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सान्द्ाकाराणां चित्रणम्

अ
ध्

ा्
ः 1
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15.1 भूचमका तलाकृत्ः अथ ि सान्ध्ाकाराः 

अस्मिन ् अध्या्े भवन्तः ए्याव्-्प ््यन्मि ् अवलोसि्यातः आिृ्ीतः ्द-्सवमियारूपेण (आ्यामिरूपेण) 
वर्गीिरिष्सन् ।
्वी्े दसैनि-जीवने व्ं सनजपरिवेश े पु् ्िमि,् िनदिुमि,् प्ोसिमिशङ्िुतः इत्यादीसन सवसभननयाियाियासण 
व््तूसन पश्यामितः । असिियंाश्तः ए्ेष ुसववेष ुव््षु ुएिं ्थ्ं सव्यसनष्ठमि ्अस्् ्च्यास्् ्द ्एष ुप्रत्ेिं 
व््नुतः  सिस््द ्दरै ््यमि,् सव््सृ्तः, औननत्मि ्अथवया  र्िन्या भवस् । 
अनेन ियािणने ए्यासन सवया्यसण ्थयानं परिवेष्ट्सन् ्थया ् ए्ेषयंा स्स्तः सवमियातः भवसन् । अ्तः इमि ेआियाियातः 
सरिसवमिी्याियाियातः इस् िथ्न्े ।   
सिं भवन्तः र््िक््यास ुअवलोसि्यानयंा िेषया््न सरिसवमिी्याियाियाणयंा  (सयानद्याियाियाणयामि)् सवष्े  ्मििसन् ?

प्र्ास ंकुर्वन्तु

एतान ्आकारान ्तदी्-नामचभः  सह मेल्न्तु :

(i)  (a)  घनयाभतः (iv)                                                (d) वतृ्तमि ्                                        
      
            
 
  
 
(ii)                                                       (b) बेलनमि ्    (v)                                                (e) सपियासमिड                                              

(iii)                                                     (c) घनतः        (vi)                                                 (f) शङ्िुतः                                                

आकृचतः 15.1
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उप्ु्यके्ष ुआियािेष ुप्रत्ेिमि ्आियाि्् इव  िेषयास््द ्व््तूनयंा परि््ं प्रयापुं प्र्यासं िुव्यन् ु।

अनेन ्िवे ण व्ं वकंु् शकनमुितः ्् ्िस्मिसंचिद ्ियार्द ेआसलख्मियानयातः आिृ््तः (्यासयंा दीघ््य या ्थया ् 
सव््सृ्तः भवस्) सविसवमिी्यातः आियाियातः इस् वक्व्यातः । व्ं सविसवमियातः ियाचिन आिृ्ीतः र््िक््यास ुअसप 
दृष्टवन्तः ।  सविसवमिी्यािृ्ीनयंा नयामिसभतः सि मिलेनं िुरू् (आिृस्तः15.2) - 

(i)  (a)  वतृ्तमि्

(ii)  (b) आ्या्तः 

(iii)  (c) वर््यतः

(iv)  (d) ््भुु्यजमि्

(v) (e)  सरिभजुमि्

      आकृचतः 15.2

सिपपणी -   सङ््ेपेण व्ं सविसवमिी्मि ् ‘2-D’ इस् अथ ् सरिसवमिी्मि ्‘3-D’ इस् लेसि्ुं शकनमुितः ।

15.2 फलकाचन उपान्ताः अथ ि शीरा्वचण

सिं भवन्तः पतूव्यपसि्यानयंा सयानद्याियाियाणयामि ्उपयान्-फलि-शीषया्यणयंा सवष्े सिमिसप ् मििसन् ? ि््स्द ्घन्् 
िृ्े  ए्द ्दसश््य मि ्अस्् :

           (i)            (ii)            (iii)
आिृस्तः 15.3

घन्् अष्टटौ िोणयातः ््् शीषया्यसण इस् िथ्न्े । घनयाियाि्् सनमिया्य्याितः  वियादश िेियािणडयातः ््् 

पयारया्यतः अथवया उपयान्यातः इस् िथ्न्े । षि् समि्लपृष्ठयासन (्यासन घन्् तवर्् इव अस््) ््् 

फलियासन इस् िथ्न्े ।

शीष्यमि्
उपयान्तः फलिमि्
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एतान ्कुर्वन्तु

अधोचलचित-ताचलकां पूर्न्तु
ताचलका 15.1

फलियासन 6 4

उपयान्यातः 12

शीषया्यसण 8 4

सिं भवन्तः द्ष्ट्ट ंशकनवुसन् ्द ्   सविसवमिी्यािृ््तः सरिसवमिी्याियाियाणयंा फलियासन इव परिज्या्ुं शक्न्े ? 

उदयािियाणयाथथं ि््स्द ्  बेलन्् वि ेफलिे वतृ्त े््तः ्थया ् दसश््य ्् सपियासमिड््  फलियासन 
सरिभजुयासन ससन् ।

अिनुया व्मि ्ए्द ्द्ष्ट्ट ंप्र्स्ष्यामिि े्् ्िेन प्रियािेण िे्न सरिसवमिी्याियाियातः (3-D) सविसवमिी्यािृ्ीनयामि ्
(2-D) (अथया्य् ्ियार्द)े स्रिी्रूपेण सनरूपस््ुं शक्न्े इस् ।

ए्् ्ि्ुथं व्ं सरिसवमिी्-व््सुभतः सि अर्याि््या परि््तः प्रयापव्तः । आ्यान् ुइमियासन व््तूसन ् दी्ैतः जयालैतः 
सनमिया्य्ुं प्र्यासं िुमि्यतः ।

