमागः    : ___________
 कोणः          : ___________
4. एकसय वगमिपरिशङ्कोः आधमािः एकः वगमिः िवपत ।
 फलक् ्      :  __________ 
 प्मानतिमागः    : ___________
 कोणः          : ___________
5.  एकः परििजुमाकमािः स्पमार्शमिः इतयमाखयः बिुरूपदशमिक-(Kaleidoscope) आकमािकः िवपत । असय 

आधमािः अपप च उपरितनः पशिोिमागः परििजुमाकमािकः िवपत । 
 फलक् ्       :  __________ 
 प्मानतिमागः     : ___________
 कोणः           : ___________

    अभ्ासः 5.9

1. संयोजयनत ु।

 (a) शङ्कुः                                (i) 

 (b) गोलः              (ii)

 (c) वेलन् ्              (iii)

 (d) रनमािः    (iv)
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 (e) परिशङ्कुः     (v)

 एतेषमा् ्आकमािमाणमंा कृते इतोऽपप उदमाििणवियं ददत ु। 

2. आकमािमान ्अपिजमाननत ु।

 (a) िवतमंा जयमाप्पतपेपिकमा
 (b) एकमा इपष्टकमा
 (c) एकमा अपगनपेपिकमा
 (d) ्मागमिपन्मामिण-वेलनयनरि््
 (e) एकं (्ोदक्)् ल्््ुक् ्

््ं कम्मन ्म्ष्े ििाां कृत्नतः 
1. एकसय िेखमाखण्सय वियोः अनतपबमिनविोः ्धये पवद्य्मानं दतूिं तसय दीरमितमा इतयचुयते ।

2. िेखमाखण्मानमंा तोलनं कतुमि् ् एकसयमाः अशंमाङ्पकत-्मापपकमायमाः अपप च एकसयमाः पविमाजनयमाः 
प्योगं कु्मिः । 

3.  यदमा रि्यमाः एकमा सतूची एकस्मात ् सथमानमात ्अनयरि चलपत तदमा अस्मापिः तरि कोणसय एक् ्
उदमाििण ंप्मापयते ।

 सतूचयमाः एकं समपतूणुं परिभ्र्ण ं1 भ्रमणम ्इतयचुयते । 

 समकोणः      भ्र्ण् ्अपसत  एव् ्  ऋजुकोणः         भ्र्ण् ्अपसत । कोणमान ्अशंषे ु्मापपयतुं 

चमापनद्रकमायमाः प्योगं कु्मिः । 

 स्कोणसय ् मापः 90o एव् ्ऋजकुोणसय ् मापः 180o िवपत । एकः कोणः यसय ् मापः  स्कोणमात ्
नयतूनः अपसत, नयतूनकोणः इतयचुयते । तथमा च यसय ्मापः स्कोणमात ् अपधकः िवपत । एव् ्
ऋजकुोणमात ्नयतूनः अपसत तपिमि अपधककोणः इतयचुयते । 

 एकः प्वपतमित-कोणः,  ऋजकुोणमात ्अपधकः अपप च समपतूणमिकोणमात ्नयतूनः िवपत ।

4.  प्पतच्ेछपदिेखमावियं  पिसपिं लमबरूप् ्इतयचुयते यपद तयोः ्धयसथः कोणः 90o िवपत । 

5.  एकसय िेखमाखण्सय लमब-स्पवििमाजकः तदपुरि दीरमितमा िवपत तथमा तं स्मानिमागविये पविमाजपत 
। 

6. कोणमानमा् ्आधमािेण परििजुमाः अधोपलपखतप्कमािेण वगगीकृतमाः िवपनत । 

परििजुमानमंा कोणमानमंा प्कमािः नमा्

प्तयेकं कोणः नयतूनकोणः नयतूनकोणपरििजुः 

एकः कोणः स्कोणः स्कोणपरििजुः 

1
4

1
2



123

एकः कोणः अपधककोणः अपधककोणपरििजुः 

7. िजुमानमंा दीरमितमानमा् ्आधमािेण परििजुमाः अधोपलपखतप्कमािेण वगगीकृतमाः िवपनत । 

परििजुमानमंा िजुमानमंा सविमावः नमा्

रियः अपप िजुमाः अस्मानमाः पवष्बमािुपरििजुः 

विौ िजुौ स्मानौ स्पविबमािुपरििजुः 

रियः अपप िजुमाः स्मानमाः स्बमािुपरििजुः

8. बिुिजुमानमंा नमा् तेषमंा िजुमानमंा सङ्खयमायमाः आधमािेण अधोपलपखतप्कमािकमाः िवपनत । 

िजुमानमंा सङ्खयमा बिुिजुमानमंा नमा्

3 परििजुः 

4 चतिुुमिजः 

5 पञचिजुः 

6 ष््िजुः 

8 अष्टिजुः

9. चतिुुमिजमाः तेषमंा गणुमानमा् ्आधमािेण वगगीकृतमाः िवपनत ।

गणुमाः चतिुुमिजमानमंा नमा्

स्मानति-िेखमाणमंा यगु्ः स्लमब-चतिुुमिजः 

4 स्कोणयकुः स्मानमानतिचतिुुमिजः आयतः 

4 स्मानिजुयकुमाः स्मानमानतिचतिुुमिजमाः स्चतिुुमिजः 

4 स्कोणयकुः स्चतिुुमिजः वगमिः

10. वयं सवपरिवेश े  अनेक-परिपव्मायकुमान ् आकमािमान ् पशयमा्ः । एतेष ु रनः, रनमािः, गोलः, वेलनं, 
शङ्कुः, परिशङ्कुः इतयते आकमािमाः अनतिमिवपनत । 


