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प्रायोगिकी जयरागिगिः       

अ
धय

राय
ः 1

0 

10.1 भूगिकरा 
भवतां बहुववधःै आकारैः सह पररचयः अव्त । भवनतः ्ववीय-गतकक्यास ु एतेष ु आकारेष ु केषाव्चत ्
आकाराणां विरामाण ं कथं वरियते इवत अवधगतवनतः । उदाहरणाथमार ्  इदािीं भवनतः प्रदत्तदवीरमातायाः 
रेखाखण्ः, कव्रवंचित ्दत्त-रेखाखण््य लमबा रेखा, कोणः, कोण्य सरवविभाजकर,्  वतृ्तर ् इतयादवीिां 
रचिां कतुुं शकिवुवनत । अधिुा भवनतः सरानतररेखाणां तथा च केषाव्चत ् वरिभजुािार ्आलेखिववषये 
अवधगवरषयवनत ।
10.2  रेखरायरंा अगिद्यिरान-गिन् द्ुनरा द्राररा िमयिरानरा 
्त्त-रेखरायराः सिरानिरे रेखरायराः गनिरामाणि-्   
आयानत ु गवतववधःे राधयरिे आरमभ ं कुरमाः ।  
(आकृवतः 10.1)
(i)  एकं कागद-परिं ्ववीकुवमानत ुएतत ्च वरिरीकृतय एकं 

वचहं् विरामानत ु। एतद ्वलयवचह्र ्एकां l  इवत रेखां 
विरूपयवत । 

(ii)  कागदपरिर ् उद्ाटयनत ु अव्रि ् कागदपरिे l इवत 
रेखायाः  बवहः एकर ्A इवत  वबनदरु ्अङ्कयनत ु।    

(iii)  A वबनदतुः गमयराि्य तथा च l इवत रेखायां लमब्य 
एकवलय्य वचह्र ्आकृवतः 10.1 विरामानत ु। अ्य 
लमबक्य AN इवत िारकरण ंकुवमानत ु। 

(iv)  अधिुा A इवत वबनदिुा विारा अ्य लमब्य 
लमबराि्य एकवलय्य वचहं् विरामानत ु । अ्याः 
ितूि-दवीरमा-रेखायाः m इवत  िार कुवमानत ु । 
अधिुा l  || m इवत अव्त । वकं भवनतः द्रषु्र ्अहमावनत 
यत ्एवं वकरथमार ्अव्त ?  

अरि सरानतररेखाणां कतरः गणुः अथवा कतराः गणुाः 
अव्रि ्कथिे सहायतां कतुुं शकिवुवनत यत ्l तथा च m 
इवत रेख ेसरानतरे ्तः ?  

                  (i)                                    (ii)

                (iii)                              (iv)

                               (v)
आकृगिः 10.1
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भवनतः वतयमाग-्रेखावभः तथा च सरानतररेखावभः समबवनधतेष ुगणुषे ुक्यावप गणु्य प्रयोगं कृतवा एतां 
रचिां केवलं रावपकां  (रूलर) तथा च पररकारर ्उपयजुय कतुुं  शकिवुवनत । 
चरणः 1  ‘l’  इवत  एकां रेखां त्याः च बवहः व्थतं क्चि ‘A’ इवत वबनदु ं्ववीकुवमानत ु
  [आकृवतः 10.2(i)]  ।                                                                  A

                                

                      (i)
चरणः 2  l इवत एकां रेखां तथा च l इवत रेखायां व्थतं क्चि B इवत वबनदु ं्ववीकुवमानत ुएव्च A इवत 

वबनदु ंB इतयिेि वबनदिुा सह रलेयनत ु[आकृवतः10.2(ii)]।

                                            
                        (ii)

चरणः 3  B इवत वबनदु ंकेनद्र ंरतवा एव्च सौकयामािसुारं कारवप वरिजयां ् ववीकृतय, l इवत रेखां C इतयव्रि ्
वबनदौ एव्च  BA इवत रेखार ्D इतयव्रि ्वबनदौ प्रवतच्ेद ंकुवमानतर ् एकं चापर ्आवलखनत ु
। [आकृवतः10.2(iii)] ।  

                                
 

 
                 (iii)

चरणः4  अधिुा  A इवत वबनदु ंकेनद्र ंरतवा एव्च  ततृवीय-चरण्य एव चापं  ्ववीकृतय  AB इवत  रेखायां  
G इतयव्रि ्वबनदौ प्रवतच्ेद ं कुवमानतं EF इवत एकं चापर ्आवलखनत ु [आकृवतः10.2 (iv)] ।

                                    
 

 
                   (iv)

चरणः 5  पररकर्य तवीक्णवशरः C इतयव्रि ् वबनदौ ्थापयनत ुतथा च एतार ्उद्ाट्य अिेि प्रकारेण  
सरायोजयनत ुयत ्अङ्कनयाः अग्रभागः  D इतय्य उपरर भवेत ्[आकृवतः10.2 (v)] । 
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                      (v)

