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त्रिभुजम ्अथ च
तस्य गुणाः अ

ध्य
ा्य

ः 6

6.1 भूत्मका
भवन्तः दृष्टवन्तः य् ् त्रिभजुं त्रित्भतः रेखाखण ड्तः संवतृ्तमखु-सरलाकृत््तः अत््् । अ्य रिरीत्ि शरीराषात्ि, त््स्तः 
भजुातः रियतः च कोिातः भवत्न् । अरि एकं ABC इत्् त्रिभजुम ्(आकृत््तः 6.1) अत््् । अत््मन ्सत्न् -
भुजाः   AB , BC , CA 
कोणाः  ∠BAC, ∠ABC, ∠BCA 
शीराषात्ण A, B, C  
   आकृत्तः 6.1 
A इत्् शरीराषात्भमखु ंBC इत्् भजुा अत््् । त्कं भवन्तः AB इत्् भजुायातः सममखु-कोि्य नाम वकंु 
शकनवुत्न् ? भवन्तः जानत्न् य् ् त्रिभजुानां वर्गीकरिम ् (i) भजुानाम ् (ii) कोिानां च आधारेि कथं 
त्रिय्े।
(i) भुजाधारेण - त्िरमिाहुतः समत्वििाहुतः समिाहुतः चते्् ।
(ii) कोणाधारेण - नययूनकोितः, अत्धककोितः समकोितः च ।
उपयुषाकेन त्नरषाशषानेन सवषात्वधत्रिभजुानाम ्आकारािां प्रत््रूपात्ि उपमानात्न वा कार्रने त्ितवा त्नमाषान् ु। 
्वकीय-प्रत््रूपािां  सङ्र्रीनां प्रत््रूपडतः सह ्लुनां कुवषान् ु। 
आयान् ुत्रिभजुानां त्वरये इ्ोऽत्प अत्धकं ज्ा्ुं प्रयासं कुमषातः।

एतान ्कुरषानतु

 1. ABC इत्् त्रिभजु्य रणिाम ्अवयवानाम ्(त््सिृां भजुानां रियािां च कोिानाम)् नामात्न त्लखन् ु
 2. त्लखन्ु
(i)   PQR इत्् त्रिभजु्य Q इत्् शरीरषासतः सममखु-भजुा । (ii)  LMN इत्् त्रिभजु्य LM इत्् भजुायातः सममखुकोितः।
(iii) RST इत्् त्रिभजु्य RT इत्् भजुायातः सममखुशरीरषाम ्।
3. 6.2 इत्् आकृत््ं पशयन् ुत्रिभजुेर ुच प्रतयेकं त्रिभजु्य वर्गीकरि ंकुवषान् ु।
                                     (a) भजुानाम ्आधारेि                    (b) कोिानाम ्आधारेि
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6.2 त्रिभुजस्य माध्यत्मकाः
भवन्तः जानत्न् य् ्एक्य प्ररत्तरेखाखण््य लमिसमत्विभाजकतः कार्र्य वयाव ष्ान-प्रत्रियया कथं ज्ाय्े ।
कार्र-खण्ेन एकम ्ABC इत्् त्रिभजुं त्िनरन् ु(आकृत््तः 6.3) । अ्य एकां कात््च् ्भजुां कलपयन् ु
BC इत््  ्वरीकुवषान् ु। कार्र-वयाव ष्ान-प्रत्रियया BC इतय्यातः भजुायातः लमिसमत्विभाजकं जानन् ु। । 
कार्रोपरर वलय्य अध््लम ् BC इत्् भजुाम ् ‘D’ इतयत््मन ् त्िनरदौ त्िनत्त्त यतः ््य मधयत्िनरतुः  
अत््् । ‘A’ इत्् शरीरषाम ्‘D’ इतयनेन मलेयन् ु।

आकृत्तः6.3

AD इत्् रेखाखण्तः, यतः BC इत्् भजुायातः D इत्् मधयत्िनरमु ्A इत्् सममखुशरीरषेि मलेयत्् त्रिभजु्य 
एका माध्यत्मका व ष्ा्े ।
AB अथ च CA इत्् भजुडतः ्वरीकृतय अ्य त्रिभजु्य अनये वि ेमाधयत्मके आत्लखन् ु। 
माध्यत्मका, त्रिभुजस्य एकं शीरषं सममुखी-भुजस्य मध्यत्िन्ुना मेल्यत्त ।

त्रचार्यनतु, चचषा्यनतु त्लखनतु च

1.  एकत््मन ्त्रिभजुे कत्् माधयत्मकातः भत्व्मु ्अहषात््  ?
2.  त्कम ्एका माधयत्मका पयूिष्ा या त्रिभजु्य अन्तः एव त््थ्ा भवत्् ? (यत्र भवन्तः ए्् ्असतयम ्

अत्धर्चित्न् ््यातः त््थ्ेतः कृ्े एकाम ्आकृत््म ्आत्लखन्।ु)  
6.3 त्रिभुजस्य शीरषालमिाः
त्रिभजुाकारं संसषृ्टपरि्य एकं ABC इत्् खण्ं ्वरीकुवषान् ु । एनं च 
उतपरीत्िकायां वरि्ारत्ह्म ्ऊधवाषाधरम ्ऊधवगीकुवषान् ु। अ्य औननतयं 
त्कयर ्अत््् ? ए्र ्औननतयम ्A इत्् शरीराषा् ्BC  इत्् भजुा पयषान्ं 
रयूरतवम ्रयूर्ा वा अत््् । 
A इत्् शरीराषा् ्BC इत्् भजु-पयषान्म ्अनेकातः रेखाखण्ातः आलेत्ख्ुं 
शकय्े (आकृत््तः 6.5) । एर ुरेखाखण्ेर ु त्रिभजु्य औननतयं क्मतः 
रेखाखण्तः प्ररशषायत्् ?
सतः रेखाखण्तः यतः A इत्् शरीराषार ्अधतः सरल्या ऊधवाषाधरम ्BC इत्् 
भजुा पयषान्ं ््यां च लमिव् ्भवत्् एरतः अ्य औननतयं भवत्् ।
AL इत्् रेखाखण्तः अ्य त्रिभजु्य शरीरषालमितः अत््् । 
शरीरषालमि्य एकतः अन्त्िनरतुः त्रिभजु्य शरीरषे अपरश्च अन्त्िनरतुः 
सममखुभजुां त्नमगीयमािायां रेखायां त््थ्तः भवत्् । प्रतयेकं शरीराषार ्एकतः 
शरीरषालमितः आरिषु्ट ंशकय्े

(आकृत््तः 6.4) 

(आकृत््तः 6.5) 
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त्रचार्यनतु, चचषा्यनतु त्लखनतु च

1. एकत््मन ्त्रिभजुे कत्् शरीराषात्ि भत्व्ुं शकनवुत्न् ?
2. त्नमन-त्रिभजुेर ुA इत्् शरीरषात्िनरु् तः BC इत्् भजुा पयषान्म ्अनमुानेन शरीरषालमिम ्आत्लखन्।ु

 (i) नययूनकोितः (ii) समकोितः (iii) अत्धककोितः
आकृत्तः 6.6

3.  त्कम ्एकतः शरीरषालमितः सरडव पयूिष्ा या त्रिभजु्य आभयन्रं भवत््? (यत्र भवन्तः अत्धर्मयत्न् यर ्
ए्् ् सतयं नात््् ्त्हषा ््यातः त््थ्ेतः कृ्े एकाम ्आकृत््म ्आत्लखन् ु।) 

