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5.1 रेखा 
	 भवन्तः	पवू्व्तः	एव	जाननन्	य्	्कन्मिंनचि्	्प्रदत्ते	आकारते	नवनभनन-रतेखाणािं,	रतेखाखण्ानाम	्एवञ्च	
कोणानाम	्अनभज्ानिं	कथिं	नरिय त्े	।	नकिं 	भवन्तः	ननमननिनख्ास	ुआकृन्ष	ुनवनभनन-रतेखाखण्ानािं	्था	्च	
कोणानािं	ज्ानिं	क्ु्वम	्अर्वनन्	(आकृन्तः	5.1)।

आकृतिः 5.1
नकिं 	भवन्तः	ए््	्ज्ा्ुिं	शकनवुनन्	य्	् नननम््व कोणतः	 नयनूकोणतः	अथवा	अनिककोणतः	अथवा	समकोणतः	
अन््	?	्मरन्	ुयद	्एक्य	रतेखाखण््य	द्वौ	अन्निनद	ूभव्तः	।	यनद	वयम	्ए्वौ	अन्निनद	ू्वनदशिं	प्रन्	
अपररनम्रूपतेण	वि्वयामतः	्दा	वयम	्एकािं	रतेखािं	प्रापनमुतः	।	अनतेन	प्रकारतेण	वयिं	वकुिं 	शकनमुतः	यद	्क्यानप	
रतेखायातः	कचिन	अनप	अनन्मतः	निनदतुः	न	भवन्	।	अपरन्मन	्पक्ते	्मरन्	ुय्	्नकरण्य	एकतः	अनन्मतः	निनदतुः	
(नामना	प्रारनमभक-निनदतुः)	भवन्	।	उदाररणाथ्वम	्अितः	प्रदत्ातः	आकृ्ीतः	पशयन्	ु।

आकृति 5.2    
अत्र	आकृन्तः	5.2	(i)	 रतेखाखण्म,्	आकृन्तः	5.2	(ii)	 रतेखाम	्एवञ्च	आकृन्तः	5.2	(iii)	एकिं 	 नकरणिं,	
दश्वयन्	 ।	 सामानय्तः	 वयम	् PQ	 इन्	 एकिं 	 रतेखाखण ि्ं	 (PQ),	 इन्	 सङ्कते त्ेन,	AB	 इन्	 रतेखाम	् (AB),	
इन्	 सङ्कते त्ेन	 एवञ्च	 OP	 इन्	 नकरणम	् (OP),	 इन्	 सङ्कते त्ेन	 नननद्वशामतः	 ।	 ्वकीय-दनैनकजीवना्	्
रतेखाखण्ानािं	्था	्च	नकरणानािं	काननन्च्	्उदाररणानन	यच्छन्	ु त्ेषािं	्च	नवषयते	ननजनमत्रैतः	सर	्च्चाां	कुव्वन्	ु।

 रेखाः एवञ्च कोणः
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पनुतः	्मरन्	ुय्	्रतेखाणाम	्एवञ्च	रतेखाखण्ानािं	मतेिनतेन	कोणतः	ननममीय त्े	।	उपयु्वकास	ुआकृन्ष	ु(आकृन्तः	
5.1)	कोणानािं	(corners)	प्रतेक्णिं	कुव्वन्	ु।	यदा	द्ते	रतेखते	अथवा	द्वौ	रतेखाखण्वौ	कन्मिंनचिद	्निनदवौ	प्रन्च्छतेदिं	
कुरु्तः	्दा	कोणानािं	ननमा्वणिं	जाय त्े	।	उदाररणाथ्वम	्अितः	प्रदत्ातः	आकृ्ीतः	अविोकयन्	ु।

आकृतिः 5.3
5.3	(i)	इन्	आकृतयाम	्AB	एवञ्च	BC	इन्	रतेखाखण्वौ	ABC	इन्	कोण्य	ननमा्वणाय	
अनयोनयम	्B	इतयन्मन	्निनदवौ	प्रन्च्छतेदिं	कुव्व्तः	्था	्च	BC	एवञ्च	AC	इन्	रतेखाखण्वौ	
ACB	इन्	कोण्य	 ननमा्वणाय	अनयोनयम	्C	इतयन्मन	् निनदवौ	प्रन््छतेदिं	 कुरु्तः	 इतयानदतः	 ।	
यद्यनप	5.3	(ii)	इतय्याम	्आकृतयाम	्PQ	एवञ्च	RS	इन्	रतेखते	पर्परम	्O	इतयन्मन	्निनदवौ	
प्रन््छतेदिं	कुरु्तः	यन्मन	्POS,	SOQ,	QOR	्था	्च	ROP	नननम््व ातः	भवनन्	।	
ABC	इन्	कोणतः	∠ABC	इन्	सङ्कते त्ेन	ननरूपय त्े	।	अनतेन	प्रकारतेण	5.3(i)	इन्	आकृतयाम	्
∠ABC,	∠BCA	 ्था	 ्च	∠BAC	 इन्	 त्रयतः	 कोणातःसनन्	 ्था	 ्च	 5.3	 (ii)	 इन्	
आकृतयाम	्∠POS,	∠SOQ,	∠QOR	्था	्च	∠POR	इन्	्चतवारतः	कोणातः	सनन्	।	भवन्तः	पवू्वम	्
एव	पनि्वन्तः	य्	्नयनूकोण्य,	अनिककोण्य	समकोण्य	्च	रूपतेष	ुकोणानािं	वर्मीकरणिं	कथिं	नरिय त्े	।
तिप्पणी		 ABC	इन्	कोण्य	माप-सनदभभे,	m∠ABC	इतयते ि्ं	सािारण्तः	∠ABC	इतयनतेन	रूपतेण	

ितेनखषयामतः	।	प्रकरणतेन	ए््	््पष्िं	भनवषयन्	यद	्वयिं	कोण्य	अथवा	अ्य	मापसनदभभे	
वा्ाां	कुव्वन्तः	्मतः।	

5.2 सम्बत्धििाः कोणाः
5.2.1 ्ूपरकः कोणः
यदा	 द्योतः	 कोणयोतः	 माप्य	 योर्तः	 90°इन्	 भवन्	 ्दा	 ए्वौ	 कोणवौ	 परूककोणवौ	 (complementary	 
angles)	इन्	कथयते त्े	।

नकम	्ए्वौ	कोणवौ	परूककोणवौ	््तः	?	आम	्आकृन्तः	5.4	नकम	्ए्वौ	कोणवौ	परूककोणवौ	््तः	?	न
यदा	द्वौ	कोणवौ	परूकतः	भव्तः	्दा	ए्योतः	प्रतयतेकिं 	कोणतः	अपरकोण्य	परूकतः	इन्	कथय त्े	 ।	उपयु्वकारतेखते	
(आकृन्तः	5.4)	‘‘30°इन्	कोणतः’’,‘‘60°इतय्य	कोण्य’’	परूकतः	नविोम्तः	्च	अन््	।

प्र्ास ंकुव्व्िु

्व्य	 ननकट्थानािं	 दशानाम	्
आकृ्ीनािं	 स्ूचीिनिनिं	
कुव्वन्	ु ्ास	ु ्च	 नवद्यमानानािं	
नयनूकोणानाम	् अनिककोणानाम	्
एवञ्च	 समकोणानाम	् अनभज्ानिं	
कुव्वन्।ु	
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तव्चार््िु, ्च्च्व््िु तिख्िु ्च

1.	नकिं 	द्वौ	नयनूकोणवौ	पर्परिं	परूकवौ	भनव्मु	्अर््व तः	?
2.	नकिं 	द्वौ	अनिककोणवौ	पर्परिं	परूकवौ	भनव्मु	्अर््व तः	?
3.	नकिं 	द्वौ	समकोणवौ	पर्परिं	परूकवौ	भनव्मु	्अर््व तः?