चरणः 6 G इवत वबनदु ंकेनद्र ंरतवा एव्च पररकर्य प्रसारं प्चरचरण्य इव ्ववीकृतय  H  इवत वबनदौ 
प्रवतच्ेद ंकुवमानतं EF इवत एकं चापर ्आवलखनत ुयत ्EF इवत चापर ् H इतयव्रि ्वबनदौ 
व्नद्ात ्। [आकृवतः10.2 (vi)] ।

                                  
                     (vi)

चरणः7  अधिुा AH इवत रलेवयतवा m इवत रेखार ्आवलखनत ु[आकृवतः10.2 (vii)]।

                                             

 

                             
                     (vii) 

अवधािं कुवमानत ुयत ्∠ABC तथा च ∠BAH इवत एकानतरौ          आकृगिः10.2 (i)-(vii)
अनतःकोणौ वततेते । अतः m ll l इवत अव्त ।

गिचरारयनिदु, चचमायनिदु गिखनिदु च
 

1. उपयुमाक्ायां रचिायां वकं भवनतः A इवत वबनदिुा विारा गमयरािार ्एकार ्अनयां रेखार ्आलेवखतुं  
शकिवुवनत या  l इवत रेखायाः सरानतरा ्यात ्?

2.  वकं भवनतः अ्यां रचिायार ्एतादृश ंपररवतमािं कतुुं शकिवुवनत येि सराि्य एकानतर्य अनतःकोण्य  
्थािे सरािः सङ्गतकोणः विवरमातः भवेत ् ? 

प्श्राििी 10.1

1. AB इवत एकां रेखार ् आवलखनत ुत्याः च बवहः व्थतं कव्चत ्C इवत वबनदु ं्ववीकुवमानत ु। केवलं 
रावपकायाः एवं च पररकर्य उपयोगं कुवमानतः C इवत वबनदिुा विारा AB इतय्याः रेखायाः सरानतरार ्
एकां रेखार ्आवलखनत ु।
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2. एकार ्l इवत रेखार ्आवलखनत ुतथा च l इवत रेखायां व्थते कव्रव्चत ्अवप वबनदौ l इवत लमबं 
आवलखनत ु। अ्यां लमबरेखायार ्X इवत  एकं वबनदु ं्वकुवमानत ु। यः l इतय्रात ्4 सेणटवीरवीटरवरते 
दरेू व्थतः भवेत ् । X वबनदतुः l इतय्य सरानतरार ्m इवत एकां रेखार ्आवलखनत ु।

3. वचनतिं  कुवमानत ुयत ्  l इवत एका रेखा अव्त तथा च P इवत एकः वबनदःु अव्त  । अयं च P  
वबनदःु l रेखायां व्थतः िाव्त । P वबनदिुा विारा l रेखायाः  सरानतरार ् एकां m इवत रेखार ्
आवलखनत ु । अधिुा P वबनदु ं  l  रेखायाः  Q इवत केिवचत ् वबनदिुा सह रेलयनत ु । m रेखायां 
कव्चत ्R इवत अनयं वबनदु ं वचनवनत ु । R वबनदतुः  भतूवा PQ रेखायाः सरानतरार ्एकां रेखार ्
आवलखनत ु। वचनतयनत ुयत ् एषा रेखा  l रेखया सह Sवबनदौ वरलवत । सरानतर-रेखाणार ्एताभयां 
विाभयां  यगुराभयां का आकृवतः विरमीयते ? 

10.3 गरिभदुजरानरंा रचनरा 

एत्य अिचु्ेद्य पठिात ्पवूमार ्एतत ्समयक् भववषयवत यत ्भवनतः वरिभजुािार ्अवधारणा-ववषये  
ववशषेरूपेण वरिभजुािां गणुववषये  एवं च वरिभजुािां सवामाङ्गरता-ववषये ये अधयायाः सवनत तेषार ्
अधयायािां ्ररण ंकुवमानत ु। 
भजुािां कोणािां च आधारेण वरिभजुािां वगमीकरण ं कथं वरियते इवत भवनतः 
जािवनत । भवनतः  वरिभजुैः समबवनधतािां विमिवलवखतगणुािां ववषये अवप 
जािवनत -
(i)  क्यवचत ्वरिभजु्य बाह्यकोणः त्य वियोः अवभरखुयोः अनतःकोणयोः 

योगफल्य सरािः भववत ।
(ii)  वरिभजु्य रियाणार ्अनतःकोणािां योगः 180°वरतः भववत ।
(iii)  वरिभजु्य कयोवचिद ्अवप   वियोः भजुयोः दवीरमातािां योगः  ततृवीय-भजुायाः 

दरैयामात ् अवधकः भववत ।
(iv)   क्यवचत ्सरकोण-वरिभजु्य  कणम्ा य वगमाः अवशषेयोः भजुयोः वगामाणां 