4.  त्कं भवन्तः ए्ादृश ंत्रिभजुं त्चन्त्य्ुं शकनवुत्न् य्य विदौ शरीरषालमिदौ ््य भजुे एव ््तः ?
5. त्कं क्यत्च् ्त्रिभजु्य माधयत्मका एव्च शरीरषालमितः एकड व रेखाखण्तः भत्व्मु ्अहषात्् ?
(सङ्के्तः 4 अथ च 5 प्रश्नयोतः कृ्े प्रतयेकं प्रकारक्य त्रिभजु्य शरीरषालमिम ्आकृषय अनवेरि ंकुवषान्)ु 

प्रश्ारली 6.1

1.   PQR इतयत््मन ्त्रिभजुे D इत्् त्िनरतुः QR इतय्य भजु्य मधयत्िनरतुः अत््् ।
 PM  _________________ अत््् ।
 PD  _________________ अत््् ।
 त्कम ्QM = MR इत्् अत््् ? 
2. त्नमनानां कृ्े अनमुानेन आकृत््म ्आत्लखन् ु-
 (a) ABC इतयत््मन ्त्रिभजुे BE इत्् माधयत्मका अत््् ।
 (b) PQR इतयत््मन ्त्रिभजुे PQ ्था च PR त्रिभजु्य शरीरषालमिदौ ््तः ।
 (c) XYZ इतयत््मन ्त्रिभजुे YL इत्् त्रिभजु्य शरीरषालमितः ््य ित्हषाभार्े अत््् ।
3.  आकृत््म ् आत्लखय पतु्ष्ट ं कुवषान् ु य् ् समत्वििाहुत्रिभजुे शरीरषालमितः अथवा माधयत्मका एकड व 

रेखाखण्तः भत्व्मु ्अहषात्् वा इत्् ।

एतान ्कुरषानतु

कार्रने त्िननातः ए्ातः आकृ्रीतः ्वरीकुवषान्ु
(i) समिाहुत्रिभजुम ्        (ii) समत्वििाहुत्रिभजुम ्अथ च           (iii) त्वरमिाहुत्रिभजुम्
ए्ेरां शरीरषालमिातः माधयत्मकातः च ज्ायन्ाम ् । त्कम ्भवन्तः ए्ास ुकात््च् ् त्वत्शष्ट्ां आपनवुत्न् ? 
्वकीयडतः सह सह आस ुआकृत््र ुचचाां कुवषान् ु।
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6.4 त्रिभुजस्य िाह्यकोणः एरञच अस्य गुणाः

एतान ्कुरषानतु
1. एकम ् ABC इत्् त्रिभजुम ् आत्लखन् ु अ्य च एकाम ् BC इत्् 
भजुाम ्एकां त्रश ंप्रत्् वधष्ा ाम ् (आकृत््तः 6.7)। C इतयत््मन ् त्िनरदौ 
ACD इत्् त्नत्मष्ा कोि ेधयानं यचिन् ु। एरतः कोितः ABC इतय्य 
ित्हभाषार्े त््थ्तः व ष्ा्े। वयम ्ए्म ्ABC इत्् त्रिभजु्य C इतयत््मन ्
शरीरषे त्नत्मष्ा -िाह्यकोिम ्इत्् कथयामतः ।
्पष्ट ं व ष्ा्े य् ्∠BCA अथ च ∠ACD त्मथतः संलगनकोिदौ ््तः। 
त्रिभजु्य शरेदौ ∠A ्था च ∠B इत्् कोिदौ ACD इत््

आकृत्तः 6.7
िाह्यकोि्य विदौ सममखुदौ अन्तःकोिदौ अथवा रयूर्थदौ अन्तःकोिदौ इत्् कथये्े । 
अधनुा त्ितवा अथवा प्रत््रूपम ् (trace copy) आराय ∠A अथ च ∠B इत्् संलगनं कृतवा ∠ACD  
इतय्य उपरर ्थापयन् ुयथा  6.8 इत्् आकृतयां प्ररत्शष्ा म ्अत््् ।
त्कम ्ए्दौ ∠ACD इत्् कोि ंपयूिष्ा या आचिारय्तः?
भवन्तः त्कं m ∠ACD = m ∠A + m ∠B इत्् वकंु शकनवुत्न् ?

2. यथा अ्मात्भतः पयूवां कृ्म ्। एकम ्ABC इत्् त्रिभजुम ्आराय ््य 
ACD इत्् िाह्यकोि ंत्नमाषान् ुचात्नरिकायातः साहाययेन ∠ACD, ∠A 
्था च ∠B इतये्दौ मापनं कुरु्ाम ्।
∠A + ∠B इतये्योतः योर्ं ज्ातवा ्योतः ्लुनाम ्∠ACD इतय्य                        
पररमािने कुवषान् ु । कोि-मापक्य साहाययेन ∠ACD इतय्य 
पररमाितः  ∠A + ∠B इतयनयोतः ्लुयतः भत्वषयत्् । यत्र पररमाि ेकात्प 
रियूत्ितः त्वद्य्े ्रा अनयोतः पररमाितः प्रायशतः ्लुयतः भत्वषयत्् ।

                       आकृत्तः 6.8

भवन्तः ए्दौ विदौ त्रियाकलापदौ कात्नत्च् ् अनयात्न त्रिभजुात्न ्वरीकृतय ्ेरां च िाह्यकोिान ् आत्लखय 
वयाह्ुां शकनवुत्न् । प्रत््वारं भवन्तः ए्र ्एव प्राप्यत्न् य् ्त्रिभजु्य िाह्यकोितः ््य वियोतः सममखुयोतः 
अन्तःकोियोतः योर््य ्लुयतः भवत्् ।
एकेन चरििदे्न अथवा ्कषा पयूिषात्वत्धना अत्प अ्य र्िु्य पतु्ष्ट ंक्ुां शकय्े । 
कस्यत्चत ्त्रिभुजस्य िाह्यकोणः सर्योः द्व्योः सममुखानतःकोण्योः 
्योगस्य तुल्यः भरत्त । 
्त्तम ् अत्सत : ABC इत्् त्रिभजुं ्वरीकुमषातः। ∠ACD इत्् अ्य 
त्रिभजु्य िाह्यकोितः अत््् । 
रत्शष्ा वयम ्अत््् : m ∠ACD = m ∠A + m ∠B
C इत्् शरीराषा् ्BA इत्् भजुायातः CE इत्् समान्राम ्एकां रेखाम ्आत्लखन् ु।                  आकृत्तः 6.9
औत्चत्यम्
चरणम ्   कारणात्न
(a) ∠1 = ∠x  (BA) || (CE) ्था च (AC) एका त््यषाक्-रेखा अत््् ।
  अ्तः एकान्रकोिातः समानातः भवेयतुः ।
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(b) ∠2 = ∠y (BA) || (CE) ्था च  (BD) एका त््यषाक् रेखा अत््् ।
  अ्तः सङ्र््कोिातः समानातः भवेयतुः। 
(c) ∠1 + ∠2 = ∠x + ∠y
(d) समप्रत्् ∠x + ∠y = m ∠ACD (6.9 इत्् आकृत्््तः) 
अ्तः ∠1 + ∠2 = ∠ACD
क्यत्च् ्त्रिभजु्य िाह्यकोितः ् ्य च वियोतः सममखुयोतः अन्कोियोतः अन्तः्थतः एरतः समिनधतः त्रिभजु्य 
िाह्यकोि्य र्िुनामना ज्ाय्े 

त्रचार्यनतु, चचषा्यनतु त्लखनतु च

1.  एक्य त्रिभजु्य िाह्यकोिातः त्भनन-त्भननप्रकारेि त्नमाषा्ुं शकयन्े । एर ुरियतः त्नमनप्रकारेि रत्शष्ा ातः 
सत्न् (आकृत््तः 6.10)