5.2.2 सम्ूपरक-कोणः 
आयान्	ुकोणानािं	ननमननिनख्ान	्यगुमान	्पशयामतः	(आकृन्तः	5.6):

  

प्र्ास ंकुव्व्िु

1.	ननमननिनख त्ेष	ुकोण-यगुमतेष	ुक्मातः	परूकातः	सनन्	?	(आकृन्तः	5.5)
 

आकृतिः 5.5
2.	ननमननिनख त्ेष	ुकोणतेष	ुप्रतयतेकिं 	परूक्य	मापतः	कतः	अन््	?
(i)	45º	(ii)	65º	(iii)	41º	(iv)	54º
3.	द्योतः	परूककोणयोतः	माप्य	अन्रम	्12°इन्	अन््	।	कोणयोतः	मापतः	ज्ाय्ाम	्।
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आकृतिः 5.6
नकिं 	 भवन्तः	 पशयनन्	 य्	् प्रतयतेकम	् उपयु्वक-यगुमते	 (5.6	 इन्	आकृतयाम)्	 कोणमापानािं	 योर्तः	 180º	 इन्	 
प्रापय त्े	?	कोणानाम	्ए्ादृशातः	यगुमातः	समपरूककोणातः	(supplementary	angles)	इन्	कथयन त्े	।	यदा	द्वौ	
कोणवौ	समपरूकवौ	भव्तः	्दा	्नमधयव्मी	प्रतयतेकिं 	कोणतः	अपर्य	कोण्य	समपरूकतः	इन्	कथय त्े	।

तव्चार््िु, ्च्च्व््िु तिख्िु ्च

1.	नकिं 	द्वौ	अनिककोणवौ	समपरूक-कोणवौ	भनव्मु	्अर््व तः?	
2.	नकिं 	द्वौ	नयनूकोणवौ	समपरूक-कोणवौ	भनव्मु	्अर््व तः?
3.	नकिं 	द्वौ	समकोणवौ	समपरूक-कोणवौ	भनव्मु	्अर््व तः?

प्र्ास ंकुव्व्िु

5.7	इन्	आकृतयािं	समपरूकोणानािं	यगुमान	्ज्ा्ुिं	प्रयासिं	कुव्वन्	ु:

	2.	ननमननिनख्तेष	ुकोणतेष	ुप्रतयतेकिं 	समपरूक्य	मापतः	नकिं 	भनवषयन्	?
											(i)	100º											(ii)	90º											(iii)	55º												(iv)	125º
3.		द्योतः	समपरूककोणयोतः	िरृ्-्कोण्य	मापतः	िघ-ुकोण्य	मापा्	्44°	अनिकम	्अन््	।	कोणयोतः	मापतः	ज्ाय्ाम	्।
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5.2.3. आस््नकोणः
ननमननिनख्ातः	आकृ्ीतः	पशयन्ु

यदा	 भवन्तः	 एकिं 	 पु् ्कम	् उद्ाटयनन्	 ्दा	
उपयु्वका	आकृन्तः	दृशय त्े	।	A	्था	्च	B	मधयते	
वयिं	 कोणानाम	् ए्ादृशिं	 यगुमिं	 प्रापनमुतः	 यन्मन	्
एकतः	कोणतः	अपरकोणतेन	सर	सिंिगनतः	अन््	।

क्यन्च्	् कारयान्य	 ्टीयररिंर््चरििं 	
(अररत्र्चरिम)्	पशयन्	ु।	कते नद्रनिनदवौ	त्रयतः	कोणातः	
नवद्यन त्े	यतेष	ुप्रतयतेकम	्अपरतेण	सर	सिंिगनम	्अन््।

   आकृतिः 5.8
A	् था	्च	B	इन्	द्योतः	शीष्वयोतः	उपरर	वयिं	प्रापनमुतः	य्	्कोणानाम	्एकतः	यगुमतः	अपरयगुमतेन	सर	सिंिगनतः	व ््व त्े।
ए त्े	कोणातः	एविं	सनन्	:

(i)		 त्ेषाम	्एकम	्उभयननष्िं	शीष्वम	्अन््
(ii)		 त्ेष	ुएका	उभयननष्तः	भजुतः	अन््	्था	्च
(iii)		् ते	भजुातः	उभयननष्ातः	न	सनन्	,	भजुातः	उभयननष्भजु्य	एकन्मन	्पक्ते	सनन्	।

प्र्ास ंकुव्व्िु

1.नकम	्1	्था	्च	2	इतयनतेन	अङ्नक्वौ	कोणवौ	आसननवौ	््तः	?
[आकृन्तः5.9(i)		-(v)]	यनद	ए्वौ		आसननवौ	न	््तः	्दा	उचय्ाम,्	नकमथ्वम	्?

2.	5.10	आकृतयािं,	नकिं 	ननमननिनख्ातः	कोणातः	आसननातः	सनन्	?
(a)	∠AOB	्था	्च	∠BOC	(b)	∠BOD	्था	्च	∠BOC	्वीयोत्र्य	पनुष्िं	कुव्वन्	ु।	
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तव्चार््िु ्च्च्व््िु तिख्िु ्च

नव्चारयन्	ु्च्च्वयन्	ुएवञ्च	निखन्ु
1.	नकिं 	द्वौ	आसननकोणवौ	सिंपरूकवौ	भनव्मु	्अर््व तः	?
2.	नकिं 	द्वौ	आसननकोणवौ	परूकवौ	भनव्मु	्अर््व तः	?
3.	नकिं 	द्वौ	अनिककोणवौ	आसननवौ	भनव्मु	्अर््व तः	?
4.	नकम	्एकतः	नयनूकोणतः,	अनिककोण्य	आसननतः	भनव्मु	्अर्वन्	?

