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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤Ãw 2020£ÀÄß
eÁjUÉÆ½¹zÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¤nÖ£À°è FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï CrAiÀÄ°è
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è £ÀªÀÄä gÁdå PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV,
JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ£ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ.
¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ JA§ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ, ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............

²æÃ ©.¹. £ÁUÉÃ±À

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À
PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀªÀ£ÀÄß
¤ÃV¸À®Ä 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå
eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV
UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ‘Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®’UÀ¼À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹, PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï
¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ,
PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ
‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ r.J¸ï.E.Dgï.n. ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.PÉ. AiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. F PÁAiÀÄðzÀ°è
¸ÀºÀPÀj¹zÀ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±ÀÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

qÁ. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï J¸ï,

¨sÁ.D.¸ÉÃ.

¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð,
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr
«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ CvÀåUÀvÀå.
DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ
GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À
¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ
PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ
gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ
£ÀA©zÉÝÃ£É.

qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.

DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
¸ÁªÀ ð d¤PÀ ²PÀ ë t E¯ÁSÉ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
JgÀqÄÀ ªÀµð
À UÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À w
À UÀ¼ÄÀ ¤jÃPÉA
ë iÀÄAvÉ
£ÀqAÉ iÀÄzÉ ªÀÄPÀÌ¼°
À è PÀ°PÁ £ÀµÖÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀg,À
¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼Æ
À GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À U
É ¼
À £
À ÄÀ ß ¤ªÁj¹,
PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À AÉ iÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÆ
É ¼À®
î Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀt
ë PÂ À ªÀµð
À zÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
G¥ÀPª
æÀ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß C£ÀÄµÁ×£U
À Æ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É ¥Àw
æ AiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë v
À É ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ª
À £
À ÄÀ ß ¸Á¢ü¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ DzÀåvAÉ iÀiÁVgÀÄvÀz
Û .É J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÆ
À vÀªÁV
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë v
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUv
À åÀ . DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgU
À w
À AiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ
¥s®
À UÀ¼Æ
É A¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë v
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£z
À À PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À £
À ÄÀ ß CAvÀUð
À vÀUÆ
É ½¹
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPª
æÀ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À £
À ÄÀ ß vÁªÀÅ §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼°
À è §Ä£Á¢
PÀ°PÁ eÁÕ£ª
À £
À ÄÀ ß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgª
À £
À ÄÀ ß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÃÛ £É. EzÀ£ÄÀ ß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV
ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®£
à É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀAæ iÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÃÛ £É.
vÀªÄÉ ä®g
è À ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsåÀ . F ¤nÖ£°
À è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸£
ìÀ ÄÀ ß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÃÛ £É.

²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ
C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ.
CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ
¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’
G¥ÀPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPÀæªÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À
DAiÀÄÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è
¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’
ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ
¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ
PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ
¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ
«ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛÃ£É.
±ÀÄ¨sª
À ÁUÀ°.

²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ
vÀgÀ¨ÉÃw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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1. अध्ययन णनष्पत्ती : संख्या पद्धतीच्या सवग सटावरील मुलभूत णक्रया सोडणवतात.

पूियज्ञान:
िूळ मक्रर्ा : बेरीज, िजाबाकी गुिाकार आमि भागाकार
आत्तापर्ंत िागील इर्त्तेत गमिताच्या िूळ मक्रर्ा असलेल्या बेरीज, िजाबाकी, गुिाकार आमि भागाकार मशकलो
आहोत.र्ा मिषर्ी तसेच िूळमक्रर्ािर आधाररत उदाहरिे सोडमिण्याचे संदभय सुध्दा. पुढे काही कृती मदल्या आहेत त्या
कृती करत पुन्हा एकदा िूळ मक्रर्ा आठिूर्ा.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट 01
1.1 पुढील कोष्टकात काही संदभग णदले आहेत. ते सोडणवण्यासाठी कोिती मूळ णक्रया (बेरीज, वजाबाकी,
गुिाकार, भागाकार) उपयोग करावी आणि त्यासाठी कारि द्या.

क्रम
संख्या
1

बेरीज/ वजाबाकी/
गुिाकार/भागाकार

दै नंणदन जीवनातील संदभग
एक पुस्तक मिक्रेता/व्यापारी 28914 पुस्तके पमहल्या
पुस्तक प्रदशयनात आमि 18894 पुस्तके दु सऱ्र्ा
पुस्तक प्रदशयनात मिकतो. दोन्ही प्रदशयनात पुस्तक
मिक्रेत्याने मिकलेली एकूि पुस्तके मकती?

2

एका शाळे त 840 मिद्याथी 20 रां गेत एका
ऑमडटोररर्ि िध्ये बसले आहे त तर प्रत्येक रां गेत
असलेले एकूि मिद्याथी मकती?

3

एका शाळे त 16746 मिद्याथी होते प्रत्येक मिद्याथी
शाळे च्या िामषयक कार्यक्रिासाठी 160 रुपर्े िगयिी
दे तो. तर एकूि मकती रक्किजिा होते?

4

एका शेतकऱ्र्ाला िागील िषी 40462 नारळ त्याच्या
बागेत मिळाले. र्ािषी 52384 नारळ मिळाले. त्याला
िागील िषाय पेक्षा मकती जास्त नारळ मिळाले?

1

उकल

1.2: खालील प्रशनांची उत्तरे णलहा.
1. 236954 − ________________ = 132641
2. 235935 + ____________ = 952778
3. पुढील उदाहरिातील प्रत्येक पार्रीला कारि मलहा.

4. खालील भागाकाराच्या गमिताचे उत्तर चुकले ले आहे . मदले ल् र्ा पार्ऱ्र्ािध्ये कुढे चूक झाली आहे
ते र्शोधून चुकीचे कारि मलहा.

5. प्रत्येक पार्रीला कारि मलहा.

6.

खालील गुिाकाराच्या निुना उदाहरिात 2307 ला 36 ने गुिले आहे . निुना उदाहरिाच्या

प्रमक्रर्ेतील ररक्त जागा र्ोग्य संख्यां नी भरा.

2

7. सिेक्षिानुसार िल् ले न गािातील प्रत्येक घरात दररोज सरासरी 924 मलटर पािी िापरले जाते असे
सिजून आले . र्ा गािात 67 घरे आहे त, तर संपूिय गािाला पािी दे ण्यासाठी दररोज मकिान मकती मलटर
पािी साठमिले पामहजे ते सां गा.

8. मिचार करून मलहा.

मर्शक्षकांच्या िदतीने िगयमित्ांसोबत आिखीन गमिताच्या िुलभूत मक्रर्ेिरील उदाहरिांचा अभ्यास करा.

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट 02

अपूिाांक
1.3: नमुन्याप्रमािे दै नंणदन जीवनातील अपूिाांकार्ी संबंधीत काही संदभग णलहा.
क्र.संख्या

दै नंणदन जीवनातील संधभग

01

घरािध्ये आईने केले ल् र्ा तीन चपात्या 5 जिािध्ये िाटू न खािे.

02

िाझ्याकडे मबब्लस्कटाचा पाि भाग आहे .

03

मभंतीचा

𝟓
𝟏𝟎

भाग लाल रं ग,

𝟒
𝟏𝟎

भाग महरिा रं ग ि

04
05
3

𝟏
𝟏𝟎

भाग मनळा रं ग लािण्याचा संदभय.

1.4: पुढील णचि पाहून प्रशनांची उत्तरे द्या.

णर्क्षकासोबत चचाग करा.

णचि

प्रशन
आयतामधील भागांची एकूि संख्या :
_____
रं गणवले ल् या भागांची संख्या : _______
सवग भाग समान आहेत का?

न रं गणवले ले आणि रं गणवले ले भाग
यांच्यातील संबंध अपूिाांक रुपात णलहा.

वतुगळाचा रं गणवले ला भाग आणि न
रं गणवले ला भाग अपूिाांक रुपात णलणहिे
र्क्य आहे का ? कारि द्या

णचि अपूिाांकात दर्गवू र्कतो का ?
कारि द्या.

णचिातील चपाती णतघांमध्ये समान भागात
वाटण्यात आली हे अपूिाांक रुपात णलहा.

4 चॉकले ट् स 8 जिामध्ये वाटल् यास
एकट्याला णमळिारे चॉकले ट् स अपूिाांक
रुपात णलहा.

4

मचत्ािध्ये तीन चपात्या दोन िुलां ना सिान
िाटण्यात आल् र्ा. एका िुलाला मिळिाऱ्र्ा
चपातींची संख्या अपूिां कात मलहा.
र्ा अपूिाय काचा प्रकार मलहा.

4

1
3

,

मिश्र अपूिां क मिषि अपूिां कात मलहा.

8
5

मिषि अपूिां क मिश्र अपूिाय कात मलहा.

संख्यारे षेिर

11
6

1
2

हा अपूिां क खालील प्रिािे दर्शयमिला आहे .

हा अपूिां क संख्यारे षेिर खालील प्रिािे दर्शयमिला आहे .

5

1
8

,

5
13

आमि

21
3

हे संख्यारे षेिर दर्शयिा.
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1.5: नमुन्याप्रमािे समान अपूिाांक णलहा.

1
3
=
3
9
2
4

आमि

3
6

ला रं गिा.

ते सिान आहे त का ?
सिान असल् र्ास कारि द्या.
मचत्ातील सिान अपूिांक ओळखून ते
अपूिां क रुपात मलहा.

मिचार करा : अपूिांकांची तुलना, बेरीज आमि िजाबाकी करताना ल.सा.मि. काढण्याची
आिश्र्कता कार् ?
6

1.6 : समान छे द असले ल् या अपूिाांकांची बेरीज आणि वजाबाकी.
निुना उदाहरि : सिान छे द असले ल् र्ा अपूिां कां ची बेरीज.

1
4

2
4

+ =

3
4
मचत् पाहून अपूिां कां ची बेरीज करा.

मचत् पाहून अपूिां कां ची बेरीज करा.

1 6
+ =
7 7

1 13
+
=
12 12

3 2
− =
4 4

सूचनेप्रिािे अपूिां कांची मचत्े काढा.

5 2 7
+ =
3 3 3

7

1.7 : असमान छे द असले ल् या अपुिागकांची बेरीज आणि वजाबाकी.
अपुिागकावरील
मुलभूत णक्रया

प्रणक्रया

प्रत्येक पायरीला कारि णलहा.

3
2
+
5 15
➔
बेरीज

➔
➔

3 3

2

( ) +
5 3
9

+

15

1

( )
15 1

2
15

11
15

4 2
−
5 3
➔
वजाबाकी

2
3

X

5 3

3 5

12

10

15

15

2
15

12

➔
➔

भागाकार

2 5

[ ]− [ ]

➔[ ] − [ ]
➔

गुिाकार

4 3

7
2 X 12 24
=
3 X 7 21
24 ÷ 3
21 ÷ 3

=

8
7

3 2
÷
7 3
➔
➔

3
7

×

3
2

9
14
8

1.8 कोष्टकािध्ये सुचमिल् र्ाप्रिािे भरा.

1)

3

2

+3
4

अपूिां कां ची बेरीज
3
1
5
2
2) 2 + 2
3)
+
2
2
6
3

4)

4
7

+

अपूिां कां ची िजाबाकी
1)

1
2

−

1
5

1
7
11 − 2
8
18

4 1
−
9 6

3 7
−
7 5

अपूिां कां चा गुिाकार

3

2
9
×
8 10

1

4
4
×
12 5

1 7
×
3 8

4 7
×
5 8

अपूिां कां चा भागाकार

4 4
÷
5 9

4
2
÷
7
11

11 3
÷
9
7

9

8 9
÷
7 4

5
8
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संख्यासटातील फरक लक्षात घ्या.

नैसमगयक संख्या ि पूिय संख्या खालील प्रिािे सटात मलहू र्शकतो.
• नैसमगयक संख्या = N = {1, 2, 3, 4, __, __, __, ……………}
• पूिय संख्या = W = {0, 1, 2, 3, 4, __, __, __, ……………}
आतापर्ंत नैसमगयक संख्या ि पूिय संख्या िधील फरक आमि त्यां ची आिश्र्कता सिजून घेतला आहात.
आत्ता आपि पूिां काबाबत जास्तीची िामहती जािून घेिूर्ा.
पूिाांक
आतापर्ंत तुम्ही पूिां काबद्दल मर्शकला आहात. मर्शक्षकासोबत पुन्हा एकदा
पूिां काबाबत चचाय करा.
1.9: पुढील प्रशनांची उत्तरे णलहा.
1. पुिाय काची आिश्र्कता असिारे दै नंमदन जीिनातील दोन संदभय मलहा.

2. खालील मिधानातील संख्यां ना र्ोग्य असे + मकंिा – मचन्ह मलहा.
णवधान
समिताने बँकेत ₹ 300 जिा केले .

योग्य णचन्ह णलहा

रािूला व्यापारािध्ये ₹ 150 तोटा झाला.
10

बँके तून ₹ 500 काढले .
मसर्ाचीन िधील तापिान 00 C पेक्षाÀ 100C
किी आहे .
सिुद्र सपाटीपासून 500 िीटर उं चीिर घर आहे .
3. थिाय िीटरच्या मचत्ाचे मनरीक्षि करून खालील प्रश्नां ची उत्तरे मलहा.
• कोित्या तापिानाला पाण्याचे घनरूपात रुपां तर होते ?
• र्शून्य मडग्रीपेक्षा 10 मडग्री किी असले ले तापिान कोिते ?
• र्शून्य मडग्रीपेक्षा 100 ने किी असले ले तापिान जास्त थंड असते मक
150 ने किी असले ले तापिान जास्त थंड असते ? का ?

4. -20 िोठे अथिा -35 िोठे मिचार करा. तुिच्या मिचाराला र्ोग्य कारि मलहा.
5. खालील संख्यािधील पूिां काना गोल करा.
8,

1
5

, -7, 0,

7
19

, -256, 1000, 1, -9

6. पूिां क दर्शयमििारी संख्यारे षा काढा.

7. -5 आमि -10 पूिां कािधील िोठा पूिां क कोिता ? उत्तराला कारि द्या.
8. खालील संदभाय साठी संख्यां चा उपर्ोग करून उत्तरे मलहा. सूचना : धन संख्यां ना उजिीकडे
धािण्यासाठी आमि पु ढील िेळेसाठी तसेच ऋि संख्यां ना डािीकडे धािण्यासाठी आमि िागील
िेळेसाठी िापरिे. (संख्यारे षेचा िापर करिे )
• सुजाता 5 सेकंद धािली तर ती र्शून्यािर पोहचते. त्याचप्रिािे ती 15 सेकंद धािली तर कुठे
पोहचेल ?

• सौरभ आपला खेळ र्शून्यापासून डािीकडे आरं भ करतो. 6 सेकंदात 6 िीटर दू र अंतरािर असतो.
जर तो असाच धािला तर 20 सेकंदात कुठे असेल ?

11

खालील मचत् बहुिजली इिारत आमि मलफ्टचे आहेत. मलफ्ट थां बले ल् र्ा स्थळाची मकंित
ररकाम्या जागी मलहा.

शिफ्ट

1.10

णलफ्ट थांबल् यावर

णलफ्ट

1) खालील मचत्ात मलफ्ट एका मठकािाहून दु सऱ्र्ा मठकािी जात आहे . मलफ्टची हालचाल पमहल् र्ा
िजल् र्ापासून िर खाली होत आहे त्याची हालचाल, िजला आमि मकंित मलहा. निुना मदले ला
आहे .

हालचाल
िजला
मकंित

प्रारं भ :
अंत्य :
2+3
5

प्रारं भ :
अंत्य :

प्रारं भ :
अंत्य :

प्रारं भ :
अंत्य :

1.11: संख्यारे षेच्या सहाय्याने बेरीज व वजाबाकी करिे. खाली उदाहरिे णदले ली आहेत.
1) 4 + 5

2) (-6) + (-3)

3) 7 + (-4)

4) (- 5) + 3

वजाबाकी
12

1) 5 – 2 =

2) 5 – (-2) =
-2

1) -3 – 8 =
-8

संख्यारे षेच्या सहाय्याने पुढील उदाहरिे सोडिा.
+8 + (-9)

+12 + 6

-15 + 5
-9 - (-7)

-8 - (+7)

1.12: पूिाांकाचा गुिाकार आणि भागाकार.
सूचना :• सिान मचन्हे असले ल् र्ा पूिां काचा गुिाकार धन पूिां क असतो.
• सिान मचन्हे असले ल् र्ा पूिां काचा भागाकार धन पूिां क असतो.
• असिान मचन्हे असले ल् र्ा पूिां काचा गुिाकार ऋि पूिां क असतो
• असिान मचन्हे असले ल् र्ा पूिां काचा भागाकार ऋि पूिां क असतो.
नमुन्याप्रमािे पूिाांकाचा गुिाकार कोष्टकामध्ये भरा.

13

नमुना उदाहरिे

उदाहरिे

+3 × +15=45

+20 × -30=

-8 × -7=+56

+14 × 14=

+5 × -6=-30

-8 × -7=

-7 × +4=-28

-20 ×10=

पूिां काचा भागाकार: निुन्याप्रिािे कोष्टकािध्ये भरा.
नमुना उदाहरिे

उदाहरिे

-100 ÷ +5= -20

- 48 ÷ 8 =

+81 ÷ -9= -9

90 ÷ -10 =

+75 ÷ +5= 15

+136 ÷ +4 =

-32 ÷ -2= +16

-12 ÷ -2 =
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट – 05

पररमेय संख्या :
दै नंमदन जीिनात र्ेिारे संदभय दर्शयमिण्यासाठी संख्याबद्दल जागरुकता असली पामहजे. त्या म्हिजेच
नैसमगयक संख्या, पूिय संख्या, अपूिां क, पूिां क इत्यादी.
• एका कापले ल् र्ा केळ्यापेक्षा किी असले ल् र्ा केळ्याचा तुकडा संख्येिध्ये दर्शयमििारी संख्या
म्हिजे अपूिां क होर्.
• संत्र्याचा रसाचे ज्यूस तर्ार करण्यासाठी सं त्र्याच्या रसाचे प्रिाि आमि पाण्याचे प्रिाि
दर्शयमििाऱ्र्ा संख्या म्हिजे गुिोत्तर होर्.
• नुकसान अथिा 10 मडग्रीपेक्षा किी तापिान दर्शयमििाऱ्र्ा संख्या म्हिजे पूिां क होर्.
• परं तु काही संदभाय िध्ये र्ाच उदाहरिासाठी, सिुद्र सपाटीपासून 750 िीटर अंतर
सुचिू र्शकतो. त्याचप्रिािे सिुद्र सपाटीपासून 750 िीटर खाली असले ले अंतर
र्शकतो का ? र्ेथे

3

–4

3
4

मक.िी. असे

3

– 4 असे सुचिू

ही संख्या पूिां क संख्याही नाही, अपूिां क संख्याही नाही आमि पूिय

संख्याही नाही. तर ही कोिती संख्या ? होर् ही पररिेर् संख्या.
• म्हिजे, सिय प्रकारच्या संख्या एकाच प्रकारच्या संख्येने दर्शयमििे म्हिजेच पररिेर् संख्या होर्.
पररमेय संख्या:

14

पूिां काच्या सटातील कोित्याही दोन संख्या घेऊन भागल्यास र्ेिाऱ्र्ा संख्येचा र्ा सटात सिािेश
नसल्याने पररिेर् आमि अपररिेर् संख्यां चा सट तर्ार केला. र्ाप्रकारच्या संख्या पैकी मन:शेष भाग
जािाऱ्र्ा आमि आितय संख्याना पररिेर् संख्या आमि मनशेष भाग न जािाऱ्र्ा आमि आितय नसिाऱ्र्ा
संख्यां ना अपररिेर् संख्येत मिभागण्यात आले.
खालील संख्या रे षेचे मनरीक्षि करा.

• िरील संख्यारे षेिर -1 ते 0 नंतर 1 पर्ंत अंक मलमहले आहे त. आमि 0 ते 1 पर्ंत 24 भाग आमि
0 ते -1 पर्ंत 24 भाग आहे त.
•

17

17

− 24 आमि 24 र्ा संख्या तुम्ही पाहू र्शकता.र्ा संख्या अपूिांक आहेत तसेच संख्यारे षेिर 0
आमि 1 र्ा पूिय संख्या आहे त र्ा सिय संख्या सटात दाखिार्च्या म्हिजेच पररिेर् संख्या.
णवचार करा: 0 ते 1 पयांत 0 ते -1 पयांतआिखीन कोिकोित्या प्रकारच्या संख्या येवू र्कतात.

पररमेय संख्या :
जी संख्या

𝑝
𝑞

र्ा स्वरुपात मलमहता र्ेते जेथे p आमि q पूिां क आहे त आमि q ≠ 0 असेल तर त्या संख्येला

पररिेर् संख्या असे म्हितात.
1.5

खालील संख्यारे षेवरील ररकाम्या जागी योग्य पररमेय संख्या णलहा.

1)

2)

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट 06
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संख्या पद्धतीतील णवणवध सट व लक्षिे:
1.14 : संख्या सटात णवणवध संख्यांचे गुिधमग परीक्षि करा.
1. संवृतता गुिधमग : कोित्याही सटातील सिय संख्यां साठी बेरीज, िजाबाकी, गुिाकार आमि भागाकार
मक्रर्ा केल् र्ास र्ेिारी संख्या त्याच सटात र्ेत असल् र्ास त्या सटािर त्या मक्रर्ेिर संिृतता मनर्ि लागू
होतो.
उदा.
1) नैसमगयक संख्यां च्या सटािर बेरीज मक्रर्ा संिृतता दर्शयमिते. उदा. 2+ 3= 5
2) नैसमगयक संख्यां च्या सटािर िजाबाकी मक्रर्ा संिृतता दर्शयमित नाही. उदा.7 -9 = -2
3) पररिेर् संख्यां च्या सटािर बेरीज मक्रर्ा संिृत्तता आहे .

3
8

+

2
8

=

5
8

पडताळा :
1) पूिां कां च्या सटािर बेरीज मक्रर्ा संिृत्तता आहे .
2) पूिय संख्यां च्या सटािर िजाबाकी मक्रर्ा संिृत्तता नाही.
3) पररिेर् संख्यां च्या सटािर िजाबाकी मक्रर्ा संिृत्तता आहे .

2. क्रमणनरपेक्ष गुिधमग : ( बेरीज आणि गुिाकार )
इर्त्ता 9 िी िध्ये a आमि b दोन तुकड्या आहे त. a तुकडीत b तुकडी मिळमिल् र्ास a + b तसेच b
तुकडीतa तुकडी मिळमिल् र्ास b + a दोन्हीसुद्धा 9 िी इर्त्तेतील मिद्याथीच दर्शयमितात. a + b= b +
a तुम्हा सिां ना पाढे र्ेतात. 2X 3= 6 तसेच 3 X 2= 6 ∴ 2 ×3 = 3 ×2
a+b=b+a
1) 5 + 8 = 8 + 5
2) -9 + 4 = 4 + (-9)
3)

2 3
+
5 8

= 3+2
8

5

a×b=b×a
1) 16 × 5 = 5 × 16
2) - 20 × 7 = 7 × -20
3)

2 3
×
5 8

= 3×2
8

5

4) 0.5 +2.5 = 2.5 + 0.5 4) 1.5 × 2.0 = 2.0 × 1.5
1. णदले ल् या संख्यांना बेरीज आणि वजाबाकीमध्ये क्रमणनरपेक्ष गुिधमग लागू पडतो का ते
पडताळा.
10, 8

̶ 11, 7

5 1
,
8 5

0.9, 1.4

3. साहचयग गुिधमग (बेरीज आणि गुिाकार)
16

a,b,c तीन मिभाग एकाच र्शाळे त असल् र्ास a+(b+c) म्हिजेच सिय मिभागातील मिद्याथी मिळमिल् र्ास
त्याच र्शाळे तील मिद्याथी होतात. तसेच(a+b) हे c िध्ये मिळमिल् र्ास (a+b)+c त्याच र्शाळे तील मिद्याथी
होतात.
∴ a + (b + c) = (a + b) + c
त्याचप्रिािे a×(b×c) = a×bc = abc
∴a×(b×c)=(a×b)×c

(a×b)×c = ab×c = abc

a + (b + c) = (a + b) + c

a × (b × c) = (a × b) × c

3 + (5 + 8) = (3 + 5) + 8

8 × (12 × 7) = (8 × 12) × 7

̶ 9 + (+3 + 10) = (-9 + 3) + 10

̶ 10 × (8 × 5) = (-10 × 8) × 5

2
4
+(
5
9

+

1

4

) = (9 +
6

2

)+
5

1
3
×(
8
5

1
6

0.3 + (0.8 + 1.2) = (0.3 + 0.8) + 1.2

1

3

1

× 3) = (5 × 8)× 1

3

0.5 × (0.9 × 1.5) = (0.5 × 0.9) × 1.5

खालील संख्यांना साहचयग गुिधमग लागू पडतो का ते पहा.
11, 8, 5

-12, 4, 7

2 1 3
,
,
7 10 5

0.6, 1.6, 2.2

4. अणवकारक घटक गुिधमग.
बेरीज अमिकारक घटक : 0 हा बेरीज अमिकारक घटक आहे .