योगफलेि सरािः भववत ।
‘वरिभजुािां सवामाङ्सिरता’ इतयव्रि ् अधयाये अ्रावभः दृष् ं यत ् एकं वरिभजुं प्रापुं शकयते  यवद त्य 
विमिवलवखतेष ु
रापसरहूषे ुवकरवप एकं दत्त ं्यात ्-
(i)   वतस्ः भजुाः
(ii)   वि ेभजुे तयोरमाधयवतमी च कोणः
(iii)  विौ कोणौ तयोरमाधयववतमािवी च भजुः
(iv)  सरकोणवरिभजु्य कृते कणमाः एकचि पादः
अधिुा, वयर ्एतासार ्अवधारणािां प्रयोगं वरिभजुरचिास ुकररषयारः ।

10.4 कसयगचि ्गरिभदुजसय रचनरा य्रा िसय रियराणरंा भदुजरानरंा ्ीरमािरा ्त्तरा सयराि ्(भदुजरारिय-गनकषः 
/ SSS प्िेयः)

अव्रि ् अिचु्ेद े वयं वरिभजुावि रचवयषयारः यवद तेषां वतस्ः भजुाः ज्ाताः  ्यःु । पवूुं वयर ् अ्य 
अभयासाकृवतर ्आवलखारः, येि त्य भजुािां कावचद ्ऊहा भवेत ्पिुचि वरिष ुभजुेष ुएकभजुार ्आदाय 
रचिार ्आरभारह।े विमिवलवखतर ्उदाहरणर ्अवगच्नत-ु
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उ्राहरणि ्1  एकर ्ABC इवत वरिभजु ंरचयनत ु। यव्रि ्AB इवत भजुः 5 सेणटवीरवीटवरमाता अव्त, BC इवत 
भजुः 6 सेणटवीरवीटर ्अव्त एव्च AC इवत भजुः 7 सेणटवीरवीटवरमाताअव्त ।

सिराधरानि्
चरणः 1 सवमाप्रथरं वयं प्रदत्तािां पररराणािार ् एकार ् अभयासाकृवतर ् आवलखारः 

(अिेि अ्राकर ्कृते अग्रे अतवीव लाभः भववषयवत) [आकृवतः10.3 (i)] ।

चरणः 2 षट्सेणटवीरवीटरवरत-दरैयमा्य एकर ् BC इवत रेखाखण्र ् आवलखनत ु
[आकृवतः10.3(ii)]।

                                         (ii)
चरणः 3 B वबनदतुः A इवत वबनदःु प्चसेणटवीरवीटरदरेू अव्त । अतः, B वबनदु ं केनद्र ंरतवा तथा च 

प्चसेणटवीरवीटरवरतां वरिजयां ्ववीकृतय एकं चापर ्आवलखनत ु। (अधिुा अव्रि ्चापे A 
कुरिवचत ्व्थतः कचिि  वबनदःु अव्त । अव्रि ्चापे A कुरि वतमाते इवत ज्ातवयर ्। जािवीर 
इवत अ्राकं कायमार ्अव्त ।) [आकृवतः10.4 (iii)]।

                                     
                      (iii)
चरणः4  C वबनदतुः  A इवत वबनदःु सपसेणटवीरवीटरदरेू अव्त । अतः  C वबनदुं केनद्रं रतवा तथा 

च   सपसेणटवीरवीटरवरतां  वरिजयां ्ववीकृतय एकं चापर ्आवलखनतु । (A वबनदःु अव्रि ्
चापे कुरिवचत् व्थतः भववषयवत । अ्रावभः ज्ातवयर ्अव्त यत् एषः वबनदःु कुरि व्थतः 
अव्त ? ) [आकृवतः 10.3 (iv)] ।

                        B                  6 cm                       c 
                     (iv)
चरणः 5  A   वबनदःु  आवलवखतयोः एतयोः वियोः चापयोः व्थतः ्यात ्। अतः एषः वबनदःु अियोः 

चापयोः प्रवतच्ेद-वबनदःु अव्त । अियोः चापयोः प्रवतच्ेद-वबनदरु ् A इतयिेि अङ्कयनत ु। 
AB तथा च AC इवत वियं योजयनत ु । समप्रवत ∆ ABC इवत वरिभजुं वसद्धर ् अव्त। 
[आकृवतः10.3(v)]।

(i)
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        (v)

आकृगिः 10.3 (i) – (v)

वयं पशयारः यत ्∆DEF इवत वरिभजुं ∆ABC इवत वरिभजुं पणूमातया आवणृोवत अथामात ् तेि सह वरिभजुं 
समपावत जायते । (अवधािं कुवमानत ुयत ्एतयोः वियोः वरिभजुयोः रचिा प्रदत्त-भजुा-रियेण  कृता अव्त ।) 
अिेि प्रकारेण यवद एक्य वरिभजु्य वतस्ः भजुाः अपर्य वरिभजु्य सङ्गतैः वरिवभः भजुैः तलुयाः ्यःु 
तवहमा उभ ेवरिभजुे सवामाङ्गसर ेभवतः । एषः भजुारिय-सवामाङ्गसरता-वियरः (SSS सवामाङ्गतावियरः) इवत 
कथयते य्य ववषये   भवनतः  पवूमाव्रि ्अधयाये पवठतवनतः सवनत  ।

