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7.1 भूमिका
अधनुा भवन्तः अ्ीव महत्वपरूाां ज्ामम्सङ्कलपनां ‘सवावाङ्गसम्ाम'्अमधगम्मानातः समन् । मवशषे््ा,
भवन्तः मरिभजुानां सवावाङ्गसम्ा्ातः मवष्े बहु मकममप पमिष्मन्। सवावाङ्गसम्ाम ्अमधगन्ुं, व्ं काश्चन 
मरि्ातः करिष्ामतः।  

मरिभुजानां सरावाङ्गसिता

अ
ध्

ा्
ः 7

एतान ्कुरवानतु 

एकप्रकािस् (denomination) मिमिकाद्व्ं सवीकुववान् ु(आकृम्तः 7.1)। एकां मिमिकाम ्अपि मिरटिका्ातः उपरि स्ाप्न् ु। 
भवन्तः मकं पश्मन् ?

                                                   
                                     आकृमतः 7.1
एका मिमिका अपिमिमिकां परूव्ा ्ा आवरृोम् । अस् अ्थोऽमस् ्् ् मिमिकाद्व्ं 
एकस् एव आकािस् एकस् ि एव मापस् अमस् । ए्ादृशामन वस्मून ‘सवावाङ्गसमम’् 
इम् कथ््े । भवम्भतः प्र्कु्ा मिमिकाद्व्ं पिसपिं सवावाङ्गसम ंव व्ा्े । सवावाङ्गसमवस्मून 
अन्ोन्ं श्प्रम्श्ं प्रम्मिप्तः भवमन् ।
मकम ्अधनुा भवन् ुवकंु् शकनमुन् ्् ्मनमनवस्मून सवावाङ्गसमामन समन् अ्वा न ?
1. एकस्ोद्ोगस् क्िुपरिम ्[(आकृम्तः 7.2 (i))]
2. एकस् परिपसु्कस् (िेिि पैड) पषृ्ामन [आकृम्तः7.2 (ii)] 
3. एकस्ैव (पैमकि) समुपष्टकामन [आकृम्तः 7.2  (iii)] 
4. एकस्ैव (साँिा) उपकिेरमवशषेरे [आकृम्तः 7.2  (iv)]
   आकृम्तः 7.2
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 द्व्ोतः वस्नुोतः सवावाङ्गसमस् समबनध-प्रमरि्ा ‘सवावाङ्गसम्ा’ इम् कथ््े । अमसमन ्अध्ा्े, व्ं 
केविं ्िे (आधािे) मनममव्ा ानाम ्आकृ्ीनां मवष्े एव ििवाम्ष्ामतः ्द्मप सवावाङ्गसम्ा्ातः एकतः 
साधािरतः मवष्तः अमस् ्स् उप्ोगं व्ं मरि-आ्ाममभ्तः (3-Dimensional) आकािेभ्तः अमप 
कुमवातः इदानीं व्ं ्िे मनममव्ा ानाम ्ए्ादृशीनाम ्आकृ्ीनां सवावाङ्गसम्ा्ातः मवमधपवूवाकम ्अ ा्ं ज्ा्ुं 
प्र्म्ष्ामह े्ातः आकृ्ीतः व्ं पवूवा्तः जानीमतः।

7.2 तलाकृतीनां सरावाङ्गसिता
अरि आकृम्द्व्ं पश्ामतः (आकृम्तः 7.3) । मकम ्ए्् ्आकृम्द्व्ं सवावाङ्गसमम ्अमस् ?

   
    (i)  (ii)

आकृमतः 7.3
 भवन्तः अध्ािोपरमवधतेः प्र्ोगं क्ुवाम ् अहवामन् । ए््ोतः मध्े एकस्ातः आकृ्ेतः प्रम्मिमपं 
(trace-copy) ििम्तवा अपिस्ाम ्आकृत्ाम ्स्ाप्मन् । ् मद ए्े आकृत्यौ अन्ोन्ं परूव्ा ्ा आवरृु् तः 
्दा ्े सवावाङ्गसमम ्इम् कथ््े । मद्व्ी्प्रकािेर, भवन्तः ए््ोतः मध्े एकाम ्आकृम्ं क व्ाम्तवा ्ां 
मद्व्ी्ाम ्आकृत्ां स्ापम््ुं शकनवुमन् । मकन् ुसावधानम ्! ्ाम ्आकृम्ं भवन्तः कम व्ा्वन्तः (अ्वा 
प्रम्मिमपं मनममव्ा वन्तः) ्स्ातः मोिनस् आस्िरस् ि सव्नरि्ा भव्ां कृ्े नामस् ।
7.3 आकृत्ाम ्मध्े,्मद  आकृम्तः F1, F2 आकृ्ेतः सवावाङ्गसमम ्अमस् ्दा व्ं मिमिष्ामतः F1 = F2
7.3 रेखाखण्ेषु सरावाङ्गसिता
द्वयौ िेिािणडयौ कदा सवावाङ्गसमयौ भव्तः ? अधतः दत् ंिेिािणड्ोतः ्गुमद्व्ं पश्न्ु
A  B P  Q
 C  D             R  S
 (ii)                          (ii)

आकृमतः 7.4
प्रत्ेकं िेिािणड्गुमस् प्रम्मिमपं मनमावा् अध्ािोपरमवधतेः प्र्ोगं कुववान् ु। आकृम्तः7.4(i) CD इत्स् 
प्रम्मिमपं ििम्तवा ए्ं AB इत्स्  उपरि स्ाप्न् ु । भवन्तः पश्मन् ्् ्  CD इम् AB  इत्े्ं 
परूव्ा ्ा आवरृोम् ््ा  C, A इम् मबनदयौ D.B इम् मबनदयौ मस््तः अमस् । अ्तः व्ं वकंु् शकनमुतः ्् ्द्वयौ 
िेिािणडयौ सवावाङ्समयौ स्तः व्ं ि िेमिष्ामतः AB ≅ CD ।
7.4 (ii) आकृ्ेतः िेिािणड्गुमा् ए्ं मरि्ाकिापं वािं वािं व्ाहिन् ु । मकं भवन्तः पश्मन् ? ए्यौ 
िेिािणडयौ सवावाङ्गसमयौ न स्तः । ए्् ्क्ं भवन्तः ज्ा्वन्तः ? ््ोमह ्दा एकतः िेिािणडतः मद्व्ी्स् 
उपरि स्ाप््े ्दा ्यौ अन्ोन्ं परूव्ा ्ा न आवरृु् तः । आकृम्तः 7.4 (i) मध्े  भवम्भतः दृष्ट ंस्ा् ् ्् ्
िेिािणड्गुमस् अन्ोन्ेन सह समुिेनम ्(matching) भवम् ््ोमह ््ोतः िेिािणड्ोतः दीरव्ा ा समाना 
व व्ा्े मकन् ु 7.4 (ii) आकृत्ाम ्ए्ादृशी मस्म्तः नामस् ।

्मद द्व्ोतः िेिािणड्ोतः दीरव्ा ा समाना (अ्ावा् ् ्लु्ा) व व्ा्े ्दा ्यौ सवावाङ्गसमयौ स्तः । ्मद ्यौ 
िेिािणडयौ सवावाङ्गसमयौ स्तः ्दा ््ोतः दीरव्ा ा समाना भवम् ।
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उपरि प्रदत् ं्थ्म ्अवधाने मनवेश्न्तः, ्दा द्वयौ िेिािणडयौ सवावाङ्गसमयौ भव्तः ्दा व्ं वदामतः ्् ्
िेिािणडयौ ्लु्यौ समानयौ वा स्तः, व्ं ि मििामतः AB = CD। (वस्ु् तः असमाकम ्अ व्ातः अमस् ्् ् 
 AB ≅ CD  ।
7.4 कोणानां सरावाङ्गसिता
अरि दत्ान ्ि्िुतः कोरान ्पश्न् ु(आकृम्तः 7.5)

           (i)                     (ii)           (iii)                          (iv)   
आकृमतः 7.5