2+0=0+2=2

गुिाकार अमिकारक घटक : 1 हा गुिाकाराचा अमिकारक घटक आहे

3×1=1×3 =3

a+0=0+a=a

a×1=1×a=a

25 + 0 = 0 + 25 = 25

9×1=1×9=9

̶ 15 + 0 = 0 + (-15) = -15

̶ 5 × 1 = 1 × -5 = -5

4
4
4
+0=0+ =
9
9
9

3
3
3
×1=1× =
7
7
7

0.6 + 0 = 0 + 0.6 = 0.6

0.5 × 1 = 1 × 0.5 = 0.5
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ररकाम्या जागी योग्य उत्तर णलहा.
18 +

= 18

̶9×

= -9

0.9 × 1 =

3
+0=
7
5. व्यस्त गुिधमग :
बेरीज व्यस्त गुिधिय :

दोनसंख्यां ची बेरीज 0( बेरीज अमिकारक घटक) र्ेत असेल तर त्या संख्यां ना एकिेकां चा बेरीज व्यस्त
म्हितात.

2 + (-2) = 0

6. गुिाकार व्यस्त गुिधमग :
दोन संख्यां चा गुिाकार 1 (गुिाकार अमिकारक घटक) र्ेत असेल तर त्या संख्यां ना एकिेकां चा
गुिाकार व्यस्त म्हितात. 3 ×

1
3

=1

a + (‒a) = (‒a) + a = 0

a ×1 = 1× a = 1

13 + (‒13) = (‒13) + 13 = 0

15

a
×1
15

=

a
1
×
15

15 = 1

‒ 25 + (+25) = 0

‒9× 1 =1

4
4
+ (‒ ) = 0
5
5

4 5
× =1
5 4

−9

0.8 + (‒ 0.8) = 0

0.12 × 1

0.12

=1

ररकाम्या जागी योग्य उत्तर णलहा.
7 + (___) = 0

-7 ×_____ = 1

______ + (1.2) = 0

‒ 10 + (+10) = ____

2 7
× = _____
7 2

2.5 ×____ = 1

मी माझे अध्ययन ( आत्तापयांत णर्कले ल् याचे स्व-अवलोकन )
1)

खालील संख्यां चा बेरीज व्यस्त मलहा.
5, -16, 0.4,

−5
6

, 4.5
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2) खालील संख्यां चा गुिाकार व्यस्त मलहा.
8,

−1 3
4

,

8

, 2.3, 0.5

3) लागू होिारा गुिधिय मलहा.
1) 4 + 3 = 3 + 4
2) 5× (6 × 9) = (5 × 6) × 9
3) 4 + 0 = 4
4) 8 ×
2

5)

5

1
8

=1

+(

−2
5

)=0

4) 2, 3, -5∈Z संख्या िापरून बेरीज ि गुिाकार मक्रर्ेिध्ये साहचर्य गुिधिय पडताळा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते √या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01

स्तर-02

स्तर-03

स्तर-04

संख्यां चा सट
ओळखतो.

संख्येिरील िुलभूत
मक्रर्ा करतो.

संख्या सटािरील
गुिधिय पडताळू
र्शकतो.

सटािधील परस्पर संबध
सिजून घेिून उदाहरिे
सोडिू र्शकतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही
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अध्ययन णनष्पत्ती- 02 संख्यारे षेवर वास्तव संख्या दाखणवतात.
नैसमगयक संख्या, पूिय संख्या, पूिां क संख्या र्ा सगळ्यां चा सिािेर्श असले ला आिखीन एक सट म्हिजेच
पररिेर् संख्याचा सट होर्.पररिेर् संख्यािध्ये सिय पूिां क, अपूिां क आमि आितय दर्शां र्शचा सुद्धा
सिािेर्श असतो.अपररिेर् संख्या अपूिां क अथिा गुिोत्तरात मलमहता र्ेत नाहीत.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट 2.1 पररमेय संख्या व अपररमेय संख्या.
√9 = 3, √16 = 4 र्ा दोन संख्यां च्या िधील सिय संख्यां ना िगयिूळ आहे का? मिचार करा.
√10 , √11 , √12 , √13 , √14 , √15 र्ा सिय संख्यां ना िगयिूळ आहे ?
र्ा सिय संख्या अपररिेर् संख्या होर्.
पररमेय संख्या

अपररमेय संख्या

एखादी संख्या p/q (p, q  Z, q ≠0) एखादी संख्या p/q (p, q  Z, q ≠0) स्वरुपात
स्वरुपात मलमहता र्ेत असेल तर मतला पररिेर् मलमहता र्ेत नसेलतर मतला अपररिेर् संख्या
संख्या म्हितात.
म्हितात.
उदा : 0.101001000........................,
उदा : 2, 2 , ‒ 3 , 4 , 2.1, √9 , 25
5
12
4
π,1.230018400128402213..........................,
144

,

√12
,
√3

2,

0.09

3 , 17 ,

35 , 123 ,

3 √2
√5

,

0 .6

π मह एक अपररिेर् संख्या आहे का हे मर्शक्षकां र्शी चचाय करा.
π मिषर्ी अमधक िामहती मिळिून सिजून घ्या
π मदन केंव्हा साजरा करतात ते सिजून घ्या
अ) खालील संख्यांचे पररमेय व अपररमेय संख्येत वगीकरि करा.
3

,
2

√2 3√2 √12 √10 √25
,
, 3 , 5 , 16
5 √5
√
√
√

,

3 √5
√7

, √12 , √81, √0.04 , √9, √27 , √25 , √7

पररमेय संख्या

अपररमेय संख्या

आ) खालील संख्यांचे पररमेय व अपररमेय संख्येत वगीकरि करा
0.31,0.12,
0.0315,
2.361,
4.1,
0.2301000200003______
0.01001000400003_____ , 5.2378.
पररमेय संख्या

,0.151515_____

अपररमेय संख्या
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E) खालील संख्यांचे पररमेय व अपररमेय संख्येत वगीकरि करा
3, 0, √7, √4, 3 + √2 , √5, 3√2, 1, 4, -5, 1.43, 0.0020030000100000______,
0.573573523______,

2

2

1000., 10.,

𝜋

पररमेय संख्या

अपररमेय संख्या

2.2 दोन संख्यामधील पररमेय संख्या र्ोधिे.
उदा 2 ि 3 िधील 5 पररिेर् संख्या र्शोधा
2=

12
6
12

∴2=

6

3=

3=

18
6

18
6

च्या िध्ये र्ेिाऱ्र्ा 5 पररिेर् संख्या =

4 आमि 5 िधील 5 पररिेर् संख्या मलहा.

3 आमि 4 िधील 5 पररिेर् संख्या मलहा.

1
2
आमि
िधील 5 पररिेर् संख्या मलहा.
5
5

3
4
आमि
िधील 5 पररिेर् संख्या मलहा.
5
5

21

13 14

,
6

6

,

15
6

,

16 17
6

,

6

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -08

2.3 वास्तव संख्या : सिय पररिेर् संख्या ि अपररिेर् संख्या मिळू न तर्ार होिाऱ्र्ा संख्यासटाला िास्ति
संख्यां चा सट म्हितात.
संख्यारे षेिर√2 दाखमििे.
पायथॅगोरस प्रमेय: ( पूरक)
“काटकोन मत्कोिात किाय िरील चौरसाचे क्षेत्फळ हे इतर दोन बाजूिरील
चौरसाच्या क्षेत्फळाच्या बेरजेर्शी सिान असते.”
म्हिून 𝑂𝐵2 = 𝑂𝐴2 + 𝐴𝐵2
= 12 + 12
=1+1
𝑂𝐵 = √2

1) √3 हे संख्यारे षेिर दाखिा.

2) √5 हे संख्यारे षेिर दाखिा.

22

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -09

िास्ति संख्येला दर्शां र्श मिस्तार असतो तो सं ख्यारे षेिर कसा दाखिू र्शकतो ते िागील भागात पमहला
आहात.तसेच सां त दर्शां र्श ि अनंत अनािती दर्शांर्श संख्यारे षेिर क्रिािे र्ेिारे मिर्शालन प्रमक्रर्ेने
दाखिता र्ेते.
2.4 क्रमािे येिारे णवर्ालन

• संख्यारे षेिर 6.579 दाखिा.

23

• संख्यारे षेिर 5.37 हे 5 दर्शांर्श स्थानापर्ंत दाखिा.

• संख्यारे षेिर 4.26 हे 5 दर्शांर्श स्थानापर्ंत दाखिा.

24

मी माझे अध्ययन (आत्तापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन)
1) 5 ि 6 िधील 5 पररिेर् संख्या मलहा.

2) √6 हे संख्यारे षेिर दाखिा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर -01
पररिेर् ि
अपररिेर् संख्या
िगीकरि करू
र्शकतो.

स्तर -02

स्तर -03

स्तर -04

संख्यारे षेिर क्रिाने
र्ेिारे मिर्शालन पद्धतीने
संख्या दाखिू र्शकतो.

संख्यारे षेिर अपररिेर्
संख्या दाखिू र्शकतो

प्रत्येक भागार्शी संबमधत
कोित्याही प्रश्नाचे उत्तर
दे िू र्शकतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही
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अध्ययन णनष्पत्ती 03- वास्तव संख्या p/q स्वरुपात दाखणवतात व णलणहतात.

आत्तापर्ंत सिय संख्यांचे सट ि त्यां चे गुिधिय आपि पमहला आहात. िास्ति संख्याचा सट हा सिय
संख्यां च्या सटाचे एकत्ीकरि आहे . दर्शां र्श संख्यां ना सुद्धा

𝑝
𝑞

स्वरुपात कसे दाखमिता र्ेते ते सिजून

घेिू.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -10
3.1 वास्तव संख्या आणि त्यांचा दर्ांर् णवस्तार.
1
5
3
7

3.2

2
15

4
13

2
11

10
3

खालील दर्शांर्श संख्या p/q स्वरुपात मलहा ( सां त दर्शांर्श)
0.7 =

7
10

0.43 =

43
100

1.2 =

12
10

तुम्ही करा:
0.8 =

0.57 =

2.3 =

0.125 =

2.35 =

0.0478 =

10.58 =

3.25 =

26

3.3 आवती दर्ांर् p/q स्वरुपात मांडिे
0.3̅ (एक अंकी पुनरािृत्ती)
x = 0.3333------(1)
10 ने गुिल् र्ास
10x = 10 × 0.3333…….
10x = 3.3333------(2)
(2)-(1) केल्यास
10x – x = 3.333…. -0.333 …
9x = 3
x=

3
9

,

x=

1

̅̅̅̅ (दोन अंकी पुनरािृत्ती)
1.27
x = 1.272727-------(1)
100 ने गुिल् र्ास
100x=100×(1.272727…) ----= 127.2727..... (2)
(2) – (1) केल् र्ास
100x – x = 127.2727…… -1.2727….
99x = 126
x=

3

0.6̅

126
99

,

x=

14
11

̅̅̅̅
0.34

मी माझे अध्ययन ( आत्तापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन)
1) 0.47 चे
2)

1
7

𝑝

स्वरूप__________

𝑞

हे दर्शां र्श रुपात मलहा.

̅̅̅̅ चे
3) 0.54

𝑝
𝑞

स्वरूप- ...................

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते √ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
दर्शांर्श संख्या
𝑃
स्वरुपात मलहू

स्तर-02
आितय दर्शांर्श संख्या
𝑃
स्वरुपात मलहू

स्तर-03
दोन्ही प्रकारच्या
𝑃
संख्या स्वरुपात

र्शकतो.

र्शकतो.

मलहू र्शकतो

𝑞

𝑞

𝑞

स्तर-04
प्रत्येक भागार्शी संबमधत
कोित्याही प्रश्नाचे उत्तर दे िू
र्शकतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती : 04 वास्तव संख्या वरील गणिती णक्रया करतात.

पररिेर् संख्या क्रिमनरपेक्षता, साहचर्य आमि मितरि गुिधिय बाबतीत संिृत्तता असतात.अपररिेर् संख्या
सुद्धा क्रिमनरपेक्ष, साहचर्य आमि मितरि मनर्िां चे सिाधान व्यक्त करतात. तथामप अपररिेर् संख्यां ची
बेरीज, भागाकार, आमि गुिाकार हा नेहिी अपररिेर् संख्या असतेच असे नाही.
वास्तव संख्यांचे गुिधमग
1) बेरजेचा क्रिमनरपेक्ष गुिधिय- √2 + √3 = √3 + √2
2) गुिाकाराचा क्रिमनरपेक्ष गुिधिय √2 × √3 = √3 × √2
3) बेरजेचा साहचर्य गुिधिय √3 + ( √6 + √7 ) = (√3 + √6 ) + √7
4) गुिाकाराचा साहचर्य गुिधिय √2 × (√5 × √7 ) = (√2 × √5) × √7
5) बेरजेचा अमिकारक घटक √7 + 0 = 0 + √7 = √7
6) गुिाकाराचा अमिकारक घटक √5 ×1 = 1 × √5 = √5
7) बेरजेचाव्यस्त गुिधिय √2 + (−√2 ) = 0
8) गुिाकाराचा व्यस्त गुिधिय √3 ×

1
√3

=1

4.1 : खालील ररकाम्या जागी योग्य संख्या णलहा.
1) √2 + √5 = _______.. + √2
2) √6 × (√8 × √7 ) = (_____________) × √7
3) √3 + ( √5 + √2 ) = (√3 + √5 ) + ________
4) √5 + (−√5 ) = _________
5) √6 ×_____ = 1
6) √7 + 0 = ______
7) √5 ×1 = ______
28

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -11

4.2 वास्तव संख्यांची बेरीज आणि वजाबाकी नमुना उदाहरिाप्रमािे करा.
उदा. :3√2 + 4√2 = 7√2
उदा. : (√5 − √2)2
= (√5)2 + (√2)2 - 2√5 × √2
= 5 + 2 - 2√10
= 7 – 2√10

उदा. : 8√5 −4√5 = 4√5
उदा. : (3 + √2)2
= (3 + √2)(3 + √2)
= 3(3 + √2) +√2(3 + √2)
= 9 + 3√2 + 3√2 + 2
= 11 + 6√2

9√7 + 6√7 =

15√2 − 5√2 =

(5 + √3)2

(5 − √3)2

(√7 − √2)2

(√6 + √3)2

4.3 वास्तव संख्यांचा गुिाकार नमुना उदाहरिाप्रमािे करा.
उदा: 4√3 × √2 = 4√6

उदा. : 3√2 × √5 = 3√10

सोडिा : 7√5 × √7 =

सोडिा : 12√6 × √3 =

सोडिा :(3 + √5)(3 + √2)

सोडिा : (5 + √2)(5 − √2)
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4.5 पररमेयीकरि:
एका अपररिेर् संख्येला आिखी एका अपररिेर् संख्येने गुिून पररिेर् संख्या मिळमिण्याच्या मक्रर्ेला
पररिेर्ीकरि असे म्हितात.
उदा:√2 × √2 = 2

3√5 × √5 = 3 ×5 = 15

म्हिून √𝑛 ला पररिेर्ीकरि करण्यासाठी √𝑛 ने गुिािे.
पररिेर् सख्या मिळमिण्यासाठी गुििाऱ्र्ा अपररिेर् संख्येला तकयसंगत घटक/ करिी मनरासक असे
म्हितात.
अपररमेय संख्या तकगसंगत घटक

अपररमेय संख्या

तकगसंगत घटक

√3

√3

√3+2

√3 −2

3√7

√7

2+√3

2-√3

√𝑥𝑦

√𝑥𝑦

√3+√2

√3 − √2

√𝑥 + 𝑦

√𝑥 + 𝑦

√5+√3

√5 − √3

छे दाचे पररमेयीकरि करून सरळ रूप द्या.
1)

1

2)

√5

छे दाच्या
पररिेर्ीकरिासाठी
अंर्श आमि छे दाला
गुिल् र्ास

=
=

1
√5

X

3√2
√5

1
3+2

3)

√5
√5

√5
5

3
5+7

1

1

5+ 3

3+ 2
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वगगसंख्या आणि वगगमूळ
4.5 खालील कोष्टकातील ररकाम्या जागा योग्य उत्तराने भरा.
संख्या
1

गुिाकार
12=1×1
22=2×2

3
4

पुिगवगग संख्या
1

वगगमूळ
√1
√4

9
2

4 =4×4

√16
25

2

6

6 =6×6

5
√36

49
2

8

8 =8×8
81

7
√64
√81

2

10

उत्तर
1
2
3

10 =

10
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घनसंख्या व घनमूळ
4.6 खालील कोष्टकातील ररकाम्या जागा योग्य उत्तराने भरा.
संख्या

गुिाकार

घन संख्या

1
2
3

13=1×1×1

1

घनमूळ
3

√1
√8

1

3

27

3

3

4=

3

√64

125
216

6
3

7 =7×7×7
8

5
3

√216

3

√343

512
3

√729

10
113=

1331

12
13

उत्तर

3

√1728

2197
31

9

मी माझे अध्ययन ( आत्तापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन)
1) छे दाचे पररिेर्ीकरि करून सरळ रूप द्या

√3 + √2
√3−√2

2) ररकाम्या जागा र्ोग्य उत्तराने भर.
22 =
92 =
√16 =
43 =
√8 =

3

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01

स्तर-02

स्तर-03

वर्वसख्ं या घनसख्ं या वास्तव संख्येवरील सवव क्रिया
वास्तव संख्येवरील सवव
वर्वमळ
ू ,घनमळ
ू क्रलहू करतो.वर्वसंख्या घनसंख्या
क्रिया करतो.
वर्वमळ
शकतो.
ू ,घनमळ
ू क्रलहू शकतो.

स्तर-04

प्रत्येक भार्ाशी संबक्रित
कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देवू
शकतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती 5- भूणमतीच्या मूळ संकल् पना आठणवतात.

पूवगज्ञान : मदले ल् र्ा आकृतीिधील रे षा, रे षाखंड, आमि कोन कसे ओळखािे र्ामिषर्ी आपि र्ाआधी
सिजून घेतला आहात. िुलांर्शी चचाय करताना दै नंमदन जीिनातील उदाहरिे घेिून सां मगतल् र्ास िुलां ना
लिकर सिजते.भौमिमतक संकल् पनाचा उपर्ोग सिय प्रकारच्या कला, िोजिापे, िास्तुमर्शल् प,
इं मजमनअररं ग, पोर्शाख मडझाईन इत्यादीिध्ये झाले ला मदसून र्ेतो. मिमिध प्रकारच्या पेट्या,टे बल, पुस्तक,
र्शाळे ला घेिून जात असले ला जेििाचा डबा, खेळासाठी िापरला जािारा चेंडू इत्यादी तुम्ही मनरीक्षि
केला आहात.र्ा सिय िस्तूंना िेगिेगळा आकार आहे .तुम्ही उपर्ोग करत असले ली िोजपट्टी, मलहार्ला
िापरिारी पेन्सील इत्यादी उपर्ुक्त आहे त. बां गडीचे मचत्, एक रुपर्ाचे नािे अथिा चेंडू सुद्धा
ितुयळाकाराचे मदसतात.

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -15

5.1 वरील णचि पाहून खालील प्रशनांची उत्तरे णलहा.
1) िला फक्त स्थान आहे .िला लां बी ि रुंदी नाही तर िी कोि?
2) िला िोजू र्शकता, िला दोन अंत्यमबंदू आहेत तर िी कोि?
3) िला अंत्यमबंदू नाहीत, िला िोजता र्ेत नाही तर िी कोि?
4) िी एका मबंदुतून मनघतो, िला िोजता र्ेत नाही, िी कोि?
33

5) एकाच प्रतलातील तीन नैकरे षीर् मबंदू जोडू न िी तर्ार होतो, िी कोि?
उत्तर:

6) एकाच प्रतलातील 4 नैकरे षीर् मबंदू जोडू न िी तर्ार होतो, िी कोि?
उत्तर:

5.2

खालील रे षांना नावे द्या.

5.2

दै नंणदन जीवनात णदसिाऱ्या छे दन रे षा व न छे दिाऱ्या रे षांची यादी करा.

5.4 आकृतीमधील पुढील गोष्टी र्ोधा.
1. समांतर रे षा

2. छे णदका

3. छे दन णबंदू

34

णवचार करा.

या दोन रे षां छे दिाऱ्या णबंदुला नाव द्या, त्या णबंदुतून जािाऱ्या
णकरिामधील अंतराला काय म्हितात
उत्तर:

5. नमुन्याप्रमािे कोनाचे माप णलहा.
कृती : 450, 900, 1350, 2250, 2600, 3050 हे कोन कोनिापक न िापरता कागद दु िडू न मकंिा
काड्यां चा उपर्ोग करून कोन रचा.

5.6 कोनमापकाच्या सहाय्याने आकृतीमधील कोनाचे माप णलहा.

5.7 कोनाचे प्रकार

काटकोन

लघक
ु ोन

विशालकोन
35

सरळकोन

5.8 कोनाच्या मापानुसार कोनाचा प्रकार णलहा
1

0° पेक्षा जास्त ि 90° पेक्षा किी असले ला कोन

2

90° चा कोन

3

180° चा कोन

4

180° पेक्षा किी 90° पेक्षा जास्त असले ला कोन

5

360° चा कोन

6

360° पेक्षा किी 180° पेक्षा जास्त असले ला कोन

5.9 कोनाचा प्रकार णलहा .

5.11 आकृतीमधील कोन र्ोधा व कोनाचा प्रकार णलहा

5.12: खालील कोन मोजून/मापून पुढील प्रशनांची उत्तरे द्या.
1. आकृतीिधील कोनां ची बेरीज मकती?

• 1. आकृतीिधील कोनां ची बेरीज मकती?

2. अर्शा प्रकारच्या कोनाला कार् म्हितात?

2. अर्शा प्रकारच्या कोनाला कार् म्हितात?

36

5.11 खालील आकृतीमधील x ची णकंमत काढा.
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5.12 : आकृतीमध्ये समांतर रे षा व छे णदका आहे. सवग 8 कोनांची कोनमापकाच्या सहाय्याने
मापे णलहा.

5.13 खालील कोनांची नावे णलहा.

37

1

व्युत्क्रिकोन
संगत कोन

2

मर्शरोमिरुध्द कोन

3

छे मदकेच्या एकाच अंगास असिारे
आं तरकोन.

4

छे मदकेच्या एकाच अंगास असिारे
बाह्यकोन

5

संलग्न कोन

कोटीकोन : दोन कोनां ची बेरीज 900 असिाऱ्र्ा कोनां ना कोटीकोन असे म्हितात.
उदा :

5.14 : पुढे दििेल्यन कोर्नंचन कोटीकोर् कोर्मनपकनच्यन सहनय्यनर्े िोधन.

38

5.15 णदले ल् या कोनाचा पूरक कोन व कोटीकोन र्ोधा.
कोन
300

कोटीकोन

कोन

पूरक कोन

0

68

0

60

250

0

90

850

820

100

450
1220

550
150
740

1020
1550
1100

5.16 परू क कोर् : दोन कोनां ची बेरीज 1800 असिाऱ्र्ा कोनां ना पूरक कोन असे म्हितात.
उदा :

णदले ल् या कोनांचे पूरक कोन कोनमापकाच्या सहाय्याने र्ोधा.
1200 चा पूरक कोन ?

1000 चा पूरक कोन ?

750 चा पूरक कोन ?

500 चा पूरक कोन ?
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5.17 कोटीकोन, पूरक कोन यांच्या ज्ञानापासून खालील उदाहरिे सोडवा.
आकृतीिधील सिय कोनां ची िापे मलहा.

⎿3 = 130°असेल तर इतर कोनां ची िापे मलहा.

आकृतीिध्येAB ि CD र्ा सरळरे षा O मबंदूत छे दतात.
⎿AOC +⎿BOE=70°आमि⎿BOD = 400 तर⎿BOE आमि
मिर्शालकोन ⎿COE र्शोध.

5.18 आकृतीमधील x व y ची णकंमत र्ोधा.