आकृत्तः 6.10
ए्र ्अत््ररचय त्रित्भतः प्रकारडतः अत्प िाह्यकोिातः त्नमाषा्ुं शकयन्े । ्ान ्अत्प अनमुानेन त्नमाषान् ु।

2.  क्यत्च् ्त्रिभजु्य एकत््मन ्शरीरषे त्कं त्नत्मष्ा दौ विदौ िाह्यकोिदौ इ्रे्रं समानदौ भव्तः ?
3.  क्यत्च् ्त्रिभजु्य एकतः िाह्यकोितः ््य च संलगन्य अन्तःकोि्य त्वरये भवन्तः त्कमत्प वकंु 

शकनवुत्न् ?
उ्ाहरणम ्1 6.11 इत्् आकृतयाम ्x इतय्य मानतः ज्ाय्ाम ्।
समाधानम ् सममखुानाम ्अन्तःकोिानां योर्तः = िाह्यकोितः
अथवा  50° + x = 110° 
अथवा   x = 60°                                                                    आकृत्तः 6.11

त्रचार्यनतु चचषा्यनतु त्लखनतु च

1.  प्रतयेकं रशायाम ्अन्तःसममखुकोिानां त्वरये भवन्तः त्कं वकंु शकय्े अपरन् ुिाह्यकोितः -
(i) एकतः समकोितः? (ii) एकतः अत्धककोितः?  (iii) एकतः नययूनकोितः ?

2.  त्कं क्यत्च् ्त्रिभजु्य कश्चन िाह्यकोितः एकतः सरलकोितः अत्प भत्व्मु ्अहषात्् ।

एतान ्कुरषानतु

1. कत््मतं्श्च् ्त्रिभजुे एक्य िाह्यकोि्य पररमािम ्70º इत्् अत््् अथ च अन्तःसममखुकोिरे ु एक्य  
पररमािम ्25º इत्् अत््् । त्वि्रीय्य अन्तःसममखुकोि्य  पररमाि ंज्ाय्ाम ्। 

2. क्यत्च् ् त्रिभजु्य वियोतः अन्तःसममखुकोियोतः पररमािदौ 60º ्था च 80º इत्् अत््् । ््य 
िाह्यकोि्य पररमाितः ज्ाय्ाम ्।

आकृत्तः 6.12  3. त्कम ्अ्याम ्आकृतयां कात्प रियूत्ितः व ष्ा्े (आकृत््तः 6.12) ? त्िपपिीं कुवषान् ु।
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प्रश्ारली 6.2

1. त्नमनाकृत््र ुx इत्् आज्ा्-िाह्यकोि्य मानं ज्ाय्ाम ्।

2. त्नमनत्लत्ख्ाकृत््र ुx इतय्य आज्ा्ान्तःकोि्य मानं ज्ाय्ाम ्।

6.5 त्रिभुजस्य अनतःकोणानां ्योग-गुणः
त्रिभजु्य रियािां कोिानाम ् इ्रे्रतः समिनध-प्ररशषाकतः अदु््-र्िुतः अत््् । ए्ं र्िु ं भवन्तः च्तु्भषातः 
त्नमनत्लत्ख्त्रियाकलापडतः रिषु्टम ्अथ च अत्धर्न्ुं शक्यत्न् ।
1. एकं त्रिभजुम ्आत्लखन् ु । अ्य रिरीन ्कोिान ् त्ितवा पथृक् - 

पथृक् कुवषान् ु। ए्ान ्अधनुा इतथं वयव्थरीकृतय ्थापयन् ुयथा 
6.13 इत्् आकृतयाम ्(i) एव्च (ii) ए्नमधये प्ररत्शष्ा ं व ष्ा्े ।

 ए्े रियतः अत्प कोिातः त्मत्लतवा एकं कोि ं त्नमाषात्न् । य्य 
पररमाितः 180° इत्् अत््् । अनेन प्रकारेि त्रिभजु्य रियािां 
कोिानां पररमािानां योर्तः180° इत्् भवत्् । आकृत्तः 6.13

2. ए्् ््थयं भवन्तः एकेन अनयत्वत्धना अत्प रिषु्ट ंशकनवुत्न् । क्यत्च् ्ABC इत्् त्रिभजु्य 
रिरीत्ि प्रत््रूपात्ि रचयन् ु(आकृत््तः 6.14) ।
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आकृत्तः 6.14

 ए्ात्न रिरीत्ि 6.15 इत्् आकृत््व् ्
मलेत्यतवा समयकया ्थापयन् ु।

	 ∠1 + ∠2 + ∠3 इतयाररीन ्
भवन्तः कथम ्अवलोकयत्न् ? 

 (त्कम ् अरि भवन्तः िाह्यकोिने 
समित्नध्र्िु ंरिषु्ट ंशकनवुत्न् ?)  आकृत्तः 6.15

3.  एकेन कार्र-खण्ेन त्क्चन एकं यथा ABC इत्् त्रिभजुम ्(आकृत््तः 6.16)त्िनरन् ु। ए्् ्
त्रिभजुं वरिीकृतय A इत्् शरीराषा् ्र्मयमानम ्AM इत्् शरीरषालमिं त्नधाषाररीकुवषान् ु(त्नधाषारर्ं कुवषान्)ु 
। अधनुा अ्य त्रिभजु्य रिरीन ्कोिभार्ान ््था वरिीकुवषान् ुयेन A, B ्था च C इत्् रिरीत्ि अत्प 
शरीराषात्ि M इतयत््मन ्त्िनरदौ त्मलेयतुः।

आकृत्तः 6.16
 भवन्तः पशयत्न् य् ्त्रिभजु्य रियतः कोिातः सत्ममलय एकं सरलकोि ंत्नमाषात्न् ।  पनुश्च एरतः त्रियाकलाप 

रशषायत्् य् ्त्रिभजु्य रियािां कोिानां पररमापानां योर्तः 180° इत्् भवत्् ।
4.  ्वरीयाम ्अभयासपतु्््कायां कात्नत्च् ्मनव्ाम ्ABC, PQR ्था च XYZ इत्् रिरीत्ि 

त्रिभजुात्न आत्लखन् ु । ए्ेरां सवषेरां त्रिभजुानां प्रतयेकं कोि्य मापम ्एकेन कोिमापकेन त्मतवा 
ज्ाय्ाम ्।

ए्ान ्मापान ््ात्लकारूपेि अनेन प्रकारेि त्लखन्-ु

 त्रिभजु्य नाम कोिानां पररमापातः रियािां कोिानां मापानां योर्तः

ABC
PQR
XYZ

m ∠A =     m ∠B =      m ∠C = 
m ∠P =     m ∠Q =      m ∠R = 
m ∠X =    m ∠Y =      m ∠Z =

m ∠A + m ∠B + m ∠C =
m ∠P + m ∠Q + m ∠R =
m ∠X + m ∠Y + m ∠Z =

मापने समभात्व्ातः रियूिरीतः धयायन ्भवन्तः प्राप्यत्न् य् ्अत्न्म े् ममभ ेरियािां कोिानां योर्तः 180° (अथवा 
प्रायशतः 180°) एव अत््् ।
पयूिष्ा या शदु्मापे समभवे सत्् वयम ्ए्र ्एव प्राप्यामतः य् ् त्रिभजु्य रियािां कोि-पररमापानां योर्तः 
180°इत्् भवत्् ।
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इरानीं भवन्तः ्वम ्ए्ं त्निषायं ्कषा पयूिषाकथनडतः चरििद्रूपेि प्र््ो्ुं शकनवुत्न् ।
कथनम ्  त्रिभजु्य रियािां कोि-पररमापानां योर्तः 
180°इत्् भवत्् । ए्् ् ्थयं प्रमािरीक्ुां वयं त्रिभजु्य 
िाह्यकोि-र्िु्य उपयोर्ं कुमषातः। 
्त्तम ्अत्सत : ABC इत्् त्रिभजु्य ∠1, ∠2 एव्च ∠3 