गिचरारयनिदु, चचमायनिदु गिखनिदु च

एकः ववद्ाथमी एकर ्एतादृश ंवरिभजुर ्आलेवखतुं प्रयतिर ्अकरोत ्य्य अभयासाकृवतः अरि दत्ता अव्त । 
आदौ सः QR इवत अवलखत ्। तदिनतरं सः Q इवत केनद्र ंरतवा वरि-सेणटवीरवीटरवरतां वरिजयां ्ववीकृतय एकं 
चापर ्अवलखत ्तथा च R इवत केनद्र ंरतवा ववि-सेणटवीरवीटरवरतां च वरिजयां ्ववीकृतय एकर ्अनयं चापर ्
अवलखत ्। वकनत ुसः P इवत वबनदु ंि अलभत । अ्य  वकं कारणर ्अव्त ?अिेि प्रश्िे समबवनधत्य 

वरिभजु्य कं गणु ं भवनतः जािवनत ? वकर ् एतादृश्य वरिभजु्य अव्ततवं 
ववद्ते ? (वरिभजुािार ्एतं गणु ं्ररनत ु  ।  क्यवचत ्वरिभजु्य वियोः भजुयोः 
योगः  सदवै ततृवीय-भजुातः अवधकः भववत) ।

एिरान ्कदु िमानिदु

आगच्नत ुइदािवीर ्DEF इवत एकर ्अनयं वरिभजुं रचयारः यव्रि ्DE इवत भजुः 5 सेणटवीरवीटपमाररवरतः, 
अव्त, EF इवत  6 सेणटवीरवीटवरमातः अव्त तथा च  DF इवत भजुः 7 सेणटवीरवीटवरमातः अव्त । ∆  DEF 
इवत वरिभजुं व्तवा   ∆ABC  इवत वरिभजु्य उपरर  ्थापयनत ु। 



199

प्श्राििी 10.2

1.  ∆XYZ इवत वरिभजु्य रचिां कुवमानत,ु यव्रि ्XY इवत भजुः 4.5 सेणटवीरवीटवरमातः YZ भजुः 5 
सेणटवीरवीचवरमातः तथा च ZX इवत भजुः 6 सेणटवीरवीटवरमातः अव्त ।

2.  एक्य सरबाहुवरिभजु्य रचिां कुवमानत ुय्य भजुः 5.5 सेणटवीरवीटवरमातः भवेत ्।
3.  ∆PQR इवत वरिभजु्य रचिां कुवमानत ु यव्रि ्PQ इवत भजुः 4 सेणटवीरवीटपमाररवरतः, QR भजुः 3.5 

सेणटवीरवीटवरमातः तथा च PR इवत भजुः 4 सेणटवीरवीटवरमातः अव्त । एतत ्वकमप्रकारकं वरिभजुर ्अव्त ?
4.  ABC इतय्य रचिां कुवमानत ु यरि  AB इवत भजुः 2.5 सेणटवीरवीटरवरतः BC इवत भजुः 6 

सेणटवीरवीटवरमातःएव्च AC इवत भजुा 6.5 सेणटवीरवीटवरमातः भवेत ्।  ∠B  इवत कोण ंपरररापयनत ु।

10.5 य्रा द्योः भदुजयोः ्ीरमािरा िथरा च ियोिमाधयिगिमानः कोणसय पररिरापः ्त्तः सयराि ्  ि्रा 
कसयगचि ्गरिभदुजसय रचनरा ( भदुजकोण-भदुजगनकषः / SAS गनकषः)

अरि अ्राकं कृते विौ भजुौ तयोरमाधयवतमी च कोणः दत्तः वतमाते । सवमाप्रथरं वयर ्एकार ्अभयासाकृवतर ्
आवलखारः पिुचि प्रदत्तषे ु रेखाखण्ेष ुएकं रेखाखण्र ्आवलखारः । ततपचिात ् अनये चरणाः अिसुरणवीयाः 
भववनत । ववितवीयर ्उदाहरण ंपशयनत ु।   

उ्राहरणि ्2 एकं PQR इवत वरिभजुं रचयनत,ु यव्रि ्दत्त ंवतमाते यत ्PQ इवत भजुः 3 सेणटवीरवीटवरमातः QR 