5.2.4 रैतखक्ुग्ः

एकतः	रैनखकयगुमतः	(linear	pair)	ए्ादृशानाम	्आसननकोणानािं	यगुमतः	भवन्	यतेषािं	भजुातः	अनभुयननष्ातः	न	
सनन्,	नवपरर्नदनश	नवद्यमानातः	नकरणातः	नकरणातः	भवनन्	।

(i)		नकम	्∠1,	∠2	इन्	एकतः	रैनखकतः	यगुमतः	अन््	?	आम्
(ii)	नकम	्∠1,	∠2	इन्	एकतः	रैनखकतः	यगुमतः	अन््	?	नान््	(नकमथ्वम)्

आकृतिः 5.11 
5.11	(i)	इन्	उपयु्वकायाम	्आकृतयािं	पशयन्	ुय्	्सममखुातः	 नकरणातः	(यातः	∠1	्था	्च	∠2	इतयते्योतः	
उभयननष्ातः	भजुातः	न	सनन्)	एक्यातः	रतेखायातः	ननमा्वणिं	कुव्वनन्	।	अनतेन	प्रकारतेण	∠1	+	∠2	ए्योतः	मानिं	
180°	इन्	जाय्ते	।
रैनखकयगुम्य	कोणातः	समपरूकातः	भवनन्	।
नकिं 	भवन्भतः	्वपररवतेशते	यगुमानािं	प्रन्रूपानण	दृष्ानन	?
अविानतेन	अङ्कयन्	ुय्	्समपरूक-कोणानािं	यगुमतः	रैनखक-यगुमतः	्दवै	जाय त्े	यदा	प्रतयतेकम	्अपर्य	ननकटते	
्थापयते्	।
नकिं 	भवन्तः	् वकीयते	दनैनक-जीवनते	रैनखकयगुम्य	उदाररणानन	पशयनन्	?	शाकक ््वन-पट्टम	्(आकृन्तः	5.12)	
पशयन्	ु।	नकिं 	भवन्तः	वकुिं 	शकनवुनन्	य्	्क्रुपत्रम	्आिारफिकते न	सर	रैनखकयगुमिं	ननमा्वन्	?

	 एकतः	शाकक ््वनपट्टमतः	 										एकतः	ितेखनयातः	्थापकतः
क्रुपत्रम	्आिारतेण	सर	कोणानािं	रैनखक-यगुमिं	ननमा्वन्	।	 ितेखनी्थापकते न	सर	कोणानािं	रैनखक-यगुमिं	ननमा्वन्	।

आकृतिः  5.12
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पनुतः	ितेखनयातः	आिारम	्(आकृन्तः		5.12)	पशयन्	ु।	नकिं 	भवन्तः	वकुिं 	शकनवुनन्	य्	्ितेखनी	आिारतेण	सर	
रैनखकयगुमिं	ननमा्वन्	?

तव्चार््िु ्च्च्व््िु तिख्िु ्च

1.	नकिं 	द्वौ	नयनूकोणवौ	एकिं 	रैनखक-यगुमिं	ननमा्व्ुिं	शकनु् तः	?

2.	नकिं 	द्वौ	अनिककोणवौ	एकिं 	रैनखक-यगुमिं	ननमा्व्ुिं	शकनु् तः	?

3.	नकिं 	द्वौ	समकोणवौ	एकिं 	रैनखक-यगुम्य	ननमा्वणिं	क्ुां	शकनु् तः	?

5.2.5 उधवा्वधिराः सम्ुखकोणाः
अङ्कनीद्यिं	्वीकुव्वन्	ु्योतः	्च	मधयभार्ा्	्	रि्द्ारा	पर्परिं	िनिनिं	कुव्वन्	ु
यथा		5.14	इन्	आकृतयािं	दनश््व िं	व ््व त्े	।
अनतेन	 प्रकारतेण	 नननम््व ान	्∠1,	∠2,	∠3	 ,	 ्था	 ्च	∠4	 ्च्रुतः	 कोणान	्
पशयन्	ु।

∠1,	∠3	ए्योतः	उधवा्विरवौ	सममखुवौ	््तः	्था	्च	∠4,	∠2	ए्योतः	उधवा्विरवौ	सममखुवौ	््तः।

आकृति 5.15

प्र्ास ंकुव्व्िु

वदन्	ुकोणानािं	ननमननिनख्-यगुमतेष	ुक्मतः	रैनखक-यगुम्य	ननमा्वणिं	करोन्	?(आकृन्तः	5.13):

 

आकृन्तः	5.13

आकृतिः 5.14
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∠1,	्था	्च∠3	इतयते्वौ	वयम	्उधवा्विरणािं	सममखुकोणानाम	्(vertically	opposite	angles)	एकिं 	यगुमिं	
कथयामतः।
नकिं 	भवन्तः	उधवा्विरणािं	सममखुकोणानाम	्अनययगुम्य	नाम	दा्मु	्अर्वनन्	?
नकिं 	∠1	इन्	∠3	इतय्य	समानिं	दृशय त्े	?
नकिं 	∠2	इन्	∠4	इतय्य	समानिं	दृशय त्े	?
ए््	्प्रमाणीक्ु्वम	्आयान्	ुसव्वप्रथमिं	वयम	्उधवा्विर-सममखुकोणानािं	कृ त्े	वा््नवकजीवना्	्काननन्च्	्
उदाररणानन	पशयामतः	(आकृन्तः	5.15)।

प्र्ास ंकुव्व्िु
कन्मिंनचि्	्निनदवौ	प्रन्च्छतेदिं	कुव्वतयवौ	द्ते	l	्था	्च	m	इन्	रतेखते	आनिखन्	ु।	अिनुा	भवन्तः	∠1,	∠2,	∠3	एवञ्च	∠4	इन्	
अङ्नक ि्ं	क्ुां	शकनवुनन्	यथा	5.16	इन्	आकृतयािं	दनश््व म	्अन््	 ।	एकन्मन	्पारदनश्वक-कार्दते	अ्यातः	आकृ त्ेतः	एकाम	्
अनरुतेखप्रन्निनपिं	्वीकुव्वन्	ु।
	्ािं	मिूप्र त्ेतः	उपरर	्था	्थापयन्	ुयतेन	∠1	इन्	ननजप्रन्निनपिं	आच्छादयते्,्	∠2	इन्	ननजप्रन्निनपिं	 	 	आच्छादयते्	्,...
इतयानद	।	प्रन्च्छतेदन-निनदोतः	उपरर	एकाम	्अनणिं	्थापयन्	ु।	प्रन्निनपम	्180°	द्ारा	
भ्ामयन्	ु?	नकिं 	रतेखातः	पनुतः	समपान्नयतः	भवनन्	?

                                         
														इतयते ि्ं	भ्ामनयतवा																																																																		इतयते ि्ं	प्रापुिं	शकय त्े