40

मी माझे अध्ययन ( आत्तापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन)
1) कोन म्हिजे कार् ?
2) कोनां चे प्रकार मलहा.

3) कोटीकोन ि पूरक कोन म्हिजे कार्?

4) 700 चा कोटीकोन ि पूरक कोन मलहा:

5) आकृतीिध्ये PQIIAB,PQIICD, ⎿QPM=50° आमि⎿MAB=46°
तर⎿PMAर्शोध.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01

स्तर-02

भक्रू मतीतील मल
ु भतू संकल्पना कोनाचे प्रकार व
– क्रबंद,ू रे षा, कोन यांच्या
दोन कोनामिील
व्याख्या सांर्ून ओळखतो सबं ि ओळखतो

स्तर-03

स्तर-04

कोनाचे प्रकार व दोन
कोनामिील संबि यावरील
उदाहरणे सोडक्रवतो.

कोनाची रचना व कोनाची
क्रदलेली माक्रहती याआिारे
कोन शोितो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती 6 : युक्लिडच्या भूणमतीमधील प्रस्तावात मूलतत्त्वे व गृहीतत्वे समजून घेतात.

पूवगज्ञान: भूमितीिध्ये, एक मबंदू, एक रे षा एक पातळी (‘र्ुब्लिडच्या र्शब्दात, `एक सितल पातळी’)
इत्यादी पदां चा उपर्ोग व्याख्या तर्ार करण्यासाठी होत नाही. एकिेि गोष्ट अर्शी आहे मक, अंतदुय ष्टीच्या
भािनेने आम्ही त्यां ना दर्शयिू र्शकतो मकंिा भौमतक निुन्याच्या सहाय्याने त्यां चे मििरि करू र्शकतो.
र्ुब्लिडच्या व्याख्येपासून प्रारं भ करून साध्य करण्यासाठी आिश्र्क काही गुिधिां ची कल् पना करू
र्शकतो. मनब्लश्चतपिे र्ा कल् पना म्हिजेच मिश्ििान्य सत्य तत्वे आहे त. त्याचे दोन प्रकारािध्ये िगीकरि
केले ते म्हिजे िूलतत्वे आमि गृहीतत्वे.भूमितीिध्ये मनमदय ष्ट केले ल् र्ा गृहीतकासाठी त्यां नी गृ हीतत्वे हा
र्शब्द िापरला आहे . आता ते कृतीतून जािून घेिूर्ा.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -18

युक्लिडची मूलतत्वे
णर्क्षकांनी णवद्यार्थ्ागकडून खालील प्रमािे कृती करून घेिे.
6.1 णवद्यार्थ्ाांना 5cm रे षाखंड रचण्यास सांगिे, त्याला AB हे नाव दे िे तसेच आिखीन दोन
5cm मापाचे रे षाखंड काढण्यास सांगिे व त्याना CD व PQ असे नाव दे िे.
1. AB आमि CD िधील संबंध सां गा.
2. CD आमि PQ िधील संबंध सां गा.
3. AB आमि PQ एकिेकांना कसे मदसतात ?
4. र्ातून सिजले ले अंर्श कोिते ?
6.2 : वरील AB रे षाखंड आणि CD रे षाखंड 3 cm ने वाढवा त्याला G आणि H असे नाव द्या.
1. AG ची लां बी मकती ?
2. CH ची लां बी मकती ?
3. र्ातून सिजले ले अंर्श कोिते ?
6.3 : दोन णवद्यार्थ्ाांना प्रत्येकी 4 पेन द्या. त्या दोघाकडून एकेक पेन परत घ्या.
1. तुिच्याकडे आधी असले ल् र्ा िस्तूबद्दल सां गा.
2. तुिच्याकडे असले ल् र्ा िस्तूबद्दल कार् सां गाल, सिान आहे त मकिा नाहीत ?
6.4 : दोन णवद्यार्थ्ाांना वहीचे पान द्या. ते अध्यागमध्ये दु मडून कापा व त्याची तुलना करा.
1. सुरिातीला मदले ली िहीची पाने सिान होती का ?
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2. नंतर कापले ले भाग सिान होते का ?

3. र्ापासून तुम्ही घेतले ला मनियर् कार् ?

6.5 : एक खडू घेवून त्याची लांबी मोजा. त्या खडूचा समोरील भाग मोडा व त्याची लांबी मोजा.
1. पूिय खडूची लां बी सां गा.
2. खडू च्या तुकडर्ाची लां बी सां गा.
3. पमहल् र्ा खडू चा ि आत्ताच्या खडूच्या भागाचा संबंध सां गा.
6.6 : णचिांना अनुसरून युिीडची मूलतत्वे णलहा.
1)

2)

3)

4)

5)
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6)

7)

6.7 : णचिांना अनुसरून युिीडची गृहीतत्वे णलहा.

6.8 : युिीडच्या मूलतत्वे आणि गृहीतत्वे यामधील फरक णलहा.
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मी माझे अध्ययन ( आत्तापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन करू)
1) िूलतत्वे म्हिजे कार् ?

2) कोितीही दोन युिीडची मूलतत्वे णलहा.

3) गृहीतत्वे म्हिजे काय ?

4) कोितीही दोन युिीडची गृहीतत्वे णलहा.

5) णचि बघून युिीडची गृहीतत्वे णलहा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते √ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01

स्तर-02

दै नंमदन जीिनातील
सत्य उदाहरिे
मलमहतो.

सिय क्षेत्ातील सत्य
घटना तसेच
स्वर्ंमसद्ध मिधाने
मलमहतो..

स्तर-03
स्वर्ंमसद्ध
स्वर्ंिमसद्ध (िुलतत्वे)
बरोबर भूमितीला
िर्ाय मदत अर्शी िुलतत्वे
मलमहतो ि सिजून घेतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय
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स्तर-04
िुलतत्वे आमि गृमहतके
उपर्ोग करून
ताकीकदृष्ट्ट्या उदाहरिे
सोडमितो.

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.

अध्ययन णनष्पत्ती 7 : णिकोिाचे प्रकार, वैणर्ष्टे आणि एकरुपतेचे णसद्धांत समजून घे तात.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -19

पूवगज्ञान:

मत्कोिाला

संबंधीत

अध्यर्नमनष्पतीिध्येमत्कोिाची

काही

एकरूपता,

िैमर्शष्टेसुद्धा
एकरूपतेचे

तुम्ही
मनर्ि,

मर्शकला
मत्कोिाची

आहात.
िैमर्शष्ट्ट्ये

र्ा
आमि

मत्कोिािधील असिानता र्ाचा अभ्यास करिार आहे . र्ािधील काही िैमर्शष्टे िागील िगाय त मर्शकला
आहात. आता काही कृतीद्वारे सिजून घेिू.
7.1: एका पानावर एकाच रे षेवर नसले ले 3 णबंदू ठे वा, त्यांना नावे द्या. त्या 3 णबंदुना रे षाखंडानी
जोडा.
1) आकृतीला नाि द्या:

2) बाजूंना नािे द्या आमि मलहा.

3) कोनाना नािे द्या आमि मलहा.

4) 3 कोनां ची बेरीज र्शोधा.

5) मत्कोिाची व्याख्या मलहा.

सूचना : एकाच पातळीतील तीन नैकरे षीर् मबंदूना, तीन रे षाखंडाच्या अंत्य मबंदूना सां धून तर्ार होिाऱ्र्ा
आिृत्त आकृतीस मत्कोि असे म्हितात.

तीन नैकरे षीर् मबंदू

तीन रे षाखंड अंत्य मबंदूत सांधतात आमि एकाच पातळीत
आिृत्त होतात.
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7.2: खालील आकृती ंचे णनरीक्षि करून कोिता णिकोि आहे / नाही याचे कारि णलहा.
क्र.स
1

आकृती

कारि

2

3

4

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -20

णिकोिाचे प्रकार :
7.3: णिकोिाच्या कोनांचे णनरीक्षि करून णिकोिाचे वगीकरि करा आणि कोष्टकात णलहा.
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लघुकोन णिकोि

काटकोन णिकोि

णवर्ालकोन णिकोि

7.4: णिकोिाच्या बाजूंचे णनरीक्षि करून णिकोिाचे वगीकरि करा आणि कोष्टकात णलहा.

समभूज णिकोि

णवषमभूज णिकोि
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समणद्वभूज णिकोि

7.5: सुचमिल् र्ाप्रिािे मत्कोिां ची रचना करा.
1. कोनािरुन प्रत्येक मत्कोिाच्या प्रकाराची रचना करा.

2. बाजूिरुन प्रत्येक मत्कोिाच्या प्रकाराची रचना करा.

7.6 जोडया जुळवा :
1

A
3 बाजू सिान

B
a मिषिभूज मत्कोि

2

2 बाजू सिान

b मिर्शालकोन मत्कोि

3

3 बाजू असिान

c काटकोन मत्कोि

4

सिय कोन 90 अंर्शापेक्षा किी

d सिभूज मत्कोि

5

एक कोन 90 अंर्शाला सिान

e सिमद्वभूज मत्कोि

6

एक कोन 90 अंर्शापेक्षा जास्त

f लघुकोन मत्कोि

उत्तर

7.7 : योग्य उत्तर णलहून मोकळ्या जागा भरा.
1. मत्कोिाच्या दोन बाजू असिान असतील तर िोठर्ा बाजूच्या सिोरील कोनसुद्धा _______________.
2. एका मत्कोिािधील िोठर्ा कोनाला मिरुद्ध असले ल् र्ा बाजूची लां बी _______________.
3. मत्कोिाच्या कोित्याही 2 बाजूंची बेरीज ही ______ पेक्षा जास्त असते.
4. काटकोन मत्कोिातील अत्यंत िोठी बाजू _______________.
5. सिभूज मत्कोिातील प्रत्येक कोनाचे िाप _______________.
6. दोन आकृत्या एकाच आकाराच्या आमि एकाच िापाच्या असतील तर त्या ________________.
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7.8 : खालील णिकोिातील x ची णकंमत र्ोधा.
अ)

आ)
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एकरूप आकृत्या
7.9 : दै नंणदन जीवनामध्ये णदसिाऱ्या एकरूप आकृत्या.

7.10 : णनत्यजीवनामध्ये पाणहले ल् या एकरूपतेला अनुसरुन आकृत्या व वस्तूंची पट्टी तयार करा.

50

7.11 : भूणमतीमध्ये णदसिाऱ्या एकरूप आकृत्या.
1.

2)

7.12 : ही पुढील कृती करून पहा.

1. मदले ल् र्ा िापानुसार मत्कोि रचा ते मत्कोि एकरूप आहे त का ?

2. मदले ल् र्ा िापानुसार मत्कोि रचतो, मत्कोि एकरूप आहे त का ?

3. AB = PQ = 2cm, BC = QR = 4cm आमि B = Q = 50 अंर्श िापाचे
मत्कोि रचून कापा आमि एकिेकािर ठे िा, ठे िले ले मत्कोि एकरूप
आहे त का ?

4. AB = PQ = 5cm, BC = QR = 4cm आमि कोन C = कोन P = 50
अंर्श िापाचे मत्कोि रचून कापा आमि एकिेकािर ठे िा, ठे िले ले मत्कोि
एकरूप आहे त का ?
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अध्ययन पविका/िकक वशट -22
गोष्ट : मिस्त पूिय सहाव्या र्शतकात ग्रीसिध्ये जन्मले ला थेल्स हा एक तत्वज्ञ आमि गमिततज्ञ होता.
जहाज सिुद्रात मकती दू र आहे हे िोजण्यासाठी थेल्सने िापरले ले सूत् पहा. जहाजातून थेट मकनाऱ्र्ािर
एक खुंटी लािािी. त्याच मकनाऱ्र्ािर काही अंतरािर दु सरी खुंटी लािािी. र्ा दोन्ही खुंट्यां च्या िध्ये
मतसरी खुंटी लािािी. नंतर दु सऱ्र्ा खुंटीने मकनाऱ्र्ाला एक लं ब रे षा काढािी. जहाजाकडे पाहत र्ा रे षेतून
पुढे जा,िधली खुंटी आमि जहाज एका सरळ रे षेत मदसताच सरळ चालिे थां बिा, नंतर तुम्ही जागा
मचन्हां मकत केली पामहजे.

आता सिुद्राचे मत्कोि आमि मकनाऱ्र्ािरील मत्कोि सारखेच आहे त का ? मकनाऱ्र्ापासून जहाज ि
थेल्स थां बले ल् र्ा जागेपासून मकनाऱ्र्ापर्ंतचे अंतर एकच आहे का?
तर आपि अंतर कसे र्शोधू... त्यासाठी आपल् र्ाला मत्कोिाची तत्वे िामहत असिे आिश्र्क आहे .
7.12: साणहत्य – स्ट्र ॉ, कोनमापक, कागद आणि जाड कागद.
तयारी : स्ट्रॉ खालील िापाप्रिािे कापून घ्या.
1. 2 स्ट्रॉ 8 cm लां ब.
2. 2 स्ट्रॉ 11 cm लां ब.
3. 2 स्ट्रॉ 5 cm लां ब.
खालील मचत्ाप्रिािे 80° चे दोन कोन िोजा. 60° चे दोन कोन िोजा. 40 अंर्शाचे दोन कोन िोजा.
3 मिमिध रं गाचे जाड कागदाचे तुकडे आमि काडय बोडय िर ले बल लािा.

पद्धत 1 : खालील सूचनांचे णनरीक्षि करा आणि णनष्कषग काढा.
1. मत्कोि रचार्ला मिमिध लां बीचे 3 स्ट्रॉ मचत्ािध्ये
दाखमिल् र्ाप्रिािे एकत् करा.
2. स्ट्रॉच्या इतर गटाद्वारे आिखीन एक मत्कोि रचा.
3. कोनिापकाचा उपर्ोग करून दोन्ही मत्कोिाचे कोन
िापा.
4. मिमिध कोनाद्वारे मत्कोि रचार्ला स्ट्रॉचा उपर्ोग करा.
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प्रशन :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

पमहल् र्ा मत्कोिािध्ये 3 कोनाचे िाप मलहा ______________________________
दु सऱ्र्ा मत्कोिािध्ये 3 कोनाचे िाप मलहा ______________________________
िरील दोन मत्कोिातील कोनािधील संबंध कार् ?__________________________
तसेच दोन मत्कोिातील बाजूिधील संबंध कार् ?________________________
मत्कोि एकरूप आहे त कार् ?______________ का ? _________________________
मिमिध कोनाद्वारे मत्कोि रचार्ला स्ट्रॉ पुन्हा जोडू र्शकतो का ? ______________________

णनष्कषग : सिय बाजू सिान असताना मत्कोिाच्या एकरूपतेबद्दल आपि कार् मनष्कषय काढू
र्शकतो ? _________________________________________
पद्धत 2:
1. 2 स्ट्रॉ घेिून ते कागदाच्या तुकडर्ािर ठे िा आमि त्यािधील कोन 60
अंर्शाचा होईल असा रचा ( मचत्ािध्ये दाखमिल् र्ाप्रिािे )
2. इतर सेट स्ट्रॉ घेिून त्याच िापाचे 2 स्ट्रॉ घेिून आमि त्यािधील कोन 60
अंर्शाचा होईल असा रचा ( मचत्ािध्ये दाखमिल् र्ाप्रिािे)
3. 3 रा भाग दाखिार्ला रे षा काढा तसेच दु सऱ्र्ा त्ीकोिािधील रे षा काढा.
4. आता दोन्ही मत्कोिाच्या 3 री बाजू आमि दोन्ही कोन काढा.
प्रशन :
1. प्रत्येक मत्कोिाच्या मतसऱ्र्ा बाजूची लां बी मकती ? -------------------2. रामहले ल् र्ा कोनां चे िाप मलहा.----------------------3. दोन्ही मत्कोि एकरूप आहे त कार् ?-------------- का ? -----------4. कोितेही दोन स्ट्रॉआमि तुम्ही मनिडले ले कोितेही कोन उपर्ोग करा.
5. तुम्हाला तोच फलीतां र्श मिळे ल कार् ? ------------------6. तुम्हाला केव्हाही एकच फलीतां र्श मिळे ल कार् ? -----------णनष्कषग : दोन बाजू आहे आमि त्यां च्यािधील कोन सिान असले ल् र्ा मत्कोिाच्या एकरूपतेबद्दल कार्
मनष्कषय काढू र्शकता?___________________________
पद्धत 3 :
1. कागदाच्या तुकडर्ािर, स्ट्रॉ िधील एक घेिूनइतर दोन ठे िा.
2. आकृतीत दाखमिल् र्ा प्रिािे प्रत्येक टोकाला कोन ठे िा. अर्शा प्रकारे दु सऱ्र्ा
मत्कोिासाठी प्रमक्रर्ा पुन्हा करा.
3. िोजपट्टी िापरून प्रत्येक कोनात एक रे षा काढा, ज्याच्या दोन बाजू
एकिेकां ना छे दतात.दु सऱ्र्ा मत्कोिासाठी असेच करा.
4. मत्कोिाच्या मतसऱ्र्ा कोनाचे िाप आमि दोन बाजूंची लां बी िोजा.
प्रशन :
1. प्रत्येक मत्कोिासाठी मतसऱ्र्ा कोनाचे िाप कार् आहे ? ___________________
2. प्रत्येक मत्कोिाच्या उियररत 2 बाजूंचे िाप कार् आहे ? ________________
3. मत्कोि एकरूप आहे त कार् ? ___________________ का? _______________
णनष्कषग : दोन कोन आणि त्यामधील बाजूसमान असले ल् या णिकोिांच्या एकरूपतेबद्दलआपि
काय णनष्कषग काढू र्कतो?__________________________
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पद्धत 4:
1. कोित्याही िापाचा कोन तर्ार करण्यासाठी दोन स्ट्रॉ एकत् रचा. त्याचप्रिािे
दु सरा मत्कोि तर्ार करा.
2. पमहला तर्ार केले ल् र्ा कोनाचा कागद िापरा. लां ब बाजूच्या बाजूलाठे िून
आिखीन एक बाजू जोडा.
3. नंतर दोन्ही मत्कोिाची 3 री बाजू आमि उिररत 2 कोन रचा.
4. िरील प्रमक्रर्ेची पुनरािृत्ती करा, परं तु 40° ऐिजी
90° चा कागद िापरुन सिान लां बीचा किय आमि
उियररत 2 कोन िोजा.
प्रशन :
1. प्रत्येक मत्कोिाच्या मतसऱ्र्ा बाजूचे िाप कार् ?________________________
2. प्रत्येक मत्कोिाच्या रामहले ल् र्ा 2 कोनां चे िाप कार्?_________________
3. दोन मत्कोि एकरूप आहे त कार् ? _________________________
4. काटकोन मत्कोिाच्या बाजू आमि कोनाचे िाप मलहा.________________
णनष्कषग : एक बाजू, पुढील बाजू आमि मत्कोिाची तुलना असल् र्ास आपि कार् मनष्कषय काढू र्शकतो?
ते सिय सिान आहेत का ? _________________________
7.13: खालील णदले ल् या णिकोिामध्ये एकरूपतेर्ी संबंधीत कोिते णनयम आहेत ते णलहा.
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अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -23

7.14 : समणद्वभूज णिकोिामधील समान बाजू समोरील कोन समान असतात हे णसद्ध करा.

7.15: णिकोि ABC मध्ये APहा BCचा लं ब आहे. AB = AC असेल तर णिकोि ABC हा समणद्वभूज
णिकोि आहे असे णसद्ध करा.

7.16: णिकोि ABC हा एक समणद्वभूज णिकोि आहे. समान बाजू
AC आणि AB ला अनुक्रमे BE आणि CF लं ब काढले ले आहेत, तर
ते लं ब समान आहेत हे णसद्ध करा.
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मी माझे अध्ययन ( आत्तापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन करू)
1) मत्कोि म्हिजे कार् ?

2) मत्कोिाच्या तीन कोनां ची बेरीज मकती ?

3) मत्कोिाचे प्रकार कोिते ?

4) बा.को.बा. मसद्धां त मलहा.

5) कियभुजा मसद्धां त मलहा.

6) आकृतीिध्ये AB||CD, AO=OD असेल तर △AOB ≅△CODअसे मसद्ध करा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
मत्कोिाचे प्रकार
सिजून घेतो.
गुिधिाय च्या आधारे
उदाहरिे सोडमितो.

स्तर-02
मत्कोिाच्या
प्रकाराबरोबर
एकरूपतेचा मसद्धां त
सिजून घेतो.

स्तर-03
मत्कोिाच्या
एकरूपतेचे मनर्ि
िापरून सिस्या
सोडमितो.

स्तर-04
मत्कोिाच्या एकरूपतेच्या
मसद्धां ताचा तामकयकदृष्ट्ट्या
उपर्ोग करतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती – 8 : चौकोनाचे प्रकार व गुिधमग समजून घेवून उदाहरिे सोडणवतात.

पूवगज्ञान:मत्कोिाची बरीच िैमर्शष्टे मर्शकला आहात. एका सरळरे षेत नसले ले तीन मबंदू जोडू न तर्ार
होिाऱ्र्ा आकृतीला मत्कोि असे म्हितात हे सिजले .आता चार मबंदूबद्दल जािून घेिूर्ा. त्यां ना एकाच
क्रिात ठे िले तर आम्हाला कार् मिळते ते पाहूर्ा. सिय मबंदू एकाच क्रिात ( एकाच सरळ रे षेिर )
असतील तर आम्हाला एक रे षाखंड मिळतो ते लक्षात ठे िा. चार मबंदूतील तीन मबंदू एकाच रे षेत असतील
तर आम्हाला मत्कोि मिळतो.चार मबंदूिधील कोितेही तीन मबंदू एकाच सरळ रे षेत नसतील तर चार
मबंदूंची आिृत्त आकृती तर्ार होते. अर्शा प्रकारच्या आकृतीला चौकोन असे म्हितात. आम्ही हे का
मर्शकले पामहजे र्ाचा तुम्हीच मिचार केला पामहजे. तुिच्या सभोिताली एकदा पहा. भरपूर अर्शा िस्तू
चौकोनाकृती मदसतात. उदाहरिाथय मभंत, छत, िगयखोलीच्या ब्लखडक्या, फळा, टे बलाचा पृष्टभाग, तुिच्या
पुस्तकाची प्रत्येक पाने, तुम्ही िाचार्ला िापरत असले ला डे स्कचा पृष्ठभाग इ. त्यािधील काही उदाहरिे
खाली मदले ली आहे त.

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -24

8.1:1. हे खालील णबंदू जोडा आणि आकृतीला नाव द्या.
1.

2.

2. या खालील णबंदुना नावे द्या आणि जोडा, बाजूना आणि कोनाना नावे द्या.

3. णर्रोणबंदू, बाजू आणि कोनाना नावे द्या तसेच कोनांची बेरीज र्ोधा.

57

8.2 : णचि पाहून त्यांच्या बाजू आणि कोन मापून त्यांची वैणर्ष्टे समजून घेिे.

वैणर्ष्टे

चौरस

आयत

समांतरभूज
चौकोन

समलं ब
चौकोन

णिकोिी
लोलक

पतंग

सिय बाजू सिान
मिरुद्ध बाजू सिान
मिरुद्ध बाजू सिां तर
सिय कोन सिान
मिरुद्ध कोन सिान
किय सिान
किय परस्पर दु भागतात
किय परस्पर लं ब रुपात
दु भागतात
8.3 : ररकाम्या जागी योग्य उत्तर णलहा.
1. 4 बाजू सिान असले ला चौकोन __________
2. 4 बाजू आमि 4 कोन सिान असले ला चौकोन __________
3. मिरुद्ध बाजू सिान आमि सिां तर, 4 कोन सिान असले ला चौकोन _________
4. सिलं ब चौकोनाचे किय परस्पर छे दतात त्या मबंदूिध्ये तर्ार झाले ल् र्ा कोनां चे िाप __________.
5. एक जोडी मिरुद्ध बाजू फक्त सिां तर असले ला चौकोन ___________
6. मिरुद्ध बाजू सिान आमि सिां तर, मिरुद्ध कोन सिान असले ला चौकोन ..............
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8.4. खाली णदले ल् या चौकोनाच्या गुिधमागर्ी संबंणधत आकृती रचून णदले ले गुिधमग बरोबर/चूक
ते तपासा.
गुिधमग

आकृती

चौकोनाच्या 4 आं तरकोनां ची
बेरीज 3600

बरोबर / चूक :
सिां तरभूज
चौकोनाचा
प्रत्येक किय हा सिां तरभूज
चौकोनाला
दोन
सिान
मत्कोिािध्ये दु भागतो.
बरोबर / चूक :
आर्ताचा प्रत्येक कोन हा
काटकोन असतो.

