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THE WONDERS OF THE WONDERS OF 
MATHEMATICSMATHEMATICS

Instructions to your own STEM BOX
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. ત્રિકોણ A ના ખૂણાઓને (A1, B1 અને C1 તરીકે ચિત્નિત થયેલ છે) 
તેને નીિે આપેલા અર્ધવત્્ધળમાં ફિટ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

2. િારેય ત્રિકોણ સાથે એજ રીતે પ્રયતન કરો.
3. તમે શીટમાં જ્ઓ છો તે તમામ ત્રિકોણ જ્દા જ્દા દેખાય છે. પરંત્ તમે 

જોશો કે બરા ત્રિકોણના ખૂણા અર્ધવત્્ધળની અંદર બંરબેસે છે.

ત્રિકોણના બરા ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય? આ પ્રવૃત્તિ તમને 
ત્રિકોણના ગ્ણરમ્ધ સીખવાન્ં રસપ્રદ બનાવે છે.

વિષર

ત્રિકોણ ના ખૂણાઓ

ત્રિકોણ ના પ્રકાર

આંતરરક ખૂણાઓ

અર્ધવત્્ધળના ખૂણા

ત્રિકોણના આંતરિક ખૂણાઓનો 
સિિાળો
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બધા ત્રિકાોણ માટો પગલું 1 થી 3 પુનરાવર્તન 
કરાો.

અધ્તવરુ્તળની અંદર B1 અનો C1 રરીકો  
ચિહ્નિર થયોલ ત્રિકાોણ A ના ટુકડાઅાો પણ 
હ્િટ કરાો.

ત્રિકાોણ 1 ના ખૂણા A નો બરાવ્ા પ્રમાણો 
અધ્તવરુ્તળમાં િીટ કરાો.

શીટમાંથી બરાવોલ ટુકડાઅાો કાઢાો અનો 
અધ્તવરુ્તળનો બાજુમાં રાખાો.

3

21

રમો જોશાો કો  બધા ત્રિકાોણના બધા ભાગાો, 
અોટલો કો  A, B, C અધ્તવરુ્તળની અંદર 
બંધબોસો છો .
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િધુ વિચાિો

આપેલ િાર ત્રિકોણ એ વવવવર પ્રકારનાં ત્રિકોણ છે. ત્રિકોણન્ં વગગીકૃત 
થયેલ વવવવર રીતો જોઈએ.

ત્રિકોણનું િર્ગીકિણ કિિાનો પ્રથમ િસતો તેમની બાજુઓની લંબાઈ 
પિ આધારિત છે.

• ત્રિકોણ 1 ની રિણેય બાજ્ઓની લંબાઈ અસમાન છે.  આવા ત્રિકોણને 
વવષમભ્જ ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે.

• ત્રિકોણ 2 માં, બે બાજ્ઓની લંબાઈ સમાન છે (બે સમાન બાજ્ઓ 
શોરો!) અને રિીજી બાજ્ એ જ્દી લંબાઈની છે. આવા ત્રિકોણને 
સમત્વિબાજ્ ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે.

• ત્રિકોણ 3 માં, રિણેય બાજ્ઓની લંબાઈ સમાન છે. આવા ત્રિકોણને 
સમબાજ્ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારના ત્રિકોણના બરા 
ખૂણા પણ સમાન છે.

• િોથો ત્રિકોણ પણ સમત્વિબાજ્ ત્રિકોણ છે પરંત્ એ વવશશષટ છે. 
આ ત્રિકોણનો એક ખૂણો (ખૂણો B) 90 રિગ્ી છે. આવા ત્રિકોણને 
કાટ્કોણ ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે. આવા ત્રિકોણમાં ખરેખર વવશેષ 
ગ્ણરમમો હોય છે જનેો અભયાસ ત્રિકોણવમવતમાં કરવામાં આવે છે.

ત્રિકોણનું િર્ગીકિણ કિિાની બીજી િીત તેમના ખૂણા પિ આધારિત છે.

વિશલેષણ

1. ત્રિકોણમાંથી કાપવામાં આવેલા ખૂણા વત્્ધળના િાપ છે જનેી ત્રિજયા 
નીિે આપેલા અર્ધવત્્ધળની ત્રિજયાની બરાબર છે.

2. સંપૂણ્ધ વત્્ધળમાં 360 રિગ્ી હોય છે. અર્ધવત્્ધળ વત્્ધળનો અિરો ભાગ 
છે. તેથી, અર્ધવત્્ધળન્ં કોણ (360/2) = 180° છે.

3. ત્રિકોણના રિણ ખૂણા અર્ધવત્્ધળની અંદર સંપૂણ્ધપણે બંર બેસે છે. આ 
બતાવે છે કે ત્રિકોણના આંતરરક ખૂણાઓની સરવાળો 180 ° છે

4. તમે કાિ્ધ બોિ્ધ  અથવા કાગળનો ઉપયોગ કરીને તમારા પોતાના 
ત્રિકોણો પણ બનાવી શકો છો. તમે કોઈ પણ પ્રકારનો ત્રિકોણ 
બનાવી શકો છો. તે હંમેશા અર્ધવત્્ધળમાં બંરબેસશે.
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• જો ત્રિકોણના બરા ખૂણા 90 અંશ કરતા ઓછા હોય, તો ત્રિકોણને 
એક્્ટ ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે. શીટમાં ત્રિકોણ 2 અને 4 એ તીવ્ર 
ત્રિકોણ છે.

• જો કોઈ એક ખૂણા 90 અંશ હોય, તો ત્રિકોણને જમણા ત્રિકોણ 
(ત્રિકોણ 4) કહેવામાં આવે છે.  આપણે હજી સ્રી િિચા કરેલી 
માફહતીનો ઉપયોગ કરીને શ્ં તમે સાશબત કરી શકો છો કે ત્રિકોણના 
બે ખૂણા 90 અંશ કેમ ન હોઈ શકે?

• જો ત્રિકોણમાંના એક ખૂણો 90 અંશ કરતા વરારે હોય, તો ત્રિકોણને 
ઓબટ્્ઝ ત્રિકોણ (ત્રિકોણ 1) કહેવામાં આવે છે. આપણી પાસે 
ત્રિકોણમાં ક્ારેય એક કરતા વરારે કોણ 90 અંશ કરતા વરારે ન 
હોઈ શકે (પોતાને ખાતરી કરો!)

• જો ત્રિકોણના બરા ખૂણા સમાન હોય, તો રિણેય બાજ્ પણ સમાન 
હોય છે.
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. શીટમાં પૂરા પાિવામાં આવેલ કોઈપણ રિણ ત્છદ્ોમાં બોલટ્સ 
દાખલ કરો અને િાકી ની મદદથી તેમને સ્રશષિત કરો.

2. એક રબર બેનિ કાપો અને ત્છદ્ોમાં રબર બેનિ બાંરીને એકબીજા 
સાથે બે ગોળાકાર લંબિોરસ જોિો.  6 પોઇનટરનો ઉપયોગ કરીને 
આવી રિણ જોિીઓ બનાવો.

3. બોલટ્સની અંદર આ જોિીઓનો અંત છેિો દાખલ કરો.
4. આથી હવે આ ત્રિકોણ  માં બાજ્ઓ રબર બેનિ તરીકે અને બોલટ્સ 

ત્રિકોણના શશરોબબંદ્ઓ તરીકે વત્ધન કરશે.  રબર બેનિ્સ અને 
પોઇંટસ્ધને બદલે, તમે ત્રિકોણ બનાવવા માટે દોરીનો ઉપયોગ પણ 
કરી શકો છો.

5. શીટ સાથે આપવામાં આવેલા કોણ-માપકનો ઉપયોગ કરીને, 
ત્રિકોણના બરા ખૂણાઓને માપો અને તેમને ઉમેરો (સરવાળો કરો ).

6. ત્રિકોણના બાહ્ય ખ્નાઓને પણ માપો (ત્રિકોણની બહારની બાજ્એ 
બનાવેલો કોણ)

7. હવે તમે અગાઉ માપેલા બાહ્ય કોણથી વવરુદ્ધ ત્રિકોણના આંતરરક 
ખૂણાઓ શોરો.  આ આંતરરક ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 
ત્રિકોણના બાહ્ય કોણ ના સમાન હશે.

આ પ્રવૃત્તિમાં ત્રિકોણના આંતરરક અને બાહ્ય ખૂણા વચ્ેના સંબંરની 
તપાસ કરો.

વિષર

ત્રિકોણના ખૂણા

ત્રિકોણ ના પ્રકાર

આંતરરક ખૂણા

બાહ્ય ખૂણા

વવરુદ્ધ ખૂણા

ત્રિકોણના આંતરિક ખૂણાઓનો 
સિિાળો (િૃતાંત 2)
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બીજી જોડીની સહાયથી સમાન રીરો ત્રિકાોણ 
પૂણ્ત કરાો.

ત્રિકાોણની અોક બાજુ બનાવવા માટો બો 
પાોઇન્ટરનાો બરાવ્ા પ્રમાણો ઉપયાોગ કરાો.

કારર વડો રબર બોન્ડ કાપાો. છછદાોમાં રબર 
બોન્ડ બાંધીનો અોકબીજ સાથો બો પાોઇન્ટર 
જોડાો

રમારો પ્રવૃત્તિ શીટ, નટ-બાોલટસ અનો રબર 
બોન્ડની જરૂર છો .

બાોલ્ટ દાખલ કરાો અનો બરાવ્ા પ્રમાણો 
િાકી ની મદદથી રોમનો સુરક્ષિર કરાો.

65

43

21

 કોણ-માપકનાો ઉપયાોગ કરીનો, ત્રિકાોણના 
રમામ અાંરહ્રક અનો બાહ્ય ખૂણાનો માપાો.
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િધુ વિચાિો

1. પ્રયાસ કરો અને વવવવર પ્રકારનાં ત્રિકોણ (વવષમબાજ્, સમબાજ્, 
સમત્વિબાજ્) સાથે પ્રયોગ કરો.

2. ત્રિકોણમાં કેટલા બાહ્ય ખૂણા છે? બાહ્ય અને આંતરરક કોણના 
તમામ સંભવવત સંયોજનો સાથે આ પ્રવૃત્તિનો પ્રયાસ કરો.

વિશલેષણ

1. કોઈ પણ પ્રકારના ત્રિકોણ માટે આંતરરક કોણનો સરવાળો હંમેશા 
180 રિગ્ી આવે છે.

2. ત્રિકોણનો બાહ્ય કોણ હંમેશાં બે આંતરરક વવરોરી ખૂણાના સરવાળા 
સમાન હોય છે .

ત્રિકોણના છ બાહ્ય ખૂણા. કોઈપણ શશરોબબંદ્ પરના બે બાહ્ય ખૂણા 
એ એક બીજા ના લંબરૂપે વવરુદ્ધ ખૂણા છે અને તેથી સમાન છે.
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. િત્ષ્ોણ 1 ના ખૂણાઓ કાઢો (A1, B1, C1 અને D1 તરીકે ચિત્નિત 
થયેલ) અને તેને નીિે આપેલા વત્્ધળમાં બેસાિવાનો પ્રયાસ કરો.

2. િારેય િત્ષ્ોણ સાથે સમાન રીતે પ્રયતન કરો.
3. તમે શીટમાં જ્ઓ છો તે તમામ િત્ષ્ોણ જ્દા-જ્દા દેખાય છે.  પરંત્ 

તમે જોશો કે વત્્ધળની અંદરની બરી િત્ષ્ોણના ખૂણા ફિટ છે.

િત્ષ્ોણન્ં ખૂણો 0° થી 360° સ્રીની કંઈપણ હોઈ શકે છે.  પરંત્ જો તમે 
િારેય ખૂણા ઉમેરશો, તો જવાબ હંમેશાં સરખા આવે છે.

તમે આ પ્રવૃત્તિમાં િાર જ્દા જ્દા પ્રકારનાં િત્ષ્ોણ માટે એ િકાસી શકો 
છો અને જ્ઓ કે તેમની રકમ ખરેખર સમાન છે કે નહીં!

વિષર

િત્ષ્ોણનો 
ખૂણાઓ

િત્ષ્ોણ ના પ્રકારો

િત્ષ્ોણનો 
આંતરરક ખૂણા

વત્્ધળના ખૂણાઓ

ચતુષ્ોણના આંતરિક ખૂણાઓનો ચતુષ્ોણના આંતરિક ખૂણાઓનો 
સિિાળોસિિાળો
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વરુ્તળની અંદર A1, B1, C1 અનો D1 બોસાડાો. 
રમો જોશાો કો  બધા ભાગાો વરુ્તળની માં 
બંધબોસો છો .

િરુષાોણ 1 ના બધા ખૂણાઅાો કાઢાો (A1, B1, 
C1 અનો D1 રરીકો  ચિહ્નિર થયોલ)

65

43

21

િરુષાોણ 2 ના ખૂણા પણ કાઢાો. વરુ્તળની અંદર ટુકડાઅાો નો બંધબોસાડાો.

અન્ય િરુષાોણ માટો પણ સમાન પ્રહ્રિયા 
કરાો.

રમો જોશાો કો  રમામ િરુષાોણના ટુકડાઅાો 
વરુ્તળની અંદર બરાબર બંધબોસો છો .
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િધુમાં વિચાિો

િાર જ્દા જ્દા પ્રકારનાં િત્ષ્ોણ આપયાં છે.

ચાલો જોઈએ જુદી જુદી િીતો જમેાં ચતુષ્ોણ િર્ગીકૃત કિિામાં આિે 
છે.

• િત્ષ્ોણ 1 માં, િારે બાજ્ અને ખૂણા જ્દાં છે. આવા િત્ષ્ોણને 
વિષમ ચતુષ્ોણ કહેવામાં આવે છે.

• િત્ષ્ોણ 2 માં, વવરોરી બાજ્ઓમાંથી એક જોિી સમાંતર છે (કઈ 
બાજ્ઓ? ). આવા િત્ષ્ોણને સમાંતિ ત્વિબાહુ કહેવામાં આવે છે. 
બાજ્ઓ કે જ ેસમાંતર હોય છે તેને સમાંતર ત્વિબાહ્ િત્ષ્ોણના 
પાયા કહેવામાં આવે છે, અને જ ેસમાંતર નથી તે બાજ્ કહેવામાં આવે 
છે. હકીકતમાં, િત્ષ્ોણ 2 એ એક ખાસ પ્રકારનો િત્ષ્ોણ છે - 
સમત્વિબાજુ િત્ષ્ોણ, કારણ કે બંને બાજ્ સમાન લંબાઈના છે.

• િત્ષ્ોણ 3 ની બરી િારે બાજ્ઓ સમાન છે અને તેને સમબાજુ 
િત્ષ્ોણ કહેવામાં આવે છે.

• િત્ષ્ોણ 4 એ એક લંબચોિસ છે જમેાં િારેય ખૂણા કાટ-ખૂણા 
(90°) છે.

વિશલેષણ

1. િત્ષ્ોણમાંથી કાપવામાં આવેલા ખૂણા વત્્ધળના િાપ છે જનેી 
ત્રિજયા નીિે આપેલા વત્્ધળની ત્રિજયાની બરાબર છે.

2. સંપૂણ્ધ વત્્ધળનો 360 રિગ્ી હોય છે.  અને િત્ષ્ોણના િાર ખૂણા 
વત્્ધળની અંદર સંપૂણ્ધપણે બંર બેસે છે.

3. આ બતાવે છે કે િત્ષ્ોણના આંતરરક ખૂણાઓની ક્લ સરવાળો 
360° છે.

4. તમે કાિ્ધ બોિ્ધ  અથવા કાગળનો ઉપયોગ કરીને તમારી પોતાની 
િત્ષ્ોણ પણ બનાવી શકો છો.  કોઈ પણ પ્રકારના િત્ષ્ોણના 
ખૂણા , વત્્ધળમાં હંમેશા બંધબોસશો.
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The quadrilaterals can also be classified as concave 
and convex. 

1. જો બરા ખૂણા 180 કરતા ઓછા હોય, તો તેને બફહમ્્ધખ િત્ષ્ોણ 
કહેવામાં આવે છે.  પરંત્ જો કોઈ પણ કોણ 180 કરતા વરારે હોય, 
તો િત્ષ્ોણને અંતમ્્ધખ કહેવામાં આવે છે.

2. 
3. જો તમે બફહમ્્ધખ િત્ષ્ોણની પરરવમવત પર કોઈપણ બે પોઇનટ 

લો છો, તો બે બબંદ્ઓમાં જોિાતી રેખા િત્ષ્ોણની અંદર રહે છે.  
અંતમ્્ધખ િત્ષ્ોણ માટે, આ કેસ નથી.  પરરઘ પરના બબંદ્ઓમાં 
જોિાતી રેખા પણ િત્ષ્ોણની બહાર પિી શકે છે.                           

4. 
5. જયારે ત્રિકોણ હંમેશાં બફહમ્્ધખ હોય છે, તો અનય બહ્કોણ અંતમ્્ધખ 

અને બફહમ્્ધખ બંને હોઈ શકે છે.                    
6. 
7. શ્ં તમે િત્ષ્ોણ બનાવી શકો છો જમેાં બે ખૂણા 180 કરતા વરારે 

હોય?
8. 
9. ત્રિકોણના ફકસસામાં, તમે હંમેશાં અંદર એક વત્્ધળ બનાવી શકો છો 

જથેી તે ત્રિકોણની બરી બાજ્ઓને સપશશે.  શ્ં િત્થથાંશના ફકસસામાં 
પણ આ શક્ છે?

Concave

Convex
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટમાં વત્્ધળની રિનામાં 36 ત્છદ્ો છે.   
2. ત્રિકોણ બનાવવા માટે, શીટમાં પૂરા પાિવામાં આવેલ કોઈપણ રિણ 

ત્છદ્ોમાં બોલટ્સ દાખલ કરો અને નટની મદદથી તેમને સ્રશષિત કરો. 
3. પોઇંટર અને રબર બેનિ્સનો ઉપયોગ કરીને બોલટ્સમાં જોિો. 
4. રબર બેનિ્સ અને પોઇંટસ્ધને બદલે, તમે બોલટ્સમાં જોિવા માટે 

દોરીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.                                                
5. સમબાજ્ ત્રિકોણ બનાવવા માટે, તમારે દર 12 ત્છદ્ો પછી બોલટ્સ 

દાખલ કરવા પિશે.                  
6. એ જ રીતે, િોરસ બનાવવા માટે, દરેક 9 મી ત્છદ્ પર બોલટ્સ દાખલ 

કરો.                                    
7. તમે શીટનો ઉપયોગ કરીને અવનયવમત બહ્કોણ પણ બનાવી શકો 

છો.   
8. કોણમાપકનો ઉપયોગ કરીને બહ્કોણના આંતરરક ખૂણાને માપો 

અને તેમને ઉમેરો.               

તમે કોઈ માપપટ્ીનો ઉપયોગ કયચા વવના વનયવમત બહ્કોણ કેવી રીતે 
બનાવશો? આ પ્રવૃત્તિમાં, તમે વનયવમત (તેમજ અવનયવમત) બહ્કોણ 
(ત્રિકોણ, િત્ષ્ોણ, પંિકોણ, ષષટકોણ વગેરે) બનાવી શકો છો અને પછી 
તેમના આંતરરક ખૂણાને માપી શકો છો.                                      

વિષર

બહ્કોણ

વનયવમત બહ્કોણ

અવનયવમત 
બહ્કોણ

બહ્કોણનો 
આંતરરક ખૂણા

બાહ્ય ખૂણા

બહુકોણ ના આંતરિક ખૂણાઓનો 
સિિાળો 
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પંિકાોણ બનાવવા માટો, કાોઈપણ પાંિ 
છછદાોમાં બાોલટસ દાખલ કરાો અનો િાકીની 
મદદથી રોમનો િીટ કરાો. 

છછદાોમાં રબર બોન્ડ બાંધીનો અોકબીજ સાથો 
બો પાોઇન્ટર જોડાો. 10 પાોઇન્ટરનાો ઉપયાોગ 
કરીનો પાંિ જોડીઅાો બનાવાો.     

કાોણમાપકનાો ઉપયાોગ કરીનો પંિકાોણના 
ખૂણાનો માપાો.   

ચિરિમાં બરાવ્ા પ્રમાણો શીટમાંથી ટુકડાઅાો 
કાઢાો.    

5

43

21

રબર બોન્ડ સાથો બાોલટસમાં જોડીનો બહુકાોણ 
બનાવાો.     
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િધુ વિચાિો

1. આ શીટનો ઉપયોગ કરીને વનયવમત પંિકોણ બનાવવાનો પ્રયાસ 
કરો.