आकृतिः5.16

वयिं	प्रापनमुतः	य्	्∠1	एवञ्च	∠3	इन्	कोणवौ	ननज	न्थ्ीतः	पर्परिं	पररव ््वय्तः	इतथमतेव	∠2	्था	्च	∠4	
अनप	ननज	न्थ्ीतः		पर्परिं	पररव ््वय्तः।
ए््	्सवां	रतेखानािं	 न्थन्पररव ््वनतेन	नवना	कृ्म।्	अनतेन	प्रकारतेण	∠1	=	∠3	एवञ्च	∠2	=	∠4	इन्	
अन््।	
वयम	्ए ि्ं	ननषकषां	प्रापनमुतःय्	्यनद	द्ते	रतेखते	अनयोनयिं	प्रन्च्छतेदिं	कुव्व्तः	् दा	अनतेन	प्रकारतेण	नननम््व ातः	उधवा्विरातः	
सममखुातः	कोणातः	समानातः	भवनन्	।
आयान्	ुजयानम त्ेतः	उपयोर्िं	कुव्वन्तः	वयिं	 	ए््	्प्रमाणीक्ुां	प्रय्ामरते	 ।	आर्च्छन्	ुl 
्था	्च	m	इन्	रतेखाद्यिं	्वीकुम्वतः	(आकृन्तः	5.17)।	वयिं	 ननमननिनख्-प्रकारतेण	ए ि्ं	
पररणामिं	्क्व सिंर््यकुतया	प्रापुिं	शकनमुतः	-
न्चन्यन्	ुl	्था	्च	m	इन्	रतेखाद्यिं	व ््व त्े	।	यते	पर्परम	्o	इन्	निनदोतः	उपरर	प्रन्च्छतेदिं	
कुव्व्तः	्था	्च	अनतेन	प्रकारतेण	∠1,	∠2,	∠3	्था	्च	∠4	ननमा्वनन्	।
वयिं	प्रमाणीक्ु्वम	्इच्छामतः	य्	्∠1	=	∠3	एवञ्च	∠2	=	∠4	
 आकृतिः 5.17
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इदानीम	्∠1	=	180º	–	∠2	(∠1	्था	्च	∠2	रैनखकयगुमिं	ननमा्वन्	अ्तः	∠1	+	∠2	=	180°)	
(i)	अनतेन	प्रकारतेण	∠3	=	180º	–	∠2	(∠2,	∠3	रैनखकयगुमिं	ननमा्वन्,अ्तः	∠2	+	∠3	=	180°)	
(ii)	अ्तः	∠1	=	∠3	[(i)	्था	्च	(ii)	द्ारा]	अनतेन	प्रकारतेण	वयिं	प्रमाणीक्ु्वम	्अरा्वमतः	य्	्∠2	=	∠4	
(प्रय््ाम)्।

               उदाहरण्	्15.18	इन्	आकृतयािं	ननमननिनख्ानाम	्अनभज्ानिं	कुव्वन्	ु:
(i)		 आसननकोणानािं	पञ्चयगुमातः	
(ii)		 त्रयतः	रैनखक-यगुमातः
(iii)		 उधवा्विराणािं	सममखुकोणानािं	यगुमद्यम	्।
स्ाधिा्न््
(i)		 आसननकोणानािं	 पञ्चयगुमातः	 ए त्े	 सनन्	 (∠AOE,	 ∠EOC),	

(∠EOC,	 ∠COB),	 (∠AOC,	 ∠COB),	 (∠COB,	
∠BOD),	(∠EOB,	∠BOD)

(ii)		 त्रयतः	रैनखकातः	यगुमातः	सनन्	(∠AOE,	∠EOB),	(∠AOC,	∠COB),	(∠COB,	∠BOD)
(iii)		उधवा्विरातः	सममखुकोणातः	सनन्	(∠COB,	∠AOD),	(∠AOC,	∠BOD)

प्रश्ाविी 5.1

1.	ननमननिनख त्ेष	ुकोणतेष	ुएकैक्य	परूकतः	ज्ाय्ाम	्-

                  

 

(ii)             

2	ननमननिनख त्ेष	ुकोणतेष	ुएकैक्य	समपरूकतः	ज्ाय्ाम	्:

 
(i)		 	 																											(ii)																																							(iii)

आकृतिः5.18

(i)

प्र्ास ंकुव्व्िु

1.		 दत्ायाम	्आकृतयािं	यनद
 ∠1	=	30º	इन्	अन््	्दा	∠2	एवञ्च	∠3	ज्ाय्ाम्
2.		 ननजसमीप्थानाम	्उधवा्विराणािं	कोणानाम्
	 एकम	्उदाररणिं	यच्छन्	ु।
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3.	 कोणानािं	ननमननिनख्-यगुमतेष	ुपरूकाणाम	्एवञ्च	सिंपरूकाणािं	पथृक्	अनभज्ानिं	कुव्वन्	ु:
(i)		 65º,	115º		 (ii)		 63º,	27º		 (iii)		112º,	68º
(iv)		 130º,	50º		 (v)		 45º,	45º		 (vi)	 80º,	10º

4.		 ए्ादृशतः	कोणतः	ज्ा्वयतः	यतः	्व्य	परूक्य	समानतः	्या्	्।
5.		 ए्ादृशतः	कोणतः	ज्ा्वयतः	यतः	्व्य	सिंपरूक्य	समानतः	भवते्	्।
6.		 दत्ायाम	्आकृतयाम	्∠1	एवञ्च	∠2	सिंपरूकवौ	््तः	।	यनद

∠1	इतयन्मन	्नयनू्ा	नरिय त्े	्दा	∠2	इतयत्र	नकिं 	पररव ््वनिं	भनवषयन्	यतेन	द्वौ	कोणवौ	पनुरनप	समानवौ	
एव	भवते्ाम	्।

7.		 नकम	्ए्ादृशवौ	कोणवौ	समपरूकवौ	भनव्ुिं	शकनु् तः	यनद	्योतः	द्वौ	अनप
(i)		 नयनूकोणवौ	््तः	 	
(ii)		 अनिककोणवौ	््तः	 	
(iii)		 समकोणवौ	््तः

8.		 एकतः	कोणतः	45º	 इतय्माद	्अनिकतः	व ््व त्े	 ।	 नकम	्अ्य	परूककोणतः	45º	 इतय्माद	् दीघ्वतः	अन््	
अथवा	45º	इतय्य	समानतः	अथवा	45º	अ्मा्	्िघ	ुअन््	?

9.		 सिंिगनायाम	्आकृतयाम	्-
(i)		 नकम	्∠1	इन्	कोणतः	∠2	इतय्य	आसननतः	अन््	?
(ii)		 नकम	्∠AOC	इन्	कोणतः	∠AOE	इतय्य	आसननतः	अन््	?
(iii)		 नकम	्∠COE	एवञ्च	∠EOD	रैनखकयगुमिं	ननमा्व्तः	?
(iv)		 नकम	्∠BOD	्था	्च	∠DOA	समपरूकवौ	््तः	?
(v)		 नकम	्∠1	इतय्य	उधवा्विरतः	सममखुकोणतः	∠4	इन्	व ््व त्े	?
(vi)	 5	इतय्य	उधवा्विरतः	सममखुकोणतः	कतः	व ््व त्े	?

10.		अनभज्ानिं	कुव्वन्	ुय्	्क्मातः	यगुमातः	
(i)		 उधवा्विरातः	सममखुकोणातः	सनन्	।	
(ii)		 रैनखकयगुमातः	सनन्	।	

11.		 ननमननिनख्ायाम	्आकृतयािं	नकम	्∠1	इन्	कोणतः	∠2	इतय्य	आसननिं	व ््व त्े	?	कारणिं	निखन्	ु।

12		 ननमननिनख त्ेष	ुप्रतयतेकन्मन	्x,	y	्था	्च	z	इतयते त्ेषािं	कोणानािं	मानिं	ज्ा ि्ं	कुव्वन्	ु।