इत्् रियतः कोिातः सत्न् (आकृत््तः 6.17)। 
                                                    आकृत्तः 6.17
∠4 इत्् एकतः िाह्यकोितः अत््् यतः BC इत्् भजुाम ्D इत्् त्िनरपुयषान्ं वधषानेन उतपननं भवत्् । 
उपपत्त्तः  ∠1 + ∠2 = ∠4 (िाह्यकोि्य र्िुतः)
 ∠1 + ∠2 + ∠3 = ∠4 + ∠3 (उभयत््मन ्पक्े ∠3 इत्् योजनेन)  
त्कन् ु∠4 एव्च ∠3 इत्् रडत्खकयगुम ंत्नमाषा्तः । अ्तः ए्योतः योर्तः 180° इत्् अत््् ।   
अथाषा् ् ∠1 + ∠2 + ∠3 = 180° इत्् ।
आयान् ु समप्रत्् पशयामतः य् ् त्रिभजु्य ए्ं कोिर्िु ं त्वत्भनन-प्रकारेर ु वयं कथं प्रयोकंु 
शकनमुतःइत््
उ्ाहरणम ्2  6.18 इत्् प्ररत्ताकृतयाम ्m ∠P इतय्य मापतः ज्ाय्ाम ्।
समाधानम ् त्रिभजु्य कोिानां योर्र्िुने m ∠P + 47° + 52° = 180°
अ्तः   m ∠P = 180° – 47° – 52°= 180° – 99° = 81°

प्रश्ारली 6.3

1. त्नमनाङ्त्क्ास ुआकृत््र ुx इतय्य मानतः ज्ाय्ाम ्।

2.  त्नमनाङ्त्क्ास ुआकृत््र ुx ्था च y इतयनयोतः मानतः ज्ाय्ाम ्।

आकृत्तः 6.18
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त्रचार्यनतु, चचषा्यनतु त्लखनतु च

1.  त्कम ्अत्प ए्ादृश ंत्रिभजुं समभवम ्अत््् य्य विदौ कोिदौ समकोिदौ भव्ाम ्?
2.  त्कम ्अत्प ए्ादृश ंत्रिभजुं समभवम ्अत््् यत््मन ्विदौ कोिदौ अत्धककोिदौ भव्ाम ्?
3.  त्कम ्अत्प ए्ादृश ंत्रिभजुं समभवम ्अत््् यत््मन ्विदौ कोिदौ नययूनकोिदौ भव्ाम ्?
4.  त्कम ्अत्प ए्ादृश ंत्रिभजुं समभवम ्अत््् यत््मन ्रियतः कोिातः 60º इतय्मार ्अत्धकातः भवन् ु?
5.  त्कम ्अत्प ए्ादृश ंत्रिभजुं समभवम ्अत््् यत््मन ्रियतः कोिातः 60º इत्् भवत्न् । 
6.  त्कम ्अत्प ए्ादृश ंत्रिभजुं समभवम ्अत््् यत््मन ्रियतः कोिातः 60º इतय्य इतय्मा् ्नययूनातः भवन् ु?

6.6 दे्व त्रशेरत्रिभुजे - समिाहुः समत्द्विाहुः च

एकं त्रिभुजं ्यस्य त्तसणृां भुजानां मापः समानः स्यात ्समिाहु-त्रिभुजम ्इत्त उच्यते ।
एकम ्ABC इत्् समिाहुत्रिभजुम ् (आकृत््तः 6.19) रचयन् ु । अ्य प्रत््रूपम ्अथाषा् ्अ्यडव माप्य 
एकम ् अनयं समिाहुत्रिभजुं कार्रा् ् त्िनरन् ु । प्रथम ं
त्रिभजुं त््थररीकुवषान ् अ्य उपरर त्वि्रीयत्रिभजुम ् ए्् ्
प्रथम- त्रिभजुम ् आविृन ् ्थापयन् ु ।  त्वि्रीयत्रिभजुं 
प्रथमत्रिभजुं पयूिष्ा या आविृोत््। त्वि्रीयत्रिभजुं 
प्रथमत्रिभजुे केनात्प प्रकारेि पररभ्ामय ्थापयन्,ु ्े 
त्रिभजुे पनुतः अत्प त्मथतः आविृरी्तः। त्कं भवन्तः रिषु्ट ं
शकनवुत्न् य् ्यत्र त्रिभजु्य त््स्तः भजुातः समानातः ् यतुः 
्रा रियतः कोिातः अत्प समानमापातः एव भवत्न् । वयं त्नषकरां त्न्कासयामतः        आकृत्तः 6.19 
य् ्समिाहुत्रिभजुे (i) त््स्तः भजुातः समानमापातः भवत्न् । (ii) प्रतयेकं कोि्य मापतः 60° इत्् भवत्् ।
एकं त्रिभुजं ्यस्य द्व्योः भुज्योः मापः समानः स्यात ्समत्द्विाहु-त्रिभुजम ्इत्त उच्यते ।

आकृत्तः 6.20

प्र्यास ंकुरषानतु

1.  एक्य त्रिभजु्य विदौ कोिदौ 30º एव्च 80º इत्् ््तः। त्रिभजु्य ्ृ् रीयकोि ंजानन् ु। 
2.  क्यत्च् ् त्रिभजु्य एकतः कोितः 80º इत्् अत््् ्था च शरेकोिदौ समानदौ ््तः । समानकोियोतः 

प्रतयेकं कोि्य मापं जानन् ु।   
3.  क्यत्च् ् त्रिभजु्य त्रिर ुकोिरे ुअनपुा्तः 1:2:1 एवम ्अत््् । त्रिभजु्य रियतः कोिातः ज्ा्वयातः। 

त्रिभजु्य त्विधा वर्गीकरिम ्अत्प कुवषान् ु।
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कार्र-खण्ेन एकम ् XYZ इत्् समत्वििाहुत्रिभजुं त्िनरन् ु यत््मन ्  भजुा XY= भजुा XZ ्या् ्
(आकृत््तः 6.20)। ए्् ््था वरिीकुवषान् ुयेन Z इत्् शरीरां Y इत्् शरीरषे आचिात्र्ं भवे् ्। अधनुा  X इत्् 
शरीराषार ्र्मयमाना XM इत्् रेखा अ्य त्रिभजु्य समत्म्ाक्तः अत्््  (य्य त्वरये भवन्तः च्रुषाशऽेधयाये 
पत्िषयत्न्)। भवन्तः पशयत्न् य् ्∠Y ्था च ∠Z  इत्् इ्रे्रं पयूिष्ा या आविृरी्तः । XY एव्च XZ 
इत्् त्रिभजु्य समभजुे इत्् कथये्े । YZ आधारतः इत्् कथय्े, ∠Y एव्च ∠Z इत्् आधारकोिदौ ््तः 
यदौ पर्परं समानदौ भव्तः। 
अनेन प्रकारेि वयं त्नषकरां त्न्कासयामतः य् ्समिाहुत्रिभजुे (i) वि ेभजुे समररीरष्ा े यु् े भव्तः। 
(ii) समान-भजुात्भमखु ंकोितः समानतः भवत््।