15.3 3-D आकारं चनमा्वतुम ्आना्ः / जालकम ्(नेट)

्थतूल-ियार्द्् िस््् ्संवृ् पिंु ्वीिुव्यन् ु। ए्् ्िेषयास््द ्उपयान्भयार्यानयामि ्अनसुदश ंसित्वया समि्लं 
िुव्यन् ु। अिनुया भव्यंा पयारवे अ्् संवृ् पिु्् जयालिमि ्अस्् । सविसवमिया्यामि ्एिप्रियािितः बयाह्यिेिया एव 
जयालितः अस्् । [आिृस्तः15.4 (i)] ््् वक्रीििण ेसस् [आिृस्तः15.4 (ii)] व्ं परिणयामि्वरूपमि ्
3-D इस् आियािं प्रयापनमुितः [आिृस्तः15.4 (iii)] ।

आकृचतः 15.4
अरि भवन्तः उपयान्यान ्उप्कु्रूपेण पथृि् िृतवया एिं जयालिं प्रयापवन्तः ? सिमि ्अ्् सवपिी्-प्रसक््या असप 
समभवया अस्् ? अरि  एिसंवतृ्तपिु-जयालि्् प्रस्रूप ंदत्तमि ्अस्् (आिृस्तः 15.5) । अ्् प्रस्रूप ंसनमिया््य  
््् सव््यािं िुव्यन् ु। पनुचि उप्कु्प्रियािेण ए्् ्वक्रीिृत् अथ ् संसलिष् एिं संवतृ्तपिंु सनमिया्यन् ु। 

शीष्यमि ्
फलिमि्
उपयान्तः

फलिमि्
शीष्यमि्
उपयान्तः



278

प्रयापतः संवतृ्तपिुतः एितः सयानद्तः अस्् । अ्ं घनयाभसदृशमि ् एिमि ् 3-D व्् ु
अस्् । अनेन एव  प्रियािेण भवन्तः एिं शङ्िंु ्दी्-स्््यि्-पषृ्ठ्् अनसुदशमि ्
एिसकु्मिपरटिियारूपेण सितवया अ्् जयालिं प्रयापुं शकनवुसन् (आिृस्तः 15.6) ।
सभननयाियाियाणयंा िृ्े सभननयासन जयालियासन भवसन् । प्रदत्तयानयंा जयालियानयंा प्रस्रूपयासण 
सनमिया्य् ्ेषयंा ् सव््यािं िुव्यन् ु ्थया प्रदत्त-जयालियानयंा सव््यारि्-रूपयाणयंा 
प्रस्रूपयासण िुव्यन् ु (आिृस्तः 15.7) ्तपचियाद ् ए्ेषयामि ् अितः आसलसि्यान ्
सरिसवमिी्याियाियान ् (3-D) सनमिया्य्ुं 
प्र्यासं िुव्यन् ु । भवन्तः ्थतूल-

ियार्द्् सकु्मिपरटिियातः आदया्  ्यातः ियार्द-संदसशियासभतः 
बदध्वया आियाियाणयंा प्रस्रूपयासण असप सनमिया्य्ुं शकनवुसन् ।  
                                   आकृचतः 15.6    इतः चिन्दन्तु

 
 (i) घनतः   (iii) वेलनमि ् (ii) शङ्िुतः

आकृचतः 15.7

व्ं सर्जया्यातः ग्ेि-सपियासमिडेन सदृश्् (आिृस्तः 15.8) सपियासमिड्् िृ्े असप जयालिसनमिया्यण्् प्र्यासं 
ि्ुथं शकनमुितः । अ्् सपियासमिड्् आियाितः एितः वर््यतः अस्् अथ ् ््षुु्य भजुेष ुसरिभजुयासन सनसमि््य यासन ससन् 
। पश्न् ुसिं भवन्तः प्रदत्त-जयालियाद ्(आिृस्तः 15.9) ए्ं सपियासमिडं सनमिया्य्ुं शकनवुसन् ?

 आकृचतः 15.8  आकृचतः 15.9

प्र्ास ंकुर्वन्तु

अरि भवन्तः ््िुतः जयालियान ्ई्न्े ससन् (आिृस्तः 15.10) । सिमिसप ््षुफलिं सनमिया्य्मुि ्विटौ जयालिटौ उस््टौ ््तः। पश्न् ु
्् ्सिं भवन्तः ए्द ्ज्या्ुं शकनवुसन् ्् ्ि्मियाभ्यामि ्जयालियाभ्यंा ््षुफलिं सनमिया्य्ुं शक््े। 

आकृचतः 15.10

आिृस्तः 15.5
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प्रश्ारली 15.1

1.  ्यान ् जयालियान ् परिस्नवन् ु ्यान ् प्र्जु् भवन्तः घनयान ् सनमिया्य्ुं शकनवुसन् (ए्ेषयंा जयालियानयंा 
प्रस्रूपयासण सित्वया ए्् ्ि्ुथं प्र्यासं िुव्यन् ु) 

(i)                                (ii)                              (iii)

(iv)                                (v)                              (vi)
2.  अ्यातः ्यादृशयातः घनयातः भवसन् ्ेषयंा प्रत्ेिस्मिन ् फलिे सबनदवतः अङ्सि्यातः भवसन् । ि््स्् ्

अ््् सममििुफलियानयंा अङ्सि्-सबनदतूनयंा सङ्ख्या्यातः ्ोर्तः सदवै 7 भवस् । अरि अ्यान ्सनमिया्य्ुं 
वि ेजयालिे दत्त े््तः । प्रत्ेिस्मिन ्वर्वे सलसि्सङ्ख्या ््् संवतृ्तपिु्् सबनदतून ्दश््य स् ।