बरोबर / चूक :
मी माझे अध्ययन ( आतापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन करू)
1) चौकोन म्हिजे कार् ?

2) चौकोनाच्या 4 कोनां ची बेरीज मकती?

3) चौकोनाचे प्रकार कोिते?

59

4) खाली मदले ल् र्ा चौकोनात साम्य आमि फरक मलहा.
1) चौरस आमि आर्त

2) चौरस आमि सिभुजचौकोन

3) आर्त आमि सिां तरभूज चौकोन

4) चौरस आमि सिां तरभूज चौकोन

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
स्तर-02
पूिय ज्ञानाबरोबर
मिमिध प्रकारच्या
चौकोनाचे प्रकार ि चौकोनातील साम्य ि
गुिधिय सिजून घेतो.
फरक र्शोधतो.

स्तर-03
चौकोनाचे गुिधिय
िापरून उदाहरिे
सोडमितो.

स्तर-04
सिां तरभूज चौकोनाची
गुिधिय िापरून उदाहरिे
सोडमितो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती – 9 : चक्रीय चौकोनाचे गुिधमग वापरून उदाहरिे सोडणवतात.

पूवगज्ञान: िाहनां ची चाके, बां गड्या, घड्याळातील अंक, 50 पैसे, 1 रु., 5 रु. अर्शी अनेक नािी,
कुलू प,र्शटय चे बटन अर्शा अनेक प्रकारच्या गोल िस्तू तुम्ही मनत्यजीिनािध्ये पामहले ल् र्ा आहे त. आता
आम्ही ितुयळाच्या काही संकल् पना आमि चक्रीर् चौकोनाची गुिधिय सिजून घेिूर्ा.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -26

9.1: या पुढील णचिामध्ये वतुगळाची मूळ संकल् पने संबंणधत अंर् ओळखून णलहा
मबंदू

संकल् पना

CD
OK
MN
EF
PQ
X

9.2 : ABCD चौकोनाचे सिय चार मर्शरोमबंदू एका ितुयळािर असतील
तर, त्याला चक्रीर् चौकोन असे म्हितात. र्ा प्रकारच्या चौकोनािध्ये
तुम्हाला एक मिर्शेष िैमर्शष्ट मदसते. मिमिध िापाच्या बाजू असले ले काही
चक्रीर् चौकोन रचा. त्यां ना ABCD असे नाि द्या ( िेगिेगळ्या िापाच्या
मत्ज्या असिारे काही ितुयळ रचा. त्यािर चार मबंदू दर्शयिून हे करू
र्शकता ). मिरुद्ध कोन िोजा आमि ते खालील कोष्टकािध्ये मलहा.
चौकोनाची
क्र.सं.

∠𝑨

∠𝑩

∠𝑪

1
2
3
4
5
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∠𝑫

∠𝑨 + ∠𝑪

∠𝑩 + ∠𝑫

9.3 : खालील मदले ल् र्ा आकृतीिध्ये , PQ हा ितुयळाचा व्यास आहे ि त्याचा
O हा केंद्रमबंदू आहे . ∠PQR = 55°, ∠SPR = 25° आमि ∠PQM = 50°
तर.(i)∠QPR (ii)∠QPM (iii)∠PRS शोधा.

9.4 : खालील मदले ल् र्ा आकृतीिध्ये ABCD एक चक्रीर् चौकोन आहे . र्ािध्ये ∠BCD = 100° आमि
∠ABD = 50° आहे तर ∠ADB र्शोधा.

मी माझे अध्ययन ( आत्तापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन)
1. चक्रीर् चौकोन म्हिजे कार् ?

2. मचत्ािध्ये O केंद्रमबंदू असले ल् र्ा ितुयळािध्ये LBOC = 30° आमि LAOB
= 60° असले ले A, B,C हे तीन मबंदूआहे त. कंसABC सोडू न D हा
ितुयळािरील आिखीन एक मबंदू असेल तर ∠ADC र्शोधा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
चक्रीर् चौकोनाची
व्याख्या करतो.

स्तर-02
रचनेिरून चक्रीर्
चौकोनाचे गुिधिय
सां गतो.

स्तर-03
स्तर-04
चक्रीर् चौकोनाच्या चक्रीर् चौकोनाच्या कोनाच्या
गुिधिाय ना अनुसरुन
गुिधिाय ना अनुसरुन
उदाहरिे सोडमितो.
उदाहरिे सोडमितो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती – 10 : णदले ल् या मापानुसार रे षाखंड आणि कोन रचून दु भागतात.

पूवगज्ञान: र्ा िागील भागािध्ये प्रिेर् अथिा अभ्यासािधील उदाहरिे सोडमिण्यासाठी आिश्र्क
असले ल् र्ा आकृत्या अचूक रचिे आिश्र्क नव्हते. त्या आकृत्या तुम्हाला संदभाय ला अनुसरुन आमि
बरोबर कारि दे ण्यासाठी ि तुिच्या सोर्ीसाठी रचले ले होत्या. काही िेळेला आम्हाला उदाहरिे
सोडमिण्यासाठी मदले ल् र्ा िापाच्या आकृत्या काढाव्या लागतील. उदाहरिाथय इिारत बां धताना नकार्शा
काढण्यासाठी, उपकरिे आमि र्ंत्ाचे भागातील फरक जािून घेण्यासाठी, रस्त्याचा नकार्शा
काढण्यासाठी, अर्शा प्रकारच्या आकृत्या काढण्यासाठी िूळ भौमिमतक उपकरिे आिश्र्क असतात.
तुम्ही खालील उपकरिे असले ल् र्ा भौमिमतक पेटीची ओळख करून घेिे आिश्र्क आहे .
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -27

10.1: सवग उपकरिांना नावे द्या. त्यांच्या उपयोगाची चचाग करा.

10.2: कोन दु भागाने.

रचनेचे टप्पे :
1. मदले ल् र्ा िापाचा ∠𝐴𝐵𝐶 कोन रचिे.
2. B मबंदू हा केंद्रमबंदू आमि मकरिां ना E आमि D मबंदूना छे दिारा र्ोग्य मत्ज्येचा कंस काढा.
3. कंसाच्या अध्याय पेक्षा जास्त िापाची मत्ज्या घेिून E आमि D मबंदुतून दोन कंस काढा मक ते एकिेकां ना
परस्पर छे दतील त्या छे दले ल् र्ा मबंदूला F असे नाि द्या.
4. नंतर B ि F मबंदूला एक मकरि काढा तो मकरि म्हिजे कोनदु भाजक रे षा होर्.
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10.3 : नमुन्याप्रमािे तुम्ही करा.
1) 900चा कोन काढा ि दु भागा

2) 600 चा कोन काढा ि दु भागा.

3) 450 चा कोन काढा ि दु भागा.

4) 1200चा कोन काढा ि दु भागा.

10.4: रे षाखंड दु भागाने.
रचनेचे टप्पे :
1. मदले ल् र्ा िापाचा PQ रे षाखंड रचा.
2. P केंद्र कल् पून PQ च्या मनम्यापेक्षा जास्त िापाची मत्ज्या घेिून PQ च्या दोन्ही
बाजूला चाप काढा.
3. Q मबंदूतून त्याच िापाच्या मत्ज्येपासून पमहला काढले ल् र्ा चापाना छे दे ल असे चाप काढा.
4. दोन्ही चाप छे दले ले मबंदू सां धून एक XY रे षाखंड काढा.
तुम्ही करा :
1) 1) 4cm िापाचा रे षाखंड काढा ि दु भागा.

2) 2) 5cm िापाचा रे षाखंड काढा ि दु भागा.
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मी माझे अध्ययन ( आत्तापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन)
1) 300चा कोन काढा ि दु भागा.

2) 5cm िापाचा रे षाखंड काढा ि दु भागा.

3) 450चा कोन काढा ि दु भागा.

4) 4cm िापाचा रे षाखंड काढा ि दु भागा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
िोजपट्टीचा िापर
करून रे षाखंड
काढतो आमि
दु भागतो.

स्तर-02
स्तर-03
कोनिापकाचा िापर
करून कोन काढतो
िोजपट्टी ि कैिार
ि कोनदु भाजक रे षा िापरून कोन रचतो.
रचतो.

स्तर-04
रे षाखंड ि कोन दु भागतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती – 11 : णदले ल् या मापानुसार णिकोि रचतात.

पूवगज्ञान: आतापर्ंत काही िुलभूत रचना मर्शकलात.पुढे, िागील िगाय त रचार्ला मदले ल् र्ा काही
मत्कोिाच्या रचना करूर्ा. आम्ही मर्शकले ल् र्ा दोन मत्कोिाच्या एकरूपतेचे मसद्धां त बा.बा.बा,
बा.को.बा, को.बा.को आमि कियभुजा मसद्धां त हे सिय आठिा.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -28

11.1: णदले ल् या मापाचा णिकोि रचा.
दोन बाजू आणि त्यामधील कोन णदला असता णिकोि रचिे.
BC= 5cm⎿B=50° आमि AB =4.5cm असले ला मत्कोि ABC रचा.
रचनेचे टप्पे :
1) BC रे षाखंड 5cm काढा.
2) B मबंदूतून कोनिापकाच्या सहाय्याने 50°कोन काढा.
3) काढले ल् र्ा मबंदूपासून िोजपट्टीच्या सहाय्याने BX रे षा काढा.
4) 4.5cm िापाचा कैिारच्या सहाय्याने B मबंदूतून BX रे षेला चाप िारा.
5) छे दले ल् र्ा मबंदूला A असे नाि द्या.
6) AC जोडा.
11.2 BC = 6.5cm⎿B=90° आणि AB = 7 cm मापाचा णिकोि ABC रचा.
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11.3: तीन बाजू णदल् या असता णिकोि रचिे.
रचनेचे टप्पे :
1) 5cm िापाचा YZ रे षाखंड काढा.
2) 5cm िापाचा कैिारच्या सहाय्याने Y मबंदूतून एक चाप काढा, आिखीन
एकदा Z मबंदूतून त्याच िापाचा दु सरा चाप असा काढा मक तो पमहल् र्ा
चापाला छे दे ल. छे दले ल् र्ा मबंदूला X असे नाि द्या.
3) YX आमि ZX सां धा.
11.4 PQ = PR = QR = 7cm, मापाचा णिकोि PQR रचा.

11.5:दोन कोन आणि त्यामधील बाजू णदली असता णिकोि रचिे.
रचनेचे टप्पे :
1) 5cm िापाचा QR रे षाखंड काढा.
2) Q आमि R मबंदूतून कोनिापकाच्या सहाय्याने अनुक्रिे
60°आमि 50°चा कोन रचा.
3) Q मबंदूपासून 60° चा कोन काढले ल् र्ा मबंदूला एक रे षा
काढा.
4) R मबंदूपासून 50°चा कोन काढले ल् र्ा मबंदूला आिखीन
एक रे षा अर्शी काढा मक ती पमहल् र्ा रे षेला छे दे ल.
5) छे दले ल् र्ा मबंदूला P असे नाि द्या.
11.6 : णिकोि XYZ मध्ये YZ = 6 cm⎿Y = 110°, ⎿Z =30° मापाचा णिकोि रचा.
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11.7: एका णिकोिाची पररणमती आणि त्याचे दोन पायालगतचे कोन णदले असता णिकोि रचिे.
पार्ाचे कोन ∠B आमि ∠C तसेच AB + BC +CA मदले ले आहे . तुम्ही ABC मत्कोि रचार्ला हिा.
रचनेचे टप्पे :
1. XY हा रे षाखंड असा काढा मक तो AB + BC + CA ला सिान असला पामहजे.
2. LXY कोन हा ∠B ला सिान तसेच MYX कोन हा ∠C
ला सिान रचा.
3. ∠LXY आमि ∠MYX हे दु भागा ते दु भागले ले कोन A
मबंदूत सां धा.
4. AX ला PQ लं बरे षा आमि AY ला RS लं बरे षा काढा.
5. PQ बाजू XY बाजूला B मबंदूत आमि RS बाजू XY
बाजूला C मबंदूत छे दा. AB आमि AC सां धा.
11.8 :∠B=60°, ∠C=45° आणि AB + BC + CA = 11cm असेल तर णदले ल् या मापाचा णिकोि
ABC रचा.
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मी माझे अध्ययन ( आत्तापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन करू)
1) BC = 6 cm,⎿B=60° आमि AB = 5cm असेल तर मत्कोि ABC रचा.

2) PQ = PR = QR = 6 cm, असेल तर मत्कोि PQR रचा.

3) QR = 7 cm,⎿Q = 700, ⎿R = 600असेल तर मत्कोि PQR रचा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
तीन बाजू, दोन बाजू
आमि एक कोन मदला
असता मत्कोि रचतो.

स्तर-02
सिमद्वभूज मत्कोि
रचतो, काटकोन
मत्कोि रचतो.

स्तर-03
दोन कोन ि एक
बाजू मदली असता
मत्कोि रचतो.

स्तर-04
मत्कोिाची पररमिती आमि
पार्ाचे कोन मदले असता
मत्कोि रचतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती -12 : णबजगणिताची मूळ संकल् पना आणि मूळ णक्रया आठणवतात.

पूवगज्ञान: सुिारे मिस्त पूिय 300 िषाय पासून पुढे भारतािध्ये अक्षराचा उपर्ोग करूनअव्यक्तपद
सुचिार्ची पद्धत सािान्यपिे िापरत होती. भारताचे प्रिुख गमितज्ञ आर्यभट्ट, ब्रम्हगुप्त, िहािीर आमि
भास्कर II र्ां नी मबजगमिताला मदले ली एक दे िगी आहे .
बैमजक रार्शी ही बीजगमिताची िूळ संकल् पना आहे . दै नंमदन जीिनातील अनेक सिस्या सोडमिण्यासाठी
हे उपर्ोगी पडते.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -30

12.1 : मचत्ािध्ये दाखमिले ली एका हॉस्ट्े लची जेििाची खोली आहे . खोलीिध्ये अनेक डार्मनंग टे बल
जोडले ले आहेत.

र्ािरील मदले ल् र्ा टे बल आमि खुच्यां ची संख्या पहा आमि खालील प्रश्नां ची उत्तरे मलहा.
• एका डार्मनंग टे बलाच्या बाजूने चार खुच्याय ठे िले ल् र्ा आहे त.
• जोडले ल् र्ा दोन डार्मनंग टे बलाच्या बाजूने सहा खुच्याय ठे िले ल् र्ा आहे त.
• तसे असेल तर जोडले ल् र्ा तीन डार्मनंग टे बलाच्या बाजूने मकती खुच्याय ठे िले ल् र्ा आहे त ?
उत्तर : 8
• अर्शा प्रकारे जोडले ल् र्ा चार डार्मनंग टे बलाच्या बाजूने मकती खुच्याय ठे िले ल् र्ा आहे त ?
उत्तर :
• असेच पुढे जात असताना जोडले ल् र्ा सात डार्मनंग टे बलाच्या बाजूने मकती खुच्याय ठे िले ल् र्ा आहे त?
उत्तर:
टे बलांची सख्या

1

2

3

4

................................

खुच्याांची संख्या

4=2+2

6=4+2

8=6+2

10=8+2

................................

सामान्यरूप

2(1)+2

2(2)+2

2(3)+2

2(4)+2

................................

X

2x + 2

डार्मनंग टे बलां ची संख्या िाढित जािूर्ा. र्शेिटी असले ली टे बलां ची संख्या मकती हे आम्ही X असे िानु.
तेव्हा खुच्यां ची संख्या 2x+2 असे िानु.
• सािान्यता पामहले तर कोिती संख्या बदलली नाही?
उत्तर :
• कोिती संख्या बदलते ?
उत्तर :
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टे बलां ची संख्या (x) बदलते. 2 खुच्याय सोडू न मर्शल् लक रामहले ल् र्ा खुच्यां ची संख्या (2x) बदलते.
• बदलत्या संख्येला कार् म्हितात ?
उत्तर:
• न बदलले ल् र्ा संख्येला कार् म्हितात ?
उत्तर :

• संख्या 50, 22, 36, 1240 र्ां चे िूल्र् मकंिा स्थान बदलले तरी तेिढे च त्यां ची मकंित तीच असते
म्हिजे ब्लस्थर असते. र्ा प्रकारच्या संख्यां ना ब्लस्थरां क म्हितात.
• अक्षरे x, y, m, p र्ांचे िूल्र् मकंिा स्थान सतत बदलत असते म्हिजेच ब्लस्थर राहत नाही. र्ा
प्रकारच्या पदां ना असे चलपद म्हितात.

12.2 : क्लस्थरांक आणि चलपद यांची आिखीन काही उदाहरिे णलहाल का?
ब्लस्थरां क

चलपद

3) खालील रां गोळीिध्ये ब्लस्थरां क असले ला भाग मनळ्या रं गाने आमि चलपद असले ला भाग नारं गी रं गाने
रं गिा.
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12.3 : सजातीय आणि णवजातीय पदे .
1) आता तुम्ही ब्लस्थरां क आमि चलपद ओळखार्चे मर्शकलात तर िग र्ा प्रश्नां ची उत्तरे दे िू र्शकता का?
1. ब्लस्थरां काचे एक उदाहरि मलहा.
उत्तर :
2. चलपदाचे एक उदाहरि मलहा.
उत्तर :
3. िरील दोन्ही उदाहरिे एकत् मलहा.
उत्तर :
4. 2a, 6z प्रकारची उत्तरे तुम्हाला मिळतात का?
उत्तर :
5. र्ा प्रकारच्या पदां ना बैमजक पदे म्हिू र्शकतो.अर्शा प्रकारची आिखीन दोन उदाहरिे मलहू र्शकता
का?
उत्तर :
6. 4x, 5y2, -56z, 16x, 15mn, 45x ही बैमजक पदे आहे त. र्ा र्ादीतील बैमजक पदािध्ये सिान
चलपदे असले ल् र्ा बैमजक पदां चा गट मलहा.
उत्तर :
7. मिळाले ला गटात एकाच प्रकारची चलपदे असल् र्ािुळे र्ा पदां ना सजातीर् पदे म्हिू र्शकतो का?
उत्तर :
8. 4x, 5y2, -56z, 16x, 15mn, 45x र्ा र्ादीतील बैमजक पदािध्ये िेगिेगळी चलपदे असले ल् र्ा
बैमजक पदां चा गट मलहा.
उत्तर :
9. मिळाले ल् र्ा गटात िेगिेगळ्या प्रकारची चलपदे असल् र्ािुळे र्ा पदांना मिजातीर् पदे म्हिू र्शकतो
का?
उत्तर :
2) खालील मदले ल् र्ा बैमजक पदां ना प्रत्येकी 4 सजातीर् आमि मिजातीर् पदे मलहू र्शकता का?
क्रि संख्या बैमजक पद
सजातीर् पदे
मिजातीर् पदे
1.
4xy
2.
5m2n
3.
24r
4.
-5z3
5.
10pq2
3) र्ा गटािध्ये मदले ल् र्ा पदािधील सजातीर् आमि मिजातीर् पदािध्ये िगीकरि करून मदले ल् र्ा दोन
कोष्टकािध्ये मलहा.
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मिजातीर् पदे
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12.4 : बैणजक रार्ीचा अथग आणि प्रकार.
1) कोष्टकािध्ये काही मिधाने मदले ली आहे त. त्यां चे रार्शीिध्ये रुपां तर करा.
क्रि संख्या
1
2
3
4
5
6

मिधाने

रार्शी
y+ 6

Y िध्ये 6 मिळिा.
P िधून 15 िजा करा.
8 ला t ने गुिा.
N ला 7 ने भागा.
Q च्या दु प्पटीिध्ये 5 मिळिा.
3 आमि y ची बेरीज करा.

2) र्ा कोष्टकािधील मिळाले ल् र्ा रार्शींना बैमजक रार्शी म्हितात. र्ा प्रकारे आिखीन काही बैमजक
रार्शी मलहू र्शकता का?
1

6

2

7

3

8

4
5

9
10

3) आम्ही मर्शकले ल् र्ा बैमजक रार्शींचे तीन प्रिुख गटािध्ये िगीकरि करू र्शकतो. कोष्टक पहा,
मदले ल् र्ा िोकळ्या जागेिध्ये उत्तर मलहा.
एकपदी रार्शी
3a
4x
21mn
5z3
तुिच्या उत्तरां चा सारां र्श.
1.
2.
3.
4.

मद्वपदी रार्शी
2a+4
x-6
2a2+3b2
2s-3t

1) एकपदी बैमजक रार्शीिधील पदां ची संख्या मकती?
2) मद्वपदी बैमजक रार्शीिधील पदां ची संख्या मकती?
3) मत्पदी बैमजक रार्शीिधील पदां ची संख्या मकती?
4) 2x+4x ही मद्वपदी बैमजक रार्शी आहे का?
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मत्पदी रार्शी
a+b+c
x-y+5
m2+n2-n3
5v+4u+6t
उत्तर :

5. 5) एकपदी बैमजक रार्शींची आिखीन दोन उदाहरिे मलहू र्शकता
का?
6. 6) मद्वपदी बैमजक रार्शींची आिखीन दोन उदाहरिे मलहू र्शकता
का?
7. 7) मत्पदी बैमजक रार्शींची आिखीन दोन उदाहरिे मलहू र्शकता
का?
• एकपदी : फक्त एकच पद असले ल् र्ा बैमजक रार्शीला एकपदी असे म्हितात.
• मद्वपदी : दोन मिजातीर् पदे असले ल् र्ा बैमजक रार्शीला मद्वपदी असे म्हितात.
• मत्पदी : तीन मिजातीर् पदे असले ल् र्ा बैमजक रार्शीला मत्पदी असे म्हितात.
• बहुपदी : तीन पेक्षा जास्त मिजातीर् पदे असले ल् र्ा 2a + 3b + 4c + 5d, x2 + 2y2 + 4z2 -3xy
+ 4yz अर्शा बैमजक रार्शींना बहुपदी असे म्हितात.
मद्वपदीर् बैमजक रार्शीतील दोन मिजातीर् पदाच्या िध्ये आमि मत्पदी बैमजक रार्शीतील तीन मिजातीर्
पदाच्या िध्ये गमिताच्या िूळ क्रीर्ािधील फक्त बेरीज आमि िजाबाकी र्ाच मक्रर्ा िापरू र्शकतो.
3) खालील बैमजक रार्शीिधील एकपदी, मद्वपदी ि मत्पदीचे िगीकरि करा. र्ा तीन गटात न
जुळले ल् र्ा बैमजक रार्शी कोित्या?
x + y, 1000, x + x2 + x3 + x4 , 7 + y + 5x, 2y – 3y2 , 2y – 3y2 + 4y3 , 5x – 4y + 3xy ,
4z - 15z2 , ab + bc + cd + da , pqr , p2q + pq2 , 2p + 2q
एकपदी :

णद्वपदी :

णिपदी :

बहुपदी :

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -33

12.5 : सरळ बैणजक रार्ीवरील मूळ णक्रया – बेरीज, वजाबाकी, गुिाकार आणि भागाकार
1) उदाहरिाप्रिािे सजातीर् पदां ची बेरीज आमि िजाबाकी करा.
1) 1) 2x + 3x + 5x
2) 10p – 8p
= (2 + 3 + 5) x
= (10–8)p
= 10 x
= 2p
3) 6x + 4x + 10x
4) 15p – 4p

5) 3y + 8y + 5y + 13y

6) 6) 20m – 12m

7) 8m + 4m + 12m

8)10y – 6y
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2) निुना उदाहरिाप्रिािे गुिाकार करा.
3x × 5y = 15xy

- 4p × 7p =

3x × 5y

3x × 5y × 2z = 30xyz

- 5m× 6n =

4x × 3y × 5z =

3) निुना उदाहरिाप्रिािे गुिाकार करा.
उदाहरि : 3x(5y + 2)
= 3x(5y) + 3x(2)
=15xy + 6x

2x(3x + 5xy)

3m(7n + 5)

12x(4y + 6)

4) निुना उदाहरिाप्रिािे गुिाकार करा.
उदाहरि : (a + 7)(b - 5)
= a(b - 5) + 7(b - 5)
= ab - 5a + 7b - 35

(2x + 5)(4x - 3)

(a + 5)(b - 8)

(y + 3)(y - 9)

5) निुना उदाहरिाप्रिािे गुिाकार करा.
उदाहरि :
(a + 5) (a2 + 3a + 5)
= a (a2 + 3a + 5) + 5(a2 + 3a + 5)
= a3 + 3a2 + 5a + 5a2 + 15a + 25
= a3 + 8a2 + 20a + 25