प्र्यास ंकुरषानतु
1. प्रतयेकम ्आकृतयाम ्x इतय्य मानतः ज्ाय्ाम्

2. प्रतयेकम ्आकृतयाम ्x एव्च y  इतयनयोतः मानतः ज्ाय्ाम्

6.7 एकस्य त्रिभुजस्य द्व्योः भुज्योः माप्योः ्योगः

1. ्वरीये रिी्ाक्ेरिे A, B ्था च C इत्् रिरीन ्त्िनरयून ्अङ्कयन् ुये एक्यामवे रेखायां न 
भवेयतुः । चयूिषाकम ्(चयूना) आराय AB, BC ्था च AC इत्् पथतः त्नधाषारयन् ु। 

 ्वां का्चन त्मरिं वरन् ुय् ्सा त्नधाषारर्पथां प्रयजुय केनत्च् ्प्रकारेि A ्तः आरभय C 
इत्् पयषान्म ्आर्चिे् ्। उराहरिाथां सा सवषाप्रथमम ्AB इतयत््मन ्पत्थ ्तपश्चा् ्BC 
इतयत््मन ्पत्थ चत्लतवा अथवा  C इतयरि आर्चिे् ् अथवा AC इतयत््मन ्पत्थ चत्लतवा आकृत्तः 6.21
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साक्ा् ्C इतयरि आर्चिे् ्। यत्र सा क्चन अनयपनथानम ्(AB ्था च  BC ) ्वरीकररषयत्् ्रा 
्या अत्धकं चत्ल्वयं भत्वषयत्् ।

 अपरशबरडतः   AB + BC > AC  (i)
 अनेन प्रकारेि यत्र सा B इतय्मार ्आरभय A इतयरि प्राप्कुामा अत््् ्रा सवषाप्रथमम ्BC इत्् 

पनथानं ्तपश्चा् ् CA  इत्् पनथानं नडव ्वरीकररषयत्् प्रतयु्  सा BA इत्् पनथानं ्वरीकृतय साक्ा् ्B 
इतय्मार ्A इतयरि आर्त्मषयत्् ।

 ए्् ्ए्रथषाम ्य् ् BC + CA > AB  (ii)
 अनेन ्कषे ि वयं पशयामतः य् ्
    CA + AB > BC  (iii)
 अनेन ज्ाय्े य् ् क्यत्च् ् त्रिभजु्य वियोतः भजुयोतः मापयोतः योर्तः ्ृ् रीय-भजु्य मापार ् अत्धकतः 

भवत्् ।
2.  त्भननं त्भननं मापयु् ातः प्चरश लर-ुश्ाकातः (अथवा परटिकातः) ्वरीकुवषान् ु। ्ासां पररमापातः मनयन्ाम ्

6 सेणिरीमरीिर, 7 सेणिरीमरीिर, 8 सेणिरीमरीिर, 9 सेणिरीमरीिर, ..., 20 सेणिरीमरीिरपररत्म्ातः सत्न् ।
 ए्ास ु त््स्तः शलाकातः आराय त्रिभजुं त्नमाषा्ुं प्रय्न्ाम ् । त््स्तः त््स्तः श्ाकानां  त्वत्भननसमयूहान ्

्वरीकृतय ए्ां प्रत्रियां वयाहरन् ु।
 मनयन्ां सवषाप्रथमं भवन्तः 6 सेणिरीमरीिरपररत्म्ाम ् अथ च 12 सेणिरीमरीिरपररत्म्ां ररीरषाशलाकावियं 

्वरीकुवषात्न् । ्ृ् रीयशलाका 12 – 6 = 6 सेणिरीमरीिरपररत्म्ार ्अत्धका ररीराषा त्कन् ु12 + 6 = 18 
सेणिरीमरीिरपररत्म्ार ् लर ु ्वरीकरिरीया भत्वषयत्् । ए्् ् सवां कृतवा पशयन् ु ज्ानं च कुवषान् ु ए्् ्
त्कमथषाम ्अत््् । 

 एकं त्रिभजुं त्नमाषा्ुं भवन्तः त््स्तः शलाकातः अनेन प्रकारेि ्था चषेयत्न् येन ्ास ुकयोत्श्चर ् वियोतः 
शलाकयोतः ररीरष्ा योतः योर्तः ्ृ् रीयशलाकायातः रडरयाषार ्अत्धकं ्या् ्।

 अनया प्रत्रियया ए्् ्ज्ाय्े  य् ्एक्य त्रिभजु्य  वियोतः भजुयोतः मापयोतः योर्तः ्ृ् रीयभजुायातः मापार ्
अत्धकं भवत्् ।

3.  त्नज-अभयास-पतु्््कायां कात्नत्च् ्रिरीत्ि त्रिभजुात्न यथा ABC, PQR एव्च XYZ इत््  
त्नमाषान् ु(आकृत््तः 6.22)।

 
                (i)           (ii)       (iii)
                                                    आकृत्तः 6.22
्वकीयायातः मात्पकायातः सहाययेन ए्ेरां त्रिभजुानां भजुातः त्मतवा एकेन ्ात्लकारूपेि त्नमनप्रकारेि त्लखन् ु:

त्रिभजु्य नाम भजुानां मापतः त्कम ्ए्् ्सतयम ्अत््् ?

 ABC

AB ___ 

BC ___

CA ___

AB – BC < CA
___ + ___ > ___
BC – CA < AB
___ + ___ > ___
CA – AB < BC
___ + ___ > ___

(आम ्/ न )

(आम ्/ न )

(आम ्/ न )
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 PQR

PQ___

QR ___

 RP ___

PQ – QR < RP
___ + ___ > ___
QR – RP < PQ
___ + ___ > ___
RP – PQ < QR
___ + ___ > ___

(आम ्/ न )

(आम ्/ न )

(आम ्/ न )

 XYZ

XY ___

YZ___

ZX ___

XY – YZ < ZX
___ + ___ > ___ 
YZ – ZX < XY
___ + ___ > ___
ZX – XY < YZ
___ + ___ > ___

(आम ्/ न )

(आम ्/ न )

(आम ्/ न )

अनया प्रत्रियया अ्माकं र््ानमुान्य पतु्ष्टतः अत्प भवत्् । अ्तः वयं त्नषकरां त्नषका्यामतः यर ्एक्य 
त्रिभजु्य वियोतः भजुयोतः मापयोतः योर्तः ्ृ् रीय-भजु्य मापार ्अत्धकतः भवत्् । 
यरु्पर ् ए्र ् अत्प ज्ाय्े य् ् एक्य त्रिभजु्य कयोत्श्चर ् वियोतः भजुयोतः मापयोतः अन्रं ्ृ् रीयभजुायातः 
मापा् ्नययूनं भवत्् । 
उ्ाहरणम ्3  त्कम ्ए्ादृश ं त्रिभजुं समभवम ्अत््् य्य भजुानां पररमापातः 10.2 सेणिरीमरीिर,् 5.8 

सेणिरीमरीिर ््था च 4.5 सेणिरीमरीिरपररत्म्ातः भवेयतुः?
समाधानम ् मनयन्ां य् ्ए्ादृश ंत्रिभजुं समभवम ्अत््् । ्रानरीम ्अ्य  त्रिभजु्य कयोत्श्चर ्वियोतः 

भजुयोतः मापयोतः योर्तः ्ृ् रीय-भजु्य मापार ् अत्धकतः भत्वषयत्् । आयान् ु अवेक्ि ं
कृतवा पशयाम -