इवत भजुः 5.5 सेणटवीरवीटवरमातः तथा च ∠PQR  60° वरतः  अव्त । 

सिराधरानि्

चरणः1  आदौ वयं दत्तःै परररापैः एकार ् अभयासाकृवतर ्

आवलखारः । (अिेि अ्राकं कृते रचिाप्रवरियायाः 

विधामारण ेसाहाययं भववषयवत) [आकृवतः10.5 (i)]।

चरणः2  5.5 सेणटवीरवीटरवरत-दवीरमातायाः एकर ् QR इवत 

रेखाखण्र ्आवलखनत ु[आकृवतः10.5(ii)]। 

चरणः3  Q वबनदौ  QX इवत वकरणर ् आवलखनत,ु यः QR 

इतयिेि सह 60°वरत्य कोण ं विरामापयेद ् । (P वबनदःु 

कोण्य अव्रनिेव वकरण ेकुरिवचत ् व्थतः भववषयवत)

[आकृवतः 10.5(iii)]।

चरणः4  (P इवत वबनदु ं विचिेतुं QP इवत दरूता दत्ता वतमाते ।) Q 

इवत केनद्र ं रतवा 3 सेणटवीरवीटरवरतां वरिजयां ्ववीकृतय एकं 

चापर ्आवलखनत ु। अयं चापः  QX इवत भजु्य P वबनदौ 

प्रवतच्ेद ं करोवत [आकृवतः 10.5(iv)] ।

 

5.5 cm (i)

5.5 cm
(ii)

 

(iii)

(iv)
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चरणः5 PR इतय्य  योजिं कुवमानत ु। अिेि प्रकारेण ∆PQR वरिभजुं प्रापयते। [आकृवतः10.5 (v)]।

 

    आकृगिः 10.5 (i) – (v) -    

गिचरारयनिदु, चचमायनिदु गिखनिदु च

उपयुमाक्ायां रचिायां वियोः भजुयोः दवीरमाताः एक्य च कोण्य परररापः  दत्ताः आसि ्। अधिुा विमिवलवखत-
सर्यायाः अधययिं कुवमानत ु:
 ∆ABC इवत कव्रवंचित ् वरिभजुे यवद AB इवत भजुः 3 सेणटवीरवीचवरमातः, AC इवत भजुः 5 
सेणटवीरवीटवरमातः तथा च ∠C इवत कोणः 30°वरतः अव्त तवहमा वकं वयर ्अ्य वरिभजु्य रचिां कतुमार ्
शकिरुः ? वयर ्5 सेणटवीरवीटवरमातर ्AC इवत भजुर ्आवलखय  30°वरतं ∠C इवत कोणर ्आलेवखतुं 
शकिरुः। ∠C कोण्य एकः भजुः CA अव्त । B वबनदःु C कोण्य अपरव्रि ्भजुे कुरिवचत ्व्थतः 
्यात ्। वकनत ुअवधािं कुवमानत ुयत ्B वबनदोः केिवचत ्अववितवीयरूपेण विधामारण ं िैव कतुुं शकिरुः । अतः 
ABC इवत वरिभजु्य रचिायै प्रदत्तावि तथयावि  पयामापावि ि सवनत ।
 अधिुा, ∆ABC इवत वरिभजु्य रचिायाः प्रयासं कुवमानत ुयवद AB इवत भजुः 3 सेणटवीरवीटवरमातः 
AC इवत भजुः 5 सेणटवीरवीटवरमातः तथा च ∠B इवत  कोणः 30° वरतः अव्त । वयं वकं पशयारः ? पिुः 
∆ABC इवत वरिभजु्य  रचिा अववितवीयरूपेण िैव कतुुं शकयते । अिेि प्रकारेण वयं विषकषुं प्रापिरुः 

5.5 cm (v)

एिरान ्कदु िमानिदु

आयानत ुअधिुा एकर ्ABC इवत अनयत ्वरिभजुं रचयार यव्रि ्AB इवत भजुः 3 सेणटवीरवीटवरमातः, BC 
इवत भजुा 6.5 सेणटवीरवीटरवरता  तथा च ∆ABC  60°वरतः  भवेत ् ।  ∆ABC इवत वरिभजुं व्त्वा ∆PQR 
इवत वरिभजु्य उपरर ्थापयनत ु। वयं वकं पशयारः ? वयं पशयारः यत ्∆ABC इवत वरिभजुं ∆PQR इवत 
वरिभजुेि सह पणूमातया समपावत जायते  अथामात ्तत ्आवणृोवत । अिेि प्रकारेण यवद   क्यवचत ्वरिभजु्य 
विौ भजुौ तथा च तयोरमाधयवतमी कोणः  क्यवचत ्अनयवरिभजु्य सङ्गतभजुैः  एवं च  तेषां रधयववतमाकोणिे  
तलुयाः ्यःु तवहमा उभ ेवरिभजुे सवामाङ्सर ेभवतः । एषः भजुा-कोण-भजुा-सवामाङ्सरतायाः वियरः अथवा 
विकषः अव्त, य्य ववषये वयं पवूमाव्रि ्अधयाये  पवठतवनतः ्रः । (अवधािं कुवमानत ुयत ्  उभयोः 
वरिभजुयोः रचिा दत्ताभयां भजुाभयां तथा च तयोरमाधयववतमािा कोणिे कृता अव्त )
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यत ् क्यवचत ्अववितवीय-वरिभजु्य रचिा तदा एव कतुुं शकयते यदा त्य वियोः भजुयोः दवीरमाताः तथा च 
तयोरमाधयववतमािः कोण्य परररापाः दत्ताः ्यःु ।