(a + b)(2a + 3b – c)

(a + 4)(a2 + 2a + 7)

(x + y)(3x + 2y – z)
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6) निुना उदाहरिाप्रिािे भागाकार करा..
उदाहरि :
1) 1) 25x4 ÷ 5x2
=

उदाहरि :
2) 2) -6020xy2z4 ÷ 2xyz

25𝑥 4

=

=

5𝑥 2
5×5×𝑥×𝑥×𝑥×𝑥

=

5×𝑥×𝑥

=5×𝑥×𝑥
= 5𝑥 2

−6020𝑥𝑦 2 𝑧 4
2𝑥𝑦𝑧
−3010 × 2 × 𝑥 × 𝑦 × 𝑦 × 𝑧 × 𝑧 × 𝑧 ×𝑧
2×𝑥×𝑦×𝑧

= -3010 × 𝑦 × 𝑧 × 𝑧 × 𝑧
= -3010yz3
4) 4) 250y4 ÷ 5y2

3) 3) 36x4 ÷ 6x2

7) निुना उदाहरिाप्रिािे भागाकार करा.
2) p 3 + 2p2 + 3p ÷ 2p

उदाहरि :
1) 24m4 + 40m2n2 + 32m4n3 ÷ 8mn
=

=
=

24𝑚4 + 40𝑚2 𝑛2 + 32𝑚4 𝑛3
24𝑚4
8𝑚𝑛
3𝑚3
𝑛

+

8𝑚𝑛
40𝑚2 𝑛2
8𝑚𝑛

+

32𝑚4 𝑛3
8𝑚𝑛

+ 5mn +4m3n2

3) 8x 3 + 10x2 + 14x ÷ 2x

4) 35m 3 + 10m2 + 25m÷ 5m
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8) अवयव काढा.

a) सामाईक अवयव काढा.
x2 + xy
= x.x +x.y
= x(x + y)

5m2 + 35m
= 5.m.m + 5.7.m
= 5m(m+7)

P2 + pq

8x2 + 72xy

6m2 + 30mn +54m

4p2 + 20pq +36p

b) गट पाडून अवयव काढा.
ax + bx – ay – by
= (a.x + b.x) (-a.y – b.y)
= x (a + b) –y (a + b)
= (a + b)(x – y)

am + bm – an – bn

x2 + xy + 6x + 6y

m2 + mn + 9m + 9n

C) अवयव काढा.
x2 + 7x + 12
= x2 + 4x + 3x + 12
= x (x + 4) + 3 (x + 4)
= (x + 4) (x + 3)

x2 + 9x + 18

y2 – 10 y + 21
= y2 – 7y – 3y + 21
= y (y – 7) – 3 (y – 7)
= (y – 7) (y – 3)

y2 – 14 y + 49

m2 – 4m – 12

5p2 + 15p + 10
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9) a) निुना उदाहरिाप्रिािे भागाकार करा.
उदाहरि :
1) (8x2 + 16x) ÷ (x + 2)
=

उदाहरि :
2) (y2 + 7y + 10) ÷ (y + 5)

8𝑥 2 + 16𝑥

=

𝑥+2

=

8×𝑥×𝑥+8×2×𝑥

=

8×𝑥(𝑥+2)

=

𝑥+2

=

𝑥+2

=

=8𝑥
(12x2 + 24x) ÷ (x + 2)

𝑦 2 + 7𝑦 + 10
𝑦+5
𝑦 2 + 5𝑦 + 2𝑦 + 10
𝑦+5
(
𝑦 𝑦 + 5) + 2(𝑦 + 5)
𝑦+5
(𝑦 + 5)(𝑦 + 2)
𝑦+5

=𝑦+2

(x2 + 9x + 18) ÷ (x + 3)

b) निुना उदाहरिाप्रिािे भागाकार करा.
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लक्षात ठे वा : बैमजक
ठे िा.
•
बैमजक रार्शीची
•
बेरीज
•
•
बैमजक रार्शीची
•
िजाबाकी
•
•
बैमजक रार्शीचा
•
गुिाकार

रार्शीची बेरीज, िजाबाकी, गुिाकार आमि भागाकार संबमधत ही िाक्ये लक्षात
सजातीर् पदां ना फक्त मिळमििे र्शक्य आहे .
मिजातीर् पदां ना मिळमििे र्शक्य नाही.
सजातीर् पदािधील ब्लस्थरां क मिळमिला पामहजे.
सजातीर् पदां ना फक्त िजा करिे र्शक्य आहे .
मिजातीर् पदां ना िजा करिे र्शक्य नाही.
सजातीर् पदािधील ब्लस्थरां क िजा केला पामहजे.
बैमजक पदािधील ब्लस्थरां काचा गुिाकार केला पामहजे.
गुिाकार करताना बैमजक पदािधील चलपदाची संख्या त्याच्या घातां क स्थानी
मलहार्ला पामहजे. उदा : a x a = a2

• बैमजक पदािधील ब्लस्थरां काचा भागाकार केला पामहजे.
• भागताना सजातीर् बैमजक िधील पदाना सुद्धा भागले पामहजे.
उदा : a ÷ a = 1
मी माझे अध्ययन ( आत्तापयांत णर्कले ले स्व-अवलोकन करू)
बैमजक रार्शीचा
भागाकार

ररकाम्या जागी र्ोग्य उत्तर मलहा.
1
2
3
4
5

x + 8 िधील चलपद ----- हे आहे .
10x2y िध्ये x2चा सहगुिक ------ हा आहे .
एकाच प्रकारच्या बैमजक पदां ना -------------पदे असे म्हितात.
मद्वपदी बैमजक रार्शीिध्ये बैमजक पदां ची संख्या ------तीन पेक्षा जास्त मिजातीर् पदे असिाऱ्र्ा बैमजक रार्शीला --------- असे म्हितात.

खालील रकान्यातील ररकामी जागा भरा.
4a
+
4a
=
3mn
+
=
12mn
11p
=
88p
54x
24x
=
3
×
-23z
=
-138z3
मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते √ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
बीजगमिताची िूळ
संकल् पना ब्लस्थरां क
आमि चलपदे
ओळखतो, अथय
सिजून घेतो.

स्तर-02
बीजगमिताची िूळ
संकल् पना ब्लस्थरां क
आमि चलपद आमि
बैमजक पदाचे
सहगुिक ओळखतो

स्तर-03

स्तर-04

बैमजक पद आमि
एकपदी, मद्वपदी,
मत्पदी रार्शींचा अथय
सिजतो.

सरळ बैमजक रार्शी िरील
िूलभूत मक्रर्ेप्रिािे
उदाहरिे सहजरीत्या
सोडमितो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती -13 : सहणनदे शांक णबंदूना ओळखतात व णबंदूचे स्थान ओळखतात.

पूवगज्ञान माणहती – सितल स्थानातील कोित्याही िस्तुचे स्थान दोन लंबरे षां नी दशयमिले जाते. र्ाचे
मििरि करिारी एक शाखा म्हिजेच सहमनदे शां क भूमिती होर्.
सितल स्थानातील कोित्याही एका मबंदूचे स्थान दोन लंबरे षां नी
(उभ्याआमिआडव्या) रे षां नी दाखमिले जाते. 17 व्या शतकातील
गमितज्ञ रे नेडेकॉटय (1596-1650) र्ां नी सितल मबंदूचे स्थान मनमित
करण्यासाठी िापरलेल्या पद्धतीला काटीमशर्न पध्दत (सहमनदे शक)
म्हितात.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -34

13.1 नकाशाची आवश्यकता
बाजूच्या मचत्ाचेअिलोकन करा ि खालील प्रश्ां ची उत्तरे मलहा.
1. एका सितल कागदािर तीन मबंदू मचंन्हाकीत केलेले आहेत. र्ा मबंदूचे
स्थान ओळखिे शक्य आहे का?
उत्तर:
2.

र्ा मबंदूिधील अंतर िोजता र्ेईल का?

उत्तर:
•

िोजपट्टीच्या सहाय्याने र्ा तीन मबंदूिधील अंतर िोजता र्ेत नाही. तर त्या सितल प्रतलािर खालील
प्रिािे रे षा काढा.

2. तुम्ही आता र्ा मबंदूच्या ब्लस्थती शोधू शकता का?
उत्तर:
• अशा पररब्लस्थतीत आपि सितल प्रतलािर आलेख पेपर तर्ार केला पामहजे. आलेख कागदािर
आपि मबंदूचे स्थान ओळखू शकतो. आलेख कागद नसेल तर मबंदू ओळखण्यासाठी आपल्याला x
ि y सहमनदे शकां ची आिश्यकता आहे . खालील आलेख पेपर लक्षात घ्या. मजथे काही मबंदू
ओळखले जातात आमि त्यां चे सहमनदे शां क मदले जातात. प्रत्येक मबंदूसाठी मनदे शां क कसे मलहीले
जातात ते पहा.
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A चे सहमनदे शां क (1,3)
B चे सहमनदे शां क (3, -1)
C चे सहमनदे शां क (5, 5)

13.2 आलेख कागदावरील चार चरि.
xox1 आमि yoy1 अक्ष कागदाला चार भागात मिभागतात.
➢

xox – I पमहले चरि

➢ x1oy –II दु सरे चरि
➢ x1oy1 - III मतसरे चरि
➢ xoy1– IV चौथे चरि

उदाहरिप्रमािे तुम्ही सोडवा
1.

मदलेल्या आलेख कागदािरती मबंदूंचे मनदे शां क शोधा.

उत्तर:- आलेख कागदािर मदलेल्या मबंदूंचे सहमनदे शां क.
A (2,3)

B (0,-4)

C (1,-3)

D (4,1)

E (1,0)

F (-3,-2)

G (-4,3)

H (2,-4)

I (-2,-4)

J (-1,1)
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अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -35

1. आलेख कागदािर मदलेल्या मबंदूंचे सहमनदे शां क मलहा.

4. आलेख कागदािर मचत्े मदली आहे त. आलेख कागदािर दशयमिलेल्या मचत्ाचे सहमनदे शां क मलहा.
5.
2. आले ख कागदािर मचत्े मदली आहे त. आले ख कागदािर दर्शयमिले ल् र्ा मचत्ाचे सहमनदे र्शांक मलहा.

3. मचत्ातीलसितलआकृत्यां च्या प्रत्येक मशरोमबंदूंचे सहमनदे शक मदलेल्या कोष्टकात भरा.
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क्रम संख्या

णशरोणबंदूचे सहणनदे शांक

1

A (

,

)

2

B (

,

)

3

C (

,

)

4

D (

,

)

5

E (

,

)

6

F (

,

)

7

G(

,

)

8

X (

,

)

9

Y (

,

)

10

Z (

,

)

11

W(

,

)

4. खालील सितल आकृत्यां च्या मशरोमबंदूना नािे द्या ि त्यां चे सहमनदे शां क मलहा.

13.3
3. मदलेल्या कोष्टकातील मकंिती घालून र्ोग्य प्रिािात घेऊन आलेख काढा.
पेटरोल (मलटरिध्ये)

1

2

3

4

5

मकंित (रु.िध्ये)

5

10

15

20

25

प्रिाि = x अक्ष = 1cm = 1मल.
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1. मदलेल्या कोष्टकातील मकितींना र्ोग्य प्रिािात घेऊन आलेख काढा.
सफरचंदाची संख्या
णकंमत (रु.मध्ये)
प्रिाि = x अक्ष

2

4

6

8

10

10

20

30

40

50

y अक्ष

मी आणि माझे अध्यायन (आतापयांत णशकलेल्ांचे स्व-अवलोकन)
1. आरं भ मबंदूचे सहमनदे शां क

3. x -अक्षािरील मबंदू ..... रुपात असतात.

2. (+3,+4) मबंदू कोित्या चरिात आहे .

4. y -अक्षािरील मबंदू

..... रुपात असतात.

5. खालील मबंदू आलेख कागदािर दशयिा.

(+4,+2) (-2,+1) (-3,-2)
(+3,-2) (+4,0) (0,-2)

मूल्यमापनाचे स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते √ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
आलेखाची िूळ
संकल्पना
सिजून घेतो.

स्तर-02
काटीशर्न
सितलािरील मबंदू
ओळखतो.

स्तर-03
सितलािरील मबंदू ओळखतो,
आलेख कागदािर
ओळखलेल्र्ा मबंदूचे स्थान
मनमित करतो.

स्तर-04
सहमनदे शां क िरील
कोनतेही प्रश् मदल्यास
सहज सुलभतेने सोडिू
शकतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही :
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अध्ययन णनष्पत्ती -14 : दोन चलपदे असिारी रे षीय समीकरिे सोडणवतात.

पार्श्गभूमी:-एडिंड हे ली म्हितात मक गमितीर् सिस्यां चे सिीकरि रुपां तर करिे आमि ते सिीकरि
शक्य मततक्या सोप्या शब्दात िां डिे हा मिश्लेषनात्मक कलेचा एक भाग आहे .
एडिंड हेली म्हितात की पृथः करिात्मक कलेचे िैमशष्ठ म्हिजे गमितातील कठीि सिस्या
सिीकरिाच्या स्वरूपात िां डून ती जास्तीत जास्त सोपी करिे.
समीकरिातील पदांच्या चलपदाची कोटी एक असेल तर त्याला एकरे षीय समीकरि म्हितात.
उदा : m+2=0

5x+3=1

3x+6=12

जर सिीकरििध्ये एकच एकचल पद असेल तर त्या सिीकरिाला एकरे षीर् सिीकरि म्हितात. एक
चलपद असिारे रे षीर् सिीकरि सोडमििे.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -36

14.1 चलपदाची णकंमत घालून समीकरि सोडणवण्याचा प्रयत्न करा
निुना गमित
समीकरि : 1) y+4=7
चलपदांची
णकंमत

डावी बाजू

उजवी बाजू

डावी, उजवी बाजू समान
आहे होय/नाही

1

1+4=5

7

5 ≠7 नाही

2

2+4=6

7

6 ≠7 नाही

3

3+4=7

7

7 = 7 होर्

सिीकरि : 2) x + 5 =9
1
2
3
4
सिीकरि : 3) p – 8 =7
10
12
14
15
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14.2 : समतोल ताकडीचा उपयोग करून उत्तरे शोधिे.
िाझ्याकडे 6 पेटीिध्ये सिान आं बे आहे त. िाझ्या िैमत्िीने 2 आं बे मदल्यािर एकूि आं ब्ां ची संख्या 26
होते. असे असल्यास िाझ्याकडे असलेल्या प्रत्येक पेटीिधील आं ब्ां ची संख्या मकती?
पार्री -1 : मदलेला संदभय आम्ही सिीकरिाच्या पार्री-2 :
रुपात मलहुर्ा 6x+2=26 म्हिजेच इथे ’x’ ही
पेटीिधील आं ब्ां ची संख्या होर्.
पार्री-3 :

पार्री-4 : दोन्ही बाजूला 2 िजा केल्यास

पार्री -5 दोन्ही बाजूला 6 ने भागल्यास

पार्री- 6 उत्तर x = 4

14.3 1) ताकडीचे णचि नसताना समीकरिे सोडवा.
X – 5 = 15
X + 8 = 20
दोन्ही बाजुला 5 मिळमिल्यास
दोन्ही बाजुला 8 िजा केल् र्ास
X – 5 + 5 = 15 + 5
X + 8 - 8 = 20 - 8
X = 20
X = 12
m – 6 = 14

y + 7 = 10

x–2=7

m + 5 = 15
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2. ताकडीचे णचि नसताना समीकरिे सोडवा.
7x = 35

𝑥
= 12
4

दोन्ही बाजुला 7 ने भागल्यास

दोन्ही बाजूला 4 ने गुिल्यास
𝑥
𝑥4 = 12 𝑥 4
4
𝑥 = 48

𝑥
6

7𝑥 35
=
7
7
X=5
9x = 45

=9
5m = 75

𝑦
= 11
8

3. सिीकरिे सोडिा.
2x-3=7
दोन्ही बाजुला 3 मिळमिल्यास
2x-3+3=7+3
2x=10
दोन्ही बाजुला 2 ने भागल्यास, x= 5

3x + 9 = 5

7x - 9 = 16

14y - 8 = 13

4. सिीकरिे सोडिा.
2x-3=x+2
दोन्ही बाजुला 3 मिळमिल्यास
2x-3+3=x+2+3
2x=x+5
दोन्ही बाजुला x िजा केल्यास
2x-x = x+5-x
x=5

5x+9 = 3x+5
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14.4 खालील उदाहरिे सोडवा.
1. दोन संख्यां ची बेरीज 95 असून एक संख्या दु सऱ्र्ा संख्येपेक्षा 15 ने जास्त आहे तर त्या संख्या शोधा.

2. िगाय िध्ये िुला ि िुलींची संख्या 4:3 गुिोत्तरात आहे . िुलींची संख्या िुलां च्या संख्येपेक्षा 9 ने किी
आहे . असे असेल तर िगाय तील एकूि मिद्यार्थ्ां ची संख्या काढा.
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14.5 दोन चलपदे असलेल्ा सरळरे षीय समीकरिांचा अथग व लक्षिे.
एक चलपद असिारे एक रे षीर् सिीकरि

दोन चलपदे असिारे एक रे षीर् सिीकरि

सािान्यरुप ax + c = 0
उदा : 3x + 5 =7

सािान्यरुप ax + by + c = 0
उदा : 4x + 5y + 9 = 0

एकच चलपद असते

दोन चलपद असतात.

एक रे षीर् सिीकरिे ax + by + c = 0 रुपातील दे ऊन त्यां च्याकडू न a, b आमि c ची मकंित मलहा.
1
2
3
4
5

सिीकरि
2x+6y=4
4x+5y=10
2p=6q
3x=8y
y–4=0

ax+by+c=0 रुप
2x+6y-4=0

a
2

b
6

C
-4

2p-6q+0=0

2

-6

0

सांणगतल्ाप्रमािे दोन चलपद असिारी समीकरिे णलहा.
1. एका कम्प्प्युटरची मकंित िोबाइलच्या मकंितीपेक्षा 4 पट अमधक आहे .
2. एका आर्ताची पररमिती 36 िी. असून आर्ताची लां बी त्याच्या रू
ं दीपेक्षा 3 पट जास्त आहे .

3. एका मक्रकेट खेळािध्ये बॅट्सिनच्या जोडीने 140 धािा काढलेले आहेत. तर दोघां नी काढलेल्र्ा
धािा मकती.
4. िाझ्या िमडलां च्या िर्ातून िाझे िर् िजा केल्यास 40 र्ेते.
5. एका संख्येला दु सऱ्र्ा संख्येने गुिल्यास 96 र्ेतात.

6. प्रत्येक सिीकरिाला दोन उकल मलहा.
1) x + 2y = 6
x = 0 2y = 6 ⟹ y = 3
y=0 x=6
(0, 3) (6, 0)
2) 4x + 3y = 12

3) 2x + y = 8

4) 2x + 4y = 8
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14.6 दोन चलपदे असिारी रे षीय समीकरिे आलेख कागदावर दशगणविे.
1. 3x + 4y = 12
उदा : x = 0 3(0)+4y = 12
0 + 4y = 12
4 y = 12
12
y= =3

2) x + y = 5
उदा : x = 0 (0)+y = 5
y=5
y = 5 x + (5) = 5
x = 5 -5 = 0
x=0

4

y = 0 3x + 4 (0) =12
3x = 0 = 12
12
x= =4
x

0

4

y

3

0

3

आलेख कागदावर सोडवा.
2) x+y = 5

x

0

5

y

5

0

2) 2p – 6q + 3 = 0
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मी व माझे अध्ययन (आतापयांत णशकलेले स्वअवलोकन करिे)
1) दोन चलपदे असिारे रे षीर् सिीकरि म्हिजे कार्? उदा. द्या.

2) खालील रे षीर् सिीकरिे ax+by+c = 0 र्ा रुपात मलहून प्रत्येकाची a, b, c ची मकंित मलहा.
1)-2x+3y=6
2) 2x=-5y

3) खालील प्रत्येक सिीकरिाला दोन उकल मलहा
1) x + 2y = 6

2) 4x + 3y = 12

4) x+y = 5 रे षीर् सिीकरिाचा आलेख कागदािर आलेख काढा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते √ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
एक चलपद असिारे
सिीकरि तर्ार
करतो ि सोडमितो.

स्तर-02
एक मकंिा दोन चलपदे
असिारे सिीकरि तर्ार
करतो ि सोडमितो.

स्तर-03
तसेच सिीकरि
आलेख कागदािर
दशयमितो.

स्तर-04
कोिताही प्रश् मदला
असता सहज सुलभतेने
सोडमितो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती -15 : बैणजक णनत्य समीकरिाचा उपयोग करुन उदाहरिे सोडणवतात.

पार्श्गभूमीची माणहती : सिीकरि म्हिजेच एका चलपदाची मकंित काढिे. सिीकरिाला दोन बाजू
असतात. एक डािी (LHS) तसेच उजिी बाजू (RHS) डािी ि उजव्या बाजूच्या िध्ये सिान (=) मचन्ह
असते.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -41

15.1 कोष्टकात दोन पध्दती ंची णवधाने णदलेली आहेत. त्यांचे णनरीक्षि करा.
क्र.सं
1
2
3
4
5
6

णवधाने– 1 पध्दत
y िध्ये 6 मिळिा
P िधून 15 िजा करा
4 िधून n िजा करा
8 ला t ने गुिा
N ला 7 ने भागा
m च्या तीन पटीतून 4 िजा करा

णवधाने - 2 पध्दत
y िध्ये 6 मिळमिल्यास 25 होतात.
P िधून 15 िजा केल्यास 30 होतात.
4 िधून n िजा केल्यास 2 र्ेतात
8 ला t ने गुिा 32 र्ेतात
n ला 7 ने भागल्याने 28 र्ेतात
m च्या तीन पटीतून 4 िजा केल्यास 40 होतात.

1) खालील समीकरिे णवधानांमध्ये णलहा.
क्र.सं.
समीकरि
1
X + 20 = 25
2
q – 15 =2
3
3m = 6
𝑡
4
= 10
5
5
n + 7 = 10

णवधान
x िध्ये 20 मिळमिल्यास 25 र्ेतात.

2) आपि दै नमदन जीिनात काही घटना पहातो. त्यां ची पररब्लस्थती खाली मदली आहे र्ासाठी सिीकरिे
मलहा.
1) िाझ्याजिळ काही पेन आहे त. िाझ्या िैमत्मिने िला 5 पेन मदले, िाझ्याकडे एकूि 16 पेन
आहे त.

X+5=16
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2) मसरीचे िर् मसध्दू च्या िर्ापेक्षा 2 पटीने जास्त आहे .

∴मसध्दू चे िर् =p
मसरीचे िर् = 2xp=2p

3) मक्रकेट खेळािध्ये फलंदाजाला एकूि 100 धािा काढण्यासाठी एक धाि आिश्यक आहे .

4) गौरीकडे सुमित्ापेक्षा 4 पटअमधक रक्कि आहे .

3) उजवीकडील संबणधत समीकरिावर डाव्या बाजूला प्रत्येक णवधान आहे. तर त्यांच्या जोड्या
जुळवा.
क्र.सं
1
2
3
4
5

णवधान
M ला 11 ने गुिल्यास 110 र्ेतात.
3 िधून p ला िजा केल्यास 8 र्ेतात
T च्या सात पटीत 30 मिळमिल्यास
51 र्ेतात
Y िधून 15 िजा केल्यास 10 र्ेतात
X ला 7 ने गुिल्यास 63 र्ेतात.

समीकरि
7t + 30 = 51
y – 15 = 10
7x = 63

उत्तर

11m = 110
3–p=8

समीकरि सोडणविे : एखादे सिीकरि सोडमिताना चलपदाची मनमदय ष्ट मकंित घातल्यानंतर सिीकरि
सोडिू शकतो. पि त्या मनमदय ष्ट मकंितीने दोन्ही बाजू म्हिजेच डािी ि उजिी बाजू सिान झाली पाहीजे.
L.H.S = R.H.S
4) खालील णवधाने चूक णक बरोबर ते णलहा
1. सिीकरिाच्या उजव्या ि डाव्या बाजूच्या िध्ये सिान मचन्ह असते.
2. y िधून 7 िजा केल्यास सिीकरिाचे रूप y -7
3. सिीकरि दोन प्रिािां ची तुलना करते.
4. एका संख्येच्या दु प्पटीत 4 मिळमिल्यास 30 र्ेतात. हे सिीकरि 2x+4=30
5. िाझ्या बमहिीची उं ची िाझ्या उं चीएिढी आहे m=m.
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णनत्यसमीकरिे वापरून समस्या सोडणविे.
णनत्यसमीकरि: चलपदाच्या सिय मकंितीसाठी सत्य असलेले सिीकरि म्हिजेच मनत्यसिीकरि होर्.
1) काही मनर्मित सिीकरिाची रे खामचत्े आमि सिीकरिे मदलेली आहे त शाळे त मकंिा घरात मचत्े
तर्ार करून अथयपूिय सिीकरिे कशी बनिार्ची हे मशका.