अ््् सममििु-फलियानयंा सङ्ख्या्यातः ्ोर्तः सदवै 7 एव भवस् इस् ्मििन्तः रिक््थयानेष ुउप्कु्-

सङ्ख्यंा सलिन् ु।

3.  सिमि ्ए्् ्अ््् िृ्े एिं जयालिं भसव्मुि ्अि्यस् ? ्वी्मि ्उत्तिं ्पष्टीिुरू् ।

4.  अरि एिं घनं सनमिया्य्ुं एिमि ्अपतूणथं जयालिं दत्तमि ्अस्् ? ए्् ्न्तूनयास्न्तूनं वियाभ्यंा सवसिभ्यंा पतूणथं िुरू् ।
 ्मििण ं भवे् ् ्द ् ि््स्द ् घन्् षि् फलियासन भवसन् ।अरि अस्मिन ् जयालिे िस् फलियासन 

दत्तयासन ससन् । (पथृि् पथृि् वि ेस्रिे ्चिन् ु। िया थ्ं सिलीि्ुथं भवन्तः वर्या्यङ्सि्-ियार्द्् प्र्ोर्ं 

ि्ुथं शकनवुसन् ।) 

5.  उप्कु्-सयानध्याियािैतः सि जयालियानयंा मिलेनं िुरू् :
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इमां क्रीडां क्रीडत

भवयान ्भवदी्ं समिरिं ् पि्पिं  ससममिसल्-पषृ्ठटौ  उपसवष्टटौ ््तः । भवतस ुएितः जनतः एिं सरिसवमिी्मि ्(3-D)
आियािं सनमिया्य्मुि ्एिमि ््यालिं पिस् अपिन् ुसवि्ी्जनतः अ्् प्रस्रूपं सनमिया्य् उकं् सरिसवमिी्मि ्(3-D)
आियािमि ्आलेसि्ुं ि्स््ुं वया प्र्््े ।

15.4 कच्मंचचित ्समतलपषेृ् सान्द्ाकाराणाम ्आलेिनम्

ए्् ् समि्लपषंृ्ठ भव्यामि ् एिं ियार्दमि ् अस्् । भवन्तः ्दया िस््् ् सयानध्याियािमि ् आसलिसन् ्दया 
प्रस्सबमबयातः सिस््द ् सविृ्ीसक््न्े (वक्रीसक््न्े) ्ेन ्े सरिसवमिी्यातः दृश्ेिन ् । ए्् ्िचिन दृसष्टभ्रमितः 
अस्् । अरि भव्यंा सयाियाय्याथथं विटौ प्रसविी दी्मियानटौ ््तः ।

15.4.1 चत ््वक् अथरा अचन्चमत-चित्रम ् 

्थया एिं घनस्रंि दत्तमि ्अस्् (आिृस्तः 15.11)। ्दया ए्् ्पिु््याद ्दृश्े् ्दया ए्ेन ्पष्ट्तः ज्या््े ्द ्
घनतः िथं दृश््े । भवन्तः अ्् ियासनस्द ्फलियासन द्ष्ट्ट ंन शकनवुसन् । आसलसि्ेऽस्मिन ्स्रिे दीघ््य या 
समियानया नयास्् । अपिन् ुघने इ्ं समियानया भवे् ्।
्थया भवन्तः ए्् ्असभजयानसन् ्द ्ए्् ्िसचिद ्घनतः अस्् । ि््स्् ्सयानद्याियाि्् ए्यादृश ंस्रिमि ्एिं 
स् ््यि् स्रिमि ्इस् िथ््े । भवन्तः ए्यादृशयासन स्््यसक्रियासण िथमि ्आसलिसन् ?
आ्यान् ुअ्् प्रसवसिमि ्असिर्न्ुं प्र््यामिि े। भव्यंा िृ्े वर्या्यङ्सि््् (सबनदिेुियाङ्सि््् ) ियार्द्् 
आवश्ि्या व ््य्े । आिमभ े ए्यादृश े सबनदिेुियाङ्सि्े ियार्द े आलेि्् अभ्यासयानन्िं भवन्तः 
सबनदिेुियाङ्सि्ियार्द े सवनया असप सयाियािण-ियार्द े ए्यासन स्रियासण सिल््या आलेसि्ुं शकनवुसन् । 
आर्चिन् ु3 × 3 × 3 इस् परिमियापसमि््् स्रिमि ् (ए्यादृशतः घनतः ््् प्रत्ेिमि ्उपयान्तः सरि-एििमि ्
अस््) आलेसि्ुं प्र्यासं िुमि्यतः (आिृस्तः 15.12) ।आकृचतः 15.11



281

                            

                 प्रथमं िरणम ्                                             चविती्ं िरणम ्  
 पिु्तः स्थ्ं फलिमि ्आसलिन् ु।

      तृती्ं िरणः
          सङ्र््िोणयान ्मिले्न् ु।

आकृचतः 15.12
सिमि ्उप्ु्यके् स्््यि्-स्रिे भवन्तः अिोसलसि्-्थ्यासन पश्न्तः ससन् ?
(i)  पिु्तः स्थ्-फलि्् ्थया ् ्दी्-सममििु-फलि्् मियापतः समियानतः अस््
(ii)  घन्् ्े उपयान्यातः समियानयातः भवसन् स्रेि असप ्े समियानयातः एव प्र्ी्न्े ्द्यसप ्े समियान्तः न र्िृी्यातः ससन् ।
इदयानीं  भवन्तः ि््स्द ्घनयाभ्् स् ््यि्-स्रिं सनमिया्य्मुि ्अि्यसन् (्मििण ंभव् ु्द ्अ््यंा स्थ्टौ फलिमि ्
एितः आ््तः अस््) ।
सिपपणी :  भवन्तः ए्यादृशयासन स्रियासण असप आलेसि्मुि ्अि्यसन् ्ेष ुमियापतः (मियापनं वया) प्रदत्त्् सयानद््् 