																			(i)		 																																		(ii)
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13.		 ररक्थानानािं	पनू ा्ं	कुव्वन्	ु:
(i)		 यनद	द्वौ	कोणवौ	परूकवौ	््तः्दा	्योतः	मापानािं	योर्तः	_______	अन््	।
(ii)		 यनद	द्वौ	कोणवौ	सिंपरूकवौ	््तः्दा	्योतः	मापानािं	योर्तः	_______	अन््	।
(iii)		 रैनखकयगुम्य	ननमा्व्ारवौ	द्वौ	कोणवौ	_______________	भव्तः	।
(iv)		 यनद	द्वौ	आसननकोणवौ	सिंपरूकवौ	््तः्दा	्वौ___________	ननमा्व्तः	।
(v)		 यनद	रतेखाद्यिं	पर्परम	्एकन्मन	्निनदवौ	प्रन्च्छतेदिं	करोन्	्दा	उधवा्विरातः	सममखुकोणातः	सदवै	

___भवनन्	।
(vi)		 यनद	रतेखाद्यिं	पर्परम	्एकन्मन	्निनदवौ	प्रन्च्छतेदिं	करोन्	यनद	्च	उधवा्विराणािं	सममखुकोणाणाम	्

एकतः	यगुमतः	नयनूकोणतः	अन््,	्दा	उधवा्विराणािं	सममखुकोणाणाम	्अपरतः	यगुमतः________	
अन््	।

14.		सिंिगनायाम	्आकृतयािं	ननमननिनख्-कोणानािं	कृ त्े	नामानन	यच्छन्	ु:
(i)		 उधवा्विरतः	सममखुतः	अनिककोणतः	।
(ii)		 आसननतः	परूककोणतः	।			
(iii)		 समानतः	सिंपरूककोणतः	।
(iv)		 असमानतः	सिंपरूककोणतः	।
(v)		 आसननातः	कोणातः	यते	रैनखकयगुमिं	न	ननमा्वनन्	।	

5.3 रेखा-्ुग्ः
5.3.1 प्रतिच्ेतद््ः रेखाः

      
आकृतिः 5.19

 आिारते	् थानप ि्ं	शयामफिकम,्	रतेखाखण्ैतः	नननम््व म	्Y	इन्	अक्रम	्एविं	्च	जानिकाद्ारम	्
(जािक्द्ारम)्	 इतयते त्ेष	ु सवभेष	ु उभयननष्िं	 नकम	् अन््	 ?	 ए्ानन	 प्रन्च्छतेनद-रतेखानाम	् 
(intersecting	lines)	उदाररणानन	सनन्	(आकृन्तः	5.19)	।	द्ते	l	्था	्च	m	इन्	रतेखते	
प्रन्च्छतेदिं	कुव्व्तः	यनद	्योतः	एकतः	निनदतुः	उभयननष्तः	अन््	।	एषतः	उभयननष्निनदतुः	्योतः	
प्रन्च्छतेदनिनदतुः	इन्		कथय्ते	।

तव्चार््िु, ्च्च्व््िु तिख्िु ्च

5.20	इन्	आकृतयाम	्AC	्था	्च	BE	इन्	रतेखते	P	इन्	निनदवौ	प्रन्च्छतेदिं	कुव्व्तः।
AC	एवञ्च	BC	इन्	रतेखते	C	इन्	निनदवौ	प्रन्च्छतेदिं	कुरु्तः	।	AC	्था	्च	EC	इन्	रतेखते	C	निनदवौ	प्रन्च्छतेदिं	
कुरु्तः	।	प्रन्च्छतेनद-रतेखाखण्ानािं	दश	अनय-यगुमान	्ज्ा्ुिं	प्रयासिं	कुव्वन्	ु।
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नकिं 	 रतेखाद्यम	् अथवा	 रतेखाखण्द्यम	्आवशयकरूपतेण	 प्रन्च्छतेदिं	
कुया्व्	्?	नकिं 	भवन्तः	अ्याम	्आकृतयािं	द्योतः	रतेखाखण्योतः	यगुमान	्
ज्ा्मु	्अर्वनन्	यवौ	प्रन्च्छतेनदनवौ	न	््तः	?
नकिं 	द्ते	रतेखते	एकानिकते ष	ुनिनदषु	ुप्रन्च्छतेदिं	क्ुां	शकनवुनन्	?	अन्मन	्
नवषयते	नव्चारिं	कुव्वन्	ु।
                                     आकृतिः 5.20

प्र्ास ंकुव्व्िु

1.	ननज-पार््व्थ-पररवतेशा्	्ए्ादृशानन	उदाररणानन	ज्ा्ुिं	प्रयासिं	कुव्वन्	ुयत्र	रतेखातः	समकोणते	
प्रन्च्छतेदिं	कुव्वनन्	।
2.	एक्य	समिारुनत्रभजु्य	शीषभेष	ुप्रन्च्छतेनद-रतेखानभतः	नननम््व कोणानािं	मापतः	ज्ाय्ाम	्।
3.	एकम	्आय ि्ं	निखन्	ुप्रन्च्छतेदीरतेखानभतः	्च्शुमीषभेष	ुनवद्यमानानािं	कोणानािं	कोणानािं	मापतः	ज्ाय्ाम	्।
4.	यनद	द्ते	रतेखते	अनयोनयिं	प्रन्च्छतेदिं	कुव्व्तः,	्दा	्ते	सव्वदवै	अनयोनयिं	समकोणते	प्रन्च्छतेदिं	कुव्व्तः	?

5.3.2 ति ््वक् ्ेतद-रेखाः
कदान्च्	् भवन्भतः	 द्वौ	अथवा	 दव्यानिकवौ	 राजमार्गौ	िङ्घयन	् एकतः	 राजमार््वतः	 दृष्तः	 ्या्	्अथवा	 िरून	्
रतेिमार्ा्वन	्िङ्घयन	्एकतः	रतेिमार््वतः	दृष्तः	्या्	्।	ए्ैतः	न्य्वक्-्छतेनद-रतेखानािं	(transversal)	अनभुवतः	प्रापय त्े	
(आकृन्तः5.21)	।

                                         
	 																						(i)				 																																(ii)

आकृतिः 5.21
एका	ए्ादृशी	रतेखा	या	द्योतः	अथवा	दव्यनिक-रतेखानािं	नभनननिनदषु	ुप्रन्च्छतेदिं	करोन्,	न्य्वक्	्छतेनद-रतेखा	इन्	
कथय त्े	।	5.22	आकृतयािं	,	p	इन्	रतेखा	l	्था	्च	m	इन्	रतेखयोतः	न्य्वक्-्छतेनदरतेखा	अन््	।					
5.23	आकृतयािं,	p	एका	न्य्वक्	रतेखा	नान््	यद्यनप	एषा	l	एवञ्च	m	इन्	रतेखायोतः	प्रन्च्छतेदिं		करोन्	।	नकिं 	
भवन्तः	वकुिं 	शकनवुनन्	नकमथ्वम	्?