मनत्यसिीकरि – 1
(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏) = 𝑥 2 + 𝑥(𝑎 + 𝑏) + 𝑎𝑏

मनत्यसिीकरि – 2

मनत्यसिीकरि -4
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2

मनत्यसिीकरि -3

ही िरील मचत्े सुद्धा मनत्यसिीकरि दशयमितात. काडय बोडय शीट ज्या प्रकारे मचत्े आहे त त्याप्रिािे
गट करा. प्रत्येक सिीकरि कसे बनले हे तुिच्या िगय मित्ां बरोबर चचाय करुन खालील कोष्टक
भरा.
1) (𝑥 + 𝑦)2

a) (x + y) (x - y)

2) 𝑥 2 - 𝑦 2

𝑏) 𝑥 2 - 2xy + 𝑦 2

3) (𝑥 − 𝑦)2

c) x2 + x(a+b) + ab

4) (x+a) (x+b)

d) 𝑥 2 + 2xy + 𝑦 2
94

2) णनत्यसमीकरि वापरुन, णवस्तार करुन उदाहरिे सोडवा.
1] (x + 2) (x + 3) = x 2 + x (2 + 3) +(2)(3)
= x 2 + x (5) + 6
= x 2 + 5x + 6

2) (x + 4) (x +5)

3) (x + 6) (x +2)

4) (x + 7) (x +3)

5) (x + 3)2

6) (2x + 3y)2

= x 2 + 2(x)(3) + 32
= x 2 + 6x + 9
7) (5x − 3y)2

8) (x − 5)2

= (5x)2 - 2(5x) (3y) + (3y)2
= 25x 2 - 30xy + 9y 2
9) x 2 - 25

10) x 2 – 64

= x 2 - 52
= (x + 5) (x - 5)
11)

25 2
x
16

-

5

2

12) 49x2 - 16y 2

y2
9
y 2

= [ x] - [ ]
4

3

5

y

5

y

4

3

4

3

= [ x + ][ x − ]

3) तुम्हाला बहुपदींच्या मत्पदीचा गुिाकार आधीच िामहत आहे . आता खालील गुिाकार सुत् िापरून
करा.
(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)
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(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca
(4a − 2b − 3c)2
= (4a)2 +(−2b)2 +(−3c)2 + 2(4a)(−2b) + 2(−2b)(−3c) + 2(-3c)(4a)
= 16a2 +4b2 +9c 2 − 16ab + 12bc −24ca
णनत्यसमीकरिे वापरुन णवस्तार करुन उदाहरिे सोडवा.
1. (𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧)

2

2. (𝑎 + 2𝑏 + 3𝑐)2

3) तुम्ही बीजगमितातील मत्पदीचा गुिाकार मशकला आहात. पुढील मत्पदींचा गुिाकार करा.
(a+b)3 =(a+b) (a+b) (a+b)

(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca

णनत्यसमीकरिाच्या सहाय्याने णवस्तार करुन उदाहरिे सोडवा.
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5) आतापर्ंत तुम्ही बहुपदीच्या गुिाकारािध्ये मत्पदीचा गुिाकार मशकला आहात त्याचा उपर्ोग करुन
ही बहुपदी सोडिा. (𝑎 − 𝑏)3 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 − 𝑏)(𝑎 − 𝑏)

(𝒂 − 𝒃)𝟑 = 𝒂𝟑 − 𝒃𝟑 − 𝟑𝒂𝒃 (𝒂 − 𝒃)
णनत्यसमीकरि वापरुन णवस्तार करुन उदाहरिाप्रमािे सोडवा.
(5x − 3y)3 = (5x)3 − (3y)3 − 3(5x)(3y) [5x – 3y]
= 125x3 – 27y3 – 45xy [5x – 3y]
= 125x3 – 27y3 – 225 x 2 y + 135 xy 2
(3 x − 4y)3

(2 x − 4y)3

6) णनत्यसमीकरिाचा उपयोग करुन णवस्तार करुन उदाहरिे सोडवा.
1) a+b=6 आमि ab=8 असल्यास (𝑎3 + 𝑏 3 ) ची मकंित शोधा.
a+b= 6 दोन्हीकडे घन केल्यास
(𝑎 + 𝑏)3 = 63 [(𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 𝑏 3 +3ab(a + b)]
𝑎3 + 𝑏 3 + 3ab(a + b)] = 216
𝑎3 + 𝑏 3 + 3(8)(6) = 216
𝑎3 + 𝑏 3 + 144 = 216
𝑎3 + 𝑏 3 = 216 - 144
𝑎3 + 𝑏 3 = 72
2) x+y=7 xy =12 असेल तर 𝑥 3 + 𝑦 3 ची
मकंित काढा.

3) a+b=2 आमि ab=15 असेल तर (𝑎3 + 𝑏 3 ) ची
मकंित काढा.
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4) णनत्यसमीकरि वापरून णकंमत काढा.
1) (103)2 = (100 + 3)2

2) (97)2 = (100 − 3)2

3) (101)3 = (100 + 1)3

4) (99)3 = (100 − 1)3

मी आणि माझे अध्ययन (माझे अध्ययन कसे झाले याचे स्व-अवलोकन करिे)
1. मनत्यसिीकरिाने अिर्ि पाडा.

2. (x+y+2)2 चा मिस्तार __________
3. (𝑎 − 𝑏)3 र्ाचा मिस्तार ____________
4. मनत्यसिीकरि िापरुन मकंित काढा. (99)3

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
सिीकरिे
मिधान रुपात
मलमहतो.

स्तर-02
सिीकरिे सां मगतलेल्या
मिधानाप्रिािे तर्ार
करतो.

स्तर-03
सिय मनर्मित
सिीकरिे
मलहीतो.

स्तर-04
मनर्मित सिीकरिे
िापरुन सिस्या
सोडमितो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती -16 : बहुपदावलीचे प्रकार, णकंमत, णडग्री(कोटी), शून्य,याणवषयी माणहती करुन घेतात,
शेष (बाकी) प्रमेयाचा उपयोग समजून घेतात.

पूवगज्ञान : बैमजक राशीिध्ये चलपदाचा घातां क पूिय संख्येचा असेल तर त्यातील ज्या बहुपदीचा उच्च
घातां क असतो त्याला कोटी मकंिा िहत्तिघात असे म्हितात.
कोष्टकातील प्रकार उदाहरिे,सिीकरिे आमि कोटी ओळखा
प्रकार
एकरे षीर् बहुपदी

उदा

णडग्री
1

p(x) = ax + b

िगय बहुपदी

p(x) = ax + bx + c

2

घन बहुपदी

3

p(x) = ax + bx + c x + b

3

बहुपदी

p(y) = y 4 − 6y + 1

4

बहुपदी

p(x) = x 5 + 2x 2 − 3x + 6

5

2

2
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16.1 1) णदलेल्ा कोष्टकामधील बहुपदीची णडग्री(कोटी) व प्रकारओळखा (णलहा)
बहुपदी

णडग्री

प्रकार

p(x) = 5x + 6
p(x) = 4x 2 + 2x + 7
p(x) = x 3 + 5x 2 − x + 4
2) णदलेल्ा कोष्टकातील उदा. सुचनेप्रमािे सोडवा.
1) P(x) = 3x+5 असेल तर P(1) & P(2) ची 2) P(y) = 2y 2 -6y+3 असेल तर P(1) &
मकंित काढा.
P(3) ची मकंित काढा.
P(1) = 3(1)+5 = 3 + 5 =8
P(y) = 2y 2 -6y+3
P(2) = 3(2)+5 = 6 + 5 =11
P(1) = 2(1)2 -6(1)+3 = 2-6+3=5-6=-1
P(3) = 2(3)2 -6(3)+3 = 18-18+3=03=3
1) P(x)= 8x+12 असेल तर P(1) & P(2) ची 2) P(y) = 3y 2 -8y+2 असेल तर P (1) &
मकंित काढा.
P(3) ची मकंित काढा.
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16.2 बहुपदीची शून्ये
P (x)=x-1 असेल तर P (1) मकंित मकती? सोडिून पहा.
P (1)= 1-1 = 0
P (1)ची मकंित 0 आली म्हिून 1ला आम्ही P(x) चा शून्य म्हितो.
उदा : P(x)=6x -3
P(x)= 0 असेल तर 6x -3 = 0 6x=3 म्हिजेच x=

3
6

=

1
2

खालील बहुपदींची शून्यता ओळखा.
1) P(x) = 3x - 2

2) g(x) = 𝑥 2 − 𝑥 − 2

3) f(x) = 3 - 6x

4) P(x) = 2x – 1

खालील बहुपदीसाठी त्यां च्या सिोरील मदलेली मकंित ही त्या बहुपदीची शून्ये आहेत का ते तपास.
1
1) P(x) = 3x +1; x =
2) P(x) =𝑥 2
x=0
3
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16.3 शेषणसद्धांत :जर P(x) ही कोितीही बहुपदी असून तीची कोटी 1 मकंिा 1 पेक्षा िोठी असेल आमि ’a’ ही िास्तिसंख्या
आहे . जर P(a) ला रे षीर्बहुपदी (x-a) ने भागले तर बाकी P(a) इतकी होते.
उदा: शेषप्रिेर् िापरुन सोडिा. P(x)=𝑥 3 − 2𝑥 2 + 5𝑥 + 2 ला 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 2 ने भागल्यािर बाकी
मकती राहते हे पडताळू न पहा.
P(x)=𝑥 3 − 2𝑥 2 + 5𝑥 + 2

(x – 2 = 0 x = 2)

P(2)=(2)3 − 2(2)2 + 5(2) + 2
=8 − 8 + 10 + 2 = 2
1) शेषप्रिेर् िापरुन P(x)=𝑥 3 − 3𝑥 2 + 4𝑥 + 6 ला 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 3 ने भागल्यािर मकती बाकी
राहते हे पडताळू न पहा.

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -46

16.4 अवयव प्रमेय :
जर p(x) बहुपदीची कोटी 𝑛 ≥ 1 आमि a ही कोितीही िास्तिसंख्या असेल आमि जर p(a)=0 असेल
तर (x-a) हा p(x) चा अिर्ि आहे .
उदा: x-1 हा P(x) = 4𝑥 3 + 3𝑥 2 − 4𝑥 + 3 र्ा बहुपदीचा अिर्ि आहे का ते तपास.
P(x) = 4𝑥 3 + 3𝑥 2 − 4𝑥 + 3
P(1)= 4(1)3 + 3(1)2 − 4(1) − 3
=4 + 3 − 4 − 3
=0
x-1 हा P(x) = 4𝑥 3 + 3𝑥 2 − 4𝑥 + 3 चा अिर्ि आहे .
1) x+1 हा P(x)= 2𝑥 3 − 𝑥 2 + 2𝑥 − 1 र्ा बहुपदीचा अिर्ि आहे का ते तपासा.
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िी आमि िाझे अध्यर्न (िाझे अध्यर्न कसे झाले र्ाचे स्व-अिलोकन करिे )
1. P(x) = 2x + 3 ही __________ प्रकारची बहुपदी आहे .
2. P(x) = 𝑥 3 + 3𝑥 2 + 2𝑥 + 5 र्ा बहुपदीची मडग्री ____________
3. P(x) = 5𝑥 + 3 असेल P (2) तर मकंित शोधा.

4. P(x)= 𝑥 2 − 1बहुपदीची शून्यता -1 आमि +1 आहे का ते पडताळू न पहा.

5. 𝑥 4 + 𝑥 3 − 2𝑥 2 + 𝑥 + 1ने (x-1) ने भागून मिळालेली बाकी शेषप्रिेर्ाने तपासा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते √ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
बहुपदीची मडग्री
मलहीतो.

स्तर-02
प्रकार, मकंित
मडग्री, शून्यतेचा
प्रिेर् िापरता र्ेतो.

स्तर-03
बहुपदीचे प्रकार,
डीग्री, मकंित, शेष
प्रिेर् िापरुन सरळ
साधी उदाहरिे
सोडमितो.

स्तर-04
बहुपदीचे प्रकार, डीग्री, मकंित,
शेष प्रिेर्, अिर्िीकरि
प्रिेर्ार्शी संबमधत कोित्याही
सिस्या मदल्यास सहज ि
सुलभतेने सोडिू शकतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती -17 : समतल आकृत्यांची पररणमती आणि क्षेिफळ काढतात.

पूियज्ञान : क्षेत्िापन गमिताचा एक प्रिुख भाग आहे . र्ािध्ये भौमिमतक आकृत्यां चे गुिधिय पररमिती,
क्षेत्फळ, पृष्टफळ आमि घनफळ र्ा संकल् पना सिजून घेिे आिश्र्क आहे . र्ा सिय संदभाय िध्ये
क्षेत्िापनाची संकल् पना िुलभूत ि गरजेची आहे .
क्षेिफळ : आकृतीने व्यापले ले क्षेत् ( जागा/स्थळ ) म्हिजेच क्षेत्फळ होर्.
पररणमती : व्यापले ल् र्ा क्षेत्ाची ( जागा/स्थळ ) आिृत्त रे षेची लां बी म्हिजेच पररमिती होर्.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -47

णर्क्षकासोबत चचाग करा : णिकोिाचे क्षेिफळ आणि पररणमती णर्कणवण्यास सुरुवात करण्याआधी आकृतीचे
प्रकार, णद्वणमतीय आणि णिणमतीय, णनयणमत आणि अणनयणमत आकृत्या, आवृत्त आणि अनावृत्त आकृत्या तसेच
क्षेिफळ आणि परीणमतीचा अथग आठवून कृती करिे, णर्क्षकासोबत तुमचे अनुमान व प्रशनावर चचाग करा.

17.1 णिकोिाचे क्षेिफळ व पररमीती.
सितल आकृत्या

पररिीती

मत्कोिा

3 बाजूंची बेरीज

क्षेत्फळ
मत्कोिाचे क्षेत्फळ
1
= xपार्ाX उं ची.
2

मदलेल्या मत्कोिाच्या बाजू
3cm, 3cm ि 5cm ि उं ची
2 cm असल्यास पररमिती
ि क्षेत्फळ शोधा.

पररमिती
=3+3+5
= 11 cm

मदलेल्या मत्कोिाच्या बाजू
सिान असल्यास त्याची
पररमिती ि क्षेत्फळ काढा.

मचत्ातील सिभुज
मत्कोिातील प्रत्येक बाजू
3cm असल्यास प्रत्येक
मत्कोिाची पररिीती काढा.
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1

x पार्ा x उं ची
2
1
= x 5 x 2 = 5cm2
2

क्षेत्फळ =

सरावासाठी उदाहरिे (संबंधीत लेखी उदाहरिे)
1) सिभूज मत्कोिाची पररमिती 201m असल्यास प्रत्येक बाजूची लां बी मकती ते शोधा.

2) मत्कोिाकृती शेताचे क्षेत्फळ 400𝑚2 ि त्याच्या पार्ाची लां बी 50m असल्यास त्याची उं ची काढा

3) मत्कोिाची पररिीती 60cm ि मत्कोिाच्या दोन बाजू 13cm ि 25 cm च्या असल्यास मतसऱ्र्ा बाजूची
लां बी मकती?
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17.2 चौरसाची पररणमती व क्षेिफळ.
समतल आकृत्या

पररणमती

क्षेिफळ

4 बाजूची बेरीज

क्षेत्फळ = 𝑎2

चौरस

मदलेल्या चौरसाचे क्षेत्फळ ि
पररमिती शोधा.
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पररमिती
= 2.5+2.5+2.5+2.5
= 10 cm

क्षेत्फळ = 𝑎2
= 2.5 x 2.5
= 6.25 c𝑚2

मचत्ातील चौरसाची प्रत्येक बाजू
6cm असल्यास प्रत्येक चौरसाची
पररिीती ि क्षेत्फळ काढा.

संबंणधत लेखी उदाहरिे.
1. चौरसाकृत्ती फुलां च्या बागेची एक बाजू 80m असल्यास बागेला कुंपि घालण्यासाठी तारे ची मकंित
प्रमतमिटर 10 रु. असल्यास 4 िेढे घालण्यासाठी कार् खचय र्ेईल ?

2. चौरसाकृती बागेचे क्षेत्फळ 3600𝑚2 असल्यास प्रत्येक बाजूची लां बी मकती?

3. कागदािर िेगिेगळ्या आकाराचे चौरस रचून त्यां ची पररिीती ि क्षेत्फळ काढा.
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17.8 समतल आकृत्यांची पररणमती आणि क्षेिफळ
समतल आकृती

पररणमती

क्षेिफळ

सिां तरभुज चौकोन

4 बां जुची बेरीज

क्षेत्फळ = पार्ा x उं ची

पररमिती ि क्षेत्फळ काढा

पररमिती

क्षेत्फळ = पार्ा x उं ची

= 2.5 + 2.5 + 2 + 2

= 2.5 x 1.8

= 9m

= 4.50𝑚2

मदलेल्या सिां तरभुज चौकानाची बाजू,
उं ची िोजून पररमिती ि क्षेत्फळ
काढा.

मदलेल्या मचत्ात सिांतरभुज
चौकानाचा पार्ा 5cm उं ची 3cm
असल्यास पररमिती ि क्षेत्फळ काढा.

उपयोगी उदाहरिे :
1.सिां तरभुज चौकोनाकृती जमिनीचे क्षेत्फळ 108𝑚2 ि पार्ा 12m असल्यास उं ची मकती होते ते सां गा.

106

2) सिां तरभुज चौकोनाचा पार्ा ि उं चीचे गुिोत्तर 3:2 ि क्षेत्फळ 150𝑚2 असल्यास पार्ा ि उं ची मकती
ते सां गा?
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सितल आकृत्या

पररमिती

क्षेत्फळ

ितुयळ

पररमिती : 2𝜋r

क्षेत्फळ = 𝜋r 2

मचत्ािध्ये असलेल्या ि तुयळाची
मत्ज्या 2cm असल्यास क्षेत्फळ ि
पररमिमत काढा.

पररमिती : 2𝜋r

क्षेत्फळ = 𝜋r 2

22

=2x
=

88
7

मचत्ािध्ये असलेल्या ि तुयळाची
मत्ज्या 3.5cm असल्यास सिय
ितुयळां चे क्षेत्फळ ि पररमिमत
काढा.
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7

𝑥2

𝑐𝑚

=
=

22
7

88
7

x2x2

𝑚2

मचत्ािध्ये असलेल्या ितुयळाची
मत्ज्या 7cm असल्यास क्षेत्फळ ि
पररमिमत काढा.

उपयोगी उदाहरिे
1. ितुयळाकार भाजीपाल्याच्या बागेचा व्यास 70m आहे त्याला भोिताली तार गुंडाळार्ची आहे ती तार
रु.15/िी. दर असेल तर बागेला कुंपि घालािर्ाचा खचय मकती?

2. एक गार् 5 िी. दोरीच्या सहाय्याने खुंटीला बां धलेली आहे . गार् ितुयळाकार मफरत गित खाते तर त्या
ितुयळाकार शेताचे क्षेत्फळ काढा.

3. पािी साठिार्च्या टाकीचा तळ ितुयळाकार आहे . जर मतचा परीघ 132m असेल तर ितुयळाकार
तळाचे क्षेत्फळ काढा.
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17.5 आयताचे क्षेिफळ व पररणमती
समतल आकृत्या

पररणमती

क्षेिफळ

पररमिमत = 2a+2b

क्षेत्फळ = लां बी x रुंदी

आर्त

मचत्ातील आर्ताची लां बी 10 m ि रुंदी
4 m असल्यास क्षेत्फळ ि पररिीती
शोधा.

पररिीती= 2a+2b
= 2 x10+2x4
= 20+8
= 28 m

क्षेत्फळ = लां बी x रुंदी
= 10 x 4
= 40𝑚2

मचत्ातील आर्ताची लां बी 57.2 इं च ि
रुंदी 33.5 इं च असल्यास क्षेत्फळ ि
पररिीती काढा.

सरावासाठी उदाहरिे :
1. 150m लां बी असलेल्या आर्ताचे क्षेत्फळ 9000𝑚2 असल्यास शेताची रुंदी मकती?
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2. तुिच्या िगायतील ब्लखडकी, दरिाजा, टे बलाच्या लां बी, रुंदी िोजा ि पररिीती ि क्षेत्फळ काढा.
वस्तूंचे नाव

क्षेिफळ

पररमिती

क्लखडकी

दरवाजा

टे बल
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17.6 समतल आकृत्यांचे क्षेिफळ व पररणमती
समतल आकृत्या
सिभूज चौकोन

मचत्ािध्ये मदलेल्या सिभुज चौरसाची बाजू
5cm ि किय 6cm आमि 8 cm
असल्यास क्षेत्फळ ि पररिीती काढा.

पररणमती
4 बाजुंची बेरीज

4 बाजुंची बेरीज
= 5+5+5+5
= 20 cm

क्षेिफळ
क्षेत्फळ =

1

x किय x किय

2

1

क्षेत्फळ = x किय x किय
2

=

1
2

x6x8

= 24 c𝑚2
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मचत्ािध्ये दाखमिलेल्या सिभुज चौरसाची
प्रत्येक बाजू 13cm ि किय 10cm आमि
24cm असल्यास क्षेत्फळ ि पररिीती
काढा.
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17.7 हेरॉनसूि
हे रॉन हा इमजप्तचा अलेकझां डर होता. त्यां नी
उपर्ोमजत गमिताबद्दल काही गोष्टी
सां मगतल्या आहे त. क्षेत्िापनाच्या सिस्यां िर
आधारीत पुस्तक मलमहले आहे . त्यां नी
मत्कोिाच्या क्षेत्फळामिषर्ी, त्याच्या तीन
बाजुंना व्यक्त करिारे प्रमसद्ध सुत् सां मगतले
आहे .

उदा : एका पाकयिध्ये मभंतीच्या एका बाजुच्या मभंतीिर हे उद्यान स्वच्छ ि महरिे ठे िा असे पेंटने मलमहलेले
आहे . जर त्या मभंतीच्या बाजू 15m, 11m ि 6m. असल्यास पेंट केलेल्या जागेचे क्षेत्फळ काढा.

𝑎+𝑏+𝑐

s=

=

15+11+6

=

32

2
2
2
पेंट केले ल्या जागेचे क्षेत्फळ

= 16

= √𝑠(𝑠 − 𝑎)(𝑠 − 𝑏)(𝑠 − 𝑐)
= √16(16 − 15)(16 − 11)(16 − 6)
= √16(1)(5)(10)
= √4𝑥4𝑥5𝑥5𝑥2
= 20√2𝑚2
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तुम्ही करा : एका मत्कोिाकृती जमिनीच्या बाजु 8m, 6m आमि 5m असल्यास जमिनीचे क्षेत्फळ
काढा.

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -54

हेरॉनच्या सूिाच्या सहाय्याने समस्या सोडवा.
3. AB= 3 सेंिी. BC=4 सें.िी. CD=4 सें.िी DA=5 सें.िीि AC=5
सें.िी. र्ा ABCD चौकोनाचे क्षेत्फळ शोधा.

4. एका सिभुज चौकोनी आकाराच्या शेतात 18 गार्ींना चरण्यासाठी महरिे गित आहे . सिभुज
चौकोनाची प्रत्येक बाजूची लां बी 30 िी ि त्याच्या सिाय त िोठ्या किाय ची लां बी 48 िीटर असल्यास,
प्रत्येक गार्ीला मिळिाऱ्र्ा जमिनीचे क्षेत्फळ मकती?
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मी माझे अध्ययन (आतापयांत णशकलेले स्व-अवलोकन)
णदलेले कोष्टक पूिग करा –
क्र.स.

समतल आकृत्या

क्षेिफळ

पररणमती

1

2

3

4

5

मूल्मापनाचे स्तर (माझे अध्ययन कसे आहे याबद्दल √ घालुया)
स्तर -01

स्तर -02

स्तर -03

स्तर -04

सितल आकृत्या
ओळखून नािे दे तो,
बाजू िापतो.

सितल आकृत्यां च्या
बाजूंना िापून पररमिती
काढतो.