मियापेन अनिुतू लतः एव ््या् ् । ए्दथ्यमि ् अ्मियािं िृ्े ए्यादृश ं ियार्दमि ् अपेस््ं व ््य्े ्् ्
समिदतूिीिमि ्अथया्य् ्समियानदरै ््य्ु् ं ियार्दमि ्इस् उच््े । आर्चिन् ुव्मि ्एिस्मिन ्समिदतूिीि-
ियार्द ेए्यादृश ंघनयाभ ंसनमिया्य्ुं प्र्तनं िुमि्यतः  ््् दीघ््य या 4 cm समि्या, सव््सृ्तः 3 cm समि्या 
अथ ्  औननत्ं  3 cm समि्मि ्अस्् । 

15.4.2 समदूरीक-चित्रम्
सिं भवस्भतः सबनदसुभतः अङ्सि्ं समिदतूिीियार्द ेदृष्टमि ्अस्् ? (अ्् एितः प्रस्दश्यतः अ्् पु् ्ि्् अन्े 
दत्ततः अस्् ।) एवंसवि ेआ््िण ेसमपतूण्य-ियार्दमि ्(अथया्यद ्ए्द ्आ््िणमि ्एव) सबनदिेुियासभतः सनसमि््य ेष ु
सरिभजुेष ु सवभकं् जया््े । ्ेषयंा मियापयातः दत्त-सयानद्-मियापयानिुतू लयातः ््तुः  ्यादृशयासन स्रियासण आलेसि्ुं व्ं  
सबनविङ्सि्यानयंा समिदतूिीिया््िणयानयंा प्र्ोर्ं ि्ु्यमि ्अिया्यमितः । 
आ्यान्,ु 4 × 3 × 3 इस् सवमिया-्ु् ्् ि््स्् ् घनयाभ्् (अ्् दीघ््य या,सव््सृ्तः ् थया ्  औननत्ं क्मिशतः 4, 
3 ्थया ् 3 मियारििमि ्अस्् ।) सिमिसप समिदतूिीिस्रि ंसनमिया््य ु ंप्र्तनं िुमि्यतः । (आिृस्तः 15.13) ।

पिु्तः स्थ््् फलि्् सममििु-फलिं आसलिन् ु । 
फलियानयंा मियापनं समियानं भवे् ्। सिन् ुए्् ्स्रिमि ्प्रथमि्िण्् 
स्रिं सिस््द ्अपसया ््य सनसमि््य मि ्अस्् ।

ितुथथं िरणम्
अन्सि््य -प्रयान्भयार्यानयंा िृ्े स्रिं सबनविसङि्-िेियातः 
प्र्जु् पनुतः आसलिन् ु(इ्ं ियास्् ्पिमपिया अस््) 
अिनुया अभीष्ट ंस्रिं ससद्धमि ्अस्् ।
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आकृचतः 15.13
अवियानं िुव्यन् ु ्् ् िस्मिसंचिद ् समिदतूिीि-स्रिे मियापनं ्थयाथ्य्तः सयानध्याणयंा दत्तमियापयानयंा भवस् अपिन् ु
स् ््यि्-स्रि्् स्थ्टौ एवं भवस् ।
उदाहरणम ्1 अरि ि््स्् ् घनयाभ्् स् ््यसक्रिं दत्तमि ् अस्् । अ्् 

स्रि्् एिं समिदतूिीिस्रिमि ्आसलिन् ु।
समाधानम ् अ्् समियाियानमि ्15.14 (ii) इस् आिृत्यंा आसलख् दसश््य ं 

व ््य्े । अवियानं िुव्यन् ु्् ्िथं        

मियापयानसुयािं स्रिमि ्आसलसि्मि ्अस्् ।

भवस्भतः (i) ‘दीघ््य या’? (ii) ‘सव््सृ्तः’? (iii) ‘औननत्मि’्? इत्े्ेष ुएिैि्् अनसुदश ंिस् एिियासन 
र्िृी्यासन ससन् ? सिमि ्इमियासन स्््यि्-स्रिे दसश््य ैतः एििैतः सि समुिसेल्यासन ससन् ?

प्रश्ारली 15.2

1. ि््स्द ् सबनविङ्सि्-समिदतूिीि-ियार्द्् प्र्ोर्ं िुव्यन्तः अिोसलसि्यास ु आिृस्ष ु एिैि््यातः 
 िृ्े एिं समिदतूिीिस्रंि सनमिया्यन् ु:

               (iii)             (iv)
आकृचतः 15.15

आकृचतः 15.14(i)

आकृचतः 15.14 (ii)

         प्रथमं िरणम ्  चविती्ं िरणम ्       तृती्ं  िरणम ्         ितुथथं िरणम ् 
पिु्तः स्थ्ं फलिं दश्यस््मुि ् आ्््् ््भु ््यतः िोणभे्तः  समुिसेल्िोणयान ्उप्कु्िेियािणडैतः  ए्द ्घनयाभ्् एिं समिदतूिीिं      
4 × 3 इस् मियाप्ु् मि ्एिमि ् ए्यादृशयान ्््िुतः िेियािणडयान ् सि मिले्न् ु। स्रिमि ्अस्् ।
आ््मि ्आसलिन् ु। आसलिन् ु्ेषयामि ्एििं  
 दरै थ्ं रि्ं भवे् ्। 
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2.  ि््स्द ्घनयाभ्् सवमियातः  5 सेणिीमिीििसमि्या, 3सेणिीमिीििसमि्या अथ ्   2 सेणिीमिीििसमि्या  ससन् । 
अ्् घनयाभ्् रिीसण सवसभननयासन समिदतूिीिस्रियासण आसलसिन् ु।