प्श्राििी 10.3

1.  ∆DEF इवत वरिभजु्य रचिां कुवमानत ुयवद DE इवत भजुः 5 सेणटवीरवीटवरमातः DF इवत भजुा भजुः 3 
सेणटवीरवीटवरमातः तथा च m∠EDF इवत कोणः  90° वरतः इवत ्यात ्।

2.  एकं सरवविबाहु-वरिभजु्य रचिां कुवमानत ु य्य प्रतयेकं सरािभजु्य दवीरमाता दवीरमाता 6.5 सेणटवीरवीटरवरता 
भवेत ्तथा च रधयववतमा-कोणः 110° इवत भवेत ्।

3.  BC इवत भजुः 7.5 सेणटवीरवीटवरमातः तथा च AC इवत भजुः 5 सेणटवीरवीटवरमातः तथा च m∠C इवत 
कोणः  60° वरतः ्यात ्तदा  ABC इवत वरिभजु्य रचिां कुवमानत ु।

10.6 कसयगचि ् गरिभदुजसय रचनरा य्रा िसय द्योः कोणयोः पररिरापः एिञच एियोः कोणयोः 
िधयिगिमाभदुजसय ्ीरमािरा ्त्तरा भिेि ्( कोण-भदुज-कोणगनकषः / ASAगनकषः)

यथा पवूुं कृतं तथैव एकार ्अभयासाकृवतर ्आवलखनत ु। अधिुा प्रदत्त ंरेखाखण्र ्आवलखनत ु। उभयोः 
अवनतरवबनविोः कोण ंविरामानत ु। ततृवीयर ्उदाहरण ंपशयनत ु।
उ्राहरणि ्3 ∆XYZ इवत वरिभजु्य रचिां कुवमानत ुयवद XY इवत  भजुः 6 सेणटवीरवीटवरमातः  m∠ZXY 

इवत कोणः 30°वरतः तथा च m∠XYZ इवत कोणः 100°वरतः अव्त ।
सिराधरानि्
चरणः1 वा्तववकरचिायाः पवूुं  वयं अव्रि ्  अङ्वकताि ् परररापाि ् अिसुतृय एकार ्

अभयासाकृवतर ् आवलखारः । (अिेि कावचत ् ऊहा जायते यत ् रचिा कथं  
कत्तमावया ) [आकृवतः10.6(i)]।

चरणः2 XY इवत एकं  रेखाखण्र ्आवलखनत ुय्य दरैयुं 6 सेणटवीरवीटरवरतर ्अव्त । 
[आकृवतः10.6(ii)]।

  X    Y
                      6 cm   (ii)

चरणः3 X इवत वबनदौ XP इवत वकरणर ् आवलखनत ु । अयं 
वकरणः XYतः 30° वरतकोण्य विरामाण ं कुयामात ् । प्रदत्त-
प्रवतबनधािसुारं Z वबनदःु XP वकरण े कुरिवचत ्व्थतः ्यात ्
[आकृवतः 10.6 (iii)] ।

चरणः 4 Y इवत  वबनदौ YQ इवत वकरणर ् आवलखनत ु । अयं वकरणः YXतः 100° 
वरतकोण्य विरामाण ंकुयामात ्। प्रदत्त-प्रवतबनधािसुारं Z वबनदःु YQ वकरण े  अवप 
अवशयरवे व्थतः ्यात ् [आकृवतः 10.6 (iv)] ।

 

(i)

(iii)

(अभ्यासाकृितः)  

(iv)
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चरणः5 Z वबनदःु XP एव्च YQ इतयेतयोः उभयोः वकरणयोः व्थतः ्यात ् । अतः Z एतयोः 
उभयोः वकरणयोः प्रवतच्ेदक-वबनदःु अव्त । अधिुा ∆XYZ वरिभजुं  पणूमातया विवरमातं 
भववत [आकृवतः10.6(v)]।

    आकृगिः10.6 (i) – (v) 

गिचरारयनिदु, चचमायनिदु गिखनिदु च

उपयुमाके् उदाहरण े एक्य भजु्य दवीरमाता वियोः कोणयोः च परररापाः दत्ताः आसि ्। अधिुा विमिवलवखत-
सर्यायाः अधययिं कुवमानत ु -
 ∆ABC इवत वरिभजुे यवद AC इवत भजुः 7 सेणटवीरवीटवरमातः, m∠A इवत कोणः 60° वरतः एव्च 
m∠B इवत कोणः  50° वरतः अव्त तवहमा वकं भवनतः वरिभजु्य रचिां कतुुं शकिवुवनत ? 
(वरिभजु्य कोण-सह-गणुः भवतां सहायतां कररषयवत । )