2. કોઈપણ બહ્કોણનાં તમામ બાહ્ય ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશાં 
360° હોય છે. જ્દા જ્દા બહ્કોણ માટે આને િકાસો અને પછી તેને 
સાશબત કરવાનો પ્રયાસ કરો!

અિલોકન

1. કોઈપણ ત્રિકોણ માટે, આંતરરક ખૂણાઓની રકમ 180° છે.
2. કોઈપણ બહ્કોણમાં, જો તમે કોઈપણ અનય શશરોબબંદ્ઓ સાથે કોઈ 

એક શશરોબબંદ્ જોિો છો, તો તમને બહ્કોણમાંથી વવવવર ત્રિકોણો 
મળશે.  

3. જો તમે ત્રિકોણના બરા ખૂણા ઉમેરો, તો તે (n - 2) × 180° હશે. અને 
જો તમે નજીકથી જોશો, તો બહ્કોણના બરા આંતરરક ખૂણા પણ (n 
- 2) × 180° ની બરાબર હશે.                    

વિશલેષણ

1. કોઈપણ બહ્કોણ માટે, આંતરરક ખૂણાઓનો સરવાળો (n-2) × 
180 રિગ્ી છે. જયાં n એ બહ્કોણની બાજ્ઓની સંખયા છે.        

2. ત્રિકોણ માટે, n = 3, કારણ કે તેની 3 બાજ્ઓ છે. તેથી, આંતરરક 
ખૂણાઓનો સરવાળો = (3 - 2) × 180° = 180°.   

3. િત્ષ્ોણ માટે, n = 4. આંતરરક ખૂણાઓનો સરવાળો = (4 - 2) × 
180° = 360°.       

4. પંિકોણ માટે, સરવાળો (5 - 2) × 180° = 540° હશે.     

આંતરરક ખૂણાઓનો સરવાળો = (n-2) × 180° 
જયાં n = બાજ્ઓની સંખયા

પસંદ કરેલ શશરોબબંદ્

A F

E

DC

B
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3. વનયવમત બહ્કોણ એ બહ્કોણ છે જનેી બાજ્ઓ અને ખૂણા સમાન 
હોય છે. જો બાજ્ઓ લંબાઈમાં સમાન હોય, તો બહ્કોણ અવનયવમત 
થઈ શકે છે.

4. આ પ્રવૃત્તિમાં, વનયવમત બહ્કોણ બનાવવા માટે, અમે િકત ખાતરી 
કરી હતી કે સમાન અંતરાલમાં બોલટ્સ દાખલ કરીને બાજ્ઓ 
સમાન છે.  તમને વનયવમત બહ્કોણ મળય્ં કારણ કે એક વત્્ધળ પર 
ત્છદ્ો પિેલા હતા.     

5. શ્ં તમે વત્્ધળ પર શશરોબબંદ્ઓ રરાવતા સમાન બાજ્ઓની 
અવનયવમત બહ્કોણ બનાવી શકો છો? ઉદાહરણ તરીકે, એક 
સમિત્ભ્્ધજ જ ેિોરસ નથી.   
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કેનદ્માં િાપ વિારા સૂચિત કોણ હંમેશા વત્્ધળના મ્ખય િાપ પરના કોઈપણ 
બબંદ્એ લંબાવેલા ખૂણાથી બમણો હોય છે.  આ સંબંર વત્્ધળ પરના બરા 
બબંદ્ઓ માટે સાિ્ં છે. 
તમે આ પ્રવૃત્તિમાં પોતાની જાતે વત્્ધળના આ અને અનય બીજા ગ્ણરમમો 
િકાસી શકો છો.

વિષર

વત્્ધળ

િાપ

આંતરરક ખૂણા

કેનદ્ીય ખૂણા

થેલસન્ં પ્રમેય

એક રેખાથી એક 
બબંદ્ન્ં અંતર

રેખાખંિમાંથી લંબ

 િતુ્યળ ના ર્ુણધમમો 

1. વત્્ધળના પરરઘ પર પૂરા પાિવામાં આવેલ કોઈપણ બે ત્છદ્ોમાં 
બોલટ્સ દાખલ કરો અને િાકી ની મદદથી તેમને સ્રશષિત કરો.

2. પોઇંટરોની જોિીમાં રબર બેનિ્સનો ઉપયોગ કરીને તેમની જોિી 
બનાવો.

3. રબર બેનિ્સ અને પોઇંટસ્ધનો ઉપયોગ કરીને વત્્ધળના કેનદ્માં પરરઘ 
પરના બબંદ્ઓમાં જોિો. રબર બેનિ્સ અને પોઇંટસ્ધને બદલે, તમે 
પોઇનટ્સમાં જોિાવા માટે દોરીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.

4. મ્ખય િાપ પર રિીજો બબંદ્ લો અને રબર બેનિ્સનો ઉપયોગ કરીને 
પહેલા બે બબંદ્ઓ સાથે પણ આ બબંદ્માં જોિાઓ.

5. હવે આપેલ કોણમાપકનો ઉપયોગ કરીને વત્્ધળની મધયમાં કોણ 
અને રિીજા બબંદ્એ કોણ માપો.

આંતરિક ખૂણા અને કેન્દ્રિર ખૂણા
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6. રિીજો બબંદ્ બદલો અને િરીથી રિણેય ખૂણાને માપો.
7. તમે જોશો કે મધયમાં કોણ (જનેે કેનદ્ીય કોણ કહે છે) હંમેશાં રિીજા બબંદ્ પરના કોણથી બમણો 

હોય છે (જનેે આંતરરક કોણ કહેવામાં આવે છે).
8. રિીજી બબંદ્ના સ્ાનને ધયાનમાં લીરા વવના આંતરરક કોણ સમાન હશે.

પાોઇંટરાોની જોડીમાં રબર બોન્ડસનાો ઉપયાોગ 
કરીનો રોમની જોડી બનાવાો.

કાોણમાપકની મદદથી કાોણ માપવા. રબર બોન્ડસનાો ઉપયાોગ કરીનો પાોઇનટસમાં 
જોડાો.

ચિરિાોમાં બરાવ્ા પ્રમાણો િાર છછદાોમાં 
બાોલટસ દાખલ કરાો.
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1 2

અધ્યિતુ્યળમાં ખૂણો

1. અર્ધવત્્ધળમાં ત્રિકોણ બનાવો અને BC નો વયાસ ત્રિકોણના આરાર તરીકે લો. પોઇંટસ્ધ 
અને રબર બેનિનો ઉપયોગ કરીને ∆ ABC બનાવવા માટે અર્ધ વત્્ધળના પરરઘ પર રિીજો 
શશરોબબંદ્ A લો.       

2. ખૂણા BAC ને માપો. બબંદ્ A ન્ં સ્ાન, વત્્ધળમાં ક્ાય પણ હોય, તે હંમેશાં 90° હશે.
3. હવે બબંદ્ A ને બબંદ્ D પર વયાસ સાથે જોિો જમે કે રેખાખંિ AD એ રેખાખંિ BC માટે 

કાટખૂણો રિે છે.
4. AD, BC અને BD ની લંબાઈ માપો. 
5. AD2 = BD × DC   

AD2 = BD × DCનો પ્રાવો

∆ABD અને  ∆ACD માં,
AB2 = AD2 + BD2 ----(1)
AC2 = AD2 + DC2  ----- (2)

∆ABC માં, 
BC2 = AB2 + AC2

પરંત્ BC = BD + DC, 
(BD + DC)2 = AB2 + AC2

BD2 + DC2 + 2BD × BC = (AD2 + BD2) + (AD2 + DC2)
2BD × BC = 2 AD2

તેથી, AD2 = BD x DC

CB

A

D
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ચક્રીર ચતુષ્ોણ

1. પોઇંટસ્ધ અને રબર બેનિ્સનો ઉપયોગ કરીને વત્્ધળની અંદર એક િત્ષ્ોણ બનાવો. વત્્ધળની 
અંદરની આ િત્ષ્ોણને િક્ીય િત્ષ્ોણ કહેવામાં આવે છે. 

2. આપેલ કોણમાપકની મદદથી િત્ષ્ોણની ખૂણાઓને માપો.
3. તમે જોશો કે િત્ષ્ોણના વવરોરી ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 180° હોય છે. વત્્ધળની 

અંદર વવવવર પ્રકારના િત્ષ્ોણ સાથે આનો પ્રયાસ કરો.
4. આ િકત િક્ીય િત્ષ્ોણ માટે જ સાિ્ં છે, બરા િત્ષ્ોણ નહીં. તમારી નોટબ્ક પર કોઈ 

પણ  િત્ષ્ોણ બનાવો અને જ્ઓ કે વવરોરી ખૂણાઓનો સરવાળો હજી 180° છે. તમે જોશો 
કે તે 180° નથી.  

21

∠p + ∠r = 180°

∠q + ∠s = 180°

CB

A

r

qs

p

D
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એક જીિા અને કાટખૂણે ત્વિભાજક
1. પોઇંટસ્ધ અને રબર બેનિ્સનો ઉપયોગ કરીને પરરઘ પર બે પોઇનટ 

જોિીને વત્્ધળનો િાપ બનાવો.
2. T-આકાર ને િાપ પર એ રીતે મૂકો કે પરરઘના બંને બબંદ્ઓ ને જોિે. 

તમે જોશો કે, વત્્ધળના કોઈ પણ િાપ માટે T-આકાર હંમેશા કેનદ્મંથ 
પસાર થાય છે .

3. T-આકાર િાપનો લંબ-ત્વિભાજક બની જાય છે અને િાપની લંબ 
ત્વિભાજક હંમેશા વત્્ધળના કેનદ્માં થી પસાર થાય છે.

Q

P

O
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વિષર

વત્્ધળ

સપશ્ધક
 
ત્રિજયા

બાહ્ય બબંદુથી સપર્યક અનુરૂપ 

1. શીટના મધયમાં પૂરા પાિવામાં આવેલ ત્છદ્ોના ગ્ીિમાંથી કોઈપણ 
બહારન્ં બબંદ્ પસંદ કરો.

2. શીટમાં આપેલ સે્લ લો અને એક છેિો, પસંદ કરેલા બહારના બબંદ્ 
પર મૂકો.

3. હવે તે સે્લને એ રીતે ગોઠવો કે જથેી તે વત્્ધળને િકત એક જ બબંદ્એ 
સપશશે.  આ સ્સ્વતમાં સે્લને વત્્ધળનો સપશ્ધક કહેવામાં આવે છે.

4. બહારના બબંદ્થી સંપક્ધ ના બબંદ્ સ્રી આ સપશ્ધકની લંબાઈ શોરો. 
તે જ રીતે, વત્્ધળની બીજી બાજ્ એક વર્ સપશ્ધકો શોરો અને તેની 
લંબાઈને માપો.  તમે જોશો કે બંને લંબાઈ સમાન છે.

5. L-આકારને સપશ્ધકો અને વત્્ધળોના આંતરછેદના બબંદ્ઓ પર મૂકો. 
L-આકાર નો બીજો છેિો વત્્ધળની કેનદ્માંથી પસાર થશે. 

6. હવે સે્લ લો અને તેને એવી રીતે મૂકો કે તે એક જ સમયે બંને 
વત્્ધળોમાં સપશ્ધ થાય.

તમે વત્્ધળની બહારના બબંદ્થી કોઈપણ વત્્ધળમાં બે સપશ્ધકો દોરી શકો છો. 
આ બંને સપશ્ધક એક બીજા જોિે કેવી રીતે સંબંચરત છે? આ પ્રવૃત્તિમાં આ 
બંને સપશ્ધકોની લંબાઈ શોરો અને તેની ત્લના કરો.
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સ્ોલ જોડવા માટો સુ્કનાો ઉપયાોગ કરાો.સપશ્ધક બનાવવા માટો અાપોલા સ્ોલનાો 
ઉપયાોગ કરાો.

નાના વરુ્તળમાં પણ વધુ બો સૂ્કનાો ઉપયાોગ 
કરાો

વરુ્તળ પર અોક ક્બંદુ બનાવવા માટો 2 સૂ્ક 
દાખલ કરાો (ત્વરુદ્ધ અંર) અનો રોનો સૂ્કથી 
જોડવું.

અાપોલ સામગ્ીમાંથી રમારો અા લોવાની જરૂર 
રહો શો.

શીટમાં બરાવોલ વસરુઅાો નાો સમાવોશ હશો.

1 2

3 4

5 6
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શીટ સાથો અાપોલ L-અાકારનાો ટુકડાો ઉમોરાો. 
અા L-ભાગનો વરુ્તળના કોનદમાંથી પસાર થશો.

અા બીજી રીર છો કો  જોમાં અોક રોખા બંનો 
વરુ્તળમાં સ્પશશે છો .

સ્ોલ મૂકાો જોમ કો  રો અોક જ સમયો બંનો 
વરુ્તળાોમાં સ્પશશે છો .

87

9
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વિશલેષણ

1. વત્્ધળના િકત એક જ બબંદ્એ સપશ્ધ કરતી રેખા ને વત્્ધળનો સપશ્ધક 
કહે છે. આ સપશ્ધક હંમેશા વત્્ધળની ત્રિજયા (સપશ્ધના બબંદ્ પર 
ત્રિજયા) માટે લંબરૂપ હોય છે.

2. તમે કોઈપણ બાહ્ય બબંદ્થી વત્્ધળમાં બે સપશ્ધકો દોરી શકો છો. આ 
બંને સપશ્ધકોની લંબાઈ હંમેશાં સમાન હોય છે.

3. બે વત્્ધળોના સમૂહ માટે, તમે િાર રેખાઓ દોરી શકો છો જ ેએક જ 
સમયે બંને વત્્ધળોમાં સપશશેલ હશે.

િધુમાં વિચાિો

િાલો માની લઈએ કે P એ બાહ્ય બબંદ્ છે. P માંથી, વત્્ધળમાં બબંદ્ S પર 
સપશ્ધક છે. એક છેદતી રેખા (જ ેવત્્ધળને બે બબંદ્માં સપશશે) વત્્ધળને બબંદ્ Q 
અને R પર છેદે છે.
સપશ્ધક અને છેિતા રેખાખંિની લંબાઈ નીિે પ્રમાણે સંબંચરત છે:
PS2 = PQ . PR
આ પ્રવૃત્તિ માટે વવવવર સપશ્ધક અને રેખાઓ માટે પ્રયોગ કરો.
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અનુરૂપ અને એકાંતિ ખૂણાઓ

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટના ઉપર અને નીિે પૂરા પાિવામાં આવેલ કોઈપણ બે ત્છદ્ોમાં 

બોલટ્સ દાખલ કરો અને િાકીની મદદથી તેને સ્રશષિત કરો.
2. બોલટને તમારી આંગળીથી (શીટની પાછળની બાજ્થી) દબાવીને 

હજી પણ પકિી રાખો અને તેને કિક કરવા માટે િાકીને ઘરિયાળની 
રદશામાં િેરવો.

3. એક રબર બેનિ કાપો અને ત્છદ્ોમાં રબર બેનિ બાંરીને એકબીજા 
સાથે બે પોઇનટર (ગોળાકાર લંબિોરસ) જોિાઓ.

4. રબર બેનિ્સ અને પોઇંટસ્ધનો ઉપયોગ કરીને બે પોઇનટ્સમાં જોિાઓ. 
રબર બેનિ્સ અને પોઇંટસ્ધને બદલે, તમે બે પોઇનટ્સમાં જોિાવા માટે 
દોરીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.

5. શીટમાં 1, 2, 3 ..... 8 તરીકે ચિત્નિત કરેલા ખૂણાઓને માપો.

જો કોઈ રેખા બે જ્દા જ્દા બબંદ્ઓ પર બે રેખાઓ છેિે છે, તો તેને છેદક 
રેખા કહેવામાં આવે છે. જો આ બે રેખાઓ સમાંતર હોય, તો સમાંતર અને 
છેદક રેખાઓ વચ્ે રિાયેલા ખૂણા વચ્ે કેટલાક રસપ્રદ સંબંરો છે.  આ 
પ્રવૃત્તિમાં, તમે આ ખૂણાને માપી શકો છો અને તેમની વચ્ેનો સંબંર જોઈ 
શકો છો.

વિષર

છેદક અને સમાંતર 
રેખાઓ

અન્રૂપ ખૂણાઓ

એકાંતર ખૂણા

અન્ક્વમક આંતરીક 
ખૂણા

વવરોરી ખૂણા

પૂરક ખૂણા
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છોદક લાઇન બનાવવા માટો ઉપર અનો નીિો 
બાોલ્ટ રરિના છનદશેશકનો ઠીક કરાો.

શીટમાં 1,2,3 ..... 8 રરીકો  ચિહ્નિર થયોલ 
ખૂણાઅાોનો માપાો.

છછદાોમાં રબર બોન્ડ બાંધીનો અોકબીજ સાથો 
બો પાોઇન્ટર (ગાોળાકાર લંબિાોરસ) જોડાઅાો.

શીટના ઉપર અનો નીિો પૂરા પાડવામાં 
અાવોલ કાોઈપણ બો છછદાોમાં બાોલટસ દાખલ 
કરાો.

43

21



NOTES

31

િધુ વિચાિો

1. ખૂણો 2 + ખૂણો 4 = 180° અને ખૂણો 1 + ખૂણો 2 = 180°, કારણ કે  
જયારે તેઓ ભેગા થાય તયારે સીરી રેખા બનાવે છે. 

2. ખૂણો 1 + ખૂણો 2 + ખૂણો 3 + ખૂણો 4 = 360° અને ખૂણો 5 + 
ખૂણો 6 + ખૂણો 7 + ખૂણો 8 = 360°,  કારણ કે જયારે તેઓ જોિાય 
છે તયારે સંપૂણ્ધ વત્્ધળ બનાવે છે. 

વિશલેષણ

1. તમે જોશો કે ખૂણો 1 = ખૂણો 5, ખૂણો 2 = ખૂણો 6, ખૂણો 3 = 
ખૂણો 7 અને ખૂણો 4 = ખૂણો 8. આ િાર જોિીને અન્રૂપ ખૂણાઓ 
કહેવામાં આવે છે અને હંમેશા સમાન હોય છે.

2. અન્રૂપ ખૂણાઓ છેદક લાઇનની સમાન બાજ્ પર આવેલા છે અને 
એક ખૂણો આંતરરક છે અને બીજો બાહ્ય છે.

3.   ખૂણો 3 = ખૂણો 6, ખૂણો 2 = ખૂણો 7, ખૂણો 4 = ખૂણો 5, ખૂણો 1 
= ખૂણો 8. આ િાર જોિીના ખૂણાને એકાંતર ખૂણા કહેવામાં આવે છે 
અને હંમેશા સમાન હોય છે.

4.  એકાંતર ખૂણા છેદક લાઇનની વવરુદ્ધ બાજ્ઓ પર આવેલા છે અને 
બંને ખૂણા આંતરરક અથવા બાહ્ય હોય છે.

5. ખૂણો 4 + ખૂણો 6 = 180 °, ખૂણો 3 + ખૂણો 5 = 180°. આ બે 
જોિીના ખૂણાને અન્ક્વમક આંતરીક ખૂણા કહેવામાં આવે છે અને 
તેમનો સરવાળો હંમેશાં 180° હોય છે.
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વિષર

અપૂણથાંકનો પરરિય

અપૂણણાક 

આ શીટમાં, તમારી પાસે લંબિોરસ ટ્કિાઓ છે જ ે વવવવર અપૂણથાંકન્ં 
પ્રવતવનચરતવ કરે છે. ટ્કિાઓનો ઉપયોગ આકષ્ધક રીતે અપૂણથાંકને 
સમજવા અને તેની ત્લના કરવા માટે થઈ શકે છે.

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. જ્દા જ્દા ટ્કિાઓ લો અને એકબીજા સાથે લંબાઈની ત્લના કરો. 

કયો ટ્કિો સૌથી મોટો છે?
2. નીરજ પાસે રૂ. 125 છે. તેણે 2/5 નાણાં ખિ્ધ કયચા અને બાકીના 

બિાવયા. તેણે કેટલા પૈસા બિાવયા?
3. પંકજ પાસે રૂ. 500 છે. તેણે સટોરીબ્ક પર 1/5 નાણાં અને કેલેનિર 

પર 3/10 ખિ્ધ કયચા. ક્લ કેટલા પૈસા ખર્યચા?
4. ગૌરવ પાસે 360 રૂવપયા હતા. તેણે સોમવારે તેમાંથી ૧/ 3 ભાગ અને 

મંગળવારે બાકીની 3 / 4 ભાગ ખિ્ધ કયમો. મંગળવારે તેણે કેટલા 
રૂવપયા ખર્યચા?

5. તમારી આગાહીઓની િકાસણી કરવા અને તે સાિ્ં છે કે નહીં તે 
શોરવા માટે પટ્ીઓનો ઉપયોગ કરો.