                         आकृतिः 5.22                                                 आकृतिः  5.23
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5.3.3 ति ््वक-्ेतदरेख्ा त्नत ््विकोणः
5.24	इन्	आकृ्वौ	भवन्तः	पशयनन्	य्	्	l	्था		्च	m	इन्	रतेखते	p	इतयनया	न्य्वक्-्छतेनदरतेखया	न्छद्यमाना	
अन््	।	अनतेन	प्रकारतेण	एक्तः	अष्	पय्वन्म	्अङ्नक्ानािं	कोणानािं	नवनशष्-नामानन	सनन्	।

अन्तः	कोणतः ∠3, ∠4, ∠5, ∠6,

िाह्तः	कोणतः ∠1, ∠2, ∠7, ∠8

सिंर््कोणानािं	यगुमातः
∠1	्था	्च	∠ 5, ∠2	्था	्च	∠6,
∠3 ्था	्च	∠ 7, ∠4	्था	्च	∠8,

एकान्राणाम	्अन्तःकोणानािं	यगुमातः ∠3	्था	्च	∠6, ∠4	्था	्च	∠5,

एकान्राणािं	िाह्कोणानािं	यगुमातः ∠1	्था	्च	∠8, ∠2	्था	्च	∠7,

न्य्वक्-्छतेदीरतेखायातः	 एकन्मन	्एव	भार्ते	
नननम््व ानाम	्अन्तःकोणानािं	यगुमातः

∠3, ्था	्च	∠5, ∠4	्था	्च	∠6,

नटपपणी-	5.25	इन्	आकृतयािं	∠1	एवञ्च	∠5	सदृशतेष	ु	सङ्र््-कोणतेष	ुननमननिनख ि्ं	सनममनि ि्ं	व ््व त्े	:
(i)			 नवनभननानन	शीषा्वनण	 	
(ii)		 न्य्वक्-्छतेनदरतेखायातः	एकन्मन	्एव	भार्ते	नननम््व ातः	भवनन्	।
(iii)		द्योतः	रतेखयोतः	साक्तेप-सिंर््-न्थन्ष	ु(उपररष्ा्	्अथवा	अि््ा्,्वाम्तः	अथवा	दनक्ण्तः)भवनन्	।	

आकृतिः 5.25
5.26	इन्	आकृतयाम	्	∠3	्था	्च	∠6	सदृशातः		अन्तः	एकान्रकोणातः
(i)	एषािं	नवनभननानन	शीषा्वनण	भवनन्	।
(ii)	न्य्वक्-्छतेनदरतेखायातः	सममखु-न्थतयािं	नननम््व ातः	भवनन्	।
(iii)	द्योतः	रतेखयोतः	‘मधयते’	न्थ्ातः	भवनन्	।

   
    आकृतिः 5.26

प्र्ास ंकुव्व्िु

1.	न्चन्यन्	ुय्	्रतेखाद्यिं	दत्म	्अन््।	ए्योतः	कृ त्े	भवन्तः	कन्	न्य्वक्-्छतेनद-रतेखातः	आितेनख्मु	्अर्वनन्	?
2.	यनद	एका	रतेखा	न्सणृािं	रतेखाणािं	न्य्वक्-्छतेनद-रतेखा	अन््	्दा	स्ूचयन्	ुकन्	प्रन्च्छतेनदनिनदवतः	सनन्	?
3.	ननजननकटव्मीतः	कन्पयातः	न्य्वक्-्छतेनद-रतेखातः	अनवतेषु्िं	प्रयासिं	कुव्वन्	ु।

 आकृतिः 5.24
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प्र्ास ंकुव्व्िु
प्रतयतेकम	्आकृतयािं	कोणयगुमाय	नाम	यच्छन्ु

5.3.4 स्ा्िराणां रेखाणां ति ््वक्-्ेतदरेखा
भवन्तः	्मरनन्	 नकिं 	य्	्समान्ररतेखातः	कातः	सनन्	?	ए्ातः	कन्मिंनचि्	््िते	ए्ादृशयतः	 रतेखातः	भवनन्	यातः	
पर्परिं	 न	 कुत्रानप	 नमिनन्	 ।	 नकिं 	भवन्तः	 ननमननिनख्ास	ुआकृन्ष	ुसमान्ररतेखाणाम	्अनभज्ानिं	 	क्ु्वम	्
अर्वनन्	(आकृन्तः	5.27)	।

आकृतिः 5.26

समान्ररतेखाणािं	न्य्वक्-्छतेनदरतेखा्तः	अ्ीव	रून्चकरातः	पररणामातः	प्रापयन्ते	।

एिा्न ्कुव्व्िु

एकिं 	रतेखाङ्नक ि्ं	कार्दिं	्वीकुव्वन्	ु।	द्ते	्थिूते	l	्था	्च	m	इन्	वण्वयु् ते	समान्ररतेखते	आनिखन्	ु।

l	्था	्चmइन्	रतेखयोतः	t	इन्	एकािं	न्य्वक्-्छतेनद-रतेखाम	्आनिखन्	ु		।	∠1्था	्च	∠2	इतयत्े वौ	समरूपवौ	कुव्वन्	ुयथा5.28	(i)	इन्	

आकृतयािं	दनश््व म	्अन््।	आनिनख्ायाम	्आकृतयाम	्एकम	्अनरुतेखणकार्दम	्(ट्तेनसिंर्	पतेपर)्थापयन्	ु।	l,	m्था	्चtइतयत्े ासािं	

रतेखाणािं	प्रन्निनपिं	ननमा्वन्।ु	अनरुतेखणकार्दम	्t	इतयत्े म	्अन	ु्ावतपय्वन ि्ं	सारयन्	ुयावतपय्वन्म	्l,	m	इतय्य	सिंपा्ी	न	भवत्े 	्।

	भवन्तः	प्रापनवुनन्	य्	्प्रन्निनपकृ्ायातः	आकृतयातः∠1	इन्	कोणतःमिूाकृतयातः	∠2	इतय्य	कोण्य	सिंपा्ी	जाय त्े	।	व््ु् तः	

भवन्तः	ननमननिनख्-पररणामान	्	अनरुतेखण्य	एवञ्च	अपसारण्य			नरियाकिापतेन	प्रमाणीक्ु्वम	्अर्वनन्	।

(i)	∠1	=	∠2								(ii)	∠3	=	∠4												(iii)	∠5	=	∠6												(iv)	∠7	=	∠8
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एषतः	नरियानवनितः	नननमननिनख ि्ं	्थयिं	्पष्ीकरोन्	:
यनद	द्ते	समान्ररतेखते	कयान्च्	्न्य्वक्-्छतेनदरतेखया	न्छद्यते त्े	् दा	सङ्र््कोणानािं	प्रतयतेकिं 	यगुम्य	मापतः	समानतः	
भवन्	।

अ्य	 पररणाम्य	 उपयोर्िं	 कुवा्वणातः	 वयम	्
एकम	् अनयिं	 रून्चकरिं	 पररणामिं	 प्रापनमुतः।	
5.29	इन्	आकृन्म	्अविोकयन्	ु ।	यदा	 l	
्था	्च	m	इन्	समान्ररतेखातः,	 t	इन्	रतेखया	
न्छद्यते त्े	्दा	∠3	=	∠7	भवन्	।	(उधवा्विरतः	
सममखुकोणतः)

 आकृतिः 5.29
परन्	ु∠7	=	∠8	(सिंर््कोणतः)	अ्तः,	∠3	=	∠8
अनतेन	एव		प्रकारतेण	भवन्तः	दश्वनय्मु	्अर्वनन्	∠1	=	∠6.
अ्तः	वयिं	ननमननिनख ि्ं	पररणामिं	प्रापनमुतः

यनद	द्ते	समान्ररतेखते	कयान्च्	्न्य्वक्-्छतेनदनया	रतेखया	न्छद्यते त्े,	्दा	अन्तः	एकान्रकोणानािं	प्रतयतेकिं 	यगुमतः	
समानतः	भवन्