प्श्राििी 10.4

1.    ∆ABC इवत वरिभजु्य रचिां कुवमानत,ु यदा m∠A इवत कोणः  60°वरतः , m∠B इवत कोणः 
       30° वरतः एव्च AB इवत भजुः 5.8 सेणटवीरवीटवरमातः प्रदत्त ंवतमाते ।
2. ∆PQR इवत वरिभजु्य रचिां कुवमानत ुयवद PQ इवत भजुः 5 सेणटवीरवीटवरमातः, m∠PQR इवत कोणः 

105° वरतः एव्च m∠QRP इवत कोणः 40° वरतः दत्तः वतमाते ।
 (सङ्केतः - वरिभजु्य कोण-सह-गणु ं्ररनत)ु ।
3.  वकं भवनतः ∆DEF इवत वरिभजु्य रचिां कतुुं शकिवुवनत अथवा ि इवत  अवेक्षण ंकुवमानत ु। यवद  EF 

इवत भजुः 7.2 सेणटवीरवीटवरमातः, m∠E इवत कोणः 110° वरतः तथा च m∠F इवत कोणः 80° वरतः 
अव्त । ्व्य उत्तर्य पवुष्र ्अवप कुवमानत ु।  

एिरान ्कदु िमानिदु

अधिुा LMN इवत एकर ्अनयत ् वरिभजुर ्आवलखनत,ु यव्रि ्m∠NLM इवत कोणः 30° वरतः अव्त  । 
LM इवत भजुः 6 सेणटवीरवीटवरमातः तथा च m∠NML इवत कोणः 100°वरतः ्यात ् । एतत ्LMN वरिभजुं व्त्वा 
XYZ वरिभजुे ्थापयनत ु। वयं पशयारः यत ्LMN वरिभजुं  XYZ वरिभजुेि सह पणूमातया समपावत जायते । इतथर,् 
यवद क्यवचत ्वरिभजु्य विौ कोणौ अपरवरिभजु्य सङ्गतकोणाभयां तयोः ररयवतमी भजु्य तलुयाः भवेयःु  तदा 
उभ ेवरिभजुे सवामाङ्गसर ेभवतः । एषः ASA कोण-भजुा-कोण-सवामाङ्गसरतावियरः अथवा विकषः अव्त, य्य 
ववषयो वयं पवूमाव्रि ्अधयाये अधययिं कृतवनतः ्रः । (अवधािं कुवमानत ु यत ्अरि उभयोः वरिभजुयोः रचिा कृता 
अव्त  यदा उभौ कोणौ तयोः रधयवतमी भजु्य दत्ता आसवीत ्।)

(v)
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10.7 कसयगचि ्सिकोणगरिभदुजसय रचनरा, य्रा िसय एकपरा्सय (भदुजसय) कणमासय च ्ीरमािराः 
्त्तराः सयदुः । (RHS गनकषः)

अरि अभयासाकृतेः विरामाण ंसरलर ्अव्त । इदािीं प्रदत्त-भजु्य अिसुारर ्एकं रेखाखण्र ्आवलखनत ु। 
अ्य एकव्रि ्अवनतरवबनदौ एकं सरकोण ंविरामानत ु। वरिभजु्य प्रदत्तदवीरमातािां भजुां कणुं च आलेवखतुं 
पररकर्य उपयोगं कुवमानत ु। वरिभजुं परूयनतार ्। विमिवलवखतर ्उदाहरण ंववचारयनत ु-      

उ्राहरणि ्4 ∆LMN इवत वरिभजु्य रचिां कुवमानत ुय्य ∠LMN इवत कोणः सरकोणः अव्त तथा च दत्त ंच 
वतमाते यत ्LN इवत भजुः 5 सेणटवीरवीचवरमातः एव्च MN इवत भजुः 3 सेणटवीरवीटवरमातः अव्त ।

सिराधरानि्
चरणः 1 एकार ्अभयासाकृवतर ्आवलखनत ुतव्रि ्च प्रदत्त ंपरररापर ्

अङ्कयनत ु। ्ररण ंभवेत ्यत ्सरकोण्य अङ्किं करणवीयर ्
अव्त । [आकृवतः 10.7(i)] ।

चरणः 2 MN इवत एकं रेखाखण्र ्आवलखनत ुय्य दरैयुं 3 
सेणटवीरवीटरवरतं वतमाते । [आकृवतः10.7 (ii)] । 

चरणः 3 M वबनदौ MX⊥MN इवत आवलखनत ु। (L इवत वबनदःु अव्रि ्
लमबे एव कुरिवचत ्व्थतः ् यात)् [आकृवतः10.7  (iii)] । 

चरणः 4 N वबनदु ंकेनद्र ंरतवा 5 सेणटवीरवीटरवरतां वरिजयां ्ववीकृतय एकं चापर ्
आवलखनत ु। (L वबनदःु अव्रि ्एव चापे कुरिवचत ्व्थतः ्यात ्
यतोवह अयं वबनदःु N वबनदतुः 5 सेणटवीरवीटरवरते दरेू वतमाते) 
[आकृवतः 10.7(iv)] ।