NOTES

33

વિશલેષણ

1. પટ્ીઓની વવવવર લંબાઈ વિારા વવવવર અપૂણથાંક રજૂ થાય છે. 1 > 
1/2 > 1/3 > 1/4 > 1/5> 1/6 > 1/7 > 1/8 > 1/9 > 1/10 . 1 તરીકે 
ચિત્નિત થયેલ ભાગ સૌથી મોટો છે. અનય તમામ ટ્કિાઓ આ 
આખા ભાગના કેટલાક અપૂણથાંક છે.

2. રૂ .125 ને 1/5 અપૂણથાંકના પાંિેય ટ્કિા પર વહેં િો. આ પછી દરેક 
ટ્કિા પર 25 રૂવપયા હશે. નીરજ ે2/5 જટેલી રકમ ખિ્ધ કરી હોવાથી 
આમાંથી બે ટ્કિાઓ કાઢી નાખો.  આનો અથ્ધ છે કે તેણે રૂ. 5૦ 
ખર્યચા છે. બાકીની રકમ બાકીના રિણ ટ્કિાઓ પર હાજરને અન્રૂપ 
છે.  તેથી, નીરજ ે75 રૂવપયા બિાવયા (પટ્ીઓનો ઉપયોગ કરીને 
ગણતરી કરો અને આની િકાસણી કરો).

3. 500 રૂવપયા 1/5 અપૂણથાંકના પાંિેય ટ્કિા પર વહેં િો. આ પછી દરેક 
ટ્કિા પર 100 રૂવપયા હશે. પંકજ ેસટોરીબ્ક પર 1/5 નો ખિ્ધ કયમો 
છે, આમાંથી એક ટ્કિો કાઢો. આનો અથ્ધ એ કે તેણે સટોરીબ્ક પર 
100 રૂવપયા ખિ્ધ કયમો. આગળ, કેલેંિર માટે, 1/10 અપૂણથાંકમાંથી 3 
ટ્કિાઓ લો. આ ટ્કિાઓ 1/5 અપૂણથાંક પર મૂકો. આ તે ભાગ છે 
જ ેતેણે કેલેંિર પર ખિ્ધ કયમો છે.  આ રકમ કેટલી છે? તમે એ પણ 
જોઈ શકો છો કે બે 1/10 ટ્કિાઓ 1/5 નો એક ભાગ ઢાંકી રહ્યા છે. 
તેથી, કેલેનિર પર ખિ્ધવામાં આવેલી રકમ 1/5 (રૂ. 100) ના એક 
સંપૂણ્ધ ભાગ અને અિરા ભાગ (રૂ. 50) ની બરાબર છે. તેથી કેલેંિર 
પર ખિ્ધવામાં આવેલી ક્લ રકમ રૂ. 150 છે. સટોરીબ્ક અને કેલેંિર 
સંય્કત પર ખિ્ધવામાં આવેલા ક્લ નાણાં રૂવપયા 100 + 150 = 
250 રૂવપયા છે.

4. રૂ. 360 ને 1/3 અપૂણથાંકના રિણેય ટ્કિા પર વવભાજીત કરો. આ પછી 
દરેક ટ્કિા પર રૂ .120 હશે. ગૌરવે સોમવારે 1/3 રકમનો ખિ્ધ કયમો 
હોવાથી, આમાંથી એક ટ્કિો કાઢો. આનો અથ્ધ છે કે તેણે રૂ .120 
ખિ્ધ કયમો છે. બાકીની રકમ 240 રૂવપયા છે. હવે તમે બે રીતે આગળ 
વરી શકો છો:

• બાકીની રકમ લો અને તેને 1/4 ના િારેય ટ્કિા પર સમાનરૂપે વહેં િો. 
આ પછી દરેક ટ્કિા તેના પર 60 રૂવપયા હશે. જમેકે તેણે મંગળવારે 
3/4 નો ખિ્ધ કયમો, તેમાંથી રિણ ટ્કિાઓ કાઢી નાખો. તેથી, ગૌરવ 
વિારા મંગળવારે ખિ્ધવામાં આવેલી રકમ 180 રૂવપયા છે. (60 + 60 
+ 60)

• અથવા તમે બાકીના પૈસા 1/3 ટ્કિા પર રાખી શકો છો. જમે કે એક 
ભાગ બહાર છે, બાકીના બે ભાગોને િાર સમાન ભાગોમાં વહેં િો. આ 
માટે 1/6 ટ્કિાઓ વાપરો. તે પછી, આ િાર ભાગો પર 240 રૂવપયા 
વહેં િો અને ઉપરની જમે આગળ વરો.
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િધુમાં વિચાિો

1. એક ગામમાં, 2/3 પ્રુષોએ 2/5 સ્તીઓની સાથે લગન કયચા છેે. એક 
પ્રુષ એક જ સ્તી સાથે વવવાફહત છે. તો  આ ગામમાં ક્લ વસતીનો 
કેટલામો ભાગ અવવવાફહત છે?

2. બીજા ગામમાં, 2/3 પ્રુષોએ 3/4 સ્તીઓ સાથે લગન કયચા છે. અને 
એક પ્રુષ એક સ્તી સાથે લગન કરે છે.  તો આ ગામમાં ક્લ વસતીનો 
કેટલો ભાગ અવવવાફહત છે?

અિલોકન
1. અપૂણથાંક એ સંખયા ના ભાગને રજૂ કરે છે. લાઇન ઉપરની (અથવા / 

પહેલાં) સંખયાને અંશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને લાઇનની 
નીિેની (અથવા / પછી) સંખયાને છેદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

2. ઉદાહરણ તરીકે 2/3 (ઉપર અને નીિે) અથવા 2/3 (પહેલાં અને 
પછી)

3. અંશ સમાન ભાગોની સંખયા બતાવે છે, અને કેટલા સમાન ભાગ 
એકમ બનાવે છે તે છેદ દશચાવે છે.

4. ઉદાહરણ તરીકે, અપૂણથાંક 3/4 માં, અંશ - 3, દશચાવે છે કે અપૂણથાંક 
માં 3 સમાન ભાગો છે, અને 4, દશચાવે છે કે 4 ભાગો સંપૂણ્ધ બનાવે છે.

5. આ વયાખયા વિારા, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 2/3 એ 2/4 કરતા 
મોટો હશે કારણ કે બંને અપૂણથાંકોમાં, આપણી પાસે 2 સમાન ભાગો 
છે પરંત્ 2/3 માં આખ્ં 3 ભાગોમાં વહેં િાયેલ્ં છે જયારે 2/4 માં, તે 4 
સમાન ભાગોમાં વહેં િાયેલ્ં છે.

5. નોંર લો કે સમાન રકમ પ્રથમ 1/4 ટ્કિાઓ અને પછી 1/6 ટ્કિાઓ 
સાથે રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ એટલા માટે કારણ કે આ બે 
ફકસસાઓમાં અલગ હતા. પ્રથમ ફકસસામાં, આ સમગ્ રૂ. 240 તરીકે 
લેવામાં આવયો હતો, જ ેબાકીની રકમ હતી. તેથી, આ રકમનો 1 / 4 
ફહસસો 60 રૂવપયા હતો. બીજા ફકસસામાં, ક્લ રકમ રૂ .360 હતી જ ે
તેની શરૂઆતની રકમ હતી. તેથી, આ રકમની 1/6 મી કકંમત પણ 60 
રૂવપયા હતી.
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વિષર

ષિેરિમાપન

ત્રિકણન્ં ષિેરિિળ

લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ

ત્રિકોણનું ક્ેરિફળ (લઘુ)

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ત્રિકોણ PQR માં આરાર b અને ઊિાઇ h છે.
2. લંબિોરસ PQTS માં પણ લંબાઈ અને પહોળાઈ અન્ક્મે b અને h 

છે. આમ લંબિોરસન્ં ષિેરિિળ b × h ની બરાબર છે.
3. લંબિોરસ સાથે રેખા UV વિારા લંબિોરસ 1 ને અિરા ભાગમાં 

વહેં િવામાં આવે છે.  આમ, લંબિોરસ PQVU ન્ં ષિેરિિળ 1/2 × (bh) 
ની બરાબર છે.

4. ત્રિકોણ PQR ના ટ્કિાઓ કાઢો અને તે બરાને લંબિોરસ PQVU 
ની અંદર ફિટ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

5. તમે જોશો કે ત્રિકોણ લંબિોરસ PQVU અંદર બરાબર ફિટ થશે 
અને તેથી તે લંબિોરસ જટેલો વવસતાર રરાવે છે.

6. લંબિોરસ 2 માટે આ કસરત કરો. આ સમયે, લંબિોરસને પહોળાઈ 
સાથે UV લાઇન વિારા અિરા ભાગમાં વહેં િવામાં આવશે. UTUV 
ષિેરિમાં ત્રિકોણ PQR ના તમામ ટ્કિાઓ ફિટ કરો.

આરાર-b અને ઊિાઇ-h સાથે ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ (1/2 × b × h) છે. અને 
બાજ્ઓ b અને h સાથેના લંબિોરસન્ં ષિેરિિળ b × h છે. આનો અથ્ધ એ 
કે ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ એક લંબિોરસ ષિેરિનો અિરો ભાગ છે, જ ે સમાન 
આરાર અને ઉિાઈ રરાવે છે.
આ પ્રવૃત્તિમાં તમે કેટલાક ટ્કિાઓ સાથે ત્રિકોણ અને લંબિોરસના ષિેરિ 
વચ્ેના સંબંરને િકાસી શકો છો. આ શીટમાં આપેલ ત્રિકોણ એક તીવ્ર 
(acute) ત્રિકોણ છે.
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ΔPQR ના ટુકડાઅાો લંબિાોરસ QTUV ની 
અંદર બોસો છો .

રમો જોશાો ત્રિકાોણ લંબુિાોરસ PQVU ની 
અંદર બરાબર બંધબોસો છો  અનો રોથી રો 
લંબુિાોરસ ત્વસરાર છો .

લંબિાોરસ 2 માટો પણ અા પ્રયાોગ કરાો. અા 
સમયો, લંબિાોરસનો પહાોળાઈ સાથો UV 
લાઇન દ્ારા અડધા ભાગમાં વહેં િવામાં 
અાવશો.

રમો જોશાો કો  ત્રિકાોણ લંબિાોરસ PQVU 
ની અંદર બરાબર બંધબોસો છો  અનો રોથી રો 
લંબિાોરસ જોટલાો ત્વસરાર ધરાવો છો .

ΔPQR ના બધા ટુકડાઅાો નીકાળાો અનો રો 
બધાનો લંબિાોરસ PQVU ની અંદર હ્િટ 
કરવાનાો પ્રયાસ કરાો.

Δ PQR અનો લંબિાોરસ PQTS બંનોની 
લંબાઈ અનો પહાોળાઈ અનુરિમો b અનો h 
જોટલી છો .

65

43

21
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િધુમાં વિચાિો

1. કાિ્ધ બોિ્ધ  અથવા કાગળનો ઉપયોગ કરીને તમારા પોતાના ત્રિકોણોને 
તીવ્ર કોણીય, કાટ્કોણ અને વવષમ-કોણીય ત્રિકોણ બનાવો અને 
તેમને લંબિોરસની અંદર ફિટ કરવાનો પ્રયાસ કરો

2.  સ્વનશ્ચિત કરો કે ત્રિકોણ અને લંબિોરસનો આરાર અને ઊિાઇ 
સમાન છે, નહીં તો તે બંર બેસશે નહીં.

અિલોકન

1. તમે જોઈ શકો છો કે ત્રિકોણ PQR ના ટ્કિાઓ બંને ફકસસાઓમાં 
લંબિોરસ PQTS ના અિરા ભાગમાં બરાબર ફિટ છે.

2. આનો અથ્ધ એ કે ત્રિકોણનો વવસતાર લંબિોરસ PQTS નો અિરો 
ભાગ છે = 1/2 × (bh) 

3. લંબિોરસ (લંબિોરસ 1) અને પહોળાઈ (લંબિોરસ 2) ની સાથે 
લંબિોરસને બે જ્દી જ્દી રીતે બે ભાગમાં વહેં િવામાં આવે છે

અિરા ભાગમાં લંબિોરસને વવભાજીત કરવાની બે 
રીતો.
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ત્રિકોણ PQR માં આરાર b અને ઊિાઇ h છે.
2. લંબિોરસ PQTS ની લંબાઈ અને પહોળાઈ અન્ક્મે b અને h ની છે. 

તેથી લંબિોરસનો વવસતાર b × h ની બરાબર છે. નોંર લો કે આપણે 
લંબિોરસ PQTS લીરો છે, આખા લંબિોરસ PWRS પર નહીં. 
કારણ કે લંબિોરસ લંબાઈ અને પહોળાઈ ત્રિકોણના પાયા અને 
ઊંિાઈ જટેલી હોવી જોઈએ.

3. લંબિોરસને રેખા UV વિારા અિરા ભાગમાં વહેં િવામાં આવે છે. 
તેથી, લંબિોરસ PQVU ન્ં ષિેરિિળ 1/2 × (bh) ની બરાબર છે.

4. ત્રિકોણ PQR ના ટ્કિાઓ કાઢો અને તે બરાને લંબિોરસ PQVU 
ની અંદર ફિટ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

5. તમે જોશો કે ત્રિકોણ લંબિોરસ PQVU અંદર બરાબર ફિટ થશે 
અને તેથી તે લંબિોરસ જટેલો વવસતાર રરાવે છે.

આરાર-b અને ઊિાઇ-h સાથે ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ 1/2 × (bh) છે. અને 
બાજ્ઓ b અને h સાથેના લંબિોરસન્ં ષિેરિિળ b × h છે. આનો અથ્ધ એ 
કે ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ એક લંબિોરસના ષિેરિિળનો અિરો ભાગ છે. આ 
પ્રવૃત્તિમાં, તમે કેટલાક પઝલ ટ્કિાઓ સાથે ત્રિકોણ અને લંબિોરસના 
ષિેરિ વચ્ેના સંબંરને િકાસી શકો છો. આ શીટમાં, ત્રિકોણ એક ગ્રુકોણ
 ત્રિકોણ છે.

વિષર

ષિેરિમાપન

ત્રિકણન્ં ષિેરિિળ

લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ

ત્રિકોણનું ક્ેરિફળ (ર્ુરુ)
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  ત્રિકાોણના ટુકડાઅાો લંબિાોરસ PQVU 
અંદર બરાબર હ્િટ થશો.

લંબિાોરસ PQTS નો UV રોખા દ્ારા 
અડધા ભાગમાં વહેં િવામાં અાવો છો . અામ, 
લંબિાોરસ PQVU ષિોરિિળ 1/2 (bh) ની 
બરાબર છો .

ચિરિ લંબિાોરસ PQVUમાં ટુકડાઅાોની 
ગાોઠવણ બરાવો છો .

ΔPQR ના ટુકડાઅાો કાઢાો અનો બધાનો 
લંબિાોરસ PQVU ની અંદર હ્િટ કરવાનાો 
પ્રયાસ કરાો.

ત્રિકાોણ PQR અનો લંબિાોરસ PQTS 
આરાર b અનો ઊિાઇ h છો

  5

  4  3

  2   1
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િધુ વિચાિો

1. કાિ્ધ બોિ્ધ  અથવા કાગળનો ઉપયોગ કરીને તમારા પોતાના ત્રિકોણોને 
તીવ્ર કોણીય, કાટ્કોણ અને વવષમ-કોણીય ત્રિકોણ બનાવો અને 
તેમને લંબિોરસની અંદર ફિટ કરવાનો પ્રયાસ કરો

2. સ્વનશ્ચિત કરો કે ત્રિકોણ અને લંબિોરસનો આરાર અને ઊંિાઈ 
સમાન છે, નહીં તો તે બંર બેસશે નહીં.

વિશલેષણ

1. તમે જોઈ શકો છો કે ત્રિકોણ PQR ના ટ્કિાઓ લંબિોરસ PQTS 
ના અિરા ભાગમાં બરાબર ફિટ છે

2. આનો અથ્ધ એ કે ત્રિકોણનો વવસતાર લંબિોરસ PQTS નો અિરો 
ભાગ છે. = 1/2 × (bh) 
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ત્રિકોણમાંથી (ત્રિકોણ 1) પાતળી પટ્ીઓમાં કાપવામાં આવી છે. 

શીટમાંથી ત્રિકોણની પટ્ીઓ લો.
2. શીટની નીિેના ભાગમાંથી ત્રિકોણ કાઢો (ત્રિકોણ 2)
3. ત્રિકોણ 1 ની પટ્ીઓને ત્રિકોણ 2 માં ફિટ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
4. ભલે ત્રિકોણનો આકાર ભભન્ન હોય, એક ત્રિકોણની પટ્ીઓ બીજા 

ત્રિકોણની ઉપર બરાબર બંરબેસતી ફિટ થઈ જશે.

ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ 1/2 (આરાર x ઊિાઇ) છે. આનો અથ્ધ એ છે કે ત્રિકોણનો 
આકાર ભલે ગમે તેટલો આરાર અને ઊિાઇ રરાવતા તમામ ત્રિકોણન્ં 
ષિેરિિળ સમાન હોવ્ં જોઈએ.

આ પ્રવૃત્તિમાં, તમે િકાસી શકો છો કે બે ત્રિકોણ, કે જમેના આરાર અને 
ઊંિાઈ સમાન છે, દેખાવમાં ભભન્ન લાગવા છતાં, તેમન્ં ષિેરિિળ સમાન છે.

વિષર

ષિેરિમાપન

ત્રિકણન્ં ષિેરિિળ

લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ

ત્રિકોણનું ક્ેરિફળ
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વારાિરરી પટ્ીઅાોનો નીિોના ત્રિકાોણમાં 
ગાોઠવાો.

ત્રિકાોણ 1 ની પટ્ીઅાોનો ત્રિકાોણ 2 માં હ્િટ 
કરવાનાો પ્રયાસ કરાો.

શીટની નીિોથી ત્રિકાોણ કાઢાો. શીટમાંથી ત્રિકાોણની પટ્ીઅાો લાો.

5

43

21

ત્રિકાોણનાો અાકાર ભભન્ન લાગરાો હાોવા છરાં, 
અોક ત્રિકાોણની પટ્ીઅાો બીજ ત્રિકાોણની 
ઉપર બરાબર બંરબેસતી ફિટ થઈ જશે.
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િધુ વિચાિો

1. તમે પટ્ીને જમીન પર પણ મૂકી શકો છો અને એક અલગ ત્રિકોણ 
બનાવવા માટે તેમને િૂટપટ્ીથી દબાવો. આ રીતે બનાવેલ કોઈપણ 
ત્રિકોણનો આરાર અને ઊંિાઈ સમાન હશે.

2. ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ સમાન છે તે િકાસવાની એક બીજી રીત એ છે કે 
િોખા (અથવા દાળ) થી જગયા ભરવી અને પછી જોવ્ં કે િોખાનો 
સમાન જથથો અનય ત્રિકોણને આવરી શકે છે કે નહીં. ખાતરી કરો કે 
િોખા ભરતી વખતે તે એકબીજાની ઉપર પર ઢગલો ના થયેલા હોય.

3. તમે આ પ્રવૃત્તિ માટે કબાબ સસટક પણ વાપરી શકો છો.

વિશલેષણ

1. બંને ત્રિકોણનો આરાર અને ઊંિાઈ સમાન હોવાથી, તેમન્ં ષિેરિિલ 
પણ સમાન હોવ્ં જોઈએ (ષિેરિિળ = 1/2 × b × h).

2. ઉપરનો ત્રિકોણ (ત્રિકોણ 1) પટ્ીઓમાં વહેં િાયેલ્ં છે. એક સાથે 
લેવામાં આવેલી બરી પટ્ી ત્રિકોણના ષિેરિિળને રજૂ કરે છે.

3. બરી પટ્ીઓ નીિેના ત્રિકોણ પર ગોઠવાઈ જાય છે. જનેાથી સાશબત 
થાય છે કે ત્રિકોનના ષિેરિિળ સમાન છે.
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ઉપરના િત્ષ્ોણ ને પાતળા પટ્ીઓમાં કાપી નાખવામાં આવે છે. 

શીટમાંથી તેની પટ્ીઓ કાઢી લો.
2. શીટના તચળયેથી બીજો િત્ષ્ોણ નીકાળો. 
3. પ્રથમ િત્ષ્ોણની પટ્ીઓને બીજામાં ફિટ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
4. તમે જોશો કે બંને સમાંતર િત્ષ્ોણ દેખાવમાં ભભન્ન લાગતા હોવા 

છતાં, એકની પટ્ીઓ બીજા િત્ષ્ોણની અંદર બરાબર બંરબેસતી 
ફિટ થઈ જાય છેે.