3.  2 cm समि्ोपयान्भयार्यान ् रिीन ्घनयान ्पि्पिं सं्पशृ् सं्थयाप्न्तः िसचिद ्घनयाभतः सनसमि््य तः । अ्् 
घनयाभ्् एिं स्््यर् ्अथवया समिदतूिीिस्रिमि ्आसलिन् ु। 

4.  अिोसलसि्ेष ुसमिदतूिीियाियािेष ुएिैि्मि ैएिं स्््यि् स्रिमि ्आसलिन् ु:

5.  अिोसलसि्ेष ुएिैि्् िृ्े (i) स् ््यि् स्रिमि ्अथ ् (ii) एिं समिदतूिीिस्रिमि ्आसलिन् ु:
(a)  5 से.मिी., 3 से.मिी. एव्् 2 से.मिी. इस् सवमिया्ु् तः िसचिद ्घनयाभतः (सिं भव्तः स्रिमि ्असवि्ी्मि ्

अस्् ?)
(b)  िसचित््तुःसेणिीमिीििसमि्तः दीघ्यतः घनतः ।
  अ्् पु् ्ि्् अन्े एिं समिदतूिीिमि ् आ््िण ं ्कंु् व ््य्े । भवन्तः अस्मिन ् आ््िण े

सनजसमिरिेण सनसद्यष्ट-सवमियानयंा घनमि ्अथवया घनयाभमि ्आलेसि्मुि ्अि्यसन् । 

15.4.3 सान्द्र्तूनां चित्रणम्

एतान ्कुर्वन्तु

्दया िदया भवन्तः सं्ोसज्यान ्अथवया सं्कु्यान ्आियाियान ्पश्सन् ्दया एष ु
िे्न भव्यंा दृसष्टपथे न आ्यासन् अथया्य् ्भवन्तः इमियान ्न द्ष्ट्टमि ्अि्यसन् ।

अरि िे्न सक््यासवि्तः दी्मियानयातः ससन् ्यान ् ि्ुथं 
भवन्तः अवियाश-ियाले प्र्तनं ि्ुथं शकनवुसन् । एषयंा 
सक््सविीनयंा वियािया भव्यंा सयानद्व््-ुस्रिण े अथवया 
्यासन सयानद्व््तूसन िथं दृश्न्े इस् ्ेषयंा सवष्े 
िलपयानयाििण ेसयाियाय्ं भसवष्स् ।

              आकृचतः 15.16
ियंाचिन सयानध्यान ््वीिुव्यन् ु्थया ् ्यान ्15.16 इस् आिृत्यंा दसश््य यानसुयािं व्वस्थ्यान ्िुव्यन् ु। अिनुया 
सनजसमिरिं पचृि् ु्् ््् ्(समिरिमि)् अ्् अनमुियानं िु्या्यद्यद ्बयाण-स्ह्यानसुयािमि ्अस्मिन ्दसश््य े सस् िस् 
सयानद्यातः दृश्न्े ?

 
कित घनाः सिन्त? 
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ए्यादृश ंस्रिीििणमि ्अ्ीव सिया्िं भवस् । स्न््न् ु्् ्भवन्तः ए्यादृशयान ्
घनयान ्सं्ोज् एिं घनयाभ ं सनमिया्यसन् । अ््यंा स्थ्टौ भवन्तः इमियामि ्ऊियंा ि्ु्यमि ्
अि्यसन् ्् ्््् घनयाभ्् दीघ््य या, सव््सृ्तः औननत्ं सिं भसवष्स् ? 
उदाहरणम ्2  ्सद व्मि ्2 x 2 x 2 से.मिी. इस् सवमिया्कु्टौ विटौ सयानद्टौ पि्पिं 

सं्पशृ् ्थयाप्यामितः ्दया परिणयासमि-घनयाभ्् सवमियातः ियातः 
भसवष्सन् ?

समाधानम ् ्थया भवन्तः द्ष्ट्टमि ्अि्यसन् (आिृस्तः 15.18 इत्रि) ्द ््दया घनटौ सं्पषृ्टटौ ्थयाप्े्े ्दया 
िेवलं दरै ््यमि ्एव ए्यादृश ंमियापनमि ्अस्् ्स्मिन ्वसृद्धतः अभव् ्। ए्द ्दरै ््यमि ्2 + 2 = 
4 सेणिीमिीििसमि्ं जया््े । घनयाभ्् सव््सृ्तः 2 सेणिीमिीििसमि्या एव्् औननत्मि ्2 
सेणिीमिीििसमि्मि ्अस्् ।

15.5 क््चित ्सान्द््् चरचभन्नभागानाम ्ईक्षणम्

आर्चिन् ुए्् ्््््य यामितः ्् ्सिमिसप सरिसवमिी्-व््ुं (3D) िथं सवसभननसवसिसभतः द्ष्ट्ट ंशक््े ।

15.5.1  क््चितर्तुनः कत्वनम ्अथरा त्् शकलीकरणं त्् र्तुनः कचचिद् दश्वनचरचधः 
अच्त - 

शकलीकरण-क्रीडा 

अरि एिया प्रत्तूसष्-िोसििया दत्तया व ््य्े (आिृस्तः 15.20)  । अ्ं  
वर्या्यियाि-आियाि्ु् -घनयाभतः इव  अस्् । भवन्तः िुरिि्या अ््यातः 
प्रत्तूसष्-िोसििया्यातः िणडयान ्िुव्यन् ु।  
                                                                आकृचतः 15.20 

आकृचतः 15.18

प्र्ास ंकुर्वन्तु

1.  आिृत्यानसुयािं विटौ संसलिष्टटौ अ्टौ पि्पिं सं्थयासप्टौ भवे्यामि ्। सिं भवन्तः सत्ू स््ुं शकनसुन् 
्् ्अिोसलसि्-फलियानयंा सवपिी्-फलिेष ुअङ्सि्-सबनदतूनयंा ्ोर्तः ितः भसवष्स् ?