एषतः	नद््ीयतः	पररणामतः	अ्मान	्एकम	्अनयरून्चकरिं	र्णुिमां	प्रन्	नयन्	।
पनुतः	5.29	इन्	आकृतयािं	दत्ाितेखतेन,	∠3	+	∠1	=	180°	(∠3	्था	्च	∠1	इन्	रैनखकयगुमिं	ननमा्व्तः)

एिा्न ्कुव्व्िु

आकृतिः 5.28
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नकन्	ु∠1	=	∠6	(अन्तः	एकान्रकोणयोतः	एकतः	यगुमतः)
अनतेन	प्रकारतेण	वयिं	वकुिं 	शकनमुतः	य्	्∠3	+	∠6	=	180°	।
इतथमतेव	∠1	+	∠8	=	180°	अनतेन	प्रकारतेण	ननमननिनख्-पररणाम्य	प्रानपतः	भवन्	:

यनद	द्ते	समान्ररतेखते	कयान्च्	्न्य्वक्-्छतेनदनया	रतेखया	न्छद्यते त्े	्दा		न्य्वक्	–	्छतेनदनयातः	रतेखायातः	एक्यामतेव	
नदनश	नननम््व कोणानािं	प्रतयतेकिं 	यगुमतः	समपरूकतः	भवन्	।

ससुिंर््ाकृ्ीतः	अविानते	्थापयन्तः	भवन्तः	ए्ान	्पररणामान	्अ्ीव	सरि्या	्म्ुां	शकनवुनन्	:
सिंर््कोणानािं	कृ त्े	‘F’	इन्	आकारम	्अविानते	्थापयन्ु

एकान्रकोणानािं	कृ त्े	‘Z’	इन्	आकारम	्अविानते	्थापयन्ु

एिा्न ्कुव्व्िु

समान्ररतेखाणाम	्एकिं 	यगुमिं	्था	्च	एकािं	 न्य्वक्-्छतेनदरतेखाम	्आनिखन्	ु ।	कोणान	्मापनयतवा	उपयु्वकानािं	त्रयाणािं	कथनानािं	
ननरूपणिं	कुव्वन्	ु।

एिा्न ्कुव्व्िु

																														l m																																									a b																																							l1,l2रतेखाद्यम	्अन््
t	इन्	एका	न्य्वक्छतेनदनी	रतेखा	अन््	।						c	इन्	एका	न्य्वक्छतेनदनी	रतेखा	अन््	।								t	इन्	एका	न्य्वक्छतेनदनी	रतेखा	अन््
                  ∠x=?																																											∠y=?																																	नकम∠्1=∠2	इन्	अन््	?
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5.4 स्ा्िररेखाणां ्परीक्षण् ्
भवन्तः	जाननन्	य्	्यनद	द्ते	रतेखते	समान्रते	््तः	्दा	एक्यातः	न्य्वक्-्छतेनदनयातः	रतेखायातः	साराययतेन	समान-
सङ्र््ाना्िं	 कोणानाम	् एकतः	 यगुमतः	 प्रापय त्े,	 समानानाम	् अन्तःकोणानाम	् एकतः	 यगुमतः	 प्रापय त्े	 ्था	 ्च	 
न्य्वक्	–	्छतेनदनयातः	रतेखायातः			एक्यािं	नदनश	नननम््व ातः	अन्तः	कोणातः	यते	समपरूकातः	भवनन्	।
यदा	द्ते	रतेखते	दत्ते	््तः	्दा	नकिं 	कचिन	ए्ादृशतः	नवनितः	
अन््	य्य	साराययतेन	ए्द	्अवतेक्णिं	क्ुां	शकय त्े	
य्	् दत्ते	 रतेखते	 समान्रते	 ््तः	 अथवा	 न	 ?	 जीवनतेन	
सर	 समिनि्ास	ु पररन्थन्ष	ु भव्ािं	 कृ त्े	 अ्य	
कवौशि्य	आवशयक्ा	भवन्	।

	 	 	 														आकृन्तः	5.30												आकृन्तः	5.31	
ए्ान	्खण्ान	्(5.30	आकृन्तः)	आितेनख्मु	्एकतः	वा््कुारतः	्क्क्य	वर््वम	्एवञ्च	मानपकािं	प्रयनुनक	।	
सतः	अनभयोर्िं	करोन्	य्	्ए त्े	समान्रातः	सनन्	।	कथम	्?
भवन्तः	 नकिं 	द्रषु्िं	शकनवुनन्	य्	् नकिं 	 त्ेन	सिंर््कोणातः	समानातः	्थापयन त्े	?	(अत्र	न्य्वक्–्छतेनदनी	रतेखा	 नकम	्
अन््?)

अ्तः	यदा	 	एका	 न्य्वक्–्छतेनदनी	रतेखा	द्ते	 रतेखते	इतथिं	क ््वयन्	य्	्सिंर््कते णानािं	यगुमातः	
समानातः	भवतेयतुः	्दा	रतेखातः	समान्रातः	भवनन्	।
Z	इन्	अक्रम	्(5.31	आकृन्तः)	पशयन्	ु।	अत्र	न्य्वक्	
खण्तः	समान्रतः	अन््	य्ोनर	एकान्रकोणतः	समानतः	अन््	।
यदा		एका	न्य्वक्	–्छतेनदरतेखा	द्ते	रतेखते	इतथिं	क ््वयन्	य्	्अन्तःएकान्रकोणानािं	यगुमतः	
समानतः	अन््,	 ्दा	 रतेखातः	 समान्रातः	 भवनन्	 ।	 एकाम	् l	 इन्	 रतेखाम	्आनिखन्	ु ।	
(आकृन्तः	5.32)।l	इन्	रतेखायातः	िमिव्ीम	्एकाम	्m	इन्	रतेखाम	्आनिखन्	ु।	एकािं	
रतेखाम	्p	इतयत्र	्था	आनिखन्	ुयतेन	p	इन्	m	इतय्य	िमिव्	््या्	्।	अनतेन	प्रकारतेण	

p	इन्	l	इन्	रतेखायातः	िमिोपरर	िमितः	अन््	।	भवन्तः	p	||	l	इन्	प्रापनवुनन्	कथम	्?	ए्द	्एदथ्वम	्अन््	
य्ोनर	भवन्तः	p	्था	आनिनख्वन्तः	यतेन	∠1	+	∠2	=	180°	इन्	अन््	।

आकृन्तः	5.32

																			l m																																																			l m																																								l	m,	p q
				t	इन्	एका	न्य्वक्छतेनदनी	रतेखा	अन््।															tइन्	एका	न्य्वक्छतेनदनी	रतेखा	अन््।						a,b,c,d	इन्	ज्ाय्ाम।्
                 ∠z=?																																																					∠x=?				
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अ्तः	यदा	 न्य्वक्-्छतेनदरतेखा	 रतेखाद्यिं	 ्था	क ््वयन्	 यथा	 न्य्वक्-्छतेनदरतेखायातः	 एक्यािं	 नदनश	 नननम््व ानाम	्
अन्तःकोणानािं	यगुमतः	समपरूकतः	अन््	्दा	रतेखातः	समान्रातः	भवनन्	।

एिा्न ्कुव्व्िु

											नकमl् II mइन्	अन््	?	नकमथ्वम	्														नकम	्l II mइन्	अन््	?						यनद	l		II	m्दाxइन्	नकम	्अन््	?