∠PQR इत्स् प्रम्मिमपं (अकस) िि्न् ुए्ेन ि ∠ABC इत्े्म ्आव्ुां वा प्र््न्ाम ्।
ए्द ा्ं सववाप्र्म ंQ मबनदतुः, B इत्स् उपरि QP इत्े्ं ि BA इत्स् उपरि  स्ाप्न् ु । QR कुरि  
आगममष्म् । एषतः BC इत्स् उपरि भमवष्म्। 
अनेन प्रकािेर ∠PQR इत्स् समुिेनम ्∠ABC इत्नेन भवम्। 
अमसमन ्समुिेने ∠ABC ््ा ि ∠PQR सवावाङ्गसमयौ स्तः।
(ध्ानं ्च्छन् ु्् ्ए््ोतः समावाङ्गसम्ोतः कोर्ोतः मापतः(मापनम)् समानतः अमस्।)
व्ं मििामतः ∠ABC ≈ ∠PQR  (i)
अ्वा  m ∠ABC = m ∠PQR (अस्ां मस्त्ां परिमारतः 40°मवद््े)
 इदानीं भवन्तः ∠LMN इत्स् प्रम्मिमपं मनमावान् ु∠ABC इत्स् उपरि स्ाप्न् ु। M इत्े्ं 
B इत्स् उपरि ््ा ि ML इम् BA इत्स् उपरि स्ाप्न् ु। मकं MN, BC अस् उपरि आ्ाम् ? न, 
अस्ां मस््यौ एवं नामस् । भवन्तः अपश्न ््् ्∠ABC एवञि ∠LMN पिसपिं परूव्ा ्ा न आवरृु् तः। 
अ्तः ए्यौ सवावाङ्गसमयौ न स्तः।
(ध्ानं ्च्छन् ु∠ABC ््ा ि ∠LMN ए््ोतः परिमारतः समानतः नामस्) 
∠XYZ ््ा ि ∠ABC अमसमन ्मवष्े भवन्तः मकं क्म्ष्मन्  आकृम्तः  7.5 (iv) मध्े मकिर YX 
््ा ि  YZ रिमशतः मकिरतः BA ् ्ा ि BC इत्ाभ्ां दीरावा प्र्ी््े । अस् आधािेर भवन्तः मविािम््ुं 
शकनवुमन् ्् ्∠ABC, ∠XYZ इत्समा् ्िरतुः व व्ा्े । पिञि समिन् ु्् ्आकृत्ां मकिरतः केविं 
मदशम ्एव प्रदशव्ा म् न ् ुदीरव्ा ाम ्। भवन्तः द्रक््मन् ्् ्उभयौ कोरयौ अमप सवावाङ्गसमयौ स्तः।
व्ं मििामतः ∠ABC ≅ ∠XYZ  (ii)
अ्वा  m ∠ABC = m ∠XYZ
(i) ््ा ि (ii) इम् अवधाने मनवेश्न्तः, व्म ्एदमप िेमि्मु ्शकनमुतः
	 	 ∠ABC ≅ ∠PQR ≅ ∠XYZ
्मद द्व्ोतः कोर्ोतः परिमारतः समानतः भवे् ््दा ्यौ सवावाङ्गसमयौ भव्तः। ्मद कोरयौ सवावाङ्गसमयौ स्तः ्दा 
््ोतः परिमारतः अमप समानतः भवम् । कोरानां सवावाङ्गसम्ा परूव्ा ्ा ्ेषां समान्ा्ातः उपरि आश्ी््े 
््ा मह िेिािणडानां मस््ेतः मवष्े उक्म ्आसी् ्। ् ् ्द्वयौ कोरयौ सवावाङ्गसमयौ स्तः, द्वयौ कोरयौ सवावाङ्गसमयौ 
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इम् वकु्म ््यौ समानयौ इम् एव वदामतः ।, व्ं ि मििामतः   
	 	 ∠ABC = ∠PQR (अ्ावा् ्∠ABC ≅ ∠PQR)
7.5 मरिभुजानां सरावाङ्गसिता
असमामभतः दृष्ट ं्् ्िेिािणडयौ सवावाङ्गसमयौ भव्तः ्दा ््ोमवाध्े एकतः अपिस् प्रम्मिमपतः भवे् ्। अनेन 
प्रकािेर, द्वयौ कोरयौ सवावाङ्गसमयौ भव्तः ्मद ््ोतः मध्े एकतः मद्व्ी्स् प्रम्मिमपतः स्ा् ् । व्म ्ए्ां 
सङ्कलपनाम ्अधनुा मरिभजुेभ्तः अमप पश्ामतः।
 द्व ेमरिभजुे सवावाङ्गसम ेभव्तः ्मद ्यौ पिसपिं प्रम्मिप्यौ  स्तः एकं ि अपिस् उपरि स्ापनेन, ्यौ 
अन्ोन्ं परूव्ा ्ा आवरृु् तः।

आकृमतः 7.6
∆ABC ््ा ि ∆PQR समानाकाियौ समानपरिमारयौ ि मवद्े्े । ए्यौ सवावाङ्गसमयौ स्तः । अ्तः ए्यौ 
मनमनप्रकािेर दशवाम्ष्ामतः
	 	 ∆ABC ≈ ∆PQR

अस् अ्म ्अ व्ातः अमस् ्् ््मद भवन्तः ∆PQR इम् ∆ABC अस् उपरि स्ाप्मन्, ्दा P इम्  A 

अस् उपरि  Q, इम् B इत्स् उपरि ््ा ि R इम्  C इत्स् उपरि आ्ाम् । इत्मवे PQ, AB अस् 

अनमुदमश, QR, BC अस् अनमुदमश एवञि PR, AC अस् अनमुदमश आ्ामन् । ्मद प्रदत् ेसमुिने 

(correspondence) द्वयौ मरिभजुयौ सवावाङ्गसमयौ स्तः ् ु््ोतः सङ्ग्-भागातः (अ्ावा् ्कोरातः भजुातः ि) 

समानातः जा्न्े। अ्तः ए््ोतः सवावाङ्गसममरिभजु्ोतः,असमामभतः प्राप््े : 

संग्ामन शीषावामर A ््ा ि P, B ््ा ि Q, C ््ा ि R.

सङ्ग्ातः भजुातः AB एवञि PQ, BC ््ा ि QR , AC एवञि PR.

सङ्ग्ातः कोरातः ∠A एवञि ∠P, ∠B एवञि ∠Q, ∠C एवञि ∠R.

्मद  भवन्तः  ∆PQR इम् ∆ABC अस् उपरि ््ा आिोप्मन् ्् ्P, B इत्स् उपरि आगच्ेछ् ््दा 

मकम ्अपिशीषावामर अमप ््ा्ोग्ं समुमेि्ामन भमवष्मन्? ए्् ्आवश्कं नामस्? भवन्तः मरिभजुानां 

प्रम्मिपीतः सवीकृत् ए्् ्ज्ा्ुं प्र््न्ाम।् ए्् ्दशव्ा म् ्् ्मरिभजुानां सवावाङ्गसम्ा्ातः मवष्े ििव्ा न ्

न केविं कोरानां परिमारस् भजुानां दीरव्ा ा्ातः ि महत्वं मवद््े,अमप् ुशीषावारां  समुिेनम ्अमप ्द्वद ्

महत्वम ्आधत् े। उपरि प्रदत्ा्ां मस््यौ, समुिेनम ्एवम ्अमस् -

 A ↔P, B ↔ Q, C ↔ R

व्म ्ए््,् अनेन प्रकािेर अमप मिमि्ुं शकनमुतः  ABC ↔PQR
उदाहरणि ्1 ्मद  ∆ABC ््ा ि ∆PQR सुमेिनम् ABC ↔ RQP इत्स् अन्गवा्ं 

स्ा््,्दा  ∆ABC इत्स् ्ान् भागान् मििन्ु ्े मनमनस् सङ्ग्ातः स्ुतः।
 (i) ∠P                 (ii)  ∠Q      (iii)  RP
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सिाधानि ् ए्ां सवावाङ्गसम्ां सषुु् प्रकािेर अमधगन्मु,् आ्ान् ुव्म ्एकाम ्आकृम्म ्(आकृम् 
7.7) उप्ञुजमहे

आकृमत 7.7
अरि समुिेनम ् ABC ↔ RQP अमस् ।
  अ्ावा्A् ↔ R ; B ↔ Q; C ↔ P.
अ्तः  (i) PQ ↔ CB            (ii) ∠Q ↔ ∠B             (iii) RP ↔ AB

मरचार्नतु, चचवा्नतु मलखनतु च

्दा द्व ेमरिभजुे,कलपन्ाम ्ABC ््ा ि PQR, दत् ेस्ा् ्् ु््ोतः मध्े षड्
समभवसमुिेनामन भवमन्।्ेष ुद्व ेसमुिेने स्तः 
(i)    ABC ↔ PQR   ््ा ि   (ii)    ABC ↔ QRP
द्व्ोतः मरिभजु्ोतः कि-आऊि(cutouts)इम् प्र्जु् अन्ामन ितवारि समुिेनामन ज्ा्न्ाम ्। मकम ्इमामन 
सवावामर समुिेनामन सवावाङ्गसम्ां दशव्ा मन्  ?   अमसमन ्मवष्े मविाि्न् ु। 

प्रश्ारली 7.1

1.  मनमन-क्नामन पिू्न् ु
(a) द्वयौ िेिािणडयौ सवावाङ्गसमयौ भव्तः ्मद ------------- ।
(b) द्व्ोतः कोर्ोतः मध्े एकस् परिमारम ्70° अमस् । मद्व्ी्कोरस् परिमारम ्-------- अमस् । 
(c) ्दा व्म ्∠A = ∠B इम् मििामतः, वस्ु् तः असमाकम ्अ व्ातः भवम् --------- ।

2. वास्मवकजीवनेन समबमनध्ानां सवावाङ्गसमानाम ्आकािारां मकमञि् ्उदाहिरद्व्ं ्च्छन् ु।
3.  ्मद समुिेनं ABC ↔ FED अस् अन्गवा्े ∆ABC ≅ ∆FED अमस् ्दा मरिभजुस् अन्गवा्ं 

सवावान ्सङ्ग्द-समुिेनभागान ्मििन् ु।
4.  ्मद ∆DEF ≅ ∆BCA स्ा्,् ्दा ∆BCA इत्स् ्ान ्भागान ्मििन् ु्े मनमनानां संग्ातः 

भवे्तुः 
(i) ∠E (ii) EF (iii) ∠F (iv) DF

7.6 मरिभुजानां सरावाङ्गसिता्ै प्रमतबनधः
व्ं मनजदमैनकजीवने मरिभजुाकाि-संििनां प्रम्रूपारां ि प्र्ोगं कुमवातः । अ्तः ए्् ्ज्ा्ुं श्े् सकिं भमवष्म् 
्् ्द्व ेमरिभजुाकाियौ आकृ्ी कदा सवावाङ्गसम ेभमवष््तः । ्मद भव्तः मिपपरीपमुस्का्ां मरिभजुे मनममव्ा े 
स्तः भवन्तः प्रमामर्ं क्ुवाम ्इच्छमन् ्् ्मकं ्े आकृ्ी सवावाङ्गसम ेस्तः।
्दा प्रम् वािं भवन्तः ््ोतः मध्े एकं म्छतवा अपिस् उपरि अध्ािोपरमवधतेः (आिेपरम)् प्र्ोगं नैव क्ुां 
शकनवुमन् । ए्द ्अम्रिच् ्मद व्ं सवावाङ्गसम्ां सम्क् परिमारतैः मनमश्च्ं क्ुां शकनु् ाम ्महवा ए्् ्
अमधकोप्ोगी भमवष्म् । अस् ु््ा क्ुां प्र्तनं कुमवातः ।
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एका क्री्ा
अपपमूहोद्तः मिपपमूहोद्तः ि एकां रिरीडां रिरीड्तः । अपपमूहोद्ेन एकं मरिभजुम ्
(आकृम्तः7.8) मनममव्ा म ्।
सतः प्रत्ेकं भजुा्ातः दीरव्ा ाम ् अस् ि प्रत्ेकं कोरस् परिमारम ् अवधाने 
स्ामप्वान ्। मिपपमूहोद्तः ए्् ्सवां ध्ानेन न दृष्टम।् अपपमूहोद्,मिपपमूहोद्तः 
आह्व््े (िनुयौम् दे् ा ह)ै्् ् मकं सतः दत्ानां कम्प्सिूनानां आधािेर ्स्  
∆ABC  इत्स् प्रम्मिमपं मनमावा्ुं शकनोम् ।
अपपमूहोद्ेन दत्ातः सिूनातः प्र्जु् मिपपमूहोद्तः ∆ABC  इत्स् सवावाङ्गसमम ्
एकं मरिभजु-मनरवास् प्र्ासम ्अकिो् ्। रिरीडा आिभ्े । ध्ानेन ् ्ोतः वा्ावािापस् 
््ोतः ि रिरीडा्ातः अविोकनं कुववान् ु।
SSS क्री्ा
अप्ूिहोद्ः  ∆ABC  इत्स् एका भजुा 5.5 से.मी.अमस् । 
मिप्ूिहोद्ः  अन्ा सिून्ा अह,ं नैकामन मरिभजुामन मनमावा्ुं शकनोमम  (आकृम्तः 7.9) मकन् ुए्् ्
आवश्कं नामस् ्् ््ामन ∆ABC इत्स् एव प्रम्मिप्तः स्तुः । अह ं्ामन मरिभजुामन मनमावामम ्् ्मरिभजुं 
अमधककोर े(obtuse angled) अ्वा समकोर े(Right angled) अ्वा न्नूकोर े(acute angled) 
भमव्ुं शकनोम् । अरि कामनमि् ्उदाहिरामन दत्ामन समन् :

        (अमधककोरतः) (समकोरतः)                                (न्नूकोरतः)
आकृमतः 7.9 

अहम ्अन् भजुाभ्तः सवेच्छ्ा दीरव्ा ा्ातः प्र्ोगं कृ्वान ्। अनेन अह ं 5.5 से.मी. आधाि्ु् ामन बहूमन 
मरिभजुामन प्रापनोमम ।
अ्तः प्रदत्ने एकस् भजुस् दरै् य्ेर ∆ABC इत्स् प्रम्मिमपमनमावार,ं मम कृ्े समभवतः नामस् । 
अपपमूहोद्तः समीिीनम ् । अह ं्भु्म ्एकस्ातः अन्भजुा्ातः दरै् ा्ं ददामम । ∆ABC  इत्स्  द्व्ोतः 
भजु्ोतः दीरव्ा े (िमबाई्ाँ) 5.5 से.मी. ््ा ि 3.4 से.मी. स्तः।
मिपपवू व्ातः एषा सिूना अमप मरिभजुं मनमावा्ुं प्ावाप्ा नामस् । अह ंदत््ा सिून्ा बहुमन मरिभजुामन मनमावा्ुं 
शकनोमम ्् ्∆ABC प्रम्मिप्तः न भमवष्मन् ।
अरि कामनमि् ्मरिभजुामन दत्ामन समन् ्ामन मम वा्ावाम ्अङ्गीकुववामन् । 

          
   5.5 cm  5.5 cm                                    5.5 cm

आकृमतः 7.10
भव्तः मरिभजुस् सदृशां प्रम्मिमपं कश्चन अमप मनमावा्ुं न शकनोम्  ्मद केविं द्व्ोतः भजु्ोतः दीरव्ा ा दत्ा

आकृमतः 7.8
(अप्ूर य्ेण मनमिवातं मरिभुजि)् 
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स्ा् ्।
अप्ूिहोद्ः सम्क् अमस् । अहम ्भु्ं रि्ारां भजुानां परिमार ंददामम। ∆ABC मध्े मम पार्शये 
AB = 5 से.मी., BC = 5.5 से.मी. ््ा ि  AC = 3.4 से.मी.।

मिप्ूर व्ाः  अह ंमविाि्ामम ्् ्मरिभजुस् मनमावारम ्अधनुा समभवं स्ा् ्। अहम ्इदानीं प्र्ासं 
किोमम । आदयौ अह ंप्रम्रूपाकृम्म ्(िाका) मनमावामम ्ेन अह ंसिि््ा दीरव्ा ातः समिामम । अह ं
5.5 से.मी. BC आकषव्ा ामम ।
‘B’ इम् केनद्र ंमतवा, अह ं5 से.मी.मरिज्ा्ु् म ्एकं िापम ्आमििामम । ‘A’  मबनदतुः अमसमन ्
कुरिमि् ्मस््ं स्ा् ्। ‘C’ इम् केनद्र ंमतवा 3.4 से.मी. मरिज्ा्ु् म ्एकं िापम ्आमििामम ।

‘A’ मबनदतुः अमसमन ्कुरिमि् ्िापे अमप मस््ं स्ा् ्। अ्ावा् ्‘A’ मबनदतुः आकृष्ट-िापे मस््तः अमस् । 
अ्ावा् ्‘A’ द्व्ोतः िाप्ोतः प्रम्च्ेछदीमबनदतुः अमस् ।
अहम ्अधनुा A, B ््ा ि C इम्  रि्ारां मबनदनूां मस्म्ं जानन् ु । अहो । अहम ्ए्ान ्मिेम्तवा 
∆ABC इम् प्राप्ुं शकनोमम  (आकृम्तः 11)।
अप्ूिहोद्ः  बहु सम्क् ! अ्तः ∆ABC प्रम्मिमपं मनमावा्मु ्(अ्ावा् ्∆ABC इम् सवावाङ्गसम ंएकं 
मरिभजुं मनमावा्ुं) रि्ारां भजुानां दीरव्ा ा्ातः आवश्क्ा भवम् । मकं व्म ्ए्ां मस्म्ं भजुा-भजुा-भजुा 
(side-side-side) प्रम्बनध ंवकु्म ्अहावामतः।
मिप्ूर व्ाः मकम ा्ं न व्म ्ए्ं संक्ेपे, SSS इम् प्रम्बनध ंक््ामतः ।

SSS सरावाङ्गसिता्ाः प्रमतबनधः
्मद प्रदत्स् समुिेनस् अन्गवा्म,् एकस् मरिभजुस् म्स्तः भजुातः रिमशतः कस्मि् ्अन्स् 
मरिभजुस् सङ्ग्भजुानां समानातः स्तुः ्दा द्व ेमरिभजुे सवावाङ्गसम ेभव्तः।

उदाहरणि ्2 मरिभजु ABC ््ा ि PQR इत्न्ोतः AB = 3.5 से.मी., BC = 7.1 से.मी., AC =5 
से.मी., PQ = 7.1 से.मी., QR = 5 से.मी., ््ा ि PR = 3.5 से.मी.,अमस्। (आकृम्तः 7.1)। अवेक्र ं
कुववान् ु् ् ्मकं मरिभजुे सवावाङ्सम ेस्तः अ्वा न ? ् मद आम,् ् दा समुिेनसमबनध ंसांकेम्करूपेर मििन्।ु

सिाधानि ् अरि AB = RP (= 3.5 cm), 
  BC = PQ (= 7.1 से.मी.)
  AC = QR (= 5 से.मी.)  
 
 
  आकृमतः 7.12
ए्् ्दशव्ा म् ् ् ्पवूां मरिभजुस् म्स्तः भजुातः, मद्व्ी्स् मरिभजुस् म्स्रृां भजुानां ् लु्ातः समन् । अ्तः SSS 
सवावाङ्गसम्ा्ातः प्रम्बनधस् अन्गवा्ं, द्व ेमरिभजुे सवावाङ्गसम ेस्तः। उपरि दत्तैः समान्ा-समबनधतैः,ए्् ्
सािल्ेन द्रषु्ट ंशक््े । 
्् ्    A ↔ R, B ↔P ््ा ि C ↔ Q.
अ्तः  ∆ABC ≅ ∆RPQ
िहत्र्ूणणं तथ्ि ् सवावाङ्गसमानां मरिभजुानां नामस ु अक्िारां रिमसङ्ग्ान ् समबनधान ् दशव्ा म् । 
अनेन प्रकािेर, ्दा भवन्तः ∆ABC ≅ ∆RPQ, मििमन् । भवम्भतः ज्ा््े ्् ्A, R इत्स् उपरि 
B,P इत्स् उपरि C, Q इत्स् उपरि, AB , RP इत्स्ां मदमश, BC , PQ अस्ां मदमश AC , RQ 
इत्स्ां मदमश व्वा्े ।

 आकृमतः 7.11
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उदाहरणि ्3 7.13 आकृत्ां, AD = CD ््ा ि AB = CB अमस् ।
(i) ∆ABD ््ा ि ∆CBD मध्े समानभागानां मरि्गुमामन मनमावान् ु।
(ii) मकम ्∆ABD ≅ ∆CBD ? मकम व्ाम ्अ्वा मकम ा्ं न ?
(iii) मकम ्BD,  ∠ABC इत्े्ं सममद्वभजम् ? कािर ंवदन् ु।
सिाधानि्
(i) ∆ABD ््ा ि ∆CBD मध्े समानभागानां मरि्गुमामन समन्तः
 AB = CB (दत्म ्अमस्)
 AD = CD (दत्म ्अमस्)
 ््ा ि BD = BD (उभ्रि उभ्मनष्म ्अमस्)
(ii)  उपरि दत्ने (i) द्वािा ∠ABD ≅ ∠CBD (SSS सवावाङ्गसम्ा्ातः प्रम्बनधतः)
(iii)  ∠ABD = ∠CBD (सवावाङ्गसमानां मरिभजुानां सङ्ग्भागातः)
अ्तः  BD, ∠ABC इम् सममद्वभाजनं  किोम् । 

एतान ्कुरवानतु 

1. आकृम्तः7.14 मध्े, मरिभजुानां भजुानां दीरव्ा ातः दमशव्ा ातः समन् । SSS सवावाङ्गसम्ा्ातः प्रम्बनधस् उप्ोगं कृतवा 
उच््ां ्् ् क्मतः मरिभजु-्गुमतः सवावाङ्गसमातः समन् ?  सवावाङ्गसम्ा्ातः मस्त्ाम ्उत्िं सांकेम्करूपेर मििन् ु।

आकृमतः 7.14

2.  7.15 आकृत्ां मध्े AB= AC ््ा   ि D, BC  इत्स् मध्मबनदतुः अमस् - 
 (i) ∆ADB ््ा ि ∆ADC मध्े समानभागानां मरि्गुमामन उच््ाम ्।
 (ii) मकम ्∆ADB ≅ ∆ADC अमस् ? कािर ं्च्छन् ु।
 (iii) मकम ्∠B = ∠C अमस् ?                                                                               आकृमतः 7.15
3. 7.16 आकृत्ां मध्े AC = BD ््ा AD = BC ि अमस् । 
मनमनमिमि्क्नेष ुक्म् ्सत्म ्अमस् ? 
 (i) ∆ABC ≅ ∆ABD (ii) ∆ABC ≅ ∆BAD

                                                                                                                           आकृमतः 7.16

आकृमतः 7.13
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मरचार्नतु, चचवा्नतु मलखनतु च

ABC एकं सममद्वबाहुमरिभजुम ्अमस् ्मसमन ्। AB = AC (आकृम्तः7.17) अमस् ∆ABC इत्स् एकां 
प्रम्मिमपं सवीकुववान् ु््ा ि एनाम ्अमप ∆ABC इम् नाम ्च्छन् ु।
(i) ∆ABC ््ा ि ∆ACB मध्े समानभागानां ्गुमरि्ं मनमावान् ु। 
(ii) मकम ्∆ABC ≅ ∆ACB अमस् ? मकम व्ाम ्अ्वा मकम ा्ं न ?
(iii) मकम ्∠B = ∠C अमस् ? मकम व्ाम ्अ्वा मकम ा्ं न ? अपपमूहोद्तः 
मिपपवू व्ातः ि ग्रिरीडा्ां मकमञि् ्परिव व्ानं कृतवा पनुतः रिरीड्तः । 
                                       आकृमतः 7.17 
SAS क्री्ा
अप्ूिहोद्ः अधनुा अह ंमरिभजुानां प्रम्मिमपमनमावाररिरीडा्ातः मन्मषे ुपरिव व्ानं किोमम ।  
मिप्ूर व्ाः सम्क् अमस् । मरि्न्ाम ्। 
अप्ूिहोद्ः भवन्तः पवूवाम ् एव जानमन् ्् ् मरिभजुस् केविं एकस्ातः भजुा्ातः दीरव्ा ा-प्रदानम ्

अप्ावाप्म ्अमस् ।  
मिप्ूर व्ाः आम ्।
अप्ूिहोद्ः ्स्ां मस्त्ाम,् अह ंवदामम ्् ्∆ABC मध्े एका भजुा 5-5 से.मी. एकश्च कोरतः 

65°व व्ा्े ।
मिप्ूर व्ाः ए््,् पनुतः मरिभजुस् मनमावारा् प्ावाप्म ्नामस् । अहम ्ए्ादृशामन बहूमन मरिभजुामन मनमावा्ुं 

शकनोमम ्ामन भव्तः सिूनां सन्ोष्े्तुः, पिन् ु्ामन ∆ABC इत्स् प्रम्मिप्तः न 
स्तुः । उदाहिरा्वाम,् अह ंकामनमि् ्मरिभजुामन अरि अददाम ्(आकृम्तः 7.18)A

आकृमतः7.18
अप्ूिहोद्ः  अ्तः व्ं मकं कुमवातः?
मिप्ूर व्ाः असमाकं कृ्े इ्ोऽमप सिूनानाम ्आवश्क्ा व व्ा्े ।  
अप्ूिहोद्ः ्दानीम ्अह ंपवूवा्नक्ने परिव व्ानं किोमम । ∆ABC मध्े, द्व्ो भजु्ोतः दीरव्ा ा 5.5   

से.मी.एवञि 3.4 से.मी.अमस् । ््ा ि ए््ोतः भजु्ोतः अन्गवा्ं 65° कोरतः अमस् ।
मिप्ूर व्ाः एषा सिूना मम साहाय्ं करिष्म् । अह ंप्र्ासं करिष्ामम । अह ंसववाप्र्म ं5.5 से.मी.

दीरव्ा ावन्ं BC िेिािणडम ्आमििामम । (आकृम्तः7.19 (i))। अधनुा अह ं‘C’ अस् 
उपरि 65°कोर ंमनमावामम (आकृम्तः 7.19 (ii))।



143

आकृमतः7.19 
  आम,् अह ं‘A’ इम् मबनदु ंप्राप्वान ्। एषतः C इत्समा् ्आमिमि्ा्ातः अस्ातः कोरी्-

भजुस् मदमश,‘C’ 
  इत्समा् ्3.4   से.मी. दिंू स्ा् ्। ‘C’ इम् केनद्र ंसवीकृत्, अह ं3.4 से.मी.एकं िापं 

आकषावामम । ए्् ्650 इम् कोरभजुं ‘A’अस् मबनदोतः उपरि म्छनमत् । अधनुा अह ंAB 
इम् मिे्ामम ््ा ि ∆ABC इम् प्रापनोमम (आकृम्तः 7.19 (ii))।

अप्ूिहोद्ः भवम्भतः अरि कोर-भजुा-कोरस् उप्ोगतः कृ्तः ्रि कोरतः भजुास ुमवद््े ।
मिप्ूर व्ाः आम ्। व्म ्ए्सम ैप्रम्बनधा् मकं नाम दास्ामतः?
अप्ूिहोद्ः एषतः SAS प्रम्बनधतः अमस्, मकं भवन्तः अमधग्वन्तः?
मिप्ूर व्ाः आम ्। अवश्मवे ।

SAS सरावाङ्गसिता्ाः प्रमतबनधः
्मद एकस् समुिेनस् अन्गवा्म,् एकस् मरिभजुस् द्वयौ भजुयौ एवञि ््ोतः अन्गवा्कोरतः अपिस् 
मरिभजुस् सङ्ग्यौ भजुयौ ््ोतः ि अन्गवा्कोरस् समानं स्ा्,् ्दा ए्यौ मरिभजुयौ सवावाङ्गसम ेभव्तः।

उदाहरणि ् 4 द्व्ोतः मरिभजु्ोतः केषामञि् ् भागानां परिमारामन अधतः प्रदत्ाामन समन् । SAS 
सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधम ्उप्जु् अवेक्र ंमरि्न्ां ्् ्मरिभजुे सवावाङ्गसम ेस्तः अ्वा 
न ? ्मद मरिभजुे सवावाङ्गसम ेस्तः ्दा ्े सांकेम्करूपे मििन् ु।

  ∆ABC ∆DEF
(a) AB = 7 से.मी., BC = 5 से.मी., ∠B = 50° DE = 5 से.मी., EF = 7से.मी., ∠E = 50°
(b) AB = 4.5 से.मी., AC = 4 से.मी., ∠A = 60° DE = 4 से.मी., FD = 4.5 से.मी., ∠D = 55°
(c) BC = 6 से.मी., AC = 4 से.मी., ∠B = 35° DF = 4 से.मी., EF = 6 से.मी., ∠E = 35°
 (ए्् ्सववादवै अ्ीव उप्ोगी भमवष्म् ् ् ्पवूां प्रम्रूपाकृम्ं (िाका) मनमावा् ् ेषां परिमारानाम ्
अङ्कनं मरि््े ््तः पिं प्रश्तः दृश््े ।)
सिाधानि ्
(a) अरि, AB = EF ( = 7 से.मी.), BC = DE 
(= 5 से.मी.) ््ा ि 
अन्गवा्ं ∠B = अन्गवा्ं ∠E (= 50°).
                      
                                                                                                      आकृमतः 7.20
अनेन प्रकािेर, A ↔ F B ↔ E ््ा ि C ↔ D.
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अ्तः, ∆ABC ≅ ∆FED (SAS सवावाङ्गसम्ा्ातः प्रम्बनधस् 
अन्गवा्म)् (आकृम्तः 7.20) 
(b) अरि, AB = FD ््ा ि  AC = DE अमस् (आकृम्तः 7.21) । मकन् ु
अन्गवा्ं ∠A ≠ अन्गवा्म ् ∠D; 
अ्तः, व्ं न वकंु् शकनमुतः ्् ् मरिभजुे 
सवावाङ्गसम ेस्तः ।

(c) अरि, BC = EF, AC = DF ््ा ि ∠B = ∠E.
पिन् ु∠B , AC ््ा ि BC भजुानाम ्अन्गवा्ं कोरतः नामस् ।
एवमवे, ∠E , EF ््ा ि DF भजुानाम ्अन्गवा्ं कोरतः नामस् ।
अ्तः अरि SAS सवावाङ्गसम्ा्ातः प्रम्बनधस् उप्ोगं नैव क्ुां 
शकनमुतः एवञि व्म ् ए्ं मनषकषां नैव मनसकासम््ुं शकनमुतः ्् ्
द्व ेमरिभजुे सवावाङ्गसम ेस्तः अ्वा न ।                 
                                         आकृमतः 7.22
उदाहरणि ्5  7.23 आकृत्ां, AB = AC अमस् ््ा ि AD, ∠BAC इत्स् सममद्वभाजकतः अमस्।
(i)  मरिभजुम ्ADB ््ा ि ADC मध्े समानान ्मरि्गुमान ्मनमावान् ु। 
(ii) मकम ्∆ADB ≅ ∆ADC ? कािर ं्च्छन् ु। 
(iii) मकम ्∠B = ∠C ? कािर ं्च्छन् ु। 
सिाधानि्
(i) समानातः मरि्गुमातः मनमनातः समन् -
AB = AC (दत् ंव व्ा्े)                                            आकृमतः 7.23
∠BAD = ∠CAD (AD, ∠BAC इत्े्ं सममद्वभामज्ं किोम्) ््ा ि AD = AD (उभ्मनष्म)्
(ii) आम,् ∆ADB ≅ ∆ADC (SAS सवावाङ्गसम्ा्ातः प्रम्बनधस् अन्गवा्म)्
(iii) ∠B = ∠C (सवावाङ्गसमानां मरिभजुानां ं सङ्ग्-भागातः समन् ।)

एतान ्कुरवानतु 
1. ∆DEF इम् मरिभजुस् DE ््ा ि EF इत्न्ोतः मध्े अन्गवा्तः क्म्तः कोरतः अमस् ?
2.  SAS सवावाङ्गसम्ा-प्रम्मबनध ंउप्जु् भवन्तः ∆PQR ≅  ∆FED स्ापम््ुं इच्छमन् । ए्् ्दत्म ्अमस् ् ् ्PQ = 

FE ् ्ा ि RP = DF  अमस् । सवावाङ्गसम्ां स्ापम््मु ्अन्स् कस्मि् ्् थ्स् अन्ा्ातः सिूना्ातः आवश्क्ा 
भमवष्म् ?

3.  7.24 आकृत्ां मध्े, मरिभजुानां ्गुमषे ु केषाञिन भागानां परिमारातः अङ्मक्ातः समन् । SAS सवावाङ्गसम्ा्ातः 
प्रम्बनधस् प्र्ोगं कृतवा, सवावाङ्गसम-मरिभजुस् ्गुमातः समन् िे्  ्साङ्केम्क-रूपेर मििन् ु।

आकृम्तः 7.21
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एतान ्कुरवानतु 

आकृमतः 7.24
 4.  7.25 आकृत्ाम ्मध्े, AB ््ा ि CD, अन्ोन्म ्O अस् उपरि सममद्वभामज्ं कुव व्ातः ।
 (i) द्व्ोतः मरिभजु्ोतः AOC ््ा ि BOD मध्े समानभागानां मरि्गुमानं मनमावान् ु।
 (ii) मनमनक्नेष ुक्म् ्क्नं सत्म ्अमस् ?
  (a) ∆AOC ≅ ∆DOB
  (b) ∆AOC ≅ ∆BOD                                                                             आकृम्तः 7.25

ASA क्री्ा
मकं भवन्तः अपपमूहोद्स् मरिभजुं मनमावा्ुं शकनवुमन्, ्मद भवन्तः जानमन् ।
(i)  केविम ्अस् एकं कोरम ्?
(ii)  केविम ्अस् द्वयौ कोरयौ ?
(iii)  द्वयौ कोरयौ काञिन ि भजुाम ्?
(iv)  द्वयौ कोरयौ ््ोमवाध्स्ां ि भजुाम ्?
उपिोक्ानां प्रश्ानां समाधानमनषकासनस् प्र्ासातः असमान ्प्रम्बनधने अवगम्मन् ।

ASA सरावाङ्गसिता्ाः प्रमतबनधः
्मद एकमसमन ्समुिेने, एकस् मरिभजुस् द्वयौ कोरयौ ््ोतः अन्गवा्तः ि भजुतः, कस्मि् ्अन्मरिभजुस् द्वयौ 
सङ्ग्-कोरयौ ््ोतः अन्गवा्ातः ि भजुातः समानातः स्तुः, ्दा ्े मरिभजुे सवावाङ्गसम ेभव्तः ।

उदाहरणि ्6  ASA सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधम ् उप्जु् ∆ABC ≅  ∆QRP स्ापनी्तः अमस् 
्मद ए्् ्दत्म ्अमस् ्् ्BC = RP । ए्ां सवावाङ्गसम्ां स्ापम््मु ्अन्ेषां केषां 
्थ्ानाम ्आवश्क्ा अमस् ?

सिाधानि ् ASA सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधा व्ाम ्असमाकं कृ्े दत्ने कोरद्व्ेन सह अन्गवा्ानां BC 
एवञि RP भजुानाम ्आवश्क्ा व व्ा्े ।

अ्तः अन्ामन आवश्क्थ्ामन मनमनामन समन्:
             ∠B = ∠R
  ््ा ि  ∠C = ∠P
उदाहरणि ्7  आकृम्तः 7.26 मध्े,मकं भवन्तःASA सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधस् उप्ेगं कृतवा ए्ं 
मनषकषां मनषकासम््ुं शकनमुतः ्् ्∆AOC ≅ ∆BOD अमस् ?
सिाधानि ् द्व्ोतः मरिभजु्ोतः AOC एवञि BOD मध्े, ∠C = ∠D (प्रत्ेकम ्70°) 
  ््ा ि ∠AOC = ∠BOD = 30° (शीषावामभमिुकोरतः)
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अ्तः  ∠A = 180° – (70° + 30°) = 80°
 (मरिभजुस् कोरानां ्ोगतः गरुधमवास् प्र्ोगतः)
 अनेन प्रकािेर ∠B = 180° – (70° + 30°) = 80°
 अ्तः असमाकं पार्शये, ∠A = ∠B, AC = BD ््ा ि 
 ∠C = ∠D अमस् ।
अधनुा, ∠A एवञि ∠C इत्न्ोतः अन्गवा्तः भजुतः AC ््ा ि                आकृमतः 7.26
∠B एवञि ∠D इत्न्ोतः अन्गवा्तः भजुतः अमस् ।
अ्तः ASA सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधने ∆AOC ≅  ∆BOD. 

मिप्णी
्मद एकस् मरिभजुस् द्वयौ कोरयौ दत्यौ स्ा्ां ् ुभवन्तः सदवै मरिभजुस् ्ृ् ी्ं कोर ंज्ा्ुं शकनवुमन्।अ्तः 
्दा एकस् मरिभजुस् द्वयौ कोरयौ एकतः ि भजुतः कस्मि् ्अन्स् मरिभजुस् द्व्ोतः सङ्ग्कोरयौ एकस् 
भजुस् समानयौ स्ा्ाम,् ्दा भवन्तः ए्् ् ‘कोरद्व्ं अन्गवा्-भजुतः’ सं्कु्ा्ां सवावाङ्गसम्ा्ां 

 
रूपान्रि्ं क्ुां शकनवुमन् ्दा ि प्रम्बनधस् उप्ोगं क्ुवाम ्अहवामन् ।

एतान ्कुरवानतु 
1. ∆MNP कोरषे,ु M ््ा ि N ए््ोतः अन्गवा्ं भजुतः कतः अमस् ?
2.  ASA सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधस् उप्ोगं कृतवा भवन्तः ∆DEF ≅  ∆MNP स्ापम््मु ्इच्छमन् । भव्ां कृ्े दत्म ्

अमस् ्् ्∠D = ∠M ््ा ि ∠F = ∠P । ए्ां सवावाङ्गसम्ां स्ापना ा्ं कामन ्थ्ामन आवश्कामन समन्? 
(प्रम्रूपाकृम्ं मनममी् प्र््न्ाम)्।

3.  आकृम्तः 7.27 मध्े, मरिभजुानां केषामञि् ्भागानां परिमारातः अङ्मक्ातः व व्ान्े। ASA सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधम ्उप्जु् 
कथ्न्ां क्म्ां मरिभजुानां ्गुमातः सवावाङ्गसमातः समन् । सवावाङ्गसम्ा्ातः मस्त्ाम,् उत्िं साङ्केम्क-रूपे मििन् ु।

आकृमतः 7.27

4.  द्व्ोतः मरिभजु्ोतः केषाञिन भागानां परिमारातः (परिमापातः) अधतः दत्ातः समन् । ASA सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधस् उप्ोग ंमवधा् 
अवेक्र ंकुववान् ु्् ्मकम ्ए्े मरिभजु ेसवावाङ्गसम ेस्तः अ्वा न ।  सवावाङ्गसम्ा्ातः मस्त्ाम ्उत्िं सांकेम्करूपेर मििन् ु।

 ∆DEF ∆PQR 
(i) ∠D = 60º, ∠F = 80º, DF = 5 से.मी. ∠Q = 60º, ∠R = 80º, QR = 5 से.मी
(ii)  ∠D = 60º, ∠F = 80º, DF = 6 से.मी ∠Q = 60º, ∠R = 80º, QP = 6 से.मी 
(iii)  ∠E = 80º, ∠F = 30º, EF = 5 से.मी ∠P = 80º, PQ = 5 से.मी, ∠R= 30º
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5.  7.28 आकृत्ां,मकिरतः AZ, ∠DAB ् ्ा ि ∠DCB 
ए्यौ कोरयौ सममद्वभामज्ं किोम् । 

(i)  मरिभजु्ोतः BAC ् ्ा ि DAC समानभागानां मरि्गुमान ्
वदन् ु। 

(ii)  मकम ्∆BAC ≅  ∆DAC अमस्? कािर ं्च्छन् ु।
(iii)  मकम ्AB = AD अमस् ? कािर ं्च्छन् ु। 
(iv)  मकम ्CD = CB अमस् ? कािर ं्च्छन् ु।                               आकृमतः 7.28

7.7 सिकोणमरिभुजेषु सरावाङ्गसिता
द्व्ोतः समकोरमरिभजु्ोतः मस्त्ां सवावाङ्गसम्ां ््ा्ोग्ं मवशषेध्ानं दा्व्ं भवम् । ए्ादृश्ोतः 
मरिभजु्ोतः, द्वयौ समकोरयौ पवूवामवे समानयौ भव्तः । अ्तः सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनध ंसििं जा््े ।
मकं भवन्तः एकं ∆ABC मनगमा्ुं शकनवुमन् ्मसमन ्∠B = 90° भवे् ्(आकृम्तः 7.29 मध्े दमशव्ा म ्
अमस्) ्मद
(i)  केविम ्एका भजुतः BC ज्ा्तः भवे् ्?
(ii)  केविम ्∠C ज्ा्ं स्ा् ्?
(iii)  ∠A एवञि∠C अन्ोतः मवष्े ज्ानं स्ा् ्?
(iv)  भजुतः AB ््ा ि BC ज्ा्ं स्ा् ्?
(v)  करवातः AC एवञि AB अ्वा BC मध्े एकतः भजुतः ज्ा्तः स्ा् ्? 
अस् प्रम्रूपाकृ्ेतः मनमावारस् प्र्ासं कुववान् ु। भवन्तः द्रक््मन् ्् ्(iv) ््ा ि (v) मरिभजुमनमावार ेभव्ां 
साहाय्ं कुरु्तः । पिन् ुमस्म्तः (iv) साधािर््ा SAS प्रम्बनधमवे अमस् । मस्म्तः (v) मकमञि् ्नवीना 
अमस् । ए्् ्मनमनं प्रम्बनध ंप्रम् अग्े न्म् ।

RHS सरावाङ्गसिता्ाः प्रमतबनधः
्मद एकस् समुिेनस् अन्गवा्ं,कस्मि् ्समकोरमरिभजुस् करवातः एकतः ि भजुतः रिमशतः कस्मि् ्
अपिस् समकोरमरिभजुस्  करवास् एकस् ि भजुस् समानं स्ा्,््दा ्े मरिभजुे सवावाङ्गसम ेस्तः।
व्म ्ए्ां ‘RHS सवावाङ्गसम्ा’ इम् मकम्वाम ्क््ामतः ?अमसमन ्मवष्े मविाि्न् ु।

उदाहरणि ्8  मरिभजुानां ्गुमानां केषामञि् ् भागानां परिमारातः अधतः दत्ातः समन् । RHS 
सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधस् प्र्ोगं कृतवा उच््ां मकम ् ए्े मरिभजु्गुमातः सवावाङ्गसमातः 
समन् अ्वा न । सवावाङ्गसममरिभजुातः समन् िे्  ्साङ्केम्क-रूपेर मििन् ु।

   ∆ABC                                     ∆PQR
(i) ∠B = 90°, AC = 8 से.मी. AB = 3 से.मी.   ∠P = 90°, PR = 3 से.मी. QR = 8 से.मी. 
(ii) ∠A = 90°, AC = 5 से.मी.  BC = 9 से.मी.   ∠Q = 90°, PR = 8 से.मी. PQ = 5 से.मी. 
सिाधानि्
(i)  अरि ∠B = ∠P = 90°,
 करवातः AC = करवातः RQ (= 8 से.मी.) ््ा ि
 भजुतः AB = भजुा RP ( = 3 से.मी.) 
अ्तः ∆ABC ≅ ∆RPQ (RHS सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधस् अन्गवा्म)् [आकृम्तः 7.30(i)]
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              (i)                                 (ii)
आकृमतः 7.30

(ii)  अरि, ∠A = ∠Q(= 90º) ््ा ि
 भजुतः AC = भजुतः PQ ( = 5 से.मी.)
 मकन् ुकरवातः BC ≠ करवातः PR [आकृम्तः 7.30 (ii)]
 अ्तः मरिभजुं सवावाङ्गसम ंनामस् ।
उदाहरणि ्9  आकृम्तः 7.31मध्े, DA ⊥ AB, CB ⊥ AB ््ा ि 
  AC = BD अमस् ।
  (a) ∆ABC ््ा ि ∆DAB मध्े समानान ्मरि्गुमान ्वदन् ु।
  (b) मनमनेष ुक्म् ्क्नं सत्म ्अमस् ?
  (i) ∆ABC ≅ ∆BAD (ii) ∆ABC ≅∆ABD
सिाधानि ् समानभागानां मरि्गुमातः ए्े समन् ।
  ∠ABC = ∠BAD (= 90º) 
  AC = BD (दत्म ्अमस्) 
  AB = BA (उभ्मनष्भजुा)
अ्तः  ∆ABC ≅ ∆BAD 
  (RHS सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधने)
अ्तः क्नम ्(i) सत्म ्अमस् । 
क्नम ्(ii) सत्ं नामस् ््ोमह शीषयेष ुसमुिेनम ्उमि्ं नामस् ।                  आकृमतः 7.31

एतान ्कुरवानतु 
1.आकृम्तः 7.32 मध्,े मरिभजुानां  केषामञि् ्भागानां परिमारातः दत्ातः समन् । RHS सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधस् प्र्ोग ंकृतवा 
उच््ां  क्मातः मरिभजु्गुमातः सवावाङ्गसमातः समन् । सवावाङ्गसमातः मरिभजुातः समन् िे्  ््ान ्साङ्केम्क-रूपेर अमप मििन् ु।

आकृमतः 7.32

3



149

2. RHS सवावाङ्गसम्ाप्रम्बनधने ∆ABC ≅ ∆RPQ स्ापनी्ं व व्ा्े । 
्मद ए्् ्दत् ंभवे् ््् ्∠B = ∠P = 90º ््ा ि AB = RP अमस् ्दा 
अन्ा्ातः कस्ातः सिूना्ातः आवश्क्ा अमस् ? 

3.  7.33 आकृत्ां मध्े BD एवञि CE, ∆ABC शीषये िमबे (िमबशीषये)
स्तः ््ा ि BD = CE.
(i)  ∆CBD एवञि ∆BCE मध्े समानान ्मरि्गुमान ्मनमदवाशन्ु
(ii)  मकम ्∆CBD ≅ ∆BCE अमस् ? मकम्वाम ्अ्वा मकम ा्ं न ?
(iii)  मकम ्∠DCB = ∠EBC अमस् ? मकम्वाम ्अ्वा मकम ा्ं न ?                           आकृमतः 7.33

4.  ABC, एकं सममद्वबाहुमरिभजुम ्अमस् ्मसमन ्AB = AC ््ा ि AD 
अस् एकतः शीषवािमबतः अमस् (आकृम्तः7.34) । 
(i)  ∆ADB एवञि ∆ADC मध्े समानान ्मरि्गुमान ्मनमदवाशन् ु।
(ii)  मकम ्∆ADB ≅ ∆ADC अमस् ? मकम्वाम ्अ्वा मकम ा्ं न ?
(iii)  मकम ्∠B = ∠C अमस् ? मकम्वाम ्अ्वा मकम ा्ं न ?
(iv)  मकम ्BD = CD अमस् ? मकम्वाम ्अ्वा मकम ा्ं न ?
                                                                                                                  आकृमतः 7.34

अधनुा व्म ्ए्ावतप व्ान्ं दृष्टप्रम्बनधानाम ्उपरि आधारि्ामन कामनिन उदाहिरामन काञिन ि प्रश्ान ्
द्रक््ामतः ।

प्रश्ारली 7.2

1.  मनमनेष ुभवन्तः क्म्ान ्सवावाङ्गम-प्रम्बनधान ्प्र्ोक््मन् ?
(a)  दत् ंव व्ा्े -  AC = DF, AB = DE, BC = EF
  अ्तः ∆ABC ≅ ∆DEF
(b)  दत् ंव व्ा्े - ZX = RP, RQ = ZY
  ∠PRQ = ∠XZY
  अ्तः ∆PQR ≅ ∆XYZ

(c)  दत् ंव व्ा्े -  ∠MLN = ∠FGH
  ∠NML = ∠GFH
  ML = FG
  अ्तः ∆LMN ≅ ∆GFH

(d)  दत् ंव व्ा्े - EB = DB
  AE = BC
  ∠A = ∠C = 90° 
  अ्तः ∆ABE ≅ ∆CDB 
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2.  भवन्तः ∆ART ≅ ∆PEN दशवाम््ुंं वाञ्छमन्,
(a)  ्मद भवन्तः SSS सवावाङ्गसम्ा्ातः प्रम्बनधस् 

प्र्ोगं कुववामन् ् दा भव्ां कृ्े दशवाम््मु ्आवश्कम ्
अमस् - 

 (i) AR =  (ii) RT =  (iii) AT =
(b)  ्मद ए्् ्दत् ंस्ा् ्् ् ्∠T = ∠N एवञि भवम्भतः 

SAS प्रम्बनधतः प्र्ोक्व्तः व व्ा्े, ्दा भव्ां कृ्े 
आवश्कम ्अमस् -

 (i) RT =            ््ा ि (ii) PN =
(c)  ्मद ए्् ्प्रदत् ंस्ा् ््् ्AT = PN एवञि भवम्भतः ASA प्रम्बनधतः प्र्ोजनी्तः अमस्, 

्दा भव्ां कृ्े आवश्कम ्अमस् -
 (i) ? =  (ii)? =  

3.  भवम्भतः ∆AMP ≅ ∆AMQ इम् दशवानी्म ्अमस् ।
मनमनििरषे,ु रिक्ामन कािरामन पिू्न्ु

         क्िः कारणामन
(i) PM = QM (i) ...
(ii) ∠PMA = ∠QMA (ii) ...
(iii) AM = AM (iii) ...

(iv) ∆AMP ≅ ∆AMQ (iv) ...

4.  ∆ABC मध्े, ∠A = 30°, ∠B = 40° एवञि ∠C = 110°
∆PQR मध्े, ∠P = 30°, ∠Q = 40° ््ा ि ∠R = 110°
एकतः मवद्ा्मी वदम् ्् ्AAA सवावाङ्गसम्ाप्रबनधने ∆ABC ≅ ∆PQR अमस् । मकम ्ए्् ्
क्नं सत्म ्अमस् ? मकम्वाम ्अ्वा मकम ा्ं न ?  

5.  आकृत्ां द्व े मरिभजुे ART ््ा ि 
OWN सवावाङ्गसम े स्तः ््ोतः 
सङ्ग्-भागातः अङ्मक्ातः समन् । 
व्ं िेमि्ुं शकनमुतः ∆RAT ≅ ?

6.  क्नामन पिू्न् ु: 

 ∆BCA ≅?                                        ∆QRS ≅ ?

P R



151

7.  एकमसमन ्वगावाङ्मक्े कागद,े समानक्ेरिफि्ु् े मरिभजुे ््ा मनमावान् ु्््
(i)  मरिभजुं सवावाङ्गसम ंभवे् ्।
(ii) मरिभजुं सवावाङ्गसम ंन भवे् ्।
भवन्तः ््ोतः परिमापस् मवष्े मकं वकंु् शकनवुमन् ?

8.  आकृत्ाम ् एकं सवावाङ्गसमभागानाम ् अम्रिकं् ्गुम ं मनमावान् ु ्ेन 
∆ABC एवञि ∆PQR सवावाङ्गसम ेभवे्ाम ्। भवम्भतः कतः प्रम्बनधतः 
प्र्कु्तः?

9.  ििव्ा न्,ु मकम व्ाम ्?
∆ABC ≅ ∆FED. 

ज्ानरधवाकः मक््ाकला्ः (Enrichment Activity)

 असमामभतः दृष्ट ं्् ्अध्ािोपर ं्ि-आकृ्ीनां सवावाङ्गसम्ाम ्अवेमक््मु ्एकतः उप्ोगी मवमधतः 
मवद््े । व्ं िेिािणडानां,कोरानां मरिभजुानां ि सवावाङ्गसम्ा्ै प्रम्बनधानां वरवानं कृ्वन्तः । अधनुा 
भवन्तः ए्ां सङ्कलपनां वधवाम्तवा ्िस् अन्ाकृ्ीनां कृ्े प्र्तनं क्ुां शकनवुमन्
1.  पृ् क् पृ् क् परिमारस् वगावान ् (cutout) मविाि्न् ु । अध्ािोपरमवधतेः प्र्ोगतः वगावारां 

सवावाङ्गसम्ा्ै प्रम्बनध ं ज्ा्ुं मरि्न्ाम ् । क्ं सङ्ग्-समभागानां मवष्तः सवावाङ्गसमस् 
अन्गवा्म ्उप्ोगी भवम् ? मकम ्अरि सङ्ग्-भजुातः समन् । मकम ्अरि सङ्ग्-मवकरावातः समन् ?

2  ्मद भवन्तः वतृ् ंसवीकुववामन् ्दा मकं भवम् ? द्व्ोतः वतृ््ोतः सवावाङ्गसम्ा्ै कतः प्रम्बनधतः अमस् ? 
मकं, भवन्तः पनुतः अध्ािोपरमवमध ंप्र्ोकंु् शकनवुमन्, ज्ा््ाम ्।

3.  एकं मवष्म ्उप्जु् ्िस् अन्ाकृ््तः, ््ा समषि्भजुतः इत्ामदभ्तः प्र्तनं मरि्न्ाम ्। 
4.  एकस् मरिभजुस् द्व े सवावाङ्गसमप्रम्मिप्यौ सवीकुववान् ु । कागद ं पिुीकृत् ज्ा््ां ्् ् मकं ््ोतः 

शीषवािमबातः समानातः समन् । मकं ् ्ोतः माध्कातः समानातः समन् ? भवन्तः ् ्ोतः परिमापस् क्ेरिफिस् 
ि मवष्े मकं वकु्म ्अहवामन् ?

असिामभः का चचावा मरमहता ?

1.  सवावाङ्गसमामन वस्मून पिसपिं प्रम्मिप्तः जा्न्े । 
2.  अध्ािोपरमवमधतः ्िाकृ्ीनां सवावाङ्गसम्ा्ातः अवेक्र ंकिोम् ।
3.  द्व े्िाकृत्यौ, कलपन्ाम,् F

1
 एवञि F

2
 सवावाङ्गसम ेभव्तः ्मद F

1
 इत्स् प्रम्रूप-प्रम्मिमपतः F

2
 

इत्े्ं परूव्ा ्ा आवरृोम् । व्म ्ए्् ्F
1
 ≅ F

2
 इत्मसमन ्रूपे मििामतः।

4.  द्वयौ िेिािणडयौ, कलपन्ाम,् AB ््ा ि CD, सवावाङ्गसमयौ भव्तः ्मद ््ोतः दीरव्ा ा समाना स्ा्।् 
व्म ्ए्् ्AB ≅ CD इत्मसमन ्रूपे मििामतः । ्द्मप, साधािर्ा्ा ए्् ्AB = CD इम् 
मििामतः।

5.  द्वयौ कोरयौ, कलपन्ाम,् ∠ABC ््ा ि ∠PQR सवावाङ्गसमयौ भव्तः ्मद ््ोतः परिमारतः समानतः 
स्ा् ् । व्म ् ए्् ्∠ABC ≅ ∠PQR अ्वा m ∠ABC = m ∠PQR. इत्मसमन ् रूपे 
मििामतः। ्द्मप, अभ्ासे ए्ं साधािर््ा ∠ABC = ∠PQR इम् मििामतः ।

6.  द्व्ोतः मरिभजु्ोतः SSS सवावाङ्गसम्ा -
 एकस् दत्समुिेनस् अन्गवा्म,् द्व े मरिभजुे सवावाङ्गसम े स्तः ्मद एकस् मरिभजुस् म्स्तः भजुातः 

कस्मि् ्अन्मरिभजुस् म्सरृां सङ्ग्-भजुानां समानातः स्तुः ।

C
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7.  द्व्ोतः मरिभजु्ोतः SAS सवावाङ्गसम्ा -
 एकस् दत्समुिेनस् अन्गवा्म,् द्व ेमरिभजुे सवावाङ्गसम ेस्तः ्मद एकस् मरिभजुस् द्वयौ भजुयौ ््ोतः ि 

अन्गवा्तः संग्कोरतः, अन्मरिभजुस् द्व्ोतः संग्भजु्ोतः ््ोतः ि अन्गवा्स् संग्कोरस् समानं 
स्ा् ्।

8.  द्व्ोतः मरिभजु्ोतः ASA सवावाङ्गसम्ा -
 एकस् दत्समुिेनस् अन्गवा्म,् द्व ेमरिभजुे सवावाङ्गसम ेस्तः ्मद एकस् मरिभजुस् द्वयौ कोरयौ ््ोतः ि 

अन्गवा्तः भजुतः कस्मि् ्अन्मरिभजुस् द्व्ोतः संग्कोर्ोतः अन्गवा्ा्ातः ि भजुस् समानं स्ा् ्
9.  द्व्ोतः मरिभजु्ोतः RHS सवावाङ्गसम्ा -
 एकस् प्रदत्समुिेनस् अन्गवा्म,्द्व ेसमकोरमरिभजुे भव्तः ्मद कस्मि् ्समकोरमरिभजुस् करवातः 

एका ि भजुा  कस्मि् ्अन्स् समकोरमरिभजुस् करवास् एकस् ि भजुस् समानं स्ा् ्।  
10.  द्व्ोतः मरिभजु्ोतः AAA सवावाङ्गसम्ा नामस्
 ए्् ्आवश्कं नामस् ्् ्समान-सङ्ग्-कोरानां द्व ेमरिभजुे सवावाङ्गसम ेस्तः । ए्ादृशषे ुसमुिेनेष,ु 

ए्ेष ुएकतः, अन्स् वमधव्ा ा प्रम्मिमपतः भमव्मु ्अहवाम् । (्े सवावाङ्गसम ेभमवष््तः ्मद ्े अन्ोन्ं 
सदृश्यौ प्रम्मिप्यौ स्ा्ाम)् ।


