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1. वगग आणि वगगमळू 

“धन ि ऋि संख्यांचा िगग हा धन संख्याच असतो” या घटकािि चचाग कििे. 

सहा रुपयांची िक्कम सहा िेळा घेतली ति 36 रुपये होतात, ति सहा रुपयांच ेकजग सहा िेळा 
माफ झाले ति 36 रुपयांची िक्कम िाढते. हा संदभग विचािात घेऊन खालील टप्प्यांनी चचाग 
कििे. 

 (+6) x (+6) = (+36) = (+6)2 

 (-6) x (-6) = (+36) = (-6)2 

 (+6)2  = (-6)2  = (+36) 

वगग व वगगमूळ – 

चौिस आकािाच्या बाजंूची लांबी ि त्या चौिसाचे क्षेत्रफळ असा संदभग विचािात घेऊन, बाजंूची 
लांबी ददली असता क्षेत्रफळ शोधिे. क्षेत्रफळ ददला असता बाजूची लांबी शोधिे हा सिाि घ्या. 

वगग िोधिे – चौिसाच्या बाजूची लांबी ददली असता क्षेत्रफळ शोधिे. 

 

वगगमूळ िोधिे – चौिसाच ेक्षेत्रफळ ददले असता चौिसाच्या बाजूची लांबी शोधिे. 

 

ििील संदभग विचािात घेऊन िगग ि िगगमूळ यांचा सिाि द्या. ििील पध्दतीने दोन अकंी संख्यांचा 
सिाि ददल्यानंति आलेख पेपििि एक दशांश पयतंच्या संख्यांच े िगग शोधिे. ि दोन अकंी 
संख्यांच ेएक दशांश पयतं िगगमूळ शोधण्याचा सिाि द्या. 
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वगग िोधिे- आलेख कागद िापरुन खालील कृती घ्या. 

 

वगगमूळ िोधिे – आलेख कागद िापरुन खालील कृती घ्या. 

 

पूिग वगग असलेल्या व पूिग वगग नसलेल्या संख्या – 

पायथागोिस मसद्धांतानुसाि 6 ि 8 बाजू असलेल्या काटकोन चौकोनाच्या किागची लांबी ककती 
आहे त ेआलेख कागदािि शोधण्यास सांगा. 

62 + 82 = 102 

ििील पध्दतीने आलेख कागदािि कृती करुन किागची लांबी 10 सेमी आहे हे शोधल्यानंति 
पायथागोिस मसध्दांतानुसाि किग शोधण्यास सांगा. 

 (किग)2 = (बाजू)2 + (बाजू)2 

           = 62 + 82 

           = 36 + 64 

 (किग)2   = 100 

 (किग)   = √100 

(किग)   = 10 

ििील पध्दतीने पायथागोिसचा मसध्दांत िापरून 2 ि 4 सेमी बाजू असलेल्या काटकोन 
चौकोनाची किागची लांबी शोधण्यास सांगा. 
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(किग)2 = (बाजू)2 + (बाजू)2 

           = 22 + 42 

           = 4 + 16 

(किग)2   = 20 

 (किग)   = √20 

अशा पध्दतीने √20 हे उत्ति आल्यानंति विद्यार्थयांना आलेख कागदािि 4 सेमी लांबी ि 2 सेमी 
रंुदी असलेला काटकोन त्रत्रकोि काढण्यास सागंा. आता हा काटकोन त्रत्रकोि काढल्यानंति त्या 
त्रत्रकोिाच्या किांची लांबी ककती आहे ती मोजून पाहण्यास सांगिे. 

अशा पध्दतीने √20 ची ककंमत आलेख कागदािि 4.4 सेमी ते 4.5 च्या दिम्यान येईल. आता 
कॅल्क्युलेटिचा िापि करुन √20 ची ककंमत शोधण्यास सांगा. 

पुढील घटक पाठ्यपुस्तकाप्रमािे घेिे. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. अपरिमेय व वास्तव संख्या 

दिलेल्या अपूिाांकांची क्रकंमत ििांि अपूिाांकात िोधिे – 

1/100, 1/10, ½, ¼, ¾, 1/8 या अपूिांकांच्या ककंमती 10x10 चा आलेख कागद हा एकक 
विचािात घेऊन अपूिांकांची दशांश अपूिांकात ककंमत शोधण्यास सांगिे. 

विद्याथी आलेख कागदािि (10x10चा चौिस), भागाकाि पध्दती, कॅल्क्युलेटि िापरून 
अपूिांकांच्या दशांश अपूिांकांमध्ये ककंमती शोधतील. 

 1/100 = 0.01, 
  1/10 = 0.1, 
  ½ = 0.5,  

 ¼ = 0.25,  

 ¾ = 0.75,  

 1/8 = 0.125 

√𝟐 ची क्रकंमत िोधिे- 
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पायथागोिस मसध्दांतानुसाि विद्यार्थयांना एक एकक पाया ि उंची असिािा काटकोन त्रत्रकोि 
काढण्यास सागंा. आता पायथागोिस मसध्दांतानुसाि 1 एकक पाया ि उंची असिाऱ्या काटकोन 
त्रत्रकोिाच्या किागची लांबी शोधण्यास सांगा. 

 

(किग)2 = (बाजू)2 + (बाजू)2 

           = 12 + 12 

           = 2 

(किग)2   = 2 

 (किग)   = √2 

ही ककंमत विद्याथी शोधतील.  

 

√2 ही ककंमत आलेख कागदािि संख्यािेषा काढून ििील पध्