चरणः5  L वबनदःु  MX इवत लमबरेखायां तथा च N इवत केनद्रववत चापे 
व्थतः ्यात ्। अतः L वबनदःु अियोः उभयोः  प्रवतच्ेद-वबनदःु 
भववषयवत । L तथा च N वबनद ूयोजयनत ु। अधिुा ∆LMN इवत 
वरिभजुं प्रापं भववत । [आकृवतः10.7(v)]  । 

                                                                                                 आकृगिः 10.7(i)-(v) (v)

 

(i)

(iii)

 

(ii)

 

(iv)
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प्श्राििी 10.5

1.  ∆PQR इवत सरकोण्य  रचिां कुवमानत,ु यरि m∠Q इवत कोणः 90°वरतः तथा च QR इवत भजुः 
8 सेणटवीरवीटवरमातः एव्च PR इवत भजुः 10 सेणटवीरवीटवरमातः अव्त ।

2.  एक्य सरकोणवरिभजु्य रचिां कुवमानत ुय्य कणमाः 6 सेणटवीरवीटरवरतः दवीरमाः वतमाते तथा च एकः पादः 
4 सेणटवीरवीटरवरतः  दवीरमाः अव्त ।

3.  ABC इवत एकं सरवविबाहु-वरिभजुं रचयनत ु यरि m∠ACB इवत कोणः 90°वरतः अव्त एव्च AC 
इवत भजुः 6 सेणटवीरवीटवरमातः अव्त ।

गिगिधराः प्श्राः
 अधः केषा्चि वरिभजुािां कोणािा्च परररापाः दत्ताः सवनत । एतेष ु तेषां पररचयिं कुवमानत ु  येषां 

रचिा िैव कतुुं शकयते तथा च एतदवप ज्ापयनत ुयत ्भवनतः एतेषां रचिां वकरथुं ि कतुुं शकिवुवनत ? 
शषेवरिभजुािां रचिां कुवमानत ु।

     गरिभदुजरागन                    प््त्तराः पररिरापराः
1.   ∆ABC  m∠A = 85°,  m∠B = 115°, AB = 5 से.रवी.
2.   ∆PQR  m∠Q = 30°,  m∠R = 60°,  QR = 4.7 से.रवी.
3.   ∆ABC  m∠A = 70°,  m∠B = 50°,  AC = 3 से.रवी.
4.   ∆LMN  m∠L = 60°,  m∠N = 120°, LM = 5 से.रवी.
5.   ∆ABC  BC = 2 से.रवी., AB = 4 से.रवी., AC = 2 से.रवी.
6.   ∆PQR  PQ = 3.5 से.रवी., QR = 4 से.रवी., PR = 3.5 से.रवी.
7.   ∆XYZ  XY = 3 से.रवी., YZ = 4 से.रवी., XZ = 5 से.रवी.
8.   ∆DEF  DE = 4.5 से.रवी., EF = 5.5 से.रवी., DF = 4 से.रवी.

असिरागभः करा चचरामा कृिरा ?
 अव्रि ्अधयाये वयं रावपकायाः पररकर्य च केषाव्चत ्रचिािां ववधवीिां ववषये  अधययिं कृतवनतः ् रः ।
1.   क्यावचित ् प्रदत्त-रेखायाः  तथा च एतादृश्य वबनदोः कृते यः अ्यां रेखायां व्थतः िाव्त, वयं वतयमाक्-

्ेवद-रेखाकृतौ, रेखायाः सरानतरार ्एकां रेखार ्आलेवखतुं सरािैकानतर-कोणािार ्अवधारणायाः 
उपयोगं कृतवनतः । अ्याः रचिायाः कृते  वयं सरािसङ्गत-कोणािार ्अवधारणायाः उपयोगर ्
अवप कतुुं शकिरुः ।

2.  वरिभजुािां सवामाङ्गसरतायाः ववषय्य अप्रतयक्षरूपेण उपयोगं कुवमानतः वयं वरिभजु-रचिाववधःे ववषये 
अधययिं कृतवनतः ।

 अव्रि ्अधयाये विमिवलवखतािार ् उदाहरणािां ववषये चचामा कृता ।   
(i)  भजुरियर ्/ SSS : वरिभजु्य रियाणां भजुािां दवीरमाताः दत्ताः सवनत ।
(ii)  भजु-कोण-बजु / SAS : कयोवचित ्वियोः भजुयोः दवीरमाता एवं च तयोः भजुयोः रधयववतमा-कोण्य 

परररापः दत्तः अव्त ।
(iii)  कोण-कोण-भजु / AAS : वियोः कोणयोः परररापः तथा च  तयोः कोणयोः रधयववतमा-भजु्य 

दवीरमाता दत्ता अव्त ।
(iv)  RHS: सरकोणवरिभजु्य कणम्ा य एक्य च पाद्य   दवीरमाता दत्ता अव्त ।