સમાન આરાર અને સમાન ઊિાઇ ના બરા સમાંતર િત્ષ્ોણ સમાન 
ષિેરિમાં હોય છે (b x h ને બરાબર). આ પ્રવૃત્તિમાં બે સમાંતર િત્ષ્ોણ, 
પ્રથમ નજરે સરખા નથી લાગતા. જો કે, તેઓ સમાન આરાર, ઊંિાઈ અને 
તેથી સમાન ષિેરિ રરાવે છે. પ્રથમ સમાંતર િત્ષ્ોણની પટ્ીઓ નીિેના 
િત્ષ્ોણમાં બરાબર ફિટ થાય છે.

વિષર

ષિેરિમાપન

એક સમાંતર 
િત્ષ્ોણન્ં  ષિેરિિળ

ચતુષ્ોણનું ક્ેરિફળ
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બંને સમાંતર િત્ષ્ોણ દેખાવમાં ભભન્ન લાગતા 
હોવા છતાં, એકની પટ્ીઓ બીજા િત્ષ્ોણની 
અંદર બરાબર બંરબેસતી ફિટ થઈ જાય છેે.

ઉપરના િરુષાોની પટ્ીઅાોનો નીિોના 
િરુષાોણમાં િીટ કરાો. પટ્ીઅાો બરાબર 
ગાોઠવાય રો માટો રોનો ઊધંી પણ કરી શકાો 
છાો.

બધી પટ્ીઅાોનો અલગ કરાો.શીટના ઉપરના ભાગમાંથી પટ્ીઅાો અનો 
નીિોના ભાગમાંથી િરુષાોણ નો દૂર કરાો.

ચતુષ્ોણનું ક્ેરિફળ
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િધુમાં વિચાિો

1. તમે પટ્ીને જમીન પર પણ મૂકી શકો છો અને એક અલગ 
સમાંતરભ્જ િત્ષ્ોણ બનાવવા માટે તેમને સે્લ સાથે દબાણ કરી 
શકો છો. આવી રીતે બનાવેલા કોઈપણ સમાંતરભ્જ િત્ષ્ોણનો 
આરાર અને ઊિાઇ સમાન હશે.

2. સમાંતરભ્જ િત્ષ્ોણ ન્ં ષિેરિિળ સમાન છે તે િકાસવાની એક 
બીજી રીત એ છે કે િોખા (અથવા દાળ) થી પહેલા િત્ષ્ોણની 
જગયા ભરવી અને પછી જોવ્ં કે આ જ િોખાની મારિા વિે બીજા 
િત્ષ્ોણને આવરી શકે છે કે નહીં? િોખા ગોઠવતી વખતે ધયાન 
રાખો કે તે એકબીજાની ઉપર ઢગલો ના થાય.

3. તમે આ પ્રવૃત્તિ માટે કબાબ સસટકનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.

વિશલેષણ

1. બંને સમાંતરભ્જ િત્ષ્ોણના આરાર અને ઊિાઇ  સમાન હોવાને 
કારણે, તેમના ષિેરિિળ પણ સમાન (વવસતાર = b  × h) હોવા જોઈએ.

2. ઉપરનો િત્ષ્ોણ પટ્ીઓમાં વહેં િાયેલ્ં છે. આ બરી પટ્ી 
સમાંતરભ્જ િત્ષ્ોણ ના ષિેરિિળને રજૂ કરે છે.

3. આ બરી પટ્ીઓ નીિેના િત્ષ્ોણમાં બરાબર બંર બેસતી ફિટ થઈ 
જાય છે, જથેી પ્રવાર થાય છે કે બંનેન્ં ષિેરિિલ સમાન છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટની જમણી બાજ્થી િત્ષ્ોણને દૂર કરો.
2. શીટની િાબી બાજ્, ત્રિકોણમાંથી ટ્કિાઓ કાઢો.
3. િત્ષ્ોણની અંદર ત્રિકોણના આ ટ્કિાઓ ફિટ કરો (તમારે કેટલાક 

ટ્કિાઓ ઉંરા પણ કરવા પિી શકે છે).
4. તમે જોશો કે ત્રિકોણના ટ્કિાઓ સમલંબકની અંદર બરાબર ફિટ 

થઈ જશે છે.

સમલંબકન્ં ષિેરિિળ 1/2 × સમાંતર બાજ્ઓનો સરવાળો × ઊંિાઈ છે. પણ 
તેની ગણતરી કઈ રીતે કરશ્? આ પ્રવૃત્તિમાં, ત્રિકોણના ષિેરિની મદદથી , આ 
સૂરિ મેળવી શકીશ્ં.

વિષર

ષિેરિમાપન

સમલંબક 
િત્ષ્ોણન્ં  ષિેરિિળ

ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ

સમલંબકનું ક્ેરિફળ
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શીટમાંથી સમલંબક અનો ત્રિકાોણ દૂર કરાો.

1. તમે જોશો કે ત્રિકોણના ટ્કિાઓ 
સમલંબકની અંદર બરાબર ફિટ થઈ જશે 
છે.

રમારો કોટલાક ટુકડાઅાો ઉંધા પણ કરવાની 
જરૂર પડી શકો  છો .

સમલંબકની અંદર ત્રિકાોણના ટુકડાઅાો હ્િટ 
કરાો.



NOTES
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િધુમાં વિચાિો

1. શ્ં તમે r ન્ં સૂરિ, a, b અને c ના સંદભ્ધમાં ગણી શકો છો? આને Her-
onન્ં સૂરિ કહેવામાં આવે છે.

2. r = √ [(s-a) (s-b) (s-c) / s], જયાં s = (a + b + c) / 2

વિશલેષણ

1. ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ 1/2 × આરાર × ઊિાઇ જટેલ્ં છે. નાના ત્રિકોણના 
પાયા જ ેત્રિકોણ PQR બનાવે છે તે અન્ક્મે a, b અને c છે અને 
ઊિાઇ r બરાબર છે.

2. તેથી, નાના ત્રિકોણના ષિેરિિળ  (1/2 × a × r), (1/2 × b × r) અને (1/2 
× c × r) હશે.

3. ત્રિકોણ PQRન્ં ષિેરિિળ, તેથી (1/2 × a × r) + (1/2 × b × r) + (1/2 
× c × r) = 1/2 (a + b + c) × r છે.

4. ત્રિકોણ PQR ના બરા ટ્કિાઓ સમલંબકની અંદર સંપૂણ્ધપણે ફિટ 
થાય છે, તેનો અથ્ધ એ કે તેમના વવસતારો સમાન છે.

5. સમલંબકન્ં ષિેરિિળ = ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ = 1/2 × (a + b + c) × r

= 1/2 × (a + c + c) × r

= 1/2 × (સમલંબકની સમાંતર બાજ્ઓનો સરવાળો) × ઊિાઇ
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટમાં પૂરા પાિવામાં આવેલ ત્છદ્ોમાં બોલટ્સ દાખલ કરો અને 

nutની મદદથી તેમને િ્સત કરો. nutને િ્સત રીતે બંર કરવા માટે, 
બોલટને તમારી આંગળીથી (શીટની પાછળની બાજ્થી) દબાવીને 
પકિી રાખો અને nutને તેને કિક કરવા માટે clock-wise રદશામાં 
િેરવો.

2. એક રબર બેનિ કાપો અને ત્છદ્ોમાં રબર બેનિ બાંરીને એકબીજા 
સાથે બે પોઇનટર (ગોળાકાર લંબિોરસ) જોિો. બોલટ્સમાં આ 
પ્રકારનાં પોઇંટર જોિીને બહ્કોણ બનાવો. રબર બેનિ્સ અને 
પોઇંટસ્ધને બદલે, તમે બોલટ્સમાં જોિાવા માટે દોરીનો ઉપયોગ પણ 
કરી શકો છો.

3. જો બહ્કોણની અંદરના ત્છદ્ોની સંખયા i અને રબર બેનિ્સ વિારા 
સપરશંત ત્છદ્ોની સંખયા b હોય (બહ્કોણની પરરવમવત પરના 
બબંદ્ઓ), તો બહ્કોણન્ં ષિેરિિળ:  A = i + b/2 - 1

આ પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પણ સામાનય બહ્કોણન્ં ષિેરિિળ કઈ રીતે શોરી શકાય 
તે સમજીશ્ં. તે માટે સમાન અંતરે આવેલા બબંદ્ઓની મદદથી બહ્કોણ 
બનાવીશ્ં અને તમે જોશો કે કોઈ પણ પ્રકારના બહ્કોણન્ં ષિેરિિળ એક  
જ સરળ સૂરિથી ગણી શકાય છે. જ ેબહ્કોણની અંદર આવેલા બબંદ્ઓની   
સંખયા પર આરાર રાખે છે. 

વિષર

ષિેરિમાપન

િત્ષ્ોણન્ં  ષિેરિિળ

ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ

બહુકોણનું ક્ેરિફળ
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Pointersની જોડી બનાવાો.

છછદાોમાં રબર બોન્ડ બાંધીનો અોકબીજ સાથો 
બો પાોઇન્ટર (ગાોળાકાર લંબિાોરસ) જોડાો.

શીટમાં પૂરા પાડવામાં અાવોલ છછદાોમાં 
બાોલટસ દાખલ કરાો અનો nutની મદદથી 
રોમનો િુસર કરાો.

બાોલટસમાં અા પ્રકારનાં પાોઇંટર જોડીનો 
બહુકાોણ બનાવાો. દરોક બાોલ્ટ પર, રમારી 
પાસો બો પાોઇન્ટર હાોવા જોઈઅો.



NOTES
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િધુ વિચાિો

1. Pickનો પ્રમેય, ત્વિ-પરરમાણ બહ્કોણન્ં ષિેરિિળ આપે છે. તેથી આ 
પ્રમેયનો ત્રિ-પરરમાણ સવરૂપ હોવ્ં સવાભાવવક લાગે છે. પરંત્, આ 
પ્રમાણેન્ં કોઈ સૂરિ ત્રિ-પરરમાણમાં બહ્િલકન્ં કદ, આંતરરક અને 
સીમા પરના બબંદ્ઓની ગણતરી પરથી તારવી શકત્ં નથી.

વિશલેષણ

િાલો, સૌપ્રથમ Pickનો પ્રમેય લંબિોરસ માટે િકાસીએ.

આ લંબિોરસન્ં ષિેરિિળ  = 5 × 4
   = 20 િોરસ એકમો

Pickના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને, 
ષિેરિિળ  = i + b / 2 - 1
 = 12 + 18/2 - 1
 = 20 િોરસ એકમો

તમે અનય લંબિોરસ માટે પણ તેને િકાસી શકો છો. પછી અનય આકારો 
માટે (ઉદાહરણ તરીકે, એક ત્રિકોણ) જનેા માટે તમે ષિેરિિળ માટેન્ં સૂરિ 
પહેલેથી જ જાણો છો. 
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વિષર

બીજગણણત

પાયથાગોરસ પ્રમેય

િોરસ ષિેરિિળ

લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ

(a + b)(a + b)22 = a = a2 2 + b+ b22 + 2ab + 2ab

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટમાંથી બરા ટ્કિાઓ બહાર કાઢો - બે િોરસ અને બે 

લંબિોરસ.
2. હવે તેમને િરીથી િોરસની અંદર ગોઠવવાનો પ્રયાસ કરો.

આ પ્રવૃત્તિમાં, તમે બીજગણણતન્ં સૂરિ ભૌગોશ્લક રીતે પણ જોઈ શકો છો. 
(a + b)2 = a2 + b2 + 2ab.

વિશલેષણ

1. િોરસન્ં ષિેરિિળ તેની બાજ્ના વગ્ધની બરાબર છે.
2. મોટા િોરસની બાજ્ઓ (બરા ટ્કિાઓનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ) 

a + b છે, જ ેતેના ષિેરિને (a + b)2 બનાવે છે.
3. મોટા િોરસની અંદર, તમારી પાસે બે લંબિોરસ: બાજ્ની લંબાઈ a 

અને b, અને બે િોરસ - એકની બાજ્ a અને બીજાની બાજ્ b.
4. બાજ્ઓ a અને b રરાવતા લંબિોરસન્ં ષિેરિિળ ab છે.
5. a બાજ્વાળા િોરસન્ં ષિેરિિળ a2 છે અને b બાજ્વાળા િોરસન્ં b2 

છે.
6. કારણ કે મોટો િોરસ, બે નાના િોરસ અને બે લંબિોરસથી બનેલા 
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છે, મોટા િોરસન્ં ષિેરિિળ: 

 બે નાના િોરસન્ં ષિેરિિળ + બે લંબિોરસન્ં ષિેરિિળ
 = (a + b)2 
 = a2 + b2 + ab + ab

માટે, (a + b)2 = a2 + b2 + 2ab
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટમાંથી બરા ટ્કિાઓ કાઢો - િાર ત્રિકોણ અને િોરસ.
2. હવે તેમને િરીથી િોરસમાં ગોઠવવાનો પ્રયાસ કરો (આ આચિય્ધજનક 

રીતે કરવ્ં મ્શકેલ છે!)

આ પ્રવૃત્તિમાં, તમે બીજગણણતન્ં સૂરિ ભૌગોશ્લક રીતે પણ જોઈ શકો છો. 

(a - b)2 = a2 + b2 - 2ab.

 (a - b) (a - b)2 2 = a= a22 + b + b22 - 2ab - 2ab

વિષર

બીજગણણત

પાયથાગોરસ
પ્રમેય

એક િોરસ ષિેરિ
 
જમણા ખૂણાવાળા 
ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ
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વિશલેષણ

1. િોરસન્ં ષિેરિિળ બાજ્ના વગ્ધની બરાબર હોય છે.
2. તેથી બાજ્ઓ c સાથે મોટા િોરસન્ં ષિેરિિળ c 2 ની બરાબર છે. તેવી 

જ રીતે, બાજ્ઓ (a-b) સાથેના નાના િોરસન્ં ષિેરિિળ (a-b) 2 ની 
બરાબર છે.

3. ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ 1/2 x પાયો x ઊંિાઈ છે. તેથી િાર જમણા 
ખૂણાના દરેક ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ 1/2 x a x b છે.

4. િાર આવા ત્રિકોણન્ં ક્લ ષિેરિિળ 4 x 1/2 x a x b = 2ab છે (તમે 
આમાંથી કોઈ પણ બે ત્રિકોણ લઈ અને બાજ્ઓ a અને b નો એક 
લંબિોરસ બનાવી શકો છો. આવા બે લંબિોરસન્ં ષિેરિિળ પણ 
2ab હશે).

5. અહીં ત્રિકોણ એ કાટ્કોણ ત્રિકોણ છે, તમે પાયથાગોરસ વનયમનો 
ઉપયોગ કરીને પણ લખી શકો છો કે c 2 = a 2 + b 2.

6. હવે, મોટો િોરસ એક નાના િોરસ અને 4 ત્રિકોણથી બનેલો છે. તેથી, 

મોટા િોરસન્ં ષિેરિિળ = નાના િોરસ ષિેરિિળ + 4 ત્રિકોણનો ષિેરિિળ
=> c2 = (a-b)2 + 2ab
=> a2 + b2 = (a-b)2 + 2ab
=> (a-b)2 = a2 + b2 - 2ab



57

 પ્રથમ N સંખરાઓનો સિિાળો

વિષર

સમાંતર શ્ેણી

લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટની જમણી બાજ્થી બરા ચિત્નિત ન થયેલ ટ્કિાઓ (જયાં ગ્ીિ 

ચિત્નિત નથી) દૂર કરો.
2. ટ્કિાઓ િાબી બાજ્થી બહાર કાઢો અને તેને જમણી બાજ્ની ખાલી 

જગયાની અંદર મૂકો જથેી તે એક લંબિોરસ બનાવે.
3. આ બે ટ્કિાઓ વિારા રિાયેલ લંબિોરસના ષિેરિિળની ગણતરી કરો.
4. આ ષિેરિિળને 2 વિે ભાગો. આ પ્રથમ N પ્રાકૃવતક સંખયાઓનો 

સરવાળો છે.

1 થી 100 સ્રીની બરી સંખયાઓનો સરવાળો કેટલો છે, એટલે કે,
1 + 2 + 3 + 4 + ........ + 100? આ જ પ્રશ્ન તેના શશષિક વિારા Carl Fried-
rich Gauss (એક પ્રખયાત ગણણતશાસ્તી) ને આપયો હતો. Gauss ખૂબ 
જ િાત્ય્ધપૂવ્ધક ગણતરી કરીને ઉતિર આપે છે. તમે આ પ્રવૃત્તિમાં ભૌવમવતક 
સવરૂપમાં આ ગણતરી જોઈ શકો છો!
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જમણી બાજુની ખાલી જગયા ની અંદર 
ટુકડાઅાો મૂકાો. અા પછી રિાયોલ 
લંબિાોરસના ષિોરિની ગણરરી કરાો.

રમારો િક્ત ઉપર બરાવોલ ટુકડાઅાોની જરૂર 
પડશો.

શીટમાંથી બધા ટુકડાઅાો કાઢાો

બધા ટુકડાઅાો માટો અા કરાો.
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અિલોકન

1. પ્રથમ બે નંબરો (1 અને 2) માટે, રિના કરેલા લંબિોરસના પરરમાણો 
2 × 3 અને ષિેરિિળ 2 × 3 = 6 િોરસ એકમો હશે. લંબિોરસ 
બનાવતા આ ટ્કિાઓન્ં ષિેરિિળ લંબિોરસનો અિરો ભાગ હશે. 
કારણ કે, તે સમાન ભાગો છે. તેથી, આપણે કહી શકીએ કે સરવાળો 
1 + 2 = 3.

2. પ્રથમ રિણ નંબરો (1, 2 અને 3) માટે, રિાયેલ લંબિોરસન્ં પરરમાણ 
3 × 4 હશે અને તેનો ષિેરિિળ 3 × 4 = 12 િોરસ એકમો હશે. 
પહેલાની જમે, સરવાળો 1 + 2 + 3 = 6.

3. તમે એમ પણ કહી શકો છો કે સરવાળા શોરવા માટે આપણે 
િોરસની સંખયા જાતે જ ગણી શકીએ છીએ, પરંત્ મોટી સંખયામાં 
તે કરવાન્ં મ્શકેલ રહેશે. 1 + 2 + 3 + ........................ 100 માટે ક્લ 
સંખયાઓની ગણતરી કરવાની કલપના કરી જ્ઓ!

4. પ્રથમ N સંખયાઓ માટે, રિના કરેલા લંબિોરસની બાજ્ઓ n અને 
n + 1 હશે. આ લંબિોરસન્ં ષિેરિિળ તેથી n x (n + 1) હશે. બંને 
ભાગ ષિેરિિળમાં સમાન હોવાથી,  એક ભાગન્ં ષિેરિિળ n × (n + 1) 
/ 2 છે.

5. પ્રથમ N ક્દરતી સંખયાઓનો સરવાળો = n (n + 1) / 2.
6. તેથી 1 થી 100 સ્રીની સંખયાઓનો સરવાળો (100 × 100 + 1) / 2 

= 5050 છે.

વિશલેષણ

1. બરી સંખયાઓ નાના િોરસ વિારા રજૂ થાય છે. નોંરો કે આ બરા 
નાના િોરસ સમાન કદના છે. તેમને એકમ િોરસ કહીશ્ં.

2. ઉદાહરણ તરીકે, 2 નંબર બે એકમ િોરસ વિારા રજૂ થાય છે, 3 નંબર 
રિણ એકમ િોરસ અને એ જ રીતે બાકીની સંખયાઓ.

3. જો એકમ િોરસન્ં ષિેરિિળ 1 માનવામાં આવે, તો તે ભાગન્ં ક્લ 
ષિેરિિળ આપણે ગણતરી કરવા માંગીએ છીએ તે સરવાળાની 
બરાબર થશે.

4. આ બે ભાગ હંમેશાં એક લંબિોરસ બનાવે છે. જનેા ષિેરિિળની 
ગણતરી સરળતાથી કરી શકાય છે (લંબિોરસન્ં ષિેરિિળ = લંબાઈ 
x પહોળાઈ)

5. અહીં, લંબિોરસ બે સરખા ભાગથી બનેલો છે. તેથી, એક ભાગન્ં 
ષિેરિિળ લંબિોરસના ષિેરિિળથી અિર્ં થાય.

6. આ આપણને પ્રથમ N પ્રાકૃવતક સંખયાઓનો સરવાળો આપશે.
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િધુમાં વિચાિો

1. ક્મ 1, 2, 3, 4, 5, ... એ સમાંતર શ્ેણીન્ં ઉદાહરણ છે. તે એક ક્મ છે 
જયાં બે ક્વમક સંખયાઓ વચ્ેનો તિાવત સમાન છે.