सितल आकृत्यां ची
पररमिती ि क्षेत्फळ
दोन्ही शोधतो.

सितल आकृत्यांशी
संबंधीत सिस्या
सोडिू शकतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल णशक्षकांचा अणभप्राय

णदनांक

णशक्षकांची सही
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अध्ययन णनष्पत्ती -18 : घनाकृतीचे पार्श्गपृष्ठफळ संपूिगपृष्ठफळ व घनफळाचे सूि वापरुन
दै नंणदन जीवनामधील समस्या सोडणवण्यास णशकतात.
पूवगज्ञान : आपिास कधीकधी घनाकृती आकारातील िस्तुंच्या पृष्ठभागाना रं ग लािण्यासाठी मकंिा
दु सऱ्र्ा इतर कार्ाय साठी पार्श्यपृष्ठभागाच्या क्षेत्फळाची िामहती असिे जरुरीचे असते. कधीकधी घनाकृत्ती
तर्ार करण्यासाठी लागिाऱ्र्ा िस्तूंचे िापन असिे गरजेचे असते. अशा संदभायत पार्श्यपृष्ठभागाचे
क्षेत्फळ, बाहे रील भागाचे पार्श्यपृष्ठफळ ि संपूियपृष्ठफळां च्या सूत्ां चा िापर करुन शोधािे लागते.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -55
18.1 खालील आकृत्या पाहून णदलेल्ा प्रश्ांची उत्तरे णलहा.

1. िरील आकृत्यां ना मद्विीतीर् ि मत्मितीर् आकृत्यां िध्ये िगीकरि करा.
णद्वणमतीय आकृत्या

णिणमतीय आकृत्या

2.
सितल आकृत्या (मद्वमितीर्आकृत्या) म्हिजे कार्?
उत्तर :-

3.

मनत्यजीिनांत तुम्हाला आढळलेल्या 5 सितल आकृत्यां ची नां िे मलहा.

उत्तर :-

4.

घनाकृत्ती (मत्मितीर्आकृत्या) म्हिजे कार्?

उत्तर :5.

मनत्यजीिनात तुम्हाला आढळलेल्या 5 घनाकृतींची नां िे मलहा.

उत्तर :-
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18.2 घनाकृती (णिणमतीयआकृत्या) पररचय
सितल आकृत्या (मद्वमितीर्आकृत्या) ि घनाकृती (मत्मितीर् आकृत्या) र्ािधील फरकां ची र्ादी करा.
समतल आकृती (णद्वणमतीय आकृत्या)

घनाकृती (णिणमतीय आकृत्या)

या आकृत्यांना नावे द्या.

18.3 घनाकृती ंना (णिणमतीयआकृत्या) लागू पडिारे अंशखालील आकृत्यां च्या बाजू मशरोमबंदू तसेच पृष्ठभागां ना ओळखू शकाल का? आमि आकृतीच्या कडां ची
संख्या, मशरोमबंदूची संख्या तसेच पृष्ठभागां ची संख्या शोधू शकाल का?
कडां ची संख्या 12- AB, BC, CD, EF, FH,
GH, GE, AE, CG, DH, BF
मशरोमबंदूची संख्या 08- A, B, C, D, E, F, G, H
पृष्ठभागां ची संख्या 06- ABCD, EFGH, ACEG,
BDHF, CDHG, ABEF

कडां ची संख्या –
मशरोमबंदूची संख्या –
पृष्ठभागां ची संख्या -
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18.4 दै नंणदन जीवनात णदसिाऱ्या घनांची उदाहरिे प्रत्येक चौरसाची लांबी 1 सें.मी. आहे.

घनाचे गुिधमग –
1. घनािध्ये 6 पृष्ठभाग असतात.
2. संिुख पृष्ठभाग सिां तर ि एकरुप
असतात.
3. दोन पृष्ठभाग एकिेकां ना 900
कोनातछे दतात.

घनािधील एकूि चौरसां ची संख्या :करुन पहा – चौरसाकृती कागद घनाचे पार्श्यपृष्ठफळ = 4a2
एकािर एक रचल्यास घन तर्ार होऊ घनाचे संपूियपृष्ठफळ = 6a2
शकतो का?
घनाचे घनफळ = a3
खालील समस्या सोडवा –
1.एका घनाची प्रत्येक बाजू 6 सें.िीअसल्यास त्याचे पाियपृष्ठफळ, संपूियपृष्ठफळ ि घनफळ काढा.
घनाचे पार्श्यपृष्ठफळ = 4a2 = 4 x 6 x 6 = 144 cm2
घनाचे संपूियपृष्ठफळ = 6a2 = 6 x 6 x 6 = 216 cm2
घनाचे घनफळ = a3 = 63 = 6 x 6 x 6 = 216 cm3
2. एका घनाची प्रत्येक बाजू 8 सें.िी. असल्यास त्याचे पार्श्यपृष्ठफळ, पृष्ठफळ ि घनफळ काढा.

3. एका घनाचे पृष्ठफळ 96 सें.िी2. असल्यास त्याचे घनफळ काढा.
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4. एका घनाचे संपूियपृष्ठफळ ि घनफळाचे गुिोत्तर 2:3 असल्यास घनफळ ि पार्श्यपृष्ठफळ काढा.

पुढील समस्या सोडवा –
एका घनाकृती पेटीची प्रत्येक बाजू 5 सें.िी
असल्यास त्याचे पार्श्यपृष्ठफळ काढा.

एका साखरे च्या प्रत्येक स्फमटकाची बाजू 3 सें.िी
असल्यास दोन स्फटीकां चे घनफळ काढा.

िुलां च्या खेळण्यातील घनाची प्रत्येक बाजू
2सें.िी असल्यास तीन घनां चे घनफळ काढा.
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करुन पहा – आर्ताकार कागद एकािर एक रचल्यास
घनार्त तर्ार होऊ शकतो का?
घनायत
18.5: दै नंणदन जीवनात आढळिाऱ्या घनायताची उदाहरिे :

घनायताचे गुिधमग :
1. घनार्ताला 6 पृष्ठभागअसतात, संिुख पृष्ठभाग परस्परां ना सिान असतात. घनार्तािध्ये लां बी (l),
रुंदी (b), ि उं ची (h) अशी तीन िापने असतात.
2. घनार्ताला 8 मशरोमबंदू 12 कडा असतात.
3. सिय पृष्ठभाग एकिेकां ना 900 च्या कोनात छे दतात.
घनार्तािध्ये असिाऱ्र्ा आर्तां ची संख्या :
A िापाचे 2 आर्त (2A)
B िापाचे 2 आर्त (2B)
C िापाचे 2आर्त (2C)
एकूि 6 आर्त असतात.

घनार्ताचे पार्श्यपृष्ठफळ

= 2lb + 2lh

घनार्ताचे संपूियपृष्ठफळ

= 2lb + 2lh + 2bh
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घनार्ताचे घनफळ
= lxbxh
1) एका घनार्ताची लांबी 15 से.िी. रुंदी 10 सें.िी, उं ची 8 सें.िी. असल्यास त्याचे पार्श्यपृष्ठफळ,
संपूियपृष्ठफळ ि घनफळ शोधा.

2) एका घनार्ताची लां बी 12 से.िी. रुंदी 8 सें.िी, उं ची 6 सें.िी. असल्यास त्याचे पाियपृष्ठफळ,
संपूियपृष्ठफळ ि घनफळ काढा.

पुढील समस्या सोडवा –
एका काडीपेटीचे िापन 4 से.िी. x2.5 सें.िी,
x1.5 सें.िी. आहे . अशा 12 काडीपेटी असलेल्या
एका पेटीचे घनफळ काढा.

एका पुठ्ठ्याच्या पेटीची लां बी 8 से.िी. रुंदी 3
सें.िी, उं ची 4 सें.िी. असल्यास अशा 8 पेटींचे
पार्श्यपृष्ठफळ काढा.
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वृत्तणचती
वृत्तणचतीचे पार्श्गपृष्ठफळ –

आर्ताकृती कागदाची लां बी = िृत्तमचतीच्या पार्ाची पररमिती 1 = 2πr
आर्ताकृती रुंदी

= िृत्तीमचतीची उं ची = h

आर्ताचे क्षेत्फळ

=lxb
= 2πr x h
= 2πrh चौरस एकक
वृत्तणचतीचे पार्श्गपृष्ठफळ = 2πrh चौरस एकक

वृत्तणचतीचे एकूि पृष्ठफळ –

िृत्तमचतीचे एकूि पृष्ठफळ = िृत्तमचतीचे पार्श्यपृष्ठफळ + दोन सितल ितुयळां चे क्षेत्फळ
िृत्तमचतीचे एकूि पृष्ठफळ = 2πrh + 2 x πr 2
= 2πr (h + r)
िृत्तमचतीचे एकूि पृष्ठफळ = 2πr (r + h)चौरस एकक
वृत्तणचतीचे घनफळ :
िृत्तमचतीचे घनफळ : πr 2 h घन एकक
िृत्तमचती आमि िृत्तमचतीकार पाईप सािुग्रीच्या सहाय्याने करुन पहा.
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18.6 खालील वृत्तणचतीसाठी पार्श्गपृष्ठफळ, एकूि पृष्ठफळ, घनफळ शोधा.
वृत्तणचती

वृत्तणचतीचे
पार्श्गपृष्ठफळ

वृत्तणचतीचे
एकूि पृष्ठफळ

वृत्तणचतीचे घनफळ

खालील उदाहरिे सोडवा.
1. िृत्तमचतीच्या आकाराच्या स्तंभाचा व्यास 50 सें.िी. आमि उं ची 3.5 सें.िी. आहे . त्या स्तंभाच्या
बाह्यभागाला रं ग लािण्यासाठी रु.12.50 चौरस िीटर र्ा दराने र्ेिारा खचय काढा.

2. एका िृत्तमचतीच्या आकाराच्या पात्ाच्या पार्ाची पररमिती 132 सें .िी. आमि त्याची उं ची 25 सें.िी.
असल्यास त्यािध्ये सािाििाऱ्र्ा पाण्याचे प्रिाि मलटरिध्ये काढा.
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शंकू
l = मतरकस उं ची, h= लंब उं ची, r = शंकूच्या पार्ाची मत्ज्या
l = √h2 + r 2
शंकूचे पार्श्यपृष्ठफळ = πrl
शंकूचे संपूियपृष्ठफळ = πr(r + l)
शंकूचे घनफळ

=

1
3

πr 2 h

18.7
1) शंकूची मतरकस उं ची 10 से.िी. आमि पार्ाची मत्ज्या 7 सें.िी, असल्यास त्याचे पार्श्यपृष्ठफळ,
पूियपृष्ठफळ काढा.

2) शंकूची मतरकस उं ची 8 से.िी. आमि पार्ाची मत्ज्या 3.5 सें.िी, असल्यास त्याचे पार्श्यपृष्ठफळ,
पूियपृष्ठफळ काढा.

3) शंकूची उं ची आमि मतरकस उं ची क्रििार 21 सें.िी, आमि 28 सें.िी, आहे . शंकूचे घनफळ काढा.
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खालील दै नंणदन जीवनातील समस्या सोडवा.
1) शंकाकृती आकाराची उं ची 8 सें.िी, मत्ज्या
3.5 सें.िी, असल्यास त्यािध्ये भरल्या जािाऱ्र्ा
आईसमक्रिचे प्रिाि काढा.

2) शंकाकृती आकाराची उं ची 8 सें.िी, मत्ज्या
3.5 सें.िी, असल्यास त्याचे पूियपृष्ठफळ काढा.

3) टोपीची मतरकस उं ची 7 सें.िी, आमि पार्ाची
मत्ज्या 3.5 सें.िी, असल्यास अशा 6 टोप्यां चे
पूियपृष्ठफळ काढा.
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गोल
आपल्या सभोिती असिाऱ्र्ा गोलाकार िस्तु – चेंडू, गोटी……

18.8
गोलाचे पृष्ठफळ:
एका गोलाकार िस्तुभोिती दोरा गुंडाळल्याने गोलाच्या पृष्ठफळाचे सूत् शोधता र्ेते.
• एक रबरी चेंडू घेऊन त्याच्या एका टोकाला एक ब्लखळा टोचिे.
• ब्लखळ्याचा आधार घेऊन चेंडू सभोिती दोरा गुंडाळा ब्लखळ्याच्या सहाय्याने दोऱ्र्ाचा शेिट करा.
• संपूियपिे दोरा गुंडाळल्यानंतर दोऱ्र्ािर प्रारं भ आमि अंत्यमबंदूिर खूि करा.
• चेंडूच्या पृष्ठभागाकार गुंडाळलेला दोरा व्यिब्लस्थतपिे काढा.
पूिय दोऱ्र्ाची लां बी िोजा.
• दोऱ्र्ाचे चार सिान भाग करा. (कापा)
• चेंडूचा व्यास िोजून त्याची मत्ज्या शोधा.
• एका कागदािर चेंडूच्या मत्ज्येच्या लां बी इतकीच मत्ज्या असलेली चार ितुयळे रचा.
• प्रत्येक ितुयळाला एकेक दोऱ्र्ाने आकृतीत दाखमिल्याप्रिािे भरा.
• एका गोलाचे पृष्ठफळ = 4 x ितुयळाचे क्षेत्फळ = 4πr 2
• एका गोलाचे संपूिय पृष्ठफळ = 4 x ितुयळाचे क्षेत्फळ = 4πr 2
गोलाचे संपूिगपृष्ठफळ, त्याला समाणवष्ट असलेल्ा वृत्तणचतीच्या पृष्ठफळाशी समान असते.
येथे गोल व वृत्तणचतीच्या णिज्या समान असतात आणि वृत्तणचतीची उं ची ही गोलाच्या व्यासाशी
समान असते.
गोलाचे घनफळ =

4
3

πr 3
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1. मत्ज्या 7 से.िी. असलेल्या एका गोलाचे पृष्ठफळ काढा.

2. एका गोलाचे पृष्ठफळ 154 से.िी2. असल्यास त्याचे घनफळ काढा.

3. व्यास 42 से.िी. असलेल्या एका गोलाचे घनफळ काढा.

खालील उदाहरिे सोडवा.
मदलेल्या चेंडूचा व्यास 14 सें.िी. असल्यास
त्याचे पूियपृष्ठफळ काढा.

मदलेल्या चेंडूची मत्ज्या 3.5 सें.िी. असल्यास
सिय चेंडूचे घनफळ काढा.
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अधगगोल
एका गोलाचे दोन सिान भाग केल्यास मिळालेली आकृत्ती अधयगोल.
अधगगोलाचे गुिधमग :1. अधयगोलाला एक िक्र बाजू असते.
2. अधयगोलाची दु सरी बाजू (पार्ा) सपाट ितुयळाकार असते.
3. अधयगोलाच्या पृष्ठभागािरील कोिताही मबंदू गोलाच्या पार्ाच्या केंद्रापासून सिान
अंतरािर असतो.
अधयगोलाचे पार्श्यपृष्ठफळ

=
=
=

अधयगोलाचे संपूियपृष्ठफळ =

गोलाचे संपूियपृष्ठफळ
4πr2

2

2

2πr 2
अधयगोलाच्या िक्र बाजूचे क्षेत्फळ + ितुयळाकार पार्ाचे क्षेत्फळ

=

2πr 2 + πr 2

=

3πr 2

अधयगोलाचे घनफळ =

2
3

πr 3

18.9
1) मत्ज्या 7 सें.िी. असलेल्या एका अधयगोलाचे संपूियपृष्ठफळ काढा.

2) मत्ज्या 14 सें.िी. असलेल्या एका अधयगोलाचे पार्श्यपृष्ठफळ काढा.

3) एका अधयगोलाकार पात्ाचा व्यास 10.5 सें.िी. आहे . त्यािध्ये मकती मलटर दू ध साठमिता र्ेते?
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समस्या सोडवा.
1. एका अधयगोलाकार िाटीचा व्यास 28 से .िी.
असल्यास त्यात मकती मलटर फळां चा रस साठमिता
र्ेतो?

2. एका अधयगोलाकार िाटीचा व्यास 14 से .िी.
असल्यास मचत्ािध्ये असिाऱ्र्ा सिय िाटीिध्ये मकती
प्रिािात ऊसाचा रस साठमिता र्ेतो?

मी, माझे अध्ययन (आतापयांत णशकलेले स्व-अवलोकन)
खाली मदलेले कोष्टक पूिय करा.
घनाकृती

पार्श्गपृष्ठफळ

संपूिगपृष्ठफळ
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घनफळ

मूल्मापनाचे स्तर (माझे अध्ययन कसे आहे याबद्दल √ घालुया)
स्तर -01

स्तर -02

स्तर -03

स्तर -04

घनाकृतींना
ओळखून
नां िे दे तो.

घनाकृतीचे पार्श्यपृष्ठफळ
संपूियपृष्ठफळ आमि
घनफळाचे सूत् सां गतो.

िापन मदल्यास
उदाहरिे
सोडमितो.

सियघनाकृतींचेपृष्ठफळ,
घनफळां चा उपर्ोग सिस्या
सुलभररतीने सोडमिण्यास करतो.

माझ्या अभ्यासाबद्दल णशक्षकांचा अणभप्राय

णदनांक

णशक्षकांचीसही
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अध्ययन णनष्पत्ती -19 : िामहती संग्रहीत करून सादरीकरि करतात. िारं िारता-मितरि तक्ता
तर्ार करतात.
पूवगकल्पना: िानिाच्या जीिनाशी संबंधीत घटना, आकडे िारीच्या संख्या अथिा इतर स्वरूपातील
मनमदय ष्ट उद्दे शर्ां च्या संग्रहाला संख्याशास्त्र म्हितात. संग्रहीत िामहतीद्वारे अथयपूिय मनष्कषय काढिे हे
आिश्यक आहे दु सऱ्र्ा िाक्यात संख्याशास्त्र हा शब्द एकिचनाच्या स्वरूपात असून ज्याचा अथय एक
मिषर् ज्यात िामहती संग्रहीत करिे, त्याचे सादरीकरि, त्याचा सुक्ष्म अभ्यास करून अथयपूिय अनुिान
काढिे असा होतो िामहती कोष्टकाच्या स्वरुपात मलमहिाच्या पध्दतीला िारं िारता मितरि तक्ता (कोष्टक)
म्हितात. िामहतीची गटात मिभागिी केली जाते. र्ा गटां ना िगय अथिा संभाग श्रेिी म्हितात आमि
व्याप्तीला िगय व्याप्ती म्हितात.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -63

19.1 ही माणहती संग्रहीत करा
तुिच्या िगायतील 20 मिद्यार्थ्ां ची उं ची िोजा ि मनरीक्षि भरा.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1) तुिच्या इर्त्तेतील 20 मिद्याथां च्या िजनाची नोंद करा.
19.2 वरील माणहतीला अनुसरुन णदलेल्ा प्रश्ांची उत्तरे णलहा.
1.
सिाय त जास्त आमि सिायत किी उं ची सां गा.
2.

सिाय त जास्त आमि सिायत किी िजन सां गा.

19.3 तुिच्या इर्त्तेिधील 10 मित्ां नी एका घटकपरीक्षेत 6 मिषर्ािध्ये मिळमिलेल्या गुिां चा संग्रह
करुन कोष्टकािध्ये भरा. मदलेल्या प्रश्ां ची उत्तरे मलहा.
क्र.
सं

णमिांची नांवे
मराठी

णवषयामध्ये णमळणवलेले गुि
इं क्लिश कन्नड गणित णवज्ञान समाज

129

एकूि

1) अमत जास्त आमि अमत किी मिळमिलेले गुि कोिते आमि कोिी मिळमिले?

2) गमित मिषर्ािध्ये अमत जास्त आमि अमत किी मिळमिलेले गुि कोिते?

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -64

19.4 नोव्हें बर िमहन्यातील 10 मदिसां चे तापिान मडग्री से. िध्ये मदलेले आहे . ते एक कोष्टक रचून
एकत्ीकरि करा.
25, 30, 31, 28, 25, 30, 25, 31, 31, 31

वारं वारता तक्ता
19.5 1) एका इर्त्तेतील 20 मिद्यार्थ्ां च्या आिडीच्या मिषर्ाचा तक्ता पुढीलप्रिािे आहे . त्याचे मनरीक्षि
करून प्रश्ां ची उत्तरे द्या.
1) मिद्यार्थ्ां चा जास्त आिडता मिषर् कोिता?

णवषय

गितीखुिा

ख्या

उ:2) गमित मिषर् आिडिाऱ्र्ा मिद्यार्थ्ां ची
संख्या मकती?

णवद्यार्थ्ाांचीसं

कला
___________

7
___________

गमित

उ:-

3) किी आिडता मिषर् असिाऱ्र्ा मिद्यार्थ्ां ची
मिज्ञान
संख्या मकती आमि तो मिषर् कोिता ?
___________
उ:इं ब्लिश
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______________
5
6

______________

______________
3

2) 30 लोकां चे िर् मदले आहे . प्रत्येक गटाची व्याप्ती 10 असू द्या. िां रिारता दशयक तक्ता पूिय करा आमि
खालील प्रश्ां ची उत्तरे द्या.
5, 65, 62, 48, 5, 23, 17, 40, 30, 30, 30, 51, 5, 17, 17, 39, 23, 48, 40, 65, 65, 62, 5, 5, 17, 62,
5, 5,17, 62, 51, 23, 48, 40
वयोगट

गिती

लोकसंख्या

1) 10 िषां खालील िुलां ची संख्या मकती ?

खुिा
0-10
10-20

2) 30 ते 40 िषे िर्ोगटातील लोकसंख्या मकती?

20-30
30-40

3) 50 िषाय खालील लोकसंख्या मकती?

40-50
50-60

4) 20 ते 40 िर्ोगटातील लोकसंख्या मकती?

60-70
एकूि लोकसंख्या
3) 25 मिद्यार्थ्ां नी एकूि 100 गुि असलेल्या गमित मिषर्ाच्या परीक्षेिध्ये खालील प्रिािे क्रििार गुि
मिळमिले आहे त - 54, 42, 68, 56, 62, 71, 78, 51, 72, 53, 44, 58, 47, 64, 41, 57, 89, 53, 84,
57, 89, 53, 84, 57, 61. व्याप्ती 10 घेऊन िारं िारता दशयक तक्ता तर्ार करा.
प्रश्ांची उत्तरे णलहा
1) गमित परीक्षेत 30 ते 40 च्या आत गुि
मिळमिलेल्या मिद्यार्थ्ां ची संख्या मकती ?
2) गमित परीक्षेत 40 पेक्षा जास्त गुि
मिळमिलेल्या मिद्यार्थ्ां ची संख्या मकती?
3) गमित परीक्षेत मिळमिलेले जास्त गुि कोित्या
संभाग श्रेिीत र्ेतात?
4) गमित परीक्षेत मिळमिलेले किी गुि कोित्या
संभाग श्रेिीत र्ेतात?
जास्त अभ्यासाकररता इयत्ता 9 वीच्या पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय 14.1 आणि 14.2 सोडवा.

131

मी माझे अध्ययन (आतापयांत णशकलेले स्व-अवलोकन)
1) तुिच्या 10 मित्ानी गमित घटक पररक्षेिध्ये मिळमिलेल्या गुिां चा संग्रह करा.
2) िरील संग्रहीत िामहतीनुसार जास्त आमि किी गुि कोिते आमि कोिी मिळमिले ते सां गा.
3) 25 मिद्यार्थ्ां नी मिळमिलेले गुि खालीलप्रिािे आहे त.
45, 47, 60, 66, 62, 74, 75, 45, 72, 52, 54, 68, 47, 61, 40, 57, 79, 53, 88, 77, 69, 43, 84,
59, 61 व्याप्ती 10 घेऊन िारं िारता दशयक तक्ता तर्ार करा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते √ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
स्तर-02
आपल्या दै नंमदन
संग्रहीत सािुग्रीचे
जीिनातील
काही मनमदय ष्ट
आकडे िारीच्या
िामहतीला अनुसरुन
संख्या, संबंधीत घटना
िगीकरि करतो.
ओळखून त्यां चा संग्रह
करतो.

स्तर-03
अमत जास्त
िामहतीचा संग्रह
असल्यास संभाग
श्रेिी तर्ार करुन
मिश्लेषि करतो.

स्तर-04
संग्रहीत सािुग्रीचे मनरीक्षि
करुन, मिश्लेषि करुन
प्रश्ां ची उत्तरे मलहीतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती -20 : संग्रहीत िामहती मिमिध प्रकारच्या आलेखाद्वारे दशयमितात.