त्कम ्  4.5 + 5.8 >10.2? सतयम ्अत््् ।
त्कम ्  5.8 + 10.2 > 4.5? सतयम ्अत््् ।
त्कम ्  10.2 + 4.5 > 5.8? सतयम ्अत््् ।
अ्तः ए्ादृश ंभजुम् ्त्रिभजुं समभवम ्अत््् ।
उ्ाहरणम ्4  एक्य त्रिभजु्य कयोत्श्चर ्वियोतः भजुयोतः मापतः 6 सेणिरीमरीिर ्एव्च 8 सेणिरीमरीिर ्इत्् 
अत््् । अ्य ्ृ् रीयभजुायातः मापतः कयोत्श्चर ्वियोतः सङ्खययोतः मधये भत्वषयत्् ?
समाधानम ् वयं जानरीमतः य् ् त्रिभजु्य कयोत्श्चर ् वियोतः भजुयोतः योर्तः ्ृ् रीय-भजु्तः अत्धकतः 
भवत्् । अ्तः ्ृ् रीय-भजुतः प्ररत्तयोतः वियोतः भजुयोतः योर्ा् ्नययूना ्या् ्। अथाषा् ््ृ् रीयभजुा 8 + 6 = 14 
सेणिरीमरीिरपररत्म्ा् ्नययूना भत्वषयत्् ।
एरा ्ृ् रीय-भजुतः प्ररत्तयोतः वियोतः भजुयोतः अन्रार ् अत्धका ्या् ् । अथाषा् ् ्ृ् रीय-भजुतः 8 – 6 = 2 
सेणिरीमरीिरपररत्म्ार ्अत्धकतः भत्वषयत्् ।
्ृ् रीयभजुायातः मापतः 2 सेणिरीमरीिरपररत्म्ार ्अत्धकतः अथ च 14 सेणिरीमरीिरपररत्म्ा् ्नययूनतः ्या् ्।

प्रश्ारली 6.4

1.  त्कं त्नमन-प्ररत्तडतः भजुमापडतः त्कमत्प त्रिभजुं समभवम ्अत््् ?
(i) 2 सेणिरीमरीिर ्, 3 सेणिरीमरीिर,् 5 सेणिरीमरीिर ् 
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(ii) 3 सेणिरीमरीिर,् 6 सेणिरीमरीिर,् 7 सेणिरीमरीिर्
(iii) 6 सेणिरीमरीिर,् 3 सेणिरीमरीिर,् 2 सेणिरीमरीिर ्

2.  PQR इत्् त्रिभजु्य अभयन्रम ्O इत्् क्चन त्िनरु ं् वरीकुवषान्।ु 
त्कम ्ए्र ्उत्च्म ्अत््् य् ्
(i) OP + OQ > PQ? 
(ii) OQ + OR > QR?
(iii) OR + OP > RP?

3.  ABC इत्् त्रिभजु्य एका माधयत्मका AM इत्् अत्््। त्नत्रषाशन् ु
य् ्त्कम ्AB + BC + CA > 2 AM? 
(सङ्के्तः ABM ्था च AMC इतयनयोतः भजुास ुत्वचारं 
कुवषान्)ु

4.  ABCD इत्् एकं च्भुुषाजम ्अत्््।
त्कम ्AB + BC + CD + DA > AC + BD?

5.  ABCD इत्् एकं च्भुुषाजम ्अत््् । 
त्कम ्AB + BC + CD + DA < 2 (AC + BD)?

6.  एक्य त्रिभजु्य वियोतः भजुयोतः मापतः 12 सेणिरीमरीिर ््था च 15 
सेणिरीमरीिरपररत्म्तः अत््् । अ्य ्ृ् रीयभजुायातः मापतः कयोत्श्च् ्वियोतः मापयोतः मधये ्या् ्?

त्रचार्यनतु चचषा्यनतु त्लखनतु च

1. कत््मतं्श्च् ्त्रिभजुे त्कं ््य वियोतः कोियोतः योर्तः ्ृ् रीया् ्कोिा् ्सरडव अत्धकतः भवत्् ? 

6.8 समकोणत्रिभुजं तथा च पा्यथागोरसगुणः

ईसापयूवां  रषे् श्के एकतः ययूनानरी राशषात्नकतः पायथार्ोरसतः  समकोित्रिभजुेन समित्नध्म ्एकं महत्वपयूिषार्िुम ्
अजाना्,् यं वयम ् अत््मन ् अनभुार्े िोधयन्तः ्मतः। अ्तः अयं 
र्िुतः ््यडव नामना प्रत्थ्तः। व््ु् तः अ्य र्िु्य  ज्ानं केरात््च् ्
अनयरशेानां जनानाम ् अत्प आसरी् ् । भार्रीयतः र्त्ि्ज्तः िदौधायनतः 
अत्प अ्य र्िु-समकक््य एक्य र्िु्य पररचयम ्अररा् ्। 
 आकृत्तः 6.23
 अधनुा वयं पायथार्ोरसर्िु्य त्व््रेि अधययनं कुमषातः।
 समकोित्रिभजुे ् ्य भजुानां कृ्े त्वत्शष्टात्न नामात्न ररीयन्े । समकोि्य 
अत्भमखुं भजुं किषातः इत्् कथय्े । अनये रदौ भजुदौ समकोित्रिभजु्य पार्षातः इत्् 
कथय्े ।
ABC इत्् त्रिभजुे (आकृत््तः 6.23) B इत्् शरीरषे समकोितः त्नत्मषा्तः अत्््। 
अ्तः AC अ्य किषातः अत्््। AB ्था च BC इत्् ABC समकोित्रिभजु्य 
विदौ पार््वौ ् ्तः। क्यत्चर ्अत्प पररमाप्य एकं समकोित्रिभजुं ् वरीकृतय ् ्य अष्टदौ 
प्रत््रूपात्ि त्नमाषान्ु । उराहरिाथषाम ्एकं समकोित्रिभजुं ्वरीकुमषातः य्य किषा्य 
मापतः a इत्् मारिकम ््था च ््य वियोतः पार्षायोतः मापतः b इत्् मारिकम ्अथ च c इत््    आकृत्तः 6.24 
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मारिकम ्अत््् । (आकृत््तः 6.24) । एकत््मन ्कार्र ेएकसमानदौ पररमापवन्दौ वर््वौ त्नमाषान् ुय्य भजुानां 
मापतः b + c इतय्य ्लुयतः भवे् ्। इरानीं ्व्य अष्टस ुत्रिभजुेर ुचतवारर त्रिभजुात्न A इतयत््मन ्वर्षे अथ 
च चतवारर त्रिभजुात्न B इतयत््मन ्वर्षे ्थापयन् ुयथा त्नमनाकृतयां रत्शष्ा ं व ष्ा्े (आकृत््तः 6.25)। 

    A वर्षातः                           आकृत्तः 6.25                                 B वर्षातः 
भवन्तः जानत्न् य् ्विदौ वर््वौ एकरूपदौ अथाषा् ््लुयदौ ््तः ्था च नय््ात्न अष्टदौ त्रिभजुात्न अत्प ्लुयात्न 
सत्न्।
अ्तः A इतय्य अनाचिात्र्ं क्ेरिफलम ्= B इतय्य अनाचिात्र्ं क्ेरिफलम्
अथवा A इत्् वर्षा्य अन््थवर्षा्य क्ेरिफलम ्= B इत्् वर्षा्य अन्े वियोतः अनाचिात्र्योतः वर्षायोतः 
क्ेरिफल्य योर्तः अथाषा् ्

a2 = b2 + c2

एरतः पायथार्ोरसर्िुतः अत््् । ए्र ्अनेन प्रकारेि अत्प वकंु शकय्े – 

एकत््मन ्समकोित्रिभजुे
किषे त्नत्मष्ा वर्षातः = पार्षायोतः त्नत्मष्ा योतः वियोतः वर्षायोतः योर्तः