2. આ ફકસસામાં, કોઈપણ બે ક્વમક સંખયાઓ માટે તિાવત 1 છે. કોઈ 
અનય શ્ેણીમાં આ તિાવત આલગ પણ હોય શકે છે. ઉદાહરણ 
તરીકે, 1, 4, 7, 10, ... શ્ેણીમાં, ક્વમક સંખયાઓ વચ્ેનો તિાવત 3 છે.

Gauss ની િાતણા
1. એક રદવસ, એક શશષિકે 1 થી 100 સ્રીના નંબરો લખયા અને તેમના 

વવદ્ાથગીઓને બરી સંખયાઓનો સરવાળો કરવા કહ્ય્ં.
2. બરા વવદ્ાથગીઓએ સંખયાઓ ઉમેરવાન્ં શરૂ કય્ું. શરૂઆતમાં, 

પ્રફક્યા એક્સપ્રેસ ટે્નની જમે ઝિપી હતી, પરંત્ જમે-જમે સંખયાઓ 
મોટી થતી ગયી, તેમ-તેમ તે એક પેસેનજર ટે્ન બની ગઈ.

3. એક છોકરો પાછળ બેઠો હતો, તે બોિ્ધ  પર રારી-રારી ને જોતો હતો  
અને કંઇ કરી રહ્યો ન હતો. શશષિક ગ્સસે થયા, અને તેને પૂછ્ં કે તે શ 
માટે સરવાળો કરતો નથી. આ વવધયાથગી થોિા સમય માટે શાંત રહ્યો, 
અને પછી અિાનક 5050 કહ્ય્ં.

4. તેણે જોય્ં કે પ્રથમ અને છેલલી સંખયાનો સરવાળો 101 થાય છે. બીજા 
અને છેલલેથી બીજી સંખયાને ઉમેરતા પણ સરવાળો 101 !! આવી 50 
જોિીઓ છે. તેથી, ક્લ રકમ 50 × 101 = 5050 ની બરાબર છે।

5. આ બાળક, Carl Freidrich Gauss, આગળ જતાં પ્રખયાત 
ગણણતશાસ્તી બને છે. આ વાતચા દશચાવે છે કે, ગણણત િકત સૂરિો-
ગણતરી પૂરતો મયચારદત નથી, પણ તેનાથી ઘણ્ં વરારે રસપ્રદ છે!

1  +  2  +  3  +  4  +  .................    ................. + 97 +  98  +  99  + 100

= 50 ×101 = 5050
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 એકરી સંખરાઓનો સિિાળો

વિષર

સમાંતર શ્ેણી

િોરસન્ં ષિેરિિળ

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. જમણી બાજ્એ આપેલી શીટમાંથી બરા િોરસ દૂર કરો.
2. િાબી બાજ્ના ટ્કિા કાઢો અને તેમને તેમના જમણી બાજ્ના અન્રૂપ 

િોરસમાં ફિટ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
3. તમે જોશો કે બરા ટ્કિાઓ િોરસની અંદર બરાબર ફિટ છે.

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 શ્ં છે? તમે કદાિ એક પછી એક 
સંખયાઓ ઉમેરવાન્ં શરૂ કરશો, પરંત્ જો તમે આ રમત-પ્રવૃવતમાં થોિો 
સમય વવતાવશો તો તમે આ ગણતરી ઝિપથી કરી શકશો.

બીજગણણત સમીકરણની સમજૂતી Jigsaw Puzzle ની મદદથી!
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અા ટુકડાઅાો જમણી બાજુના અનુરૂપ 
િાોરસમાં િીટ કરાો.

રમનો ડાબી બાજુના ટુકડાઅાોની જરૂર પડશો.શીટમાંથી બરાવોલ ટુકડાઅાો દૂર કરાો અનો 
િાોરસનો બાજુ પર રાખાો.

રમો જોશાો કો  બધા ટુકડાઅાો િાોરસની અંદર 
બરાબર હ્િટ છો .

and so on... and so on...

એકરી સંખરા

5 3

13 1

57

બેકરી સંખરા
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િધુ વિચાિો

આ માફહતીનો ઉપયોગ કરીને સંખયા 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 
+ 17 + 19 નો સરવાળો શોરવા પ્રયતન કરો.  

અિલોકન

1. િાલો કેટલીક એકી સંખયાઓ ઉમેરીએ અને જોઈએ કે આ પઝલ 
સરવાળો શોરવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે.

2. પ્રથમ બે એકી સંખયાઓ (1 અને 3) માટે, તમારી પાસે ટોિ પર 1 
િોરસ છે અને તેની નીિે 3 વર્ છે. હવે આ ટ્કિાઓ બાજ્ 2 ના 
િોરસ (શીટની જમણી બાજ્) માં િરીથી ગોઠવો. તમે જોશો કે તે આ 
િોરસમાં સંપૂણ્ધ રીતે ફિટ છે.

3. પ્રથમ રિણ એકી નંબરો (1, 3 અને 5) માટે, તમે તેમને 9 િોરસ એકમો 
જટેલા ષિેરિ રરાવતા બાજ્ 3 ના િોરસમાં િીટ કરી શકો છો.

4. શીટમાં આપેલા પછીની બે સંખયાઓ માટે પણ પ્રયાસ કરો અને તમે 
જોશો કે ટ્કિાઓ જમણી બાજ્ના િોરસમાં બરાબર ફિટ છે.

5. જો તમે 1 + 3 + 5 + 7 + 9 (શ્ેણીની સંખયા: 5) ઉમેરી રહ્યા છો, તો 
સરવાળો 25 (5 નો વગ્ધ) થાય છે.

6. આ રીતે કોઈ પણ અનય પદ સ્રી ગણી શકાય છે. જો શ્ેણીની સંખયા 
6 (જનેો અથ્ધ છે કે તમારે 1 +3 + 5+ 7 + 9 +11 ની ગણતરી કરવી 
પિશે), તો તેમની રકમ 36 (6નો વગ્ધ) થશે.

7. તેથી શ્ેણીની સંખયા માટે, સરવાળો n2 થશે.

વિશલેષણ

1. બરી સંખયાઓ નાના િોરસ વિારા રજૂ થાય છે. નોંરો કે આ બરા 
નાના િોરસ સમાન કદના છે. અમે તેમને એકમ િોરસ કહીશ્ં.

2. ઉદાહરણ તરીકે, સંખયા 3 એ રિણ એકમ િોરસ વિારા રજૂ થાય છે, એ 
જ રીતે, સંખયા 5 એ પાંિ એકમ િોરસ વિે રજૂ થાય છે.

3. અહીં િકત એકી સંખયાઓ બતાવવામાં આવી છે (1, 3, 5, 7, 9, .. અને 
તેથી) જ ે2 વિારા અવવભાજય સંખયાઓ છે.

4. સંખયાઓન્ં પ્રવતવનચરતવ કરતા ટ્કિાઓ શીટની જમણી બાજ્એ 
સંબંચરત િોરસમાં ફિટ થાય છે.

5. આનો અથ્ધ એ કે ક્મ 1, 3, 5, 7, 9, ... નો સરવાળો હંમેશા એક સંપૂણ્ધ 
િોરસ છે. તમે આ જ ક્મમાં વર્ સંખયાઓ ઉમેરીને વર્માં િકાસણી 
કરી શકો છો.
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટની જમણી બાજ્એ આપેલ મોટા 10 × 10 િોરસને દૂર કરો.
2. શીટમાંથી 1 × 1 િોરસ અને બે 2 × 2 િોરસ દૂર કરો. આ બરા 

ટ્કિાઓ જમણી બાજ્ના ખાલી િોરસમાં 3 (1 + 2) એકમોના િોરસ 
અંદર િીટ કરો.  

3. હવે રિણ િોરસ પણ કાઢો અને તેમને (પહેલાથી મ્કાયેલા ટ્કિાઓ 
સાથે) 6 (1 + 2 + 3) એકમોના િોરસ અંદર ફિટ કરો.

4. અંતે, િાર 4 × 4 િોરસ દૂર કરો અને તેમને 10 (1 + 2 + 3 + 4) 
એકમોના િોરસની અંદર ફિટ કરો.

પ્રથમ N પ્રાકૃવતક સંખયાઓના ઘનનો સરવાળો તેમના સરવાળાના  વગ્ધ 
જટેલો હોય છે. આ રસપ્રદ પઝલ-ગેમ સાથે તમે સમઘન અને િોરસનો આ 
સંબંર ભૌવમવતક રીતે જોઈ શકો છો.  

13 + 23 + 33 + 43 = (1 + 2 + 3 + 4)2

100 = 100

વિષર

િોરસ ન્ ષિેરિિળ

સમઘન અને િોરસ 
વચ્ેનો સંબંર

શ્ેણી

 સંખરાઓના ઘનનો સિિાળો
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શીટમાંથી બો 2x2 િાોરસ દૂર કરાો અનો અા 
બધા ટુકડાઅાો 3 (= 1 + 2) અોકમાોના વગ્તમાં 
હ્િટ કરાો.

1 x1 િાોરસ શીટમાંથી 10 x10 િાોકમાં મૂકાો.

હવો શીટમાંથી રિણ 3x3 િાોરસ કાઢાો. રોમનો 6 (= 1 + 2 + 3) અોકમાોના િાોરસની 
અંદર (અંદર પહો લોથી મૂકાયોલા ટુકડાઅાો 
સાથો) િીટ કરાો. 

અંરો, િાર 4 x 4 િાોરસ દૂર કરાો અનો રોમનો 
10 (= 1 + 2 + 3 + 4) અોકમાોના િાોરસની 
અંદર હ્િટ કરાો.  

બધા 12, 22, 32 અનો 42 ટુકડાઅાો ખાલી 
અનો 10x10 સ્કોરમાં િીટ છો . 
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િધુ વિચાિો

1. પ્રથમ એન ક્દરતી સંખયાઓનો સરવાળો n (n + 1) / 2 છે.   
2. તેથી, આપણે સૂરિ પણ આ રીતે લખી શકીએ: 13+ 23 + 33 + .... + 

n3 = (1 + 2 + 3 + ...... n)2 = (n (n + 1) / 2) 2  
3. આ પ્રવૃત્તિમાં, વગ્ધના ષિેરિની દ્ભષટએ સંખયાના સમઘનન્ં પ્રવતવનચરતવ 

કરવામાં આવય્ં.  23 ને 2 × 22 તરીકે લખવામાં આવયો હતો, જનેો 
અથ્ધ એ કે બે 2 × 2 િોરસનો ક્લ ષિેરિિળ 23 ની બરાબર હશે.  

4. આને 3D અને વોલય્મ સ્રી પણ લંબાવી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, 
24 ને 2 × 23 તરીકે લખી શકાય છે, જનેો અથ્ધ છે કે બે 2 × 2 × 2 
સમઘનન્ં ક્લ જથથો 24 ની બરાબર હશે.  

વિશલેષણ

1. પ્રથમ, આપણે સમજવ્ં પિશે કે કોઈ પણ સંખયાના ઘનને ભૌવમવતક 
રીતે કેવી રીતે રજૂ કરવ્ં.  

2.  23 એટલે કે 2 ×2 × 2 ને ધયાનમાં લો. હવે બાજ્ના િોરસને ધયાનમાં 
લો. તેન્ં ષિેરિિળ ૨ × ૨ હશે. હવે જો તમારી પાસે આવા બે િોરસ છે 
તો ક્લ ષિેરિિળ 2 × (૨ × ૨) એટલે કે 23.

3. એ જ રીતે 33 એટલે પરરમાણ × × three ના રિણ વગ્ધના ષિેરિિળ 
અને તેથી વર્.  

4. શીટમાં સાઇિ 1 નો એક િોરસ, બાજ્ 2 ના બે, બાજ્ 3 ના રિણ, અને 
શીટ 4 બાજ્નો િાર છે. આ રીતે, આપણે ભૌવમવતક રૂપે 1, 2, 3 અને 
4 ના સમઘનન્ં પ્રવતવનચરતવ કય્ું છે.   

5. આ સંખયાઓનો સરવાળો (1 + 2 + 3 + 4) 10 છે અને બરા નાના 
િોરસ બાજ્ 10 ના િોરસની અંદર ફિટ છે.   

6. સમઘનનો સરવાળો = સરવાળો વગ્ધ  

અિલોકન

1. બરી સંખયાઓ નાના વગ્ધ વિારા રજૂ થાય છે. નોંરો કે આ બરા નાના 
િોરસ સમાન કદના છે.  અમે તેમને એકમ િોરસ કહીશ્ં. 

2. ઉદાહરણ તરીકે, 3 નંબર 3 એકમ િોરસ વિારા રજૂ થાય છે, 5 નંબર 
વિારા 5 એકમ િોરસ અને તેથી વર્.  

3. 1 × 1 અને 2 × 2 ના િોરસ 3 િોરસ એકમોના િોરસની અંદર 
સંપૂણ્ધપણે ફિટ છે. જયારે તમે 3 × 3 િોરસ (તેઓ 6 એકમોના 
િોરસની અંદર ફિટ થશે: 1 + 2 + 3) પ્રયાસ કરો છો તયારે તમને 
કંઈક એવ્ં જ જોવા મળશે.  

4. બરા નાના િોરસ આખરે મોટા 10 × 10 િોરસ (1 + 2 + 3 + 4 = 
10) ની અંદર ફિટ થઈ જશે.   
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1. કાય્ધ-પદ્ધત્તિ
1. 1, 1, 2, 3, 5, 8 અને 13 તરીકે ચિત્નિત થયેલ શીટમાંથી બરા િોરસ 

ટ્કિાઓ કાઢો.
2. હવે તેમને િરીથી િોરસની અંદર ગોઠવો, (જવાબ જોયા વવના).

હેમાિંદ્ શ્સરીઝ (અથવા ફિબોનાકી શ્સરીઝ) આગામી ટમ્ધ મેળવવા માટે 
છેલલા બે શબ્ો ઉમેરીને મેળવવામાં આવે છે. તેથી શ્ેણી જમે કે જાય છે - 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, .... અને તેથી વર્. હવે તમે આ શરતોના વગ્ધના 
સરવાળાની ગણતરી કરી શકો છો?

એક પદ્ધવત એ છે કે િકત સંખયાઓને િોરસ કરવી અને પછી તે બરા 
ઉમેરવા. આ પ્રવૃત્તિ આ કરવા માટે ઝિપી, ભૌવમવતક વવકલપ પ્રદાન કરે છે.

વિષર

હેમાિંદ્ શ્ેણી

ફિબોનાકી શ્સરીઝ

એક લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ

હેમચંરિાચાર્ય સંખરાઓના  િર્્યનો સિિાળોહેમચંરિાચાર્ય સંખરાઓના  િર્્યનો સિિાળો
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હેમચંરિાચાર્ય સંખરાઓના  િર્્યનો સિિાળોહેમચંરિાચાર્ય સંખરાઓના  િર્્યનો સિિાળો

િધુ વિચાિો

1. સતત બે ફિબોનાકી નંબરો વચ્ેનો ગ્ણોતિર ગોલિન રેશશયોમાં 
િેરવાય છે (અથવા વલણ રરાવે છે) જ ેલગભગ 1.618 ની બરાબર 
છે.      

2. તયાં એક અનય ક્મ છે જનેે ફટ્બોનાકી નંબરો કહેવામાં આવે છે, જયાં 
પ્રતયેક શબ્ રિણ પૂવ્ધવતગી શરતોના સરવાળા જટેલો હોય છે.  Fn = 
Fn-1 + Fn-2 + Fn-3    

અિલોકન

1. ફિબોનાકી શ્ેણી એવી છે કે દરેક શબ્ બે પૂવ્ધવતગી શબ્ોનો સરવાળો 
છે. Fn = Fn-1 + Fn-2.

2. F 1 = F 2 = 1; F 3 = F 1 + F 2 = 2; F 4 = F 2 + F 3 = 3 અને તેથી 
વર્. તેથી શ્ેણી 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 અને તેથી વર્ છે.

3. િોરસની બાજ્ઓ 1 સે.મી., 2 સે.મી., 3 સે.મી., 5 સે.મી., 8 સે.મી. અને 
13 સે.મી.

4. બાજ્ઓની લંબાઈ એવી છે કે તે ફિબોનાકી શ્ેણીમાં છે.  
5. િોરસ ટ્કિાઓનો ષિેરિફિબોનાકી નંબરોના વગ્ધને રજૂ કરે છે.
6. બરા િોરસન્ં ક્લ ષિેરિફિબોનાકી નંબરોના વગ્ધના સરવાળા જટેલ્ં છે.
7. ક્લ વવસતાર પહોળાઈ 13 સે.મી. અને લંબાઈ 13 + 8 = 21 સે.મી. 

સાથે લંબિોરસ ષિેરિની બરાબર છે. ષિેરિિળ = 13 x 21 = 273 સે.મી.

વિશલેષણ

1. આપણે છેલલી સંખયા (છેલલી સંખયાનો વગ્ધ નહીં, પણ છેલલી સંખયા 
પોતે) અને છેલલા અને બીજા છેલલા નંબરના ઉમેરો વિારા િોરસ 
ફિબોનાકી નંબરોનો સરવાળો શોરી શકીએ. બીજા શબ્ો માં,

2. ફિબોનાકી નંબરોના વગ્ધનો સરવાળો = Fn × (Fn + Fn-1)
3. તેથી, ફિબોનાકી નંબરો ના વગ્ધનો સરવાળો = ∑Fn = Fn of (Fn + 

Fn-1) 
4. ઉદાહરણ તરીકે, શ્ેણી 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 છે. શરતોનો વગ્ધ 1, 1, 4, 9, 

25, 64, 169 છે. આ બરી સંખયાઓનો સરવાળો 1 + 1 + 4 + 9 + 
25 + 64 + 169 = 273 જનેી ગણતરી 13 x (13 + 8) = 273 પણ 
કરી શકાય છે.
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સમર્ુણોતિિ શ્ેણીનો સિિાળોસમર્ુણોતિિ શ્ેણીનો સિિાળો

વિષર

સમગ્ણોતિર શ્ેણી

એક લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ

શ્ં તમે એવી શ્ેણી ઉમેરી શકો છો જમેાં અનંત સંખયાની શરતો છે? શ્ં 
જવાબ હજી પણ મયચારદત નંબર હશે? િાલો આ પ્રવૃત્તિમાં શોરી કા .ીએ. 

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. 1/2, 1/4, 1/8, અને તેથી વર્ તરીકે ચિત્નિત થયેલ િોરસમાંથી બરા 

ટ્કિાઓ કાઢો. 
2. હવે તેમને િરીથી િોરસની અંદર ગોઠવો (ચિરિ જોયા વવના). 
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વિશલેષણ

1. ક્મ 1/2, 1/4, 1/8, ..... એ ભૌવમવતક શ્ેણીન્ં ઉદાહરણ છે.  તે એક 
શ્ેણી છે જયાં બે સળંગ બે ગ્ણોતિર સમાન છે.  

2. આ ફકસસામાં, ગ્ણોતિર કોઈપણ સતત બે શરતો માટે 1/2 છે. તમારી 
પાસે બીજો ક્મ હોઈ શકે છે જયાં તિાવત અનય કોઈ સંખયા છે.  

3. ઉદાહરણ તરીકે, 1, 4, 16, 64, ... (અને તેથી વર્) માં, સળંગ શરતો 
વચ્ેનો તિાવત 4 છે. 

4. જો આ સામાનય ગ્ણોતિર 1 કરતા ઓછો હોય, તો શરતો નાના થતા 
જતા રહે છે અને આખરે શૂનય થઈ જાય છે. આ કનવજ્ધનટ શ્ેણીન્ં એક 
ઉદાહરણ છે.  

5. જો આ ગ્ણોતિર 1 કરતા વર્ છે, તો અનંત શબ્ોનો સરવાળો કોઈ 
મયચારદત સંખયા રહેશે નહીં. આ િાયવજ્ધનટ શ્ેણીન્ં એક ઉદાહરણ છે.

અિલોકન

1. મોટા િોરસની બાજ્ 1 એકમ તરીકે લેવામાં આવે છે.  તેથી િોરસન્ં 
ષિેરિિળ 1 િોરસ એકમ છે.   

2. જો તમે િોરસને અિરા ભાગમાં વહેં િો છો, તો તે ભાગન્ં ષિેરિિળ 1/2 
હશે.  

3. જો તમે તે ભાગને બે સમાન ભાગોમાં આગળ વહેં િો છો, તો વવસતાર 
1/4 અને તેથી વર્ હશે. નાના ટ્કિાઓન્ં ષિેરિ આખરે નાના અને નાના 
બને છે અને 0 માં િેરવે છે.    