प्रश्ाविी 5.2

1.		 ननमननिनख्कथनतेष	ुप्रतयतेकन्मन	्कथनते	प्रयकु्य	र्णुिम््व य	वण्वनिं	कुव्वन्	ु(आकृन्तः	5.33)।
(i)	यनद	a	||	b,	्दा∠1	=	∠5
(ii)	यनद	∠4	=	∠6,	्दा	a	||	b.	
(iii)	यनद	∠4	+	∠5	=	180°,	्दा	a	||	b

	 	 	 									आकृन्तः	5.33																	आकृन्तः	5.34
2		 5.34	इन्	आकृतयािं	ननमननिनख्ानाम	्अनभज्ानिं		कुव्वन्	ु

(i)	सङ्र््कोणानािं	यगुमातः	 	
	(ii)	अन्तःएकान्रकोणानािं	यगुमातः
(iii)	न्य्वक्-्छतेनदनयातः	रतेखायातः	एक्यािं	नदनश	नननम््व ानाम	्अन्तःकोणानािं	यगुमातः
(iv)	उधवा्विरातः	सममखुकोणातः।

3.		 सिंिगनायाम	्आकृतयािं	यनद	p	||	q	भवते्	््दा	अज्ा्कोणान	्ज्ा्ुिं	प्रयासिं	कुव्वन्	ु।
4.		 यनदl	||	mअन््	्दा	ननमननिनख्ास	ुआकृन्ष	ुप्रतयतेकन्मन	्x	इतय्य	मानिं	ज्ाय्ाम्
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5.		 प्रदत्ायाम	्आकृतयािं	 द्योतः	 कोणयोतः	 भजुातः	 समान्रातः	 सनन्	 ।	 यनद	
∠ABC	=	70º	भवते्,््दा
	(i)∠DGC	इन्	ज्ाय्ाम	्।	
(∠)∠DEF	इन्	ज्ाय्ाम	्।

6.		 अिोदत्ास	ुआकृन्ष	ु ननण्वयिं	 ्वीकुव्वन्	ुय्	् नकम	् l	इन्	m	इतय्य	
समान्रिं	व ््व त्े	?

 
अस्ातिः का ्च्चा्व तवतहिा ?

1.		 वयिं	्मरामतः	य््
(i)		 एक्य	रतेखाखण््य	द्वौ	अन्निनद	ूभव्तः।
(ii)		 एक्य	नकरण्य	कते विम	्एकतः	एव	अन्निनदतुः	(््य	शीष्वम)्	भवन्	।
(iii)		एक्यातः	रतेखायातःक्यामनप	नदनश	कचिन	अनप	अन्तःनिनदतुः	न	भवन्	।

2.		 एक्य	कोण्य	ननमा्वणतः	् दा	भवन्	यदा	द्ते	रतेखते	(अथवा	नकरणवौ	अथवा	रतेखाखण्वौ)	अनयोनयिं	नमि्तः।

कोण्ुग्ः प्रति्ब्धिः

द्वौ	परूककोणवौ
द्वौ	समपरूककोणवौ
द्वौ	आसननकोणवौ

रैनखकयगुमतः

मापानािं	योर्तः	90°	अन््	।
मापानािं	योर्तः	180°	अन््	।
एकम	्उभयननष्शीष्वम	्एकञ्च	उभयननष्भजुा	भवन्	।
नकन्	ुकनञ्च्	्अनप	उभयननष्म	्अन््थतः	न	भवन्	।
आसननतः	एवञ्च	सिंपरूकतः	।

3.		 यदा	 l	 ्था	 ्च	 m	 इन्	 द्ते	 रतेखते	 	 	 अनयोनयिं	 नमि्तः	 ्दा	 वयिं	 वदामतः	 य्	् ए त्े	 रतेखते	 प्रन्च्छतेदिं	 
कुरु्तः	।	मतेिननिनदतुः	प्रन्च्छतेदनिनदतुः	इन्	कथय त्े	।	ए्ादृशयतः	रतेखातः	यातः	यावदनप	वि्वयामतः	अनयोऽनयिं	
न	नमिनन्	समान्ररतेखातः	इन्	कथयन्ते	।

4.		 (i)		 यदा	रतेखाद्यिं	प्रन्च्छतेदिं	करोन्	(सामानय्तः‘X’इन्	अक्रनमव	दृशय त्े)	् दा	वयिं	सममखुकोणानािं	
यगुमद्यिं	प्रापनमुतः	।	ए त्े		उधवा्विरातः	सममखुकोणातः	इन्	कथयन्ते	।	ए त्ेषािं	मापतः	समानतः	भवन्	।

(ii)		 द्योतः	अथवा	दव्यनिक-रतेखाणािं	नवनभनननिनदषु	ुप्रन्च्छतेदिं	कुव्व्ी	रतेखा	न्य्वक्-्छतेनदरतेखा		इन्	
कथय त्े	।

(iii)		 एकन्य्वक्–्छतेनदरतेखायातः	आितेखनिं	नवनभननप्रकारकातः	कोणातः	प्रापयन्ते	।
(iv)		 आकृतयािं	वयिं	प्रापनमुतः

कोणा्नां प्रकाराः दर्वत्िारः कोणाः

अन्तः ∠3,	∠4,	∠5,	∠6
िाह्तः ∠1,	∠2,	∠7,	∠8
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सिंर््तः
∠1	्था	्च	∠5,	∠2	एवञ्च	∠6
∠3	्था	्च	∠7,	∠4	एवञ्च	∠8

अन्तः	एकान्रतः ∠3	्था	्च	∠6,	∠4	एवञ्च	∠5
िाह्तः	एकान्रतः ∠1	्था	्च	∠8,	∠2	एवञ्च	∠7
न्य्वक्-्छतेनदनयातः	रतेखायातः	
एक्यािं	नदनश	नननम््व ातः	कोणातः

∠3	्था	्च	∠5,	∠4	एवञ्च	∠6

(v)	 यदा	 एका	 न्य्वक्-्छतेनदरतेखा	 द्योतः	 समान्ररतेखयोतः	 प्रन्च्छतेदिं	 करोन्	 ्दा	 वयिं	
ननमननिनख्ान	्रून्चकरसमिनिानप्रापनमुतः	 ।	सङ्र््-कोणानािं	प्रतयतेकिं 	यगुमतः	समानतः	
भवन्	।	
∠1	=	∠5,	∠3	=	∠7,	∠2	=	∠6,	∠4	=	∠8
अन्तः	एकान्रतः	कोणानािं	यगुमातः	समानातः	भवनन्	∠3	=	∠6,	∠4	=	∠5
न्य्वक्–्छतेनदरतेखायातः	एक्यािं	नदनश	नननम््व ानाम	्अन्तःकोणानािं	प्रतयतेकिं 	यगुमतः	समपरूकतः	
भवन्
∠3	+	∠5	=	180°,	∠4	+	∠6	=	180°