पायथार्ोरसर्िुतः र्त्ि्े एकतः अ्रीव महत्वपयूिषार्िुतः अत््् । अत्रिमास ु  कक्ास ुए्र ्
एकेन साधयरूपेि त्वत्धपयूवषाकम ् अत्प साधत्यषयामतः । अधनुा अ्य ्ातपयां समयकया 
अत्धर्चिामतः।
ए्रनसुारेि कत््मतं्श्च् ् समकोित्रिभजुे किषा-त्नत्मष्ा वर्षा्य क्ेरिफलं पार-त्नत्मष्ा वर्षायोतः 

क्ेरिफल्य योर््य ्लुयं भवत्् ।
एकं वर्ाषाकारं कार्र ं् वरीकृतय ् ्य उपरर एकं समकोित्रिभजुं त्नमाषान् ु। अ्य भजुास ुवर्ाषािां 
क्ेरिफलं ज्ाय्ाम ्अ्य च साधय्य वयवहाररकरूपेि अवेक्ि ंत्रिय्ाम ्(आकृत््तः 6.26) ।
यत्र त्कमत्प त्रिभजुं समकोित्रिभजुम ्अत््् ्त्हषा ्त््मन ्पायथार्ोरसर्िुतः प्रयकुतः भवत्् । 
अधनुा यत्र कत््मतं्श्च् ्समकोित्रिभजुे पायथार्ोरसर्िुतः सतयम ्अत््् ्रा त्कम ्ए्र ्एकं 
समकोित्रिभजुं भत्वषयत्् ?
(वयम ्ए्ादृशरीतः सम्यातः त्वलोमरी-सम्यातः इत्् कथयामतः) वयम ्अ्य प्रश्न्य उत्तरं रा्ुं 
प्रयत््षयामह े। समप्रत्् वयं रशषात्यषयामतः य् ्यत्र कत््मतं्श्च् ्त्रिभजुे कयोत्श्च् ्वियोतः भजुयोतः 
वर्षायोर्तः ्ृ् रीयायातः भजुायातः वर्षा्य ्लुयतः अत््् ्रा ्् ्त्रिभजुं समकोित्रिभजुं भवे् ्। आकृत््तः 6.26

एतान ्कुरषानतु

1. 4 सेणिरीमरीिर,् 5 सेणिरीमरीिर ््था च 6 सेणिरीमरीिरपररत्म्ान ्भजुम्तः रिरीन ्वर्ाषान ् कार्रा् ्त्िनरन् ु
। ए्ेरां रियािां वर्ाषािां रिरीत्ि शरीराषात्ि मलेयन्तः ्था वयव्थरीकृतय त्नरधन् ुयेन ्ेरां भजुात्भतः एकं 
त्रिभजुं प्राप्ं भवे् ्(आकृत््तः 6.27)। अनेन प्रकारेि प्राप्-त्रिभजुं कार्र ेअङ्कीकुवषान् ु।
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अनया प्रत्रियया ज्ाय्े य् ् पायथार्ोरसर्िुतः केवलं ्रडव प्रयजुय्े यरा त्रिभजुम ् एकं समकोित्रिभजुं 
भत्वषयत्् ।
  अ्तः अ्मात्भतः ए्् ््थयं प्रापय्े ।

यत्र कत््मतं्श्च् ्त्रिभजुे पायथार्ोरसर्िु ं्रा एव प्रयोकंु शकनमुतः यरा ्् ्समकोित्रिभजुं भत्वषयत्् ।

उ्ाहरणम ्5 एक्य त्रिभजु्य भजुातः 3 सेणिरीमरीिर,् 4 सेणिरीमरीिर ्् था च 5 सेणिरीमरीिरपररत्म्ातः ररीराषातः 
सत्न् । त्कं ्् ्एकं समकोित्रिभजुम ्अत््् इत्् त्नधाषारर्ं कुवषान् ु?  

समाधानम ् 32 = 3 × 3 = 9, 42 = 4 × 4 = 16, 52 = 5 × 5 = 25
वयं पशयामतः य् ्32+ 42 = 52

अ्तः ए्् ्त्रिभजुम ्एकं समकोित्रिभजुम ्अत््् ।
धयानं यचिन् ु - कत््मतं्श्च् ् समकोित्रिभजुे किषातः ररीरष्ा मतः भजुतः भवत्् । अत््मन ् उराहरि े 5 
सेणिरीमरीिरपररत्म्ा ररीरषातः भजुतः एव किषातः अत््् ।
उ्ाहरणम ्6   ABC इत्् त्रिभजु्य C इत्् समकोितः अत््् । यत्र AC = 5 सेणिरीमरीिरपररत्म्ा 

्था च BC = 12 सेणिरीमरीिरपररत्म्ा अत््् ्रा AB इत्् भजु्य रडरयां ज्ा्ं जानन् ु। ।
समाधानम ् सहाया्ाथषाम ्अनमुानेन एकाम ्उपयकुाम ्आकृत््ं रचयामतः । (आकृत््तः 6.28)
पायथार्ोरसर्िुने

AB2 = AC2+ BC2

 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169 = 132 
AB2 = 132 अ्तः AB = 13 इत्् अत््् ।

अथाषा् ्AB इतय्यातः भजु्य रडरयां 13  सेणिरीमरीिरपररत्म्म ्अत्््  ।        आकृत््तः 6.28
धयानं यचिन् ु-  भवन्तः पयूिषावर्षा-सङ्खयातः अत्भज्ाा्मु ्अभाजय-र्िुनखण्-त्वत्ध ंप्रयोकंु शकनवुत्न्।

 अ्य त्रिभजु्य रिरीन ् कोिान ् मान् ु । भवन्तः रिक्यत्न् य् ्
ए्ेर ुकश्चन अत्प  समकोितः नात््् । धयानं यचिन् ुय् ्

 42 + 52 = 62, 52+ 62 = 42 ्था च 62 + 42 = 52

2. उपयकुां प्रत्रियाम ् 4 सेणिरीमरीिर,् 5 सेणिरीमरीिर ् ्था च 
7 सेणिरीमरीिरपररत्म्ान ् भजुम्तः रिरीन ् वर्ाषान ् आराय पनुतः 
आचरन् ु। अत््मन ्पयाषाये भवन्तः एकम ्अत्धककोित्रिभजुम 

प्राप्यत्न् । अरि धयानं यचिन् ुय् ्42 + 52 = 72 इतयात्रतः।                     आकृत्तः 6.27

एतान ्कुरषानतु
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एतान ्कुरषानतु

आकृत्तः 6.29

प्रश्ारली 6.5

1.  PQR इत्् एकं त्रिभजुम ्अत््् य्य P इत्् समकोितः अत्््। यत्र PQ = 10 सेणिरीमरीिरपररत्म्ं 
्था च PR = 24 इत्् सेणिरीमरीिरपररत्म्ं भवे् ््रानीं QR इत्् ज्ाय्ाम ्।

2.  ABC इत्् एकं त्रिभजुम ्अत््् य्य C इत्् समकोितः अत््् । यत्र AB = प्चत्वंशत््तः (25)
सेणिरीमरीिरपररत्म्ं ्था च AC = 7 इत्् सेणिरीमरीिरपररत्म्ं भवे् ््रा BC इत्् ज्ाय्ाम ्।