4. બરા ટ્કિાઓ એકસાથે મોટો િોરસ બનાવે છે.  
5. તેથી, 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + ....... = 1   
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વિષર

સમગ્ણોતિર શ્ેણી

ગ્ણોતિર પ્રમેય

સામાનર અનંત સમર્ુણોતિિ સામાનર અનંત સમર્ુણોતિિ 
શ્ેણીનો સિિાળોશ્ેણીનો સિિાળો

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
આપેલ ત્રિકોણને બનાવવા માટે:
1. એકમ લંબાઈ (લંબાઈ = 1) નો િોરસ PSAQ બનાવો.
2. લંબાઈ AR = R નોંરો, જ ેસમગ્ણોતિર શ્ેણીન્ં સામાનય-ગ્ણોતિર છે. 

બાકીની લંબાઈ RQ = 1 - r  
3. રેખાખંિ SA અને PR વરારો. T પર આંતરછેદના બબંદ્ને ચિત્નિત કરો.   
4. લંબાઈ AB = r ને ચિત્નિત કરો અને કાટખૂણે રેખા દોરો. (બબંદ્ B 

આપમેળે PT પર આવશે. શા માટે?)
5. તે જ રીતે, BC, CD અને તેથી વર્ની લંબાઈને ચિત્નિત કરો. ક્વમક 

લબંાઈ r3, r4, r5 અને તેથી વર્ હશે.

શ્ં તમે એવી શ્ેણીનો સરવાળો કરી શકો કે જનેી અંદરની સંખયાઑ અનંત  
છે? અને છતાં પણ સરવાળો મયચારદત સંખયા છે? િાલો આ પ્રવૃત્તિમાં 
શોરી કાઢીએ.
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િધુ વિચાિો

1. જો તમે SA = 1, BA = r ને પસંદ કય્ું હોત અને CB = r3 હોત તો? તે 
સ્સ્વતમાં પણ પદ્ધવત કાય્ધ કરશે? કેમ અથવા કેમ નહીં?    

વિશલેષણ

1. જમે કે r 1 કરતા ઓછં્ છે,  જમે જમે તમે r ની ઘાત વરારો કરો છો, 
તમને નાની અને નાની સંખયા મળશે અને આખરે, તમે 0 (અનંત પદ 
પછી) સ્રી પહોંિશો.  

2. આમ, રેખાખંિ PS, RA, BB, CC, DD, EE ... આખરે નાના અને નાના 
બનશે અને એક બબંદ્માં િેરવાશે.

3. QPQR = ખૂણો TSP (જમણા ખૂણા), ખૂણો QPR = ખૂણો STP 
(એકાંતર ખૂણા) રિીજા ખૂણા પણ સમાન છે (કારણ કે ત્રિકોણના 
ખૂણાઓનો ક્લ સરવાળો 180 રિગ્ી છે અને જો બે ખૂણા સમાન 
હોય, તો રિીજા સમાન હોવ્ં જોઈએ). તેથી, ∆PQR અને ∆TSP 
એકરૂપ ત્રિકોણ છે.  

4. TS / PQ = PS / QR.
5. (1 + R + R 2 + ......) / 1 = 1/1-R
6. 1 + R + R 2 + ....... = 1 / (1-R)
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ક્ેરિફળ પિ કોરડોક્ેરિફળ પિ કોરડો

1. કાય્ધ-પદ્ધત્તિ?
1. શીટની ટોિ પર ત્રિકોણના ટ્કિાઓ (1, 2, 3 અને 4 તરીકે ચિત્નિત) 

કાઢો. 
2. શીટની નીિેથી ત્રિકોણ કાઢો,  બંને ત્રિકોણ બરાબર સમાન દેખાય છે 

- તે બંને 13 × 5 સે.મી. ગ્ીિમાં છે. 
3. હોલો ત્રિકોણમાં ત્રિકોણના ટ્કિા (1, 2, 3, 4 તરીકે ચિત્નિત) િીટ કરો.
4. તમે જોશો કે ટ્કિાઓ સંપૂણ્ધપણે ત્રિકોણ ભરે છે, જયારે અગાઉના 

ગોઠવણીમાં, એક એકમ િોરસ સમાન ટ્કિાઓ સાથે બાકી હતો!  

પઝલ ટ્કિાઓ ઉપરના ત્રિકોણમાં િોરસ બલોક છોિી દે છે પરંત્ નીિે 
ત્રિકોણની બરાબર ફિટ થાય છે, વવિાય્ું પણ કે બંને ત્રિકોણ સમાન છે. 
આકાર શામેલ આ પ્રવૃત્તિનો પ્રયાસ કરો અને તમારી રિટેકટીવ ક્શળતાન્ં 
પરીષિણ કરો. આકૃવત એક ષિેરિમાંથી બીજા આકારમાં ક્ાં ગ્મ થઈ ગય્ં!  
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નીિો બરાવોલ ત્રિકાોણમાં 2 રરીકો  ચિહ્નિર 
થયોલ ત્રિકાોણના ટુકડાઅાો હ્િટ કરાો.

શીટની ટાોિ પર ત્રિકાોણના ટુકડાઅાો (1, 2, 3 
અનો 4 રરીકો  ચિહ્નિર) કાઢો.

નીિો નુ ત્રિકાોણ દૂર કરાો 

43

21

નીિોના હાોલાો ત્રિકાોણમાં ત્રિકાોણના અા 
ટુકડાઅાો હ્િટ કરાો. રમો જોશાો કો  ટુકડાઅાો 
સંપૂણ્તપણો ત્રિકાોણ ભરો છો .
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વિશલેષણ
1. જો તમે કાળજીપૂવ્ધક જોશો, તો તમે જોશો કે ત્રિકોણનો પૂવ્ધરારણા 

ખરેખર કોઈ સીરી રેખા નથી.
2. ટ્કિાઓ 1 અને 2 ના ઢાળ જ્દા જ્દા છે પરંત્ આપણી આંખો વિારા 

સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. 1 તરીકે ચિત્નિત થયેલ ભાગનો 
ઢાળ 8/3 (.62.667) છે અને ભાગ 2 નો ભાગ 5/2 (2.5) છે.

3. બંને આકૃવતઓમાંથી પૂવ્ધરારણાઓને ઓવરલે કરવાથી બરાબર 
એક ગ્ીિ િોરસ ષિેરિ સાથે ખૂબ પાતળા સમાંતરગ્ામ થાય છે, તેથી તે 
“ગ્મ” વવસતાર છે. 

4. ય્રેકા! અમે ગ્મ થયેલ વવસતાર કેસ હલ કરી દીરો છે.

િધુમાં વિચાિો

આ ગ્મ થયેલ ષિેરિ પઝલ અને અનય ઘણા નેરિસંબંરી ભ્રમણાઓ 
દશચાવે છે કે િકત આકૃવતઓના આકારને બદલે ટેક્ર્ય્અલ વણ્ધનો પર 
ધયાન આપવ્ં પણ મહતવપૂણ્ધ છે. કેટલીકવાર માનવ આંખ ભૂલો પ્રતયે 
સંવેદનશીલ હોય છે જ ે ટાળી શકાય છે જો આપણે પરરસ્સ્વત વવશેની 
અનય માફહતી પર પ્રફક્યા પણ કરીએ.   
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A4 A4 નો જાદુઇ કોરડો િસનો જાદુઇ કોરડો િસ
વિષર

ગ્ણોતિર

A4 શીટ

ઢાળ

વવસતૃતીકરણ

કાર્ય-પદ્ધત્તિ?
1. શીટમાંથી એ 5, એ 6, એ 7 અને એ 8 તરીકે ચિત્નિત ભાગો કા .ો.
2. એ 5, એ 6, એ 7, એ 8 બરા ભાગો એકબીજાની ટોિ પર મૂકો, 

તચળયે એ 5 શીટ.
3. તમે જોશો કે બરા ભાગોના કણ્ધ એક બીજા સાથે સ્સંગત હશે.

અમે લગભગ દરરોજ એ 4 શીટ્સને જોઈએ છીએ અને તેનો ઉપયોગ 
કરીએ છીએ. આપણે જોઈ શકીએ કે તે એક લંબિોરસ છે, પરંત્ શ્ં આ 
લંબિોરસ વવશે કંઈક ખાસ છે? તેની લંબાઈ અને પહોળાઈન્ં ગ્ણોતિર 
કેટલ્ં છે? િાલો આ પ્રવૃત્તિમાં શોરી કાઢીએ.
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રમો જોશાો કો  બધા ભાગાોના કણ્ત અોક બીજ 
સાથો સુસંગર હશો.

ટુકડાો A8 ના ચિહ્નિર ભાગ પર A7 ચિહ્નિર 
કરાો, જોમ કો  કણ્ત રોખા મોળ ખાય છો .

અાગળ ટુકડાો A7 ચિહ્નિર ભાગ પર A6 
ચિહ્નિર કરાો, જોમ કો  કણ્ત રોખા મોળ ખાય છો

ટુકડા A6 પર ટુકડા A5 નાં ભાગ પર મૂકાો, 
જોમ કો  કણ્ત રોખા મોળ ખાય છો .

શીટમાંથી A5, A6, A7 અનો A8 રરીકો  
ચિહ્નિર થયોલ ટુકડાઅાો રાોડી નાખાો

પ્રારંભભક શીટ અાની જોમ દોખાશો

65

43

21



NOTES
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વિશલેષણ

1. જયારે તમે બે એ 4 શીટ્સ બાજ્ સાથે રાખો છો, તયારે તમને એ 3 
શીટ મળે છે. બે એ 3 શીટ્સ સાથે, તમને એ 2 અને તેથી વર્ મળે છે.

2. તેવી જ રીતે, જો તમે બીજી રદશામાં જાઓ અને એ 4 શીટને અિરી 
કરી લો, તો તમને એ 5 શીટ મળે છે. આ એ-શ્ેણીની વવશેષતા એ 
છે કે બરી શીટ્સ (એ 0, એ 1, એ 2, એ 3, એ 4, ...) ન્ં પ્રમાણ અથવા 
પ્રમાણ બરાબર છે.  

3. આ સમાન ગ્ણોતિર સૂિવે છે કે કાગળ પર છાપવા માટેનો િોટો 
અથવા ટેક્સ્ટ ખેંિાઈ અથવા દબાતો નથી, પછી ભલે આપણે 
કાગળ છાપવા માટે પસંદ કરો (એ 3, એ 4, એ 5, ...).  

4. તેથી જો તમે શીટનો પ્રકાર બદલવા માંગતા હો, તો તમારે પાસા 
રેશશયોને સમાયોશજત કરવાની જરૂર નથી. જાણે એ જ િાદર ઝૂમ થઈ 
ગઈ હોય અથવા મોટં્ થઈ ગય્ં હોય!

અિલોકન

1. જો કણ્ધ એક બીજા સાથે સ્સંગત છે, તો તેનો અથ્ધ એ કે આ બરા 
લંબિોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈન્ં ગ્ણોતિર સમાન છે (શા માટે?).

2. િાલો રારી લઈએ કે A4 શીટની લંબાઈ અને બ્ેિથ અન્ક્મે r અને 
1 છે.

3. જયારે લંબાઈ અિરી થઈ જાય, તયારે લાંબી બાજ્ 1 અને નાની બાજ્ 
r / 2 થાય છે. તેથી ગ્ણોતિર 1 / (આર / 2) છે. અને અમે દાવો કરી 
રહ્યા છીએ કે આ બંને ગ્ણોતિર સમાન છે.

4. 
5. તેથી આર / 1 = 1 / (આર / 2)
6. તેને સોલવ કરી રહ્ય્ં છે, r = √2
7. તેથી લંબાઈ અને A4, A5, A6, ... ની પહોળાઈન્ં ગ્ણોતિર √2 છે.  
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટના તચળયે િોરસ દૂર કરો.  
2. હવે લંબિોરસના ટ્કિાઓ કા takeો અને તેને િોરસની અંદર ફિટ 

કરો

શ્ં તમે પ્રારંભભક લંબિોરસ જવે્ં જ ષિેરિ રરાવતા, એક લંબિોરસથી િોરસ 
બનાવી શકો છો? આનો અથ્ધ એ કે તમે કોઈપણ ભાગ િેં કી શકતા નથી! 
આ પ્રવૃત્તિમાં એક લંબિોરસને િોકમાં કેવી રીતે કનવટ્ધ  કરવ્ં તે જાણો!  

વિષર

ષિેરિમાપન

લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ

િોરસન્ં ષિેરિિળ

લંબચોિસ થી ચોિસ - Iલંબચોિસ થી ચોિસ - I
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સંપૂણ્ત િાોરસ પૂણ્ત કરાો, િાોરસની બાજુઅાોની 
નાેંધ બનાવાો.   

િાોકમાં અાગળનાો ટુકડાો ઉમોરાો.  

બરાવ્ા પ્રમાણો નીિોના િાોકમાં 
લંબિાોરસમાંથી ટુકડાઅાો મૂકવાનું શરૂ કરાો.

માોડ્ુલમાંથી ટુકડાઅાો કાઢાો, િાોરસ અોક 
બાજુ રાખાો.  



NOTES
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િધુ વિચાિો

1. 25 સે.મી * 9 સે.મી.ના પરરમાણોવાળા કાિ્ધ બોિ્ધ  અથવા કાગળની 
મદદથી બીજી લંબિોરસ બનાવો અને તેને િોકમાં રૂપાંતરરત કરો. 
િોરસની બાજ્ઓ 15 સે.મી. હશે (તમારી જાતને ખાતરી કરો!)

2. કોઈપણ લંબિોરસને િોકમાં રૂપાંતરરત કરવા માટે તમે આ 
પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરી શકો છો? લંબિોરસ અને લંબિોરસન્ં 
મહતિમ ગ્ણોતિર કેટલ્ં છે જનેા માટે તે કામ કરશે?

વિશલેષણ

1. િાલો જોઈએ કે કેવી રીતે લંબિોરસ કાપીને તેને િોકમાં િેરવી 
શકાય. કાપને સમજવા માટે સમાન પરરમાણો (16 સે.મી. × 9 સે.મી.) 
ના કાગળનો ઉપયોગ કરો.

2. આવશયક િોરસની બાજ્ 12 સે.મી. આ લંબાઈને લંબિોરસ (ST) પર 
ચિત્નિત કરો અને પ્રથમ કટ પી.ટી.

3. ટ્કિો સલાઇિ કરો જમે કે બબંદ્ T લંબિોરસની બાજ્ RQ ની સાથે છે.
4. ત્રિકોણ બી કાપો અને તેને બબંદ્ T ની નીિે ખાલી જગયામાં મૂકો.
5. આ પછી મેળવેલા િોકમાં પરરમાણો 12 સે.મી. × 12 સે.મી.

અિલોકન

1. લંબિોરસની બાજ્ઓ 16 સે.મી. × 9 સે.મી. તેથી, લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ 16 x 9 = 144 સે.મી.   

2. જમે કે તમારે બરા લંબિોરસનો ઉપયોગ કરીને િોરસ બનાવવો 
પિશે (અમે કોઈ ટ્કિો િેં કી શકતા નથી), લંબિોરસ અને િોરસન્ં 
ષિેરિિળ સમાન હોવ્ં જોઈએ.    

3. તેથી આવશયક િોરસન્ં ષિેરિિળ 144 સે.મી.  છે અને બાજ્ √144 = 
12 સે.મી.      
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટના તચળયે િોરસ દૂર કરો.
2. હવે લંબિોરસના ટ્કિાઓ કા takeો અને તેને િોરસની અંદર ફિટ 

કરો.

શ્ં તમે પ્રારંભભક લંબિોરસ જવે્ં જ ષિેરિ રરાવતા, એક લંબિોરસથી િોરસ 
બનાવી શકો છો? આનો અથ્ધ એ કે તમે કોઈપણ ભાગ િેં કી શકતા નથી! 
આ પ્રવૃત્તિમાં એક લંબિોરસને િોકમાં કેવી રીતે કનવટ્ધ  કરવ્ં તે જાણો!

વિષર

ષિેરિમાપન

લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ

િોરસન્ં ષિેરિિળ

લંબચોિસ થી ચોિસ - IIલંબચોિસ થી ચોિસ - II
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સંપૂણ્ત િાોરસ પૂણ્ત કરાો, િાોરસની બાજુઅાોની 
નાેંધ બનાવાો.

અાગળ બરાવોલ ભાગ જોડાો.િાોકમાં અાગળનાો ટુકડાો ઉમોરાો.

બરાવ્ા પ્રમાણો નીિોના િાોકમાં 
લંબિાોરસમાંથી ટુકડાઅાો મૂકવાનું શરૂ કરાો.

માોડ્ુલમાંથી ટુકડાઅાો કાઢાો, િાોરસ અોક 
બાજુ રાખાો.  



NOTES
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િધુ વિચાિો

1. આ પદ્ધવતની મદદથી, તમે અનય લંબિોરસને િોકમાં બદલી 
શકો છો.  25 સે.મી. * 9 સે.મી.ના પરરમાણોવાળા કાિ્ધ બોિ્ધ  અથવા 
કાગળની મદદથી બીજી લંબિોરસ બનાવો અને તેને િોકમાં 
રૂપાંતરરત કરો. િોરસની બાજ્ઓ 15 સે.મી. હશે (તમારી જાતને 
ખાતરી કરો!) 

2. િકત લંબિોરસ અને િોરસ જ નહીં, આ પદ્ધવતનો ઉપયોગ કોઈપણ 
સમાનતાને સમાન વવસતારના કોઈપણ અનય સમાંતરગ્ામમાં 
રૂપાંતરરત કરવા માટે કરી શકાય છે! 

3. કોઈપણ લંબિોરસને િોકમાં રૂપાંતરરત કરવા માટે તમે આ 
પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરી શકો છો? લંબિોરસ અને લંબિોરસન્ં 
મહતિમ ગ્ણોતિર કેટલ્ં છે જનેા માટે તે કામ કરશે? િકત લંબિોરસ 
અને િોરસ જ નહીં, આ પદ્ધવતનો ઉપયોગ કોઈપણ સમાનતાને 
સમાન વવસતારના કોઈપણ અનય સમાંતરગ્ામમાં રૂપાંતરરત કરવા 
માટે કરી શકાય છે!

વિશલેષણ

1. િાલો જોઈએ કે કેવી રીતે લંબિોરસ કાપીને તેને િોકમાં િેરવી 
શકાય.

2. આવશયક િોરસની બાજ્ 12 સે.મી. લંબિોરસ (પીટી) પર 12 સે.મી.
ની આ લંબાઈને ચિત્નિત કરો અને પ્રથમ કટ પી.ટી.

3. બાજ્ આરક્્ તરિ ટ્કિો એ સલાઇિ કરો. તમારી પાસે હવે 
સમાંતરગ્ામ છે જનેી બંને બાજ્ઓ જરૂરી િોરસની બાજ્ઓ જટેલી 
છે.

4. બબંદ્ ક્ૂથી, િરીથી 12 સે.મી. માપો અને કટ કવો બનાવો.
5. આ ભાગ (બી તરીકે ચિત્નિત થયેલ) વવરુદ્ધ બાજ્ પર સ્ાનાંતરરત 

કરો.
6. આ પછી મેળવેલા િોકમાં પરરમાણો 12 સે.મી. × 12 સે.મી.

અિલોકન

1. લંબિોરસની બાજ્ઓ 16 સે.મી. × 9 સે.મી. તેથી, લંબિોરસન્ં 
ષિેરિિળ 16 × 9 = 144 સેમી  છે.

2. જમે કે તમારે બરા લંબિોરસ (તમે કોઈપણ ભાગ િેં કી શકતા નથી) 
નો ઉપયોગ કરીને િોરસ બનાવવો પિશે, તેથી લંબિોરસ અને 
િોરસન્ં ષિેરિિળ સમાન હોવ્ં જોઈએ.

3. તેથી આવશયક િોરસન્ં ષિેરિિળ 144 સે.મી.  છે અને બાજ્ √ (144) 
= 12 સે.મી.
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લંબચોિસ માંથી સમબાજુ ત્રિકોણલંબચોિસ માંથી સમબાજુ ત્રિકોણ

વિષર

ષિેરિિળ

સમબાજ્ ત્રિકોણ

કાટ્કોણ ત્વિભાજક

ખૂણાનો-
ત્રિભાજક

કાર્ય-પદ્ધત્તિ?
1. રેખાખંિ AD ની વચ્ે એક નાનો િીપ્ાવવાની પટ્ી મ્કો અને AD ની 

આસપાસ ત્રિકોણ ABD િોલિ કરો.  
2. બબંદ્ B બબંદ્ C પર લીટી PQ ને છેદે છે.
3. ∆ABC એ આપણને જોઈતો ત્રિકોણ છે.   