 (a) 5 + 6 (b) 4 + 3
 (्मििण ंभव् ु्् ्ि््स्द ्अ््् सममििु-फलिे अङ्सि्-सङ्ख्यानयंा ्ोर्तः सदवै 7 भवस् ।) आकृचतः 15.19 
2. 2 से.मिी.समि्ोपयान््ु् यासन रिीन ्सयानध्यान ्पि्पिं संलेिष्  िसचिद ्घनयाभतः  सनसमि््य तः अस्् । अ्् घनयाभ्् एिं स् ््यि्-स्रिं 

सनमिया्य्ुं प्र्यासं िुव्यन् ुअथ ् ज्याप्न् ु्द ्अ्् दीघ््य या, सव््सृ्तः एव्् औननत्ं सिं भसव्मुि ्अि्यस् ?

एतान ्कुर्वन्तु

अिोसलसि्-व्व्थयास ुघनयानयंा  सङ्ख्या िस् इस् ऊियां ि्ुथं प्र्यासं िुव्यन् ु(आिृस्तः 15.17)?

आिृस्तः 15.17
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 ्दया भवन्तः इमियामि ् ऊधवया्यििरूपेण ि ््य्सन् ्दया भवन्तः अनेियान ् िणडयान ् आपनवुसन् ्थया 
15.20 इस् आिृत्यंा  दसश््य मि ्अस्् । ि््स्् ्िणड्् प्रत्ेिं फलिमि ्एितः वर््यतः अस्् । व्मि ्इद ं
फलिं प्रत्तूसष्-िोसििया्यातः एिमि ्अनपु्र्थभयार्मि ्इस् िथ्यामितः । व््ु् तः अ््यंा स्थ्टौ अनपु्र्थभयार्तः 
प्रया्ेण एितः वर््यतः अस्् । अवियानं िुव्यन् ु्् ््सद ि ््यनमि ्ऊधवया्यििं नैव भसवष्स् ्दया भवस्भतः िचिन 
सभननतः अनपु्र्थभयार्तः प्रयापुं शक््े । अस्मिन ् सवष्े सव्यािं िुव्यन् ु । भवस्भतः प्रयाप्् अनपु्र्थभयार््् 
परिसीमिया ियास्् ््लयािृस्तः अस्् । सिं भवन्तः ए्द ्द्ष्ट्ट ंशकनवुसन् ? 
पाकशाली्ा क्रीडा
 ्दया भवन्तः पयािशयालया्यंा शयाियासन  पकंु् ि ््य्सन् ्दया सिं भवस्भतः शयाियानयामि ् अनपु्र्थ-
ि ््यनयानयामि ् आियािेष ु अवियानं दत्तमि ् अस्् ? सवसभनन-िणडयान ् पश्न् ु ्थया ् शयािि ््यनया् ् प्रयापैतः 
अनपु्र्थ-ि ््यनयाियािैतः सि पिस््यातः भवन् ु।
एतत ्क्रीडन्तु 
अिोसलसि्यानयंा सयानद्याणयंा मितृप्रस्रूपयासण सनमिया्यन् ु ्थया ् ए्यासन ऊधवया्यििरूपेण अथवया स् ््यि्-रूपेण  
सिनदन् ु । भवस्भतः प्रयापयानयामि ्अनपु्र्थ-ि ््यनयाियाियाणयंा अभ्यास-स्रियासण आसलिन् ु । ्रि समभवे् ््रि  
्ेषयंा नयामियासन असप सलिन् ु।

आकृचतः 15.21

प्रश्ारली 15.3

1.  ्दया भवन्तः अिोसलसि्यान ्सयानद्यान ्ऊधवया्यििरूपेण  अथवया ्ैस्जरूपेण ि ््य्सन् ्दया ि्मितः 
अनपु्र्थ-भयार्तः प्रयाप््े ?
(a)  ियास्द ्इसष्टिया (b) सिमिसप वतृ्तयाियािं सेवफलमि ् (c) िसचिद ्अ्तः
(d)  ियास्् ्घनयाभयाियािया नसलिया (e) िसचिद ्प्ोसिमि-शङ्िुतः 

15.5.2  िा्ाक्रीडा एकः अपरः चरचधः  अच्त -

एका िा्ाक्रीडा 

 िेन प्रियािेण सरिसवमिी्-व््तूसन सविसवमिी्याियािरूपेण द्ष्ट्ट ं शक्न्े इस् असिर्न्ुं िया्यातः 
ए्ेषयंा सनुदियासण उदयाििणयासन ससन् । सिं भवस्भतः िदयास्् ् ियास्् ् िया्याक्रीडया अवलोसि्या ? ए्द ्
एिप्रियािितः मिनोसवनोदतः अस्् ्स्मिन ् सु् पष्टयातः सयानद्यािृ्ीतः ि््स्् ् प्रियाश-स्ो्सतः पिु्तः सनिया् 
्यासयंा र्स्मितप्रस्सबमवयानयंा भ्रमियातः उतपयाद्यन्े । अ््यंा क्रीडया्यंा ियासयास््द ्र्सण्ी्यावियािणयानयंा  सिस््् ्
अप्रत््रूपेण प्र्ोर्तः भवस् ।
 ए्ं सक््यासवसि ंि्ु्यमि ्अ्मियािं िृ्े ि््स्् ्प्रियाशस्ो्सतः ्थया ् िेषयास््् ्सयानद्याियाियाणयामि ्
आवश्ि्या भसवष्स् । (्सद भव्यंा समिीपे सशितः्ेसपप्र्ेपि्नरिमि ्आिृस्तः 15.23 (Overhead-pro-