3.  त्भत्त्तम ्अवलमबय प्चरशमरीिरपररत्म्म ्(15) ररीरष्ा य एक्य त्नतःश्णेयातः पारदौ त्कत््चर ्रयूरे सं्थापय 
भयूत्म्तः विारशमरीिरपररत्म्ं (12) उचचडतः त््थ्ं वा्ायनपयषान्ं प्रापनोत्् । त्भत्त्त्तः त्नतःक्ेणयातः-पारयोतः 
रडरयां ज्ाय्ाम ्।  

4.  त्नमनत्लत्ख्ेर ुभजुानां क्मातः समयूहातः एकं त्रिभजुं त्नमाषान्ुं शकनवुत्न् ?
(i) 2.5 सेणिरीमरीिर,् 6.5 सेणिरीमरीिर,् 6 सेणिरीमरीिर्
(ii) 2 सेणिरीमरीिर,् 2 सेणिरीमरीिर,् 5 सेणिरीमरीिर्
(iii) 1.5 सेणिरीमरीिर,् 2सेणिरीमरीिर,् 2.5 सेणिरीमरीिर्
समकोित्रिभजुे सत्् ््य समकोिम ्अत्प पररत्चनवन् ु।

5.  एकतः वकृ्तः भयूत्म्तः प्चमरीिरपररत्म्ा् ् (5) उपररष्टा् ् रियूित्् वकृ््य च त्शर्भार्तः भयूत्म ं ््य 
आधारार ्विारशमरीिरपररत्म्ं (12)  रयूरं ्पशृत्् । वकृ््य औननतयं ज्ाय्ाम।्

6.  PQR इतयत््मन ्त्रिभजुे Q इत्् कोितः 25º ्था च R इत्् कोितः 65º ््तः
त्नमनत्लत्ख्ेर ुक्म् ्कथनं सतयम ्अत््् ?
(i) PQ2 + QR2 = RP2

(ii) PQ2 + RP2 = QR2

(iii) RP2+ QR2 = PQ2

7.  एक्य आय््य ररीरष्ा ा चतवाररंशतसेणिरीमरीिरपररत्म्ा (40) व ष्ा्े ््य च त्वकिषातः 
एकचतवाररंशतसेणिरीमरीिरपररत्म्तः (41) व ष्ा्े । अ्य पररमापं जानरी् ।

8.  एक्य समच्भुुषाज्य त्वकि्वौ रो्शसेणिरीमरीिरपररत्म्तः (16) ्था च त्रिंशतसेणिरीमरीिर-्पररत्म्तः ( 
30) ््तः । अ्य पररमापं ज्ा्ं कुरू् ।
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त्रचार्यनतु, चचषा्यनतु त्लखनतु च

1.  PQR इत्् त्रिभजुे P इत्् एकतः समकोितः अत््् । अ्य ररीरष्ा मा भजुा क्मा अत््् ?
2.  ABC इत्् त्रिभजु्य B इत्् एकतः समकोितः अत्््। अ्य ररीरष्ा मा भजुा क्मा अत््् ? 
3.  क्यत्च् ्समकोित्रिभजु्य ररीरष्ा मा भजुा क्मा भवत्् ?
4.  कत््मतं्श्चर ्आय्े त्वकिषे त्नत्मष्ा -वर्षा्य क्ेरिफलं ््य रडरयषे त्व््तृयां च त्नत्मष्ा -वर्ाषािां क्ेरिफल्य 

योर््य समानं भवत्् । ए्र ्िदौधायनप्रमयेम ्अत््् । अ्य पायथार्ोरसर्िुने ्लुनां कुवषान् ु।

असमात्भः का चचाषा कृता ? 
1.  एक्य त्रिभजु्य त्तस्ः भुजाः रियतः च कोणाः अ्य रड् अर्यर्याः इत्् कथयन्े ।

2.  क्यत्च् ् त्रिभजु्य एकं शरीरां ््य च अत्भमखु ंभजुायातः मधयत्िनरनुा मलेयमानं रेखाखण्ं ््य 
एका मात्ध्यका इत्् भवत्् । एकत््मन ्त्रिभजुे त््स्तः माधयत्मकातः भवत्न् ।

3.  क्यत्च् ् त्रिभजु्य एक्मा् ् शरीराषा् ् ््य सममखु-भजुायाम ् आत्लत्ख्ं लमिं त्रिभजु्य एकतः 
शरीरषालमितः इत्् कथय्े । एकत््मन ्त्रिभजुे रियतः शरीरषालमिातः भवत्न् । 

4.  क्यत्च् ्त्रिभजु्य िाह्यकोणः कात््चर ्एकां भजुम ्एकामवे त्रशम ्प्रत्् वधषानेन त्नत्मष्ा ं भवत्् ।
5.  िाह्यकोि्य एकतः र्िुतः त्रिभजु्य िाह्यकोि्य पररमापतः,््य वियोतः सममखुान्तःकोियोतः योर््य 

समानतः भवत्् ।

6.  त्रिभजु्य कोिानां योर्-र्िुतः एक्य त्रिभजु्य रियािां कोिानां योर्तः अशरीतयतु्तरडकश्त््रिरीपररत्म
्तः(180°) इत्् भवत्् ।

7.  एकं त्रिभजुं य्य प्रतयेकं भजु्य मापतः समानतः भवे् ्समिाहुत्रिभुजम ्इत्् कथय्े । समिाहुत्रिभजु्य 
प्रतयेकं कोितः रष्रीत््रिरीपररत्म्तः (60°) भवत्् ।

8.  एकं त्रिभजुं य्य केत्च् ् विदौ भजुदौ पररमापे समाने भवे्ां समत्द्विाहुत्रिभुजम ् इत्् कथय्े । 
समत्वििाहुत्रिभजु्य असमाना भजुा ््य आधारतः इत्् कथय्े ्था च आधारे त्नत्मष्ा दौ कोिदौ पर्परं 
समानदौ भव्तः ।

9.  त्रिभजु्य भजुानां समिद्र्िुातः -
 त्रिभजु्य कयोत्श्च् ्वियोतः भजुयोतः मापयोतः योर्तः ्ृ् रीय-भजु्य मापना् ्अत्धकतः भवत्् ।
 त्रिभजु्य कयोत्श्च् ्वियोतः भजुयोतः मापयोतः अन्रं ्ृ् रीय-भजु्य मापना् ् नययूनं भवत्् । ए्दौ र्िुदौ 

क्यत्च् ् त्रिभजु्य रचनायातः समभावनाकथने उपयोत्र्नदौ भव्तः अपरन् ु ््य रियािांपररमापातः 
रत्तातः ्यतुः।

10.  समकोित्रिभजुे समकोिात्भमखु ंभजुतः कणषाः ्था च अनये वि ेभजुे ््य पार्श्वौ इत्् कथय्े ।

एतान ्कुरषानतु 

ज्ानरधषाकः त्रि्याकलापः
आकृ्रीतः संयोजय अथवा रिोित्यतवा पायथार्ोरससाधयं अनेकत्वत्धत्भतः सात्ध्म।् एर ु त्वत्धर ुकत््चन एकरिरीकृतय ्ातः एकं 
कोष्कं कृतवा प्र््वुन् ु।
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11.  पा्यथागोरसगुणः
 एकत््मन ्समकोित्रिभजुे किष्ा य वर्षातः = ््य वियोतः पारयोतः वर्षायोतः योर्तः।
 यत्र एकं त्रिभजुं समकोित्रिभजुं नात््् ्रा एरतः पायथार्ोरसर्िुतः नडव प्रयजुय्े । एरतः र्िुतः ए्् ्

्थयं त्नधाषाररीक्ुषाम ्उपयोर्री भवत््  य् ्त्कमत्प प्ररत्त ंत्रिभजुं समकोित्रिभजुम ्अत््् अथवा नात््् ।