એક સમબાજ્ ત્રિકોણમાં રિણેય બાજ્ઓ સમાન હોય છે. પરંત્ તમે માપ 
વગર કોઈ લંબિોરસથી સમબાજ્ ત્રિકોણ કેવી રીતે બનાવો છો?

આ પ્રવૃત્તિમાં તમે કાટ્કોણ ત્વિભાજક ના ગ્ણરમ્ધનો ઉપયોગ કરીને 
આપેલ લંબિોરસને સમબાજ્ ત્રિકોણમાં રૂપાંતરરત કરી શકો છો.
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ક્બંદુ બી, ક્બંદુ C પરની રોખા PQ નો છોદો છો . 
ત્રિકાોણ ABC અો જરૂરી ત્રિકાોણ છો .  

બરાવાો શીટમાંથી ત્રિકાોણ અલગ કરાો.  બરાવ્ા પ્રમાણો શીટમાંથી ત્રિકાોણ અલગ 
કરાો.  

A BP

C1

C

C2

C3

Q
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િધુ વિચાિો

1. એક બીજી રીત એ હકીકતનો ઉપયોગ કરવાનો છે કે સમબાજ્ 
ત્રિકોણના બરા ખૂણા 60 ° છે. 

2. પરંત્ તમે 60 an નો એંગલ કેવી રીતે િોલિ કરી શકો છો? એક રીત 
એ છે કે 90 ° એંગલને 3 સમાન ભાગોમાં વહેં િો અને પછી તેમાંથી 
બે ભાગો લેવો. આ માટે થોિી વાર પ્નરાવરતંત પ્રફક્યા કરવી પિસે, 
કારણ કે તમે કોઈ ખૂણાને બરાબર ત્રિભાશજત કરી શકતા નથી.  

3. જમે કે એક લંબિોરસ ખૂણા 90 અંશ હોય છે, તેમન્ં ત્રિજયા 
કરવાથી 60 અંશ ખૂણા મળે છે.   

4. તેથી, જો તમે A અને B પર 60 અંશ ની કોણ કરો છો, તો તે C પર 
છેદે છે અને રિીજ્ ંખૂણો પણ 60 અંશ હશે (જો ત્રિકોણના બે ખૂણા 
60 અંશ હોય, તો રિીજા એક તરીકે 60 અંશ હોવ્ં જોઈએ ત્રિકોણના 
તમામ ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ હોય છે). 

5. તેથી ત્રિકોણ ABC ના બરા ખૂણા 60 અંશ ની બરાબર હશે અને તે 
સમબાજ્ ત્રિકોણ હશે.  

6. શીટમાં ચિત્નિત થયેલ બરી લંબાઈ અને ખૂણા શોરો. રારો કે 
લંબિોરસની બાજ્ઓ 1 અને √2 એકમો છે.    

વિશલેષણ

1. લંબિોરસની મધયમાં બતાવેલ લાઇન PQ એ બાજ્ ABનો લંબ 
ત્વિભાજક છે.

2. કાટખૂણે ત્વિભાજકની એક રસપ્રદ ગ્ણરમ્ધ એ છે કે તેના પરના બરા 
બબંદ્ઓ ત્વિભાશજત રેખાથી સમાન અંતરે છે. આ ફકસસામાં, PQ પરનો 
કોઈપણ બબંદ્ A અને B થી સમાન અંતરે છે.

3. હકીકતમાં, આ ત્રિકોણો જ ેતમે આ રિણ બબંદ્ઓ સાથે મેળવો છો- A, 
B અને લંબ ત્વિભાજક પર એક બબંદ્. આ ત્રિકોણ સમત્વિબાજ્ તો હશે 
જ.   

4. હવે તમારે િકત કાટખૂણે ત્વિભાજક લાઇન પર એક બબંદ્ C શોરવાન્ં 
છે જથેી તેમાંથી દોરેલી બે રેખાખંિ પાયાની બરાબર હોય. તો પછી 
આપણો સમત્વિબાજ્ ત્રિકોણ સમબાજ્ બનશે.  

5. જયારે તમે આરાર AB ઉપાિો અને તેને લંબ ત્વિભાજક પર મ્કો, 
તયારે આ સ્વનશ્ચિત કરે છે કે CA = AB. અને CA = AB એ બબંદ્ 
તરીકે લંબ ત્વિભાજક પર આવેલ્ં છે.

6. તેથી બરી બાજ્ઓની લંબાઈ સમાન છે. તેથી, આ ત્રિકોણ ABC એક 
સમબાજ્ ત્રિકોણ છે!   
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ત્રિકોણ ABC એ એક સમબાજ્ ત્રિકોણ છે જનેી બાજ્ઓ 

લંબિોરસની પહોળાઈ જટેલી હોય છે.   
2. બબંદ્ A વવશે ∆ABC િેરવવાની અને બાજ્ઓને લંબાવવાન્ં વવિારો. 

તમે જોશો કે સમબાજ્ ત્રિકોણની બાજ્ઓ AB કરતા વરારે હશે. 
3. જો તમે મૂળ ત્રિકોણ 30 રિગ્ી િેરવો છો, તો ત્રિકોણની બાજ્ઓ 

લંબિોરસની સાથે એકરૂપ થઈ શકે છે. આનો અથ્ધ એ છે કે  વર્ 
િેરવતા, રિીજા શશરોબબંદ્ લંબિોરસની બહાર જશે.    

4. તેથી, ∆ABC સૌથી મોટો સમબાજ્ ત્રિકોણ છે જ ેતમે લંબિોરસમાં 
બનાવી શકો છો.   

તમે લંબિોરસમાંથી બનાવેલી સૌથી મોટી સમબાજ્ ત્રિકોણ શ્ં છે? તે 
લંબિોરસની લંબાઈ જટેલી હોઈ શકે?
આ પ્રવૃત્તિમાં તમને એક લંબિોરસનો સૌથી મોટો સમબાજ્ ત્રિકોણ મળશે.

લંબચોિસ માંથી સૌથી મોટો લંબચોિસ માંથી સૌથી મોટો 
સમબાજુ ત્રિકોણ સમબાજુ ત્રિકોણ 

વિષર

ષિેરિમાપન

ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ

સમબાજ્ ત્રિકોણ
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િધુ વિચાિો

1. શ્ં તમે આ સૌથી મોટા સમબાજ્ ત્રિકોણની બાજ્ની લંબાઈ અને 
વવસતાર શોરવા માટે પ્રયાસ કરી શકો છો?   

2. સંકેત: Cos 30 ° = √ (3) / 2 = 0.87
3. શીટમાં ચિત્નિત થયેલ બરી લંબાઈ અને ખૂણા શોરો. રારો કે 

લંબિોરસની બાજ્ઓ 1 અને √2 એકમો છે.    

વિશલેષણ

1. A4 શીટથી આ સૌથી મોટા સમબાજ્ ત્રિકોણને િોલિ કરવા માટે, 
પ્રથમ શીટને લંબાઈ સાથે અિરા ભાગમાં િોલિ કરો. આ લીટીને 
PQ તરીકે નામ આપો.  

2. A4 શીટની એક રાર લો અને તેને PQ પર મૂકો કે િોલિ લાઇન અનય 
શશરોબબંદ્માંથી પસાર થાય છે.  

3. બાકીના કાગળને ગણો અને પરરણામી ત્રિકોણ A4 શીટમાં સૌથી 
મોટો સમબાજ્ ત્રિકોણ હશે.   
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ચોિસ માંથી સમબાજુ ત્રિકોણ ચોિસ માંથી સમબાજુ ત્રિકોણ 

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. રેખાખંિ AP અને BQના મધયમાં એક ટેપ મૂકો ત્રિકોણ APD અને 

BQE.    
2. િોલલિંગ પછી, પોઇનટ D અને E બબંદ્ C પર છેદે છે જ ેબાજ્ ABના 

કાટખૂણે ત્વિભાજક પર છે.    
3. ∆ABC એ આપણને જોઈતો ત્રિકોણ છે.   

તમે િોરસને કેવી રીતે સમબાજ્ ત્રિકોણમાં િેરવો છો? આ પ્રવૃત્તિમાં તમે 
આપેલા િોરસને કોઈપણ પગલા વવના સમબાજ્ ત્રિકોણમાં રૂપાંતરરત 
કરી શકો છો.   

વિષર

ભૂવમવત

સમબાજ્ ત્રિકોણ
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1. ત્રિકોણ APD અને BQE.  રોખાખંડ BQ પર ત્રિકાોણ માટો પણ અાવું 
કરાો.  

રોખાખંડ AP સાથો ત્રિકાોણમાં જોડાવા માટો 
ટોપનાો ઉપયાોગ કરાો.  

બરાવોલ ત્રિકાોણાોનો શીટથી અલગ કરાો.  

43

21



NOTES
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િધુ વિચાિો

શોરો:
1. સમાનતા ત્રિકોણન્ં ઊિાઇ અને ષિેરિિળ.
2. DP અને QE ની લંબાઈ (સંકેત: Cos 15 ° = 0.27)
3. આ શીટમાં ચિત્નિત થયેલ અનય લંબાઈ અને ખૂણા શોરો. માની લો 

કે િોરસની બાજ્ઓની લંબાઈ 1 એકમ છે.    
4. તમે અગાઉની પ્રવૃત્તિમાં આપેલી લંબિોરસ પ્રફક્યા (લંબ 

ત્વિભાજકને સમાવીને) નો ઉપયોગ કરીને એક સમબાજ્ ત્રિકોણ પર 
િોરસને પણ િેરવી શકો છો.    

વિશલેષણ

1. િોરસની બરી િાર બાજ્ઓ સમાન છે. તેથી, તમે કોઈપણ રિણ બાજ્ 
લઈ શકો છો અને ત્રિકોણ રિવા માટે તેમને એકસાથે લાવી શકો 
છો.     

2. આ રીતે રિાયેલ ત્રિકોણ િોક્કસપણે એક સમબાજ્ ત્રિકોણ 
હશે. કાગળની િોરસ શીટથી િરી પ્રયાસ કરો અને તેને સમબાજ્ 
ત્રિકોણમાં િોલિ કરો!   
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. િાબી િોરસમાંથી સમબાજ્ ત્રિકોણ ABC કાઢો અને તેને AB સાથે 

જમણા િોરસ પર મૂકો.  
2. જો તમે આ ત્રિકોણ ને બબંદ્ A પાસે િેરવી અને બાજ્ઓ મોટી કરશો, 

તો તમે િોરસમાં એક મોટો સમબાજ્ ત્રિકોણ મેળવી શકો છો.  
3. ∆AB′C' એ િોરસમાં બનાવેલી સૌથી મોટી સમબાજ્ ત્રિકોણ છે.   

તમે િોરસમાંથી બનાવેલી સૌથી મોટી સમબાજ્ ત્રિકોણ શ્ં છે? શ્ં તમે 
સમબાજ્ ત્રિકોણ બનાવી શકો છો જનેી બાજ્ઓ િોરસ કરતા મોટી છે? 
આ પ્રવૃત્તિ, િોરસમાં શક્ સૌથી મોટો સમબાજ્ ત્રિકોણ બતાવે છે.  

વિષર

ષિેરિમાપન

ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ

સમબાજ્ ત્રિકોણ

ચોિસ માંથી સૌથી મોટો ચોિસ માંથી સૌથી મોટો 
સમબાજુ ત્રિકોણ સમબાજુ ત્રિકોણ 
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રમો બો ત્રિકાોણના કદની રુલના પણ કરી 
શકાો છાો.  

ΔABC િરરી પર, રમો જોશાો કો  રમો િોરસમાં 
અોક માોટાો સમબાજ્ ત્રિકાોણ મોળવી શકાો છાો.   

ક્બંદુ અો ત્વશો અા ત્રિકાોણ િોરવાો.  ડાબી િાોરસમાંથી સમબાજ્ ત્રિકાોણ ABC 
કાઢાો અનો રોનો AB સાથો જમણા િાોરસ પર 
મૂકાો.  

43

21
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િધુ વિચાિો

1. આ સૌથી મોટા સમપ્રમાણ ત્રિકોણની બાજ્ની લંબાઈ અને ષિેરિ 
શોરવાનો પ્રયાસ કરો.   

2. સંકેત: Cos 15 ° = 0.97  
3. આ શીટમાં ચિત્નિત થયેલ અનય લંબાઈ અને ખૂણા શોરો.  માની લો 

કે િોરસની બાજ્ઓ 1 એકમ છે.   

વિશલેષણ

1. જયારે તમે શશરોબબંદ્ A વવશે ત્રિકોણ િેરવો છો અને તેની બરી 
બાજ્ઓ સમાનરૂપે વવસતૃત કરો છો, તયારે તમને એક સમબાજ્ 
ત્રિકોણ મળે છે.  

2. તમે આ રીતે કેટલ્ં િેરવી શકો છો જથેી ત્રિકોણ હજી પણ િોરસની 
અંદર જ રહે? તે 15 રિગ્ી છે.  

3. જો આપણે ત્રિકોણને વર્ િેરવીએ, તો શશરોબબંદ્ C િોરસની બહાર 
જાય છે. તેથી, 'િોરસ' એ આ િોરસનો સૌથી મોટો સમપ્રમાણ 
ત્રિકોણ છે.  



96

 સિરણંમ પંચકોણ સિરણંમ પંચકોણ

વિષર

ભૂવમવત

સવરણંમ ગ્ણોતિર

પંિકોણના 
ખૂણાઓ

ગ્ણોતિર પ્રમેય

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટમાંથી a, b, c અને d તરીકે ચિશ્હત લાકિીઓ કાઢી નાખો.  
2. શીટ સાથે આપેલા સે્લની મદદથી લંબાઈ a અને b ને માપો અને 

ગ્ણોતિર A / B ની ગણતરી કરો.    
3. એ જ રીતે c અને d ની લંબાઈ માપવા અને ગ્ણોતિર- b / c અને c / 

d ની ગણતરી કરો.  

સ્વણ્ધ ગ્ણોતિર ભૂવમવતમાં ઘણીવાર આકસસમત રીતે જોવા મળે છે. 
વનયવમત પંિકોણ માં આ ગ્ણોતિર જોઈ શકાય છે. વનયવમત પંિકોણના 
પાંિ વવકણમો, પેનટાગ્ામ નામના સટાર આકારના આકૃવતને વયાખયાચયત કરે 
છે.  તેની પાંિ બાજ્ અને પાંિ શશરોબબંદ્ છે.  
આ પ્રવૃત્તિમાં, અમે પેનટાગ્ામમાં હાજર વવવવર સ્વણ્ધ ગ્ણોતિર વવશે િિચા 
કરીશ્ં.
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પંિકાોણમાંથી a, b, c અનો d રરીકો  ચિહ્નિર 
લાકડીઅાો કાાો. રોમની લંબાઈનો માપાો અનો 
ગુણાોતિર શાોધાો A / B, B/ C અનો C/ D ની 

શીટના રક્ળયો પટ્ાઅાો કાઢાો અનો રોમનો 
બાજુ પર રાખાો.

21

અા લાકડીઅાો નીિો ખાલી જગયામાં દાખલ 
કરાો.

પંિકાોણમાંથી બધી લાકડીઅાો નીિોની 
સસલટસની અંદર હ્િટ થશો.  
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િધુ વિચાિો

પ્રાિીન ગ્ીસમાં પાયથાગોરસ અને ય્કકલિથી લઈને ખગોળવવજ્ાની 
જોહાનસ કેપલર વિારા, તથા વત્ધમાન વજ્ાવનકોએ પણ આ આકૃવતઓએ 
ને સરળ ગ્ણોતિર અને તેના ગ્ણરમમોમાં ઘણા કલાકો ગાળયા છે. પરંત્ 
ગોલિન રેશશયો પ્રતયેન્ં આકષ્ધણ િકત ગણણતશાસ્તીઓ પૂરત્ં મયચારદત 
નથી. જીવવવજ્ાનીઓ, કલાકારો, સંગીતકારો, ઇવતહાસકારો, આરકંટેકટ્સ 
અને તે પણ મનોવૈજ્ાવનકોએ તેની સવ્ધવયાપકતા અને અપીલના આરારે 
વવિાર અને િિચા કરી છે.  

વિશલેષણ

1. માની લો કે તમારી પાસે લાકિી છે અને તમે તેને તોિી નાખો કે મૂળ 
લાકિીની લંબાઈનો ગ્ણોતિર મોટા ભાગની લંબાઈના ગ્ણોતિર અને 
નાના ભાગની બરાબર છે.  તે ગ્ણોતિરને ગોલિન રેશશયો કહેવામાં 
આવે છે.   

2. તમે ઉપરની માફહતીનો ઉપયોગ કરીને તે ગ્ણોતિર શોરી શકો છો? 
જો એ અને બી સ્વણ્ધ ગ્ણોતિરમાં છે (અને એ મોટી સંખયા છે), તો 
તમે કહી શકો છો, a/b = (a+b)/a. જો તમે આ સમીકરણને હલ કરો 
છો, તો તમે જોશો કે a / b 1.618 ની બરાબર છે.

3. શીટમાં આપેલી લાકિીઓ a, b, c અને d ને માપીને તમે જોઈ શકો 
છો કે (a + b) / a = a / b અથવા (b + c) / b = b / c અને તેથી વર્.

અિલોકન

1. તમે જોશો કે આ રિણેય રેશશયો લગભગ 1.6 ની બરાબર છે.
2. આ ગ્ણોતિરને ગોલિન રેશશયો કહેવામાં આવે છે, જને્ં મૂલય 1.618 છે.
3. પંિકોણના કણમો અને બાજ્ઓન્ં ગ્ણોતિર સ્વણ્ધ ગ્ણોતિર સમાન છે.   
4. પંિકોણમાં રચિત સમત્વિબાજ્ ત્રિકોણને સ્વણ્ધ ત્રિકોણ પણ 

કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેમની બાજ્ઓની લંબાઈન્ં પ્રમાણ પણ 
સ્વણ્ધ છે.    

5. આ ત્રિકોણની બીજી વવશેષ વમલકત એ છે કે તેઓને બે ત્રિકોણમાં 
વહેં િી શકાય છે, જ ેિરીથી સમત્વિબાજ્ છે.       
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શીટમાંથી (A1 તરીકે ચિત્નિત થયેલ) ભાગ બહાર કાઢો.
2. િોખા (અથવા ઘઉં અથવા અનય નાના સરખા પદાથમો) નો ઉપયોગ 

કરીને લય્નને સંપૂણ્ધપણે આવરી દો. ખાતરી કરો કે બીજ એકબીજાથી 
ની ઉપર ના રહેતા, બાજ્બાજ્ માં રહે.   

3. શીટમાંથી ત્રિકોણ A2 કાઢો. સમાન બીજનો ઉપયોગ કરીને 
ત્રિકોણના ષિેરિને આવરે છે.   

4. તમે જોશો કે સમાન સંખયામાં બીજ મણ તેમજ ત્રિકોણને આવરે છે. 
આ બતાવે છે કે બંને આકાર સમાન ષિેરિ છે.   

શ્ં તમે કોઈ માપવાના સારન વવના વત્્ધળના સમાન ષિેરિિળ રરાવત્ં િોરસ 
બનાવી શકો છો? આ પ્રશ્ન વવષે સૌપ્રથમ ફહપપોકે્ટ્સે વિારા 400 ઇ.સ.પૂવશે 
ની આસપાસ વવિારવામાં આવી હતી, જ ેવત્્ધળને િોરસ બનાવવા ઇર્છતા 
હતા.
િંદ્ માટે લેફટન શબ્ લય્ના પરથી લય્ન લેવામાં આવય્ં છે. આ આકાર 
િકત વત્્ધળોથી ઘેરાયેલ્ં હોવાથી, ફહપપોકે્ટ્સે આ સમસયાને હલ કરીને 
વત્્ધળને િોરસ કરવાનો પ્રયતન કયમો હતો.   

 હહપપોકે્ટ્સના ચંરિાકાિ હહપપોકે્ટ્સના ચંરિાકાિ

વિષર

પાયથાગોરસ પ્રમેય

વત્્ધળન્ં ષિેરિિળ

કાટ્કોણ ત્રિકોણન્ં 
ષિેરિિળ



1.  
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સમાન િાોખાનાો ઉપયાોગ કરીનો ત્રિકાોણના 
ષિોરિનો અાવરો છો .

િાોખાનાો ઉપયાોગ કરીનો લ્ુનનો સંપૂણ્ત રીરો 
અાવરી દાો. ખારરી કરાો કો  બીજ અોકબીજથી 
અાોવરલોપ થરા નથી.

MDF શીટનો ઉપાડી બાજુ માં મૂકી દાો. 