पूवगज्ञान :
असे म्हटले जाते की हजार शब्दां पेक्षा एक मचत् चां गले. नेहिी दोन घटकां च्या तुलना आलेखाद्वारे
दशयमिल्या जातात. त्यािुळे सादरीकरि सिजण्यास सोपे जाते.
णचिालेख : मदलेली िामहती काही मचन्हां चा िापर करून मचत्िर् रूपात दशयमितात.
स्तंभालेख : मदलेल्या िामहतीिरून एक सिान रुंदी ि त्यां ची उं ची मकंितीच्या प्रिािात घेऊन
आर्ताकार स्तंभाच्या रूपात दशयमितात.
दु हेरी स्तंभालेख (णद्वस्तंभालेख) : र्ा स्तंभालेखात एका पाठोपाठ एक मदलेले दोन िामहतीचे गट
दशयमिले जातात.
वतुगळालेख णकंवा णिज्यांतर खंडालेख : र्ा आलेखात एक पूिय ितुयळ आमि त्याचे भाग र्ािधील संबंध
दशयमितात.
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -65

20.1:-जोड्या जुळवा
अ

आ

मचत्ालेख

दु हेरी स्तंभालेख

मत्ज्यां तर खंडालेख

स्तंभालेख
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20.2 : 1) कनाय टक पब्लिक स्कूल बन्नीकोडू शाळे िधील 300 मिद्यार्थ्ां च्या आिडत्या खेळां चे मििरि
खालील आलेखात दशयमिले आहे र्ािरून मदलेल्या प्रश्ां ची उतरे मलहा.
1
2

1) मक्रकेट खेळ आिडिाऱ्र्ा एकूि मिद्यार्थ्ां ची
संख्या मकती ?

3

2) टे मनस खेळापेक्षा किी आिडिारे खेळ
कोिकोिते?
3) बॅडमिंटन खेळापेक्षा ब्लस्विींग खेळ मकती जास्त
मिद्यार्थ्ां ना आिडतो?
4) स्तंभाची उं ची कोिते प्रिाि दशयमिते?

5. िरील स्तंभालेखािरून तुम्हाला कोिती िामहती मिळते?

6. स्तंभालेखािध्ये कोित्याही स्तंभाचे स्थान बदलले तर त्यािरून त्याची िामहती बदलते का? कारि
द्या.

2) मिद्यानगरिधील 70 लोक त्यां च्या प्रिासासाठी मिमिध िाहतूक संपकय साधने िापरतात. कोष्टकािध्ये
ते प्रिासासाठी िापरत असलेल्या िाहनां ची आमि मकती लोक त्यां चा िापर करतात र्ाची िामहती मदली
आहे ही िामहती दशयमििारा स्तंभालेख काढा.
वाहतूक संपकग साधने

कार

बस

दु चाकी

सायकल

ररक्षा

लोकसंख्या

4

27

11

20

8

3) सरकारी हार्स्कूल गुत्तुरु शाळे तील इर्त्ता 8 िी मिद्यार्थ्ां च्या जन्माचे िमहने हा स्तंभालेख दशयमितो.
त्याचे मनरीक्षि करून िारं िारता दशयक तक्ता तर्ार करा आमि खालील प्रश्ां ची उत्तर मलहा.

शि
द्या
र्थ्ाां
ची
सं
ख््ा

िमहना
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िारं िारता दशयक तक्ता

1) कोित्या िमहन्यात सिाय मधक मिद्याथी जन्माला आले आहे त?
2) कोित्या िमहन्यात सिाय त किी मिद्याथी जन्माला आले?
3) र्ा स्तंभालेखािरून कोिती िामहती मिळते?
4) कोित्या िमहन्यात जन्मलेल्या मिद्यार्थ्ां ची संख्या 4 आहे ?
5) एका िषाय त जन्माला आलेल्या मिद्यार्थ्ां ची संख्या मकती?

शिर्थ्ाांची संख््ा

20.3 आकृत्ती 1 आमि 2 िधील फरक लक्षात घ्या दोन्ही आकृतीिधील फरकाबद्दल मशक्षकां सोबत चचाय
करा.

अध्ययन पणिका/वकगणर्ट - 66

आकृत्ती 1: पाणहले ले अंर् णलहा.

आकृत्ती 2: 1. र्ेथे संभागश्रेिी आडव्या अक्षािर मदसून र्ेते.
2. स्तंभां ची उं ची प्रत्येक संभागश्रेिीची िारं िारता दशयमिते.
3. मशिार्, एक गट ि त्यापुढील गटािध्ये अंतर नसल्यािुळे स्तंभािध्ये अंतर
नाही र्ाला महस्ट्ोग्रॅि म्हितात जो आलेखाद्वारे दशयमिताना सातत्य संभागश्रेिीतील संग्रहीत
िारं िारता दशयमिण्यासाठी केला जातो.
वरील दोन्ही आकृतीतील फरकावर चचाग करा.
िरील दोन्ही आकृत्या लक्षात घ्या. िामहती दोन्हीिध्ये कशी िेगिेगळ्या प्रकारात व्यक्त केली आहे ?
मिचार करून त्याची र्ादी तर्ार करा.
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2) गेल्या पाच िषायत कन्नड शाळे िध्ये मिमिध भागात आर्ोमजलेल्या कार्यक्रिां ची संख्या र्ा महस्ट्ोग्रॅििध्ये
दशयमिलीआहे . त्याची नोंद घेऊन खालील प्रश्ां ची उत्तरे मलहा.
1) महस्ट्ोग्रॅिचा िारं िारता दशयक तक्ता तर्ार करा
का
्यक्र
मां
चीसं
ख््ा

1994 िषाय पर्ंत कोितेही कार्यक्रि झाले नाहीत असे ही िक्ररे षा दशयमिते.
1. कोित्या शैक्षमिक िषाय त सिाय मधक कार्यक्रि झाले आहे त?

िषय

2. 1999-2000 आमि 1995-1996 िषायिध्ये झालेल्या कार्यक्रिातील फरक मकती आहे ?

3. 7 िषाय िध्ये झालेले एकूि कार्यक्रि मकती?

3) कोित्या प्रकारचा आलेख िामहतीसाठी र्ोग्य आहे ? मिचार करा, चचाय करा आमि मलहा.
दै नंमदनि
जुरी (रु)

75-100

100-125

125-150

150-175

175-200

200-225

225-250

कािगारां
चीसंख्या

45

35

55

30

50

125

140

20.4 िरील िामहती दु सऱ्र्ा स्वरूपात दशयमिण्याचा मिचार करूर्ा...
हा (महस्ट्ोग्राि) नकाशा लक्षात घ्या

का्य
क्र

1. महस्ट्ोग्राि आर्ताच्या िरील बाजूस िध्यमबंदू B,C,D,E आमि दशयिा.
2. आर्ताच्या िरील बाजूस असलेल्या िध्यमबंदूना अनुक्रिाने एका
रे षाखडां ने जोडल्यानंतर BCDEF ही आकृती मिळते.

मां
चीसं
ख््ा

3. संभागश्रेिी 1995-1996 च्या आधी आमि संभागश्रेिी 1999-2000 च्या नंतर शुन्य िारं िारता
मिळमिली. त्यां च्या िध्यमबंदूना अनुक्रिे A आमि G म्हिून दशयिा बहुभुजाकृती पूिय करता र्ेईल.
4. र्ा िामहतीिर आधारीत ABCDEFG ही िारं िारता बहुभुजाकृती तर्ार होते.
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4. एका रोपाची 40 पानां ची लां बी मिमलिीटरच्या प्रिािात िोजली आमि त्यापासून मिळालेली िामहती
खालील कोष्टकात मदली आहे .
खालील प्रश्ां ची उत्तरे मलहा.
लां बी िी.िी. िध्ये

118-126

127-135

136-144

145-153

154-162

163-171

172-180

पानां ची संख्या

3

5

9

12

5

4

2

1. िामहतीच्या आधारे महस्ट्ोग्रॅि काढा. (सूचना: संभागश्रेिी सातत्य िगायत बदलून घ्या).
2. महच िामहती सादर करण्यासाठी आिखी एखादा उपर्ुक्त आलेख आहे का?
3. 153 िी.िी. लां बी असिाऱ्र्ा पानां ची संख्या सिाय मधक आहे हा मनष्कषय खरा आहे का? कारि कार्?
4.तुम्ही र्ाप्रिािेच दु सऱ्र्ा कोित्याही रोपाच्या पानां ची लां बी िोजून िारं िारता दशयक तक्ता आमि र्ोग्य
आलेख काढा.
अमधक अध्यर्नासाठी इ. 9 िी पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्यार् 14.3 सोडिा.
मी माझे अध्ययन (आतापयांत णशकलेले स्व-अवलोकन)
1.

िारं िारता मितरिाचा महस्ट्ोग्रॅि काढा.

2.

संभागश्रेिी
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
मदलेल्या िारं िारता मितरि तक्त्याच्या आधारे िारं िारता बहुभुजाकृती काढा.
संभागश्रेिी
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60

िारं िारता
5
7
8
6
3
िारं िारता
6
3
7
8
2
5

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01

स्तर-02

स्तर-03

स्तर-04

आलेखां चे प्रकार
सिजून घेतो.

आलेख पाहून
त्याप्रिािे रचना
करतो.

मदलेली िाहीती
आलेख स्वरुपात
िां डतो.

आलेख काढू न मनरीक्षि
करुन मदलेल्या प्रश्ां ची उत्तरे
मलहीतो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही
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अध्ययन णनष्पत्ती -21 : अवगीकृत सामुग्रीसाठी केंणद्रय कलाची मापने काढतात.

पूियज्ञान :
िध्य:
िध्यां क :
बहुलक :

अिगीकृत सािुग्रीची केंमद्रर् कलाची िापने तीन आहे त िध्य, िध्यां क आमि बहुलक
सिय मनरीक्षकां च्या मकंितीच्या बेरजेला एकूि मनरीक्षिाच्या संख्येने भागून िध्य मिळमिता
र्ेतो
हे सिाय त िध्ये असिारे मनरीक्षिाचे पद असते
सिाय त जास्त िेळा र्ेिाऱ्र्ा मनरीक्षिाचे पद
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -67

21.1 या प्रश्ांची तुमच्या णमिांसोबत चचाग करा
1) तुम्ही तुिच्या दै नंमदन जीिनात केला असाल, िाचला असाल, पामहला असाल र्ाप्रिािे उत्तर मदला
ही असाल होर्
नां ... तर खाली मदलेल्या मिधानां चे मनरीक्षि करून मिचार करून मनियर् मलहा.
1. आनंद दररोज सुिारे 6 तास झोपतो.
2. संगीता दररोज सुिारे 5 तास िाचनात घालिते.
3. दरिषी उन्हाळ्यात तापिान 400C च्या आसपास असते.

2) रोमहत शिाय ने 6 T20 सािन्यात पुढीलप्रिािे धािा केल्या आहे त. 36, 35, 50 46, 60, 55 त्यां नी
केलेल्या सरासरी धािा मकती आहे त? प्रश्ािर मिचार करा, चचाय करा आमि मलहा.
1. प्रत्येक सािन्याच्या धािापेक्षा सरासरी िोठी का आहे ?
2. प्रत्येक सािन्याच्या धािापेक्षा सरासरी लहान का आहे ?
3. तर सरासरी संख्या म्हिजे कार् ?
4. र्ाप्रकारचे दू सरे एक उदाहरि द्या.
21.2 नमुन्याप्रमािे तुम्ही करा
1) 3,6,9,57
सरासरी (िध्य) =

30
5

2) 11, 15, 16, 25, 9, 7, 13, 5

ΣX
N

=

3+6+9+5+7
5

सरासरी =

=

ΣX

=

N
11+15+16+25+9+7+13+5

=6

8

101
= 12.62
8
4) 5, 8, 3, 7, 4, 6, 8, 2
=

3) 6, 5, 8, 4, 9
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5) मचत्ािध्ये 10 मिद्यार्थ्ां ची उं ची मदलेली आहे उं चीची सरासरी काढा.

6) तुिच्या 8 घटक पररक्षेची सरासरी काढा

7) पमहल्या 6 र्ोग्य नैसमगयक संख्यां ची सरासरी (िध्य) शोधा.

8) एका शहरातील आठिड्याच्या 7 मदिसातील पािसाचे प्रिाि (mm) पुढीलप्रिािे नोंदमिले आहे .
मदिस

सोििार

िंगळिार

बुधिार

गुरुिार

शुक्रिार

शमनिार

रमििार

पािसाचे प्रिाि (mm)

0.0

12.2

2.1

0.0

20.5

5.5

1.0

1. आठिडर्ाचे पािसाचे सरासरी प्रिाि काढा.

2. मकती मदिस पािसाचे प्रिाि सरासरी पािसाच्या प्रिािापेक्षा किी होते ?
अध्ययन पणिका/वकगणर्ट -68

22.3 मध्यांक
निुन्याप्रिािे तुम्ही करा
4. 1. 9, 12, 6, 10, 15

2. 5, 14, 22, 35, 20, 15, 6 आमि 28

5. चढत्या क्रिात मलमहल्यास 6, 9, 12, 15, 20

चढत्या क्रिात मलमहल्यास

12 मदलेल्या संख्येच्या िध्यभागी आहे

5, 6, 14,

िध्यां क = 12

15, 20, 22, 28, 35,

15,20 मदलेल्या संख्येच्या िध्यभागी आहे
(15+20)
िध्यां क =
= 17.5
2

नमुना उदाहरिे लक्षात घ्या तर मध्यांक म्हिजे :
1) 5,3,4,8,12,18,21

2) 9,17,3,5,11,6,13

2) 23,26,35,45,56,65

4) 12,6,8,32,25,37,10,5,45
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5) मक्रकेट िामलकेच्या 10 सािान्यात केलेल्या धािा पुढीलप्रिािे आहे त िध्यां क काढा
240, 100, 120, 161, 140, 126, 180, 200, 140, 134
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21.4 बहुलक
1) नोव्हें बर िमहन्यातील 10 मदिसां चे तापिान मडग्री सेब्लिर्सिध्ये मदले आहे . तर बहुलक काढा.
25,30, 31, 28, 25, 30, 25, 31, 31, 31.

2) 10 मिद्यार्थ्ां चे गमित घटक, पररक्षेिध्ये मिळमिलेले अंक खालीलप्रिािे आहे त. बहुलक काढा.
8,9,7,5, 8, 9, 6, 9,5,3
3) बहुलक काढा
1) 5,3,4,8,12,18,21

2) 9,17,3,5,11,6,13

3) 23,26,35,45,56,65

4) 12,6,8,32,25,37,10,5,45

मी माझे अध्ययन (आतापयांत णशकलेले स्व-अवलोकन)
1) पमहल्या 8 नैसमगयक संख्यां ची सरासरी (िध्य) काढा.
2) मक्रकेट िामलकेतील 10 सािन्यां िध्ये केलेल्या धािा पुढीलप्रिािे आहे त िध्यां क काढा.
125, 132, 142, 156, 165 173, 185, 197, 201, 223
3) 10 मिद्यार्थ्ां नी गमित घटक पररक्षेत मिळमिलेले गुि पुढीलप्रिािे आहे त. बहुलक काढा.
5,6,8,5,9,3,4,2,1,10.
मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते√ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
अिगीकृत
सािुग्रीचे केंद्रीर्
कलाची िापने
शोधतो.

स्तर-02
सािुग्रीचे िगीकरि
करुन केंद्रीर्
कलाची िापने
शोधतो.

स्तर-03
सािुग्रीचे िगीकरि
करुन केंद्रीर् कलाची
िापने काढतो, मििरि
करतो.

स्तर-04
सािुग्रीचे िगीकरि करुन
केंद्रीर् कलाची िापने
काढतो, मििरि करतो,
मिश्लेषि करतो.
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णदनांक:

णर्क्षकांची सही.
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अध्ययन णनष्पत्ती -22 : संभाव्यतेची मूळ संकल्पना समजून घेतात.

दै नंणदन जीवनात आपल्ाला अशी काही वाक्ये ऐकू येतात
1. र्ामदिशी उकाडा भरपूर आहे पाऊस पडण्याची शक्यता आहे
2. बहुतेक राजू इर्त्ता 9 िी िध्ये सिोच्च श्रेिी मिळिू शकेल
3. र्ा िमहन्याच्या अखेरीस परीक्षा होण्याची शक्यता आहे .
िरील मिधाने कोितीही घटना मनमितपिे सां गतात का? नाही, र्ािध्ये बहुतेक शंका, जास्त शक्यता, संधी
इत्यामद शब्द घटनेची अमनमितता असिाऱ्र्ा मठकामि िापरतात. अशा मनमितपिे सां गता न र्ेिाऱ्र्ा
घटनां ना संभिनीर् घटना मकंिा संभाव्यता म्हितात
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िर मदलेल्या मिधानां प्रिािे सािान्यपिे िापरल्या जािाऱ्र्ा काही घटनां ची र्ादी तर्ार करा
संभाव्यता ही पुढे काय घडे ल याचा पररमाि वाचक अंदाज लावण्याची संकल्पना आहे.
22.1: एका नाण्याला 10 वेळा वर हवेत उडणवल्ावर नाण्याची छापा (head) व काटा (tail)
बाजू वर पडण्याची संख्या नोंद खालील तक्यात भरा.
नािे िर
फेकण्याची
संख्या
पमहल्या िेळी

नािे िर उडमिल्यािर
छापा मकंिा काटा बाजू
िर पडण्याची शक्यता

नािे िर

छापा िर

काटा िर

उडमिण्याची

र्ेण्याची संख्या

र्ेण्याची संख्या

संख्या
10

दु सऱ्र्ा िेळी
मतसऱ्र्ा िेळी
छापावर येण्याचीसंभाव्यता
=

छापािर आलेली संख्या

नािे िर उडमिलेली एकूि संख्या

=
काटा वर येण्याची संभाव्यता
=

काटा िर आलेली संख्या

नािे िर उडमिलेली एकूि संख्या

=
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वरील कृती केल्ानंतर णवणवध पररस्थीतीबद्दल खालील माणहतीवर चचाग करा.
यादृक्लिक प्रयोग: र्ादृब्लच्छक प्रर्ोगाचा मनष्कषय अगोदर मनमित काढू शकत नाही. जेव्हा सुरुिातीलाच
कोित्या मनष्पत्तीची शक्यता नसते, अशा प्रर्ोगाला र्ादृब्लच्छक प्रर्ोग म्हितात.
उदा. 1. कोितेही खेळ
3. पररक्षेचा मनकाल
5. पेटीतील रं गीत गोळी बाहे र काढिे.

2. नािे िर उडमििे
4. फासा िर फेकिे

नमुना अवकाश – शक्य असिाऱ्र्ा सिय मनष्पत्तींच्या संचाला निुना अिकाश म्हितात. तो S र्ा अक्षराने
दशयमितात.
क्र.सं.

यादृक्लिक प्रयोग

नमुना अवकाश

1

कोितेही खेळ

S=

हारिॆ, मजऺकिॆ

2

नािे िर उडमििे

S=

छापा, काटा

3

पररक्षेचा मनकाल

S=

पास, नापास

4

फासा िर फेकिे

S=

1,2,3,4,5,6

5

पेटीतील गोळी बाहे र काढिे

S=

लाल, मनळा, पां ढरा

घटना – निुना अिकाश मदला असेल तर अपेमक्षत मनष्पतींच्या संचाला घटना म्हितात. ही ́É र्ा अक्षराने
दशयमितात.
घटनेची संभाव्यता

=

P(E)

=

एका घटनेची शक्यता
एकूि शक्य असिाऱ्र्ा घटना
n(E)
n(S )

22.2 1) एक फासा 20 िेळा िर फेका आमि िर र्ेिाऱ्र्ा 1,2,3,4,5 ि 6 संख्याची नोंद खाली मदलेल्या
तक्त्यािध्ये भरा.
फाशािर आलेली संख्या
फासा फेकलेली एकूि संख्या
1
2
3
4
5
6
20
फासा िर फेकल्यानंतर 1, 2, 3, 4, 5 आमि 6 संख्या पडिारी संभाव्यता मलहा.
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2) एक नािे 1000 िेळा िर उडमिले असता खालील िारं िारता प्राप्त होतात. छापा :- 455, काटा: 545
प्रत्येक घटनेची संभाव्यता काढा.

22.3: 1) मदलेले मचत् पाहून कोष्टकािध्ये र्ादृब्लच्छक प्रर्ोग आमि निुना अिकाश मलहा.
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2) मदलेल्या मचत्ातील रं गआमि संख्यां ना लक्षात घेऊन कोष्टकािध्ये र्ादृब्लच्छक प्रर्ोग आमि निुना
अिकाश मलहा.
णचि

यादृक्लिक प्रयोग

नमुना अवकाश

22.4: 1) एक फासा 1000 िेळा फेकला मनष्पत्तीच्या घटना 1,2,3,4,5 आमि 6 र्ां ची मिळालेली िारं िरता
खालील तक्त्यात मदलेली आहे . मिळालेल्या प्रत्येक मनष्पत्तीची संभाव्यता काढा.
मनष्पती

1

2

3

4

5

6

िारं िारता

179

150

157

149

175

190

उकल : आता E1 मिळिाऱ्र्ा मनष्पत्तीची घटना दशयमिते.
र्ेथे i = 1,2,3,4,5,6
मनष्पती 1 ची संभाव्यता = p (E1) =
=
र्ाचप्रकारे
p (E2)=

150

1000

= 0.15

157

p (E3)=1000
= 0.157

1 ची िारं िारता
फासा फेकलेली एकूि संख्या
179
1000

= 0.179
149

p (E4)=1000
= 0.149

p (E1)+ p (E2)+ p (E3)+ p (E4)+ p (E5)+ p (E6)=1
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175

p (E5)=1000
= 0.175

190

p (E6)=1000
= 0.19
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तुम्ही करा:
1) एका टार्र तर्ार करिाऱ्र्ा कंपनीने पमहला घातलेला टार्र बदलण्यापूिी आिश्यक आक्रमिलेल्या
अंतराची नोंद मदलेले आहे खालील तक्ता अशा 1000 घटनां चा मनकाल दशयमितो.
अंतर(km िध्ये)

4000 पेक्षा किी

4000 ते 9000
पर्ंत

9001 ते 14000
पर्ंत

14000 पेक्ष्या
जास्त

20

210

325

445

िारं िारता

जर तुम्ही र्ा कंपनीचा टार्र खरे दी केला तर पुढील घटनासाठी संभाव्यता मकती?
1. 4000 km अंतर कापण्यापूिी टार्र बदलण्याची गरज ?

2. 9000km पेक्षा जास्तअंतर कापलेला टार्र?

3. 4000km ते 14000km दरम्यान अंतर गेल्यानंतर टार्र बदलण्याची गरज?

3. एका िैद्यमकर् तपासिीत मिद्यार्थ्ां चे रक्ताचे गट तपासण्यात आले. तसेच प्रत्येक गटातील मिद्यार्थ्ां ची
संख्या मदली आहे . कोष्टक लक्षात घेऊन मदलेल्या प्रश्ां ची उत्तरे मलहा.
रक्ताचा गट

A

B

AB

O

मिद्यार्थ्ां ची संख्या

10

13

12

5

1) A गटाची संभाव्यता मकती ?
2) B गटाची संभाव्यता मकती ?
3) AB गटाची संभाव्यता मकती ?
4) 4) '0' गटाची संभाव्यता मकती ?
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मी माझे अध्ययन (आतापयांत णशकलेले स्व-अवलोकन)
1) संभाव्यता म्हिजे कार्?

2) र्ादृब्लच्छक प्रर्ोग म्हिजे कार्?

3) निुना अिकाश म्हिजे कार्?

4) घटना म्हिजे कार्?

5) एक नािे िर उडमिल्यास र्ेिारा निुना अिकाश काढा.

6) एक फासा िर उडमिल्यास र्ेिारा निुना अिकाश मलहा.

7) घटनेच्या संभाव्यतेचे सूत् मलहा.

मूल्यमापन स्तर (माझे अध्ययन कसे झाले ते √ या णचन्हाने दर्गवा).
स्तर-01
दै नंमदन जीिनातील
संभाव्यता िरील
उदाहरिे सां गतो.

स्तर-02
संभाव्यतेिर
आधारीत निुना
अिकाश मलहीतो.

स्तर-03
निुना अिकाशाच्या
घटनेला अनुसरुन
संभाव्यता काढतो.

स्तर-04
संभाव्यतेिरील
उदाहिािरून तामकयक
मिचारशक्ती िाढमितो.

माझ्या अध्ययनाबद्द्ल णर्क्षकांचा अणभप्राय

णदनांक:

णर्क्षकांची सही
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