आकृचतः 15.22

आकृचतः 15.23
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jector) अस्् ्सि्य सयानध् ं सवद्यदु्ीप्् समि्ं ्थयाप्न् ु अथ ् एषयामि ् अनवेषण ं िुव्यन् ु ।) ि््स्् ्
शङ्िोतः सया्या् ्पिु्तः ि््स्् ्ििदीप्् प्रियाश ंस्पन् ु । ए्् ्जवसनिया्यंा िरीदृशीं िया्यंा दश््य स् 
(आिृस्तः 15.23) ? 
सयानद्तः सरिसवमिया्ु् तः अस्् । अ्् िया्या्यातः िस् सवमियातः ससन् ?
 ्सद भवन्तः अ््यंा क्रीडया्यंा शङ्िोतः ्थयाने िस््् ्सयानद् ंििदीपि्् समि्ं  ्थयाप्सन् ्दया 
भवस्भतः िरीदृशी िया्या प्रयाप्््े ? 
प्रियाशस्ो्सतः सवसभननस्थ्ीतः सयानद्व््तूनयंा ् सवसभननस्थ्ीतः आदया् प्र्ोर्ं िुव्यन् ु । प्रयापचिया्यानयामि ्
आियािेष ुमियापेष ु् एषयंा प्रभयावयाणयामि ्अध््नं िुव्यन् ु । अरि एितः अपितः इ्ोऽसप असिितः मिनोि्जितः 
प्र्ोर्तः दी्मियानतः अस्् । 
ए्ं समभव्तः भवन्तः पतूव्यमिवे िृ्वन्तः ् ्तुः । एिं वतृ्तयाियािं ् या्पयारिमि ्मिकु््थयाने ् थयाप्न् ु् दया वियादशवयादने 
सत्ू ्यतः ््् सया्याद ्उपरि भवे् ्। ए्् ्सव्यमि ्15.24 (i) इस् आिृत्यंा दसश््य मि ्अस्् । भवस्भतः ्चिया्या 
िथं दृश््े ? सिमि ्इ्ं िया्या ?

 (a) प्रया्तः ियाले  ्थया ्           (b) सया्ङ्ियाले 

           
      (i)                       आकृचतः 15.24 (i) - (iii) (ii)
  सत्ू ्य्् स्थस्-पे्र्ण्ोतः समि्मि ्अनसुतृ् िया्यानयामि ्अध््नं िुव्यन् ु।

प्रश्ारली 15.4

1.  अिोसलसि्-सयानद्याणयंा सया्याद ्उपरि एितः जवलन ्सवद्यदु्ीपतः ्थयासप्तः अस्् । प्रत्ेि््यंा स्थ्टौ 
प्रयापचिया्याियाि्् नयामि ज्याप्न् ु । अ््यातः िया्या्यातः एिमि ् अभ्यासस्रंि सनमिया्य्ुं प्र्यासं िुव्यन् ु । 
(प्रथमि ंभवन्तः प्र्ोर्ं ि्ुथं प्र्यासं िुव्यन् ु््चि उत्तियासण ्चिन्।ु)

एिं िनदिुमि ् एिया वेलनियािी नसलिया              एिं पु् ्िमि ्
      (i)              (ii)                    (iii)

2.  अरि िेषयास््् ्सरिसवमिी्व््तूनयंा (3-D) िया्यातः दत्तयातः ससन् ्यातः सशितः्ेसपप्र्ेपि्नरि््  दीप्् 
अन्््या् ््थयापस्तवया प्रयापयातः ससन् । ््् सयानद््् प्रत्ेिं िया््या सि मिलेनं ््या् ् ््् सयानद््् 
परि््ं िुव्यन् ु।
   (अरि एि्मियाद ्असिियासन उत्तियासण भसव्मुि ्अि्यसन् ? )
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एिं वतृ्तमि ् एितः वर््यतः  एिं सरिभजुमि ् एितः आ््तः 

              (i)     (ii)                       (iii)                       (iv)
3. सिमि ्ए्यासन िथनयासन सत्यासन ससन् इस् अवे्ण ंिुव्यन् ु:

(i)  िसचिद ्घनतः ि््स्द ्आ्या्याियाि्् िया्यंा दया्मुि ्अि्यस् ?
(ii) िसचिद ्घनतः ि््स्् ्षड्भजु्् िया्यंा दया्मुि ्अि्यस् ?

15.5.3 अ्म ्एकः तृती्चरचधः अच्त ् द् अ्् चरचभन्न-दृश्ाचन द्ष्टुम ्अ्् अरलोकनं कैचचिद् 
चरशेरकोणैः भरेत ् 

िसचिदसप जनतः सिमिसप व्् ु ््् पिु््याद ् अथवया ्दी्-पयार्यभयार्या् ् अथवया ््् उपरि्नभयार्या् ् द्ष्ट्ट ं
शकनोस् । प्रस्वयािं सतः सभननमि ्एव दृश्ं प्रयाप््स् (आिृस्तः 15.25) ।

         पिु्तः दृश्मि ्        पयार्य्तः दृश्मि ्         उपरिष्टया् ्दृश्मि ्
आकृचतः 15.25  

अरि एिमि ् उदयाििणमि ् दी्मियानमि ् अस्् ्स्मिन ् िचिन जनतः भवन्् सवसभनन-दृश्यासन प्रयापुं शकनोस् 
(आिृस्तः 15.26) ।

      भवनमि ्                 पिु्तः दृश्मि ्                    पयार्य-दृश्मि ्               उपरिष्टया् ्दृश्मि ्
आकृचतः 15.26

भवन्तः ए्ेषयंा प्र्ोर्ं घन्ोजनेन सनसमि््य यानयामि ्आिृ्ीनयंा िृ्े असप ि्ुथं शकनवुसन् । 

आकृचतः 15.27

घनयान ््रु्प् ्सं्थयाप् सयानद्यान ्सनमिया्यन् ुपनुचि ्यान ्सवसभननसदगभ्तः दृष््टवया उपरि्न-सवसि-सनदवेशयानसुयािं स्रिं 
सनमिया्य्ुं प्र्यासं िुव्यन् ु।
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1. प्रत्ेिं सयानद््् िृ्े (1), (2), (3) इस् रिीसण दृश्यासन दत्तयासन ससन् । प्रत्ेिं सयानद््् िृ्े उपरि्नं पिु्तः स्थ्मि ्अथ ् 
पयार्य्थं सङ्र््-दृश्ं परिस्नवन् ु।

                   सान्ध्म ्                                                                 त्् दृश्ाचन

2.  अिोदत्त ंप्रत्ेिं सयानद्मि ्इस् स्ह्वियािया सतूस््सदशया्तः पश्न् ुअथ ् ््् एिं दृश्मि ्आसलिन् ु 

                उपररतनभागः

            पार््वभागः

 

 समक्षभागः

                समक्षभागः

                                                 पार््वभागः

समक्षभागः
                  उपररतनभागः

                                                   पार््वभागः

समक्षभागः
               उपररतनभागः

                                              पार््वभागः

   समक्षभागः

प्र्ास ंकुर्वन्तु
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अ्माचभः का ििा्व कृता ?

1.  वतृ्तमि,् वर््यतः, आ््तः, ््भुु्यजमि,् सरिभजुं ् इस् सवया्यसण समि्लयािृ्ीनयामि ्उदयाििणयासन ससन् ्थया ् 
घनतः, घनयाभतः, िनदिुमि,् वेलनमि,् शङ्िुतः ्थया ् सपियासमिड् इस् सवया्यसण  सयानद्याियाियाणयामि ्उदयाििणयासन 
ससन् । 

2.  समि्लयािृ्ीनयंा वि ेसवमि े(2-D) भव्तः ्थया ् सयानद्याियाियाणयंा स्स्तः सवमियातः (3-D) भवसन् ।
3.  सयानद्याियाियाणयंा िोणयातः ््् शीषया्यसण,््् आियाि्् िेियािणडयातः ््् उपयान्यातः अथ ् ््् 

समि्लपषृ्ठयासन ््् फलियासन इस् िथ्न्े । 
4.  सयानद््् एिं जयालिं वि्ोतः सवमि्ोतः मिध्े एितः ए्यादृशतः आियाितः (िेियारूपमि)् अस्् ्ं वक्रीिृत् 

सतः सयानद्तः प्रयाप््े। एि््ैव सयानद््् अनेिसवियासन जयालियासन भसव्मुि ्अि्यसन् । 
5.  व््ु् तः सयानद्याियाियातः समि्लपषेृ्ठष ु(्थया ियार्दमि ्) आलेसि्ुं शक्न्े । ए्् ्3-D इस् सयानद्याियाि््   

सविसवमिी्-सनरूपणमि ्(2-D) इस् िथ््े ।
6.  ि््स्् ्सयानद््् सविसवियासन स्रियासण सनमिया्य्ुं शक्न्े -

a)  एिं स् ््यि् स्रिं ्स्मिन ्दरै्या्यसण समियानपुया्यासन नैव भवसन् । ्दयासप ए्् ्सयानद्रूप्् सवष्े 
सव्यसवि ंज्यानं प्रददयास् ? 

(b)  एिं समिदतूिीिस्रंि ्् ्समिदतूिी-ियार्द ेआलेसि्ुं शक््े ््् ् प्रस्दश्यतः अ्् पु् ्ि्् अन्े 
दत्ततः अस््। ि््स्् ्सयानद््् िस्मिसंचि् ्स्रिे दरै्या्यसण समियानपुया्ेन ्थयाप्न्े ।

7.  सयानद्याियाियाणयंा स्रिणमि ्एिमि ्अ्ीव उप्ोसर् िटौशलमि ्अस्् । भवस्भतः सयानद््् आवतृ्तभयार्यातः 
दृश्ेिन ्।

8.  ि््स्् ्सयानद््् सवसभननभयार्यातः सवसभनन-सदगभ्तः द्ष्ट्ट ंशक्न्े -
(a)  अ्ं सवसितः एवं व ््य्े ्् ््सद प्रदत्तयाियाितः सिद्ये् ्सि्य अ्मियाद ्व्मि ्एिमि ्अनपु्र्थभयार्ं प्रयापुं 

शकनमुितः ।  
(b)  एितः अपितः सवसितः अ्मि ्अस्् ्् ्ि््स्् ्सरिसवमिी्याियाि्् (3-D) सविसवमिी्चिया्या (2-

D) दृश्े् । 
(c)  ्ृ् ी्सवसितः अ्ं व ््य्े ्् ्सयानद्याियाियान ्सवसभननिोणभे्तः पश्यामि । अवलोसि््् आियाि्् 

समि्स्रिमि,् पयार्य-स्रिमि ्अथ ् उपरि्नं स्रिमि ्अ्मिभ्ं ््् आियाि्् सवष्े बि्ट असििं 
ज्यानं प्रदया्मुि ्अि्यस् ।