શીટની સાથો, રમારો િાોખાની જરૂર પડશો 
(અાશરો 150 ગ્ામ).   

શીટમાંથી લ્ુન અનો ત્રિકાોણ (A1 અનો A2 
રરીકો  ચિહ્નિર થયોલ છો) કાઢાો.   

65

43

21

સમાન િાોખાાનાો ઉપયાોગ રો ત્રિકાોણ ષિોરિમાં 
છો .
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િધુ વિચાિો

1. આ પ્રશ્ન આજ ેસામાનય લાગી શકે છે,  પણ જયારે ફહપપોકે્ટ્સ 400 
ઇ.સ.પૂવશે માં આ સમસયાને હલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, તે 
સમયે ગ્ીક લોકોને વત્્ધળના ષિેરિ માટેન્ં સૂરિ પણ ખબર નહોત્ં! 
ફહપપોકે્ટ્સન્ં લય્ન વક્ રેખાઓ વચ્ેના ષિેરિની રીત પ્રથમ ગાણણવતક 
ગણતરીમાંન્ં એક હોવાન્ં કહેવાય છે.

વિશલેષણ

1. ∆ ACM એ સમત્વિબાજ્ કાટ્કોણ ત્રિકોણ (AM = CM) છે.
2. પાયથાગોરસ પ્રમેય વિારા,
3. AC2 = AM2 + CM2

= 2 AM2 (AM = CM)

a

a

√2
a

આઇસ ક્રીમનું ક્ેરિફળ = 1/4 િતુ્યળ + લરુન = ત્રિકોણ + અધ્ય િતુ્યળ

+ += =

1 × � a2 + Lune = Triangle + 1 ×  � (√2a)2

4                                              2           4      

     Area of Lune = Area of Triangle 

C

MA
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વિષર

પાયથાગોરસ પ્રમેય

વત્્ધળનો ષિેરિિળ

કાટ્કોણ ત્રિકોણન્ં 
ષિેરિિળ

 અલહસનના ચંરિાકાિ અલહસનના ચંરિાકાિ

કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. MDF શીટમાંથી લય્નસ (A1 અને A2 તરીકે ચિત્નિત થયેલ છે) ને 
બહાર કાઢી લો.

2. િોખા (અથવા ઘઉં અથવા અનય નાના સરખા પદાથમો) નો 
ઉપયોગ કરીને લય્નસને સંપૂણ્ધપણે આવરી દો. ખાતરી કરો કે બીજ 
એકબીજાની ઉપર ના ગોઠવતા, એકબીજાની પાસપાસે રહે.

3. આ જ િોખાનો ઉપયોગ કરીને ત્રિકોણનો વવસતાર (A3 તરીકે ચિત્નિત 
થયેલ છે) ભરી શકાય છે.

4. તમે જોશો કે સમાન સંખયામાં િોખા િંદ્-આકાર તેમજ ત્રિકોણને 
આવરે છે. આ બતાવે છે કે બે િંદ્-આકારોનો ક્લ ષિેરિિળ ત્રિકોણના 
ષિેરિિળ જટેલો છે.

આરબી ગણણતશાસ્તી અલહાઝેને 1000 એિીની આસપાસ બતાવય્ં કે 
બે િંદ્ (િંદ્ જવેા આકારો) ના ષિેરિ એક સાથે જોિાયેલા ત્રિકોણના ષિેરિની 
સમાન છે. આ રીતે રચિત લય્નસને અલહાઝેનનો લય્નસ કહેવામાં આવે છે.



1.  

103

ત્રિકાોણ A3 ભરવા માટો અા જ િાોખાનાો 
ઉપયાોગ કરાો.

MDF શીટનો ઉપાડી બાજુ માં મૂકી દાો. 

લુન્સ A1 અનો A2 નાો ઉપયાોગ કરીનો સંપૂણ્ત 
રીરો િાોખાનો અાવરી લાો.

MDF શીટમાંથી લ્ુન્સ (A1 અનો A2 રરીકો  
ચિહ્નિર થયોલ છો) અનો A3 રરીકો  ચિહ્નિર 
થયોલ ત્રિકાોણનો કાઢી લાો.

65

43

21

અા બરાવો છો  કો  બો િંદ-અાકારાોનાો કુલ ષિોરિ 
ત્રિકાોણના ષિોરિ જોટલાો છો

રમો જોશાો કો  સમાન સંખ્ામાં િાોખા િંદ-
અાકાર રોમજ ત્રિકાોણનો અાવરો છો .
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વિશલેષણ

Total Area of Lunes = A1 + A2

a2 + b2 = c2 [પાયથાગોરસ પ્રમેય]

1    �a2      +       1   �b2         =     1  �c2

2     4                   2    4                2   4

=>      A1+A2 =

a b
+ + -+=

A1 +  A2  =

A1

A2

a b

1  � a2    +     1   �b2     +                                        1   �c2

2   4                2    4                                    2    4
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વિશલેષણ

1. MDF શીટ પર, a અને b, XT અને TZ તરીકે ચિત્નિત થયેલ છે.
2. તેથી, XZ = a + b. O એ XZ રેખાખંિન્ં મધયમ બબંદ્ છે, તેથી OX = 

OZ = OV = OY = (a + b) / 2
3. તેથી OV એ a અને b નો સમાંતિ મધરક છે.
4. OT = OZ - TZ = (a + b) / 2 - b = (a-b) / 2
5. જમણી બાજ્ ∆ OTY માં, પાયથાગોરસ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને, 

OY2 = YT2 + OT2

6. તેથી, YT2 = OY2 - OT2 = [(a + b) / 2]2 - [(a-b) / 2]2 = ab
7. YT = √ab

વિષર

બીજગણણત

ભૂવમવત

પાયથાગોરસ પ્રમેય

સમરૂપ ત્રિકોણ

સમાંતર શ્ેણી

સમગ્ણોતિર શ્ેણી

સવરરત શ્ેણી

સમાંતિ મધરક >= સમર્ુણોતિિ મધરક >= સમાંતિ મધરક >= સમર્ુણોતિિ મધરક >= 
સિરિત મધરકસિરિત મધરક

બે સંખયાનો સમાંતર મધયક, તે બે સંખયાની સરેરાશ છે, a + b / 2,  
સમગ્ણોતિર મધયક √ab છે અને સવરરત મધયક, 2ab/(a + b) છે. કોઈપણ 
બે સંખયા માટે,  સમાંતર મધયક ≥ સમગ્ણોતિર મધયક ≥ સવરરત મધયક.

તમે આ પ્રવૃત્તિમાં, ભૂવમવત વિે આ શ્સદ્ધાંત બતાવી શકો છો.
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8. YT તેથી a અને bનો સમર્ુણોતિિ મધરક છે.
9. WY / YT = YT / OY (કારણ કે ∆TWY અને ∆OTY સમરૂપ છે: 

કાટખૂણો અને એક સમાન ખૂણા)
10. WY = YT2 / OY = (Yab) 2 / [(a + b) / 2] = 2ab / a + b
11. WY તેથી a અને bનો સિરિત મધરક છે.
12. જો આપણે MDF શીટ પર નજર કરીએ તો, સમાંતર મધયક ≥ 

સમગ્ણોતિર મધયક, કારણ કે સમાંતર મધયક અર્ધવત્્ધળની ત્રિજયા 
છે અને સમગ્ણોતિર મધયક, ત્રિજયા કરતા સપષટ રીતે નાન્ં છે.

13. સમગ્ણોતિર મધયક ≥ સવરરત મધયક, કારણ કે ∆ TWY માં, 
સમગ્ણોતિર મધયક એ કણ્ધ છે જ ેઅનય બે બાજ્ઓ કરતા મોટં્ છે.

14. તેથી, સમાંતર મધયક ≥ સમગ્ણોતિર મધયક ≥ સવરરત મધયક.
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અિલોકન

FB = BC = BG = BD = આ (બરા વત્્ધળની ત્રિજયા છે).
AD = BD - AB = a - c
ખૂણો FEC = 90 ° (અર્ધવત્્ધળમાં કોણ હંમેશાં કાટ્કોણ હોય છે)
કાટ્કોણ ત્રિકોણ FEC માં, Cos C = EC / FC = EC / 2a
તેથી, EC = 2 a Cos C

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. MDF શીટની ઉપર જમણી બાજ્એ બતાવયા પ્રમાણે કાગળ પર 

ત્રિકોણ ABC દોરો.
2. Bને કેનદ્ અને BCને ત્રિજયા તરીકે લેતા, વત્્ધળ દોરો. બાજ્ઓ AC, 

BC અને ABને વવસતૃત કરો કે જથેી તેઓ વત્્ધળને અન્ક્મે E, F, G 
અને D બબંદ્ઓ પર છેદે.

Cosineનો વનયમ તેના ખૂણાઓના Cos સાથે ત્રિકોણની બાજ્ઓની 
લંબાઈને સંબંચરત છે. પરંત્ આ શ્સદ્ધાંત કઈ રીતે આવયો? આ Module 
ત્રિકોણવમવત અને ત્રિકોણની સમરૂપતાનો ઉપયોગ કરીને Cosine નો  
શ્સદ્ધાંત સાશબત કરે છે.

વિષર

ત્રિકોણવમવત

ત્રિકોણન્ં ષિેરિિળ

COSINES COSINES નો વનરમનો વનરમ
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 વિચાિો:

1. Cosine નો વનયમ ત્રિકોણની બરી બાજ્ઓ અને ખૂણા શોરવા માટે 
Sines ના વનયમ સાથે વાપરી શકાય છે.

2. Law of Sines 
3. a/Sin A = b/Sin B = c/ Sin C

વિશલેષણ

નીિે પ્રમાણે સમાન ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરીને છેદતી જીવાના પ્રમેય પણથી 
સાશબત કરી શકાય છે કે:
ખૂણો GEC = ખૂણો GDC (સમાન જીવા GC વિારા બનાવવામાં આવેલ 
ખૂણા)
ખૂણો EGD = ખૂણો ECD (સમાન જીવા ED વિારા બનાવેલા ખૂણા)
ખૂણો EAG  = ખૂણો DAC (વવરોરી ખૂણા)

તેથી, ∆AEG અને ∆ADC સમાન છે.
તેથી, AE / AD = AG / AC
તેથી, AE × AC = AG × AD

D

A

G

C

E

AE = EC - AC = 2 Cos C - b
હવે, બબંદ્ A પર છેદતી જીવા ના પ્રમેય મ્જબ, AE × AC = AG × AD

(2a Cos C - b) × b = (a + c) × (a-c) = a2 - c2

તેથી, Cos C = (a2 + b2 - c2) / 2 AB

A

B

a

b

c

C
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ખૂણાનો ત્રિભાજક - Iખૂણાનો ત્રિભાજક - I

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. તમે ત્રિભાશજત કરવા માંગતા હો તે ખૂણાને (ABC) ત્રિભાજકના 

નીિેના રિણ સ્ળોએ સપશશે તે રીતે ગોઠવો:
• ખૂણાન્ં એક ફકરણ, ત્રિભાજકના પ્રથમ ત્છદ્માંથી પસાર થાય તેમ 

રાખો.
• અનય ફકરણ અર્ધવત્્ધળની સપશ્ધરેખા બને તે રીતે ગોઠવો.
• ખૂણાન્ં શશરોબબંદ્, ત્રિભાજકની ત્છદ્રેખા (િાટ) માં રહે તે રીતે 

ગોઠવો.
2. આ સ્સ્વતમાં ત્રિભાજક ખૂણાને, હેનિલ (BS) અને ખૂણાના 

શશરોબબંદ્ - અર્ધવત્્ધળના કેનદ્ને જોિતી રેખા (BT) વિારા રિણ ભાગમાં 
વવભાશજત કરે છે.

3. આ પ્રફક્યા જ્દા જ્દા ખૂણાઓ માટે િકાસો કે ખૂણાન્ં રિણ સમાન 
ભાગ માં વવભાજન થાય છે કે નહીં.

આ ત્રિભાજક એક ક્હાિીના આકાર જવે્ં લાગે છે. લાકિાના ટ્કિાને 
વવભાજીત કરવાને બદલે, તે ખૂણાને રિણ સમાન ભાગોમાં વવભાશજત 
કરવાન્ં એક સારન છે!

વિષર

ખૂણાન્ં ત્રિભાજન

ત્રિકોણની 
એકરૂપતા
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પોનનાો ઉપયાોગ કરીનો બો ક્બંદુઅાોનો ચિહ્નિર 
કરાો. 

(ii) અન્ય હ્કરણ અધ્તવરુ્તળનો સ્પશ્તરોખા રૂપો 
સ્પશશે.
(iii)છશરાોક્બંદુ, િાટની અંદર અાવો.

ત્રિભાજક અો રીરો મૂકાો કો : (i) કાોણનાો અોક 
હ્કરણ્ પ્રથમ છછદમાંથી પસાર થાય.

6

4

5

3

21

અા ચિહ્નિર ક્બંદુઅાોનો ખૂણાના છશરાોક્બંદુ પર 
જોડાો.

અા ત્વભાગાો બરાવ્ા પ્રમાણો કાોણનો રિણ 
ભાગાોમાં વહેં િો છો .

રિણ ખૂણાઅાોનું માપન કરાો અનો િકાસાો કો  
રો સમાન છો .
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વિશલેષણ

1. ત્રિભાજકના સ્રેખા-ખંિ RU, રિણ સમાન ભાગોમાં વહેં િાયેલ્ં છે - 
RS, ST અને TU.

2. ત્રિજયા TS સાથેન્ં અર્ધવત્્ધળ દોરવામાં આવય્ં છે, T તેન્ં કેનદ્ છે. SV 
એ RU માટે લંબ છે.

3. આકૃવતમાં બતાવયા પ્રમાણે ત્રિભાજક મૂક્ા પછી, ∆BRS અને 
∆BST એકરૂપ ત્રિકોણ બની જાય છે. બંને ત્રિકોણમાં આરાર  (SB) 
સામાનય છે, સમાન ઊંિાઈ (SR = ST) છે અને કાટખૂણા (BSR & 
BST) છે.

4. ∆BDT ની બાજ્ઓ BD અને TD અન્ક્મે અર્ધવત્્ધળની સપશ્ધ છે અને 
ત્રિજયા હોવાથી, તે એકબીજા સાથે કાટખૂણો બનાવે છે.

5. તેથી, ∆BTD અને ∆BST પણ એકરૂપ છે. બંને ત્રિકોણમાં સામાનય 
આરાર (TB) અને સમાન ઊંિાઈ (TD = TS) સાથે કાટખૂણા (BTD 
& BST) છે.

6. આ પરથી કહી શકાય કે રિણેય ત્રિકોણ એકરૂપ છે.
7. આનો અથ્ધ એ કે, ખૂણો RBS, ખૂણો SBT, અને ખૂણો TBD સમાન 

છે, મૂળ ખૂણો ABC ને ત્રિશંફકત કરે છે

U

D

V

T
S

R

B
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વિષર

સમગ્ણોતિર શ્ેણી

િોરસન્ં ષિેરિ

સમર્ુણોતિિ શ્ેણી નો સિિાળો - સમર્ુણોતિિ શ્ેણી નો સિિાળો - IIII

શ્ં તમે એવી શ્ેણીનો સરવાળો કરી શકો કે જનેી અંદરની સંખયાઑ અનંત  
છે? અને છતાં પણ સરવાળો મયચારદત સંખયા છે? િાલો આ પ્રવૃત્તિમાં 
શોરી કાઢીએ.

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. િોરસ અને ત્રિકોણમાંથી 1/4, 1/16, 1/64, ... તરીકે ચિત્નિત થયેલ 

ટ્કિાઓ બહાર કાઢો.
2. અવલોકન કરો કે આ ટ્કિાઓ સમગ્ િોરસ અને ત્રિકોણનો 1/3 મો 

ભાગ રરાવે છે.
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વિશલેષણ

1. ક્મ 1/4, 1/16, 1/64, ..... એ સમગ્ણોતિર શ્ેણીન્ં ઉદાહરણ છે. આ 
શ્ેણીમાં બે અન્ક્વમક સંખયાઓનો ગ્ણોતિર સમાન હોય છે.

2. આ ફકસસામાં, ગ્ણોતિર કોઈપણ બે અન્ક્વમક સંખયાઓ માટે 1/4 
છે. બીજી કોઈ શ્ેણી, જયાં ગ્ણોતિર અનય કોઈ સંખયા છે. ઉદાહરણ 
તરીકે, 1, 4, 16, 64, ... (અને તેથી વર્) માં, અન્ક્વમક પદ વચ્ેનો 
ગ્ણોતિર 4 છે. જો સમગ્ણોતિર શ્ેણી માં, ગ્ણોતિર 1 કરતા વર્ હોય, 
તો અનંત પદનો સરવાળો મયચારદત સંખયા નહીં હોય.

અિલોકન

1. મોટા િોરસની બાજ્ની લંબાઈ  1 એકમ તરીકે લો. તેથી િોરસન્ં 
ષિેરિિળ 1 િોરસ એકમ થશે.

2. જો તમે િોરસને િાર સમાન ભાગોમાં વહેં િો, તો તે ભાગન્ં ષિેરિિળ 
1/4 હશે.

3. જો તમે તે ભાગને િાર સમાન ભાગોમાં વહેિશો, તો વવસતાર 1/4 × 
1/4 = 1/16 હશે. આ રિણેય ટ્કિાઓન્ં ષિેરિિળનો સરવાળો 1/4 + 
1/16 + 1/64 + 1/256 + ..... બરાબર થશે.

4. િોરસ આ ટ્કિાઓ વિારા રિણ સમાન ભાગોમાં વહેં િાયેલ્ં છે. તેથી 
એક ટ્કિોન્ં ષિેરિિળ આખા િોરસના ષિેરિિળના રિીજા ભાગ = 1/3 
જટેલ્ં થશે.

5. માટે, 1/4 + 1/16 + 1/64 + 1/256 + ....... = 1/3
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. સૂ્ક અને બોલટ્નો ઉપયોગ કરીને ચિરિમાં બતાવયા પ્રમાણે િાર લાંબી 

દાંિી(ભ્જા) અને નાની દાંિીઓને જોિો.
2. MDF શીટની મધયમાં ત્છદ્ પર  રિનાને જોિો.
3. પ્રથમ ભ્જાને શૂનય ખૂણા પર અને છેલલી ભ્જાને 180 રિગ્ી ખૂણા 

પર મૂકો. બે મધયમ ભ્જા 60 અને 120 રિગ્ી બતાવશે અને 180° 
કોણને રિણ સમાન ભાગોમાં વહેં િશે.

4. પ્રથમ અને છેલલી ભ્જાને કોઈપણ ખૂણા પર ગોઠવો અને તમે જોશો 
કે મધયમ ભ્જા આપમેળે કોણને રિણ સમાન ભાગમાં વહેિશે.

ખૂણાનો ત્રિભાજક એ ખૂણાને રિણ સમાન ભાગોમાં વવભાજન કરે છે. આ 
રિના આપમેળે કોઈપણ રિણ ભાગમાં વહેિે છે અને તેને લાયસનટની 
રિના કહેવામાં આવે છે. આ રિનામાં ભૂવમવતન્ં સંશોરન કરો.

વિષર

ખૂણાન્ં ત્રિભાજન

ત્રિકોણની 
એકરૂપતા

ખૂણાનો ત્રિભાજક - IIખૂણાનો ત્રિભાજક - II
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બાકીના ભાગાો જોડાો. અંત્રમ રિના અા 
પ્રમાણો દોખાશો

સુ્કની મદદથી શીટની મધ્યમાં ભુજનો ઠીક 
કરાો.

બીજી ભુજ અનો કનોક્ંટગ લાકડી જોડાો.

બરાવ્ા પ્રમાણો બો ભાગાોનો જોડવા માટો સૂ્ક  
અનો બાોલ્ટનાો ઉપયાોગ કરાો.

અા રિના બનાવવા માટો MDF શીટ, સૂ્ક 
અનો બાોલટની જરૂરી છો .

43

5

21
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વિશલેષણ

1. 1875 માં લાયસનટ વિારા પ્રસતાવવત ખૂણાના ભાગ કરવા માટે આ 
રિનાને લાયસનટ કંપાસ કહેવામાં આવે છે.

2. ભ્જની લંબાઈ એ રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે કે જથેી OB = OC = 
OD = OA અને CS '= BS' = AS = DS, S અને S ' સાંરા ઉપર નીિે 
થઈ શકે તે રીતે રાખવામા આવે છે.

3. તેથી, ∆OBS, ∆ODS અને ∆OAS એકરૂપ છે. તેથી, ખૂણો BOS 
'= ખૂણો DOS = ખૂણો SOA, ખૂણા BOA ને રિણ સમાન ભાગોમાં 
વહેં િે છે.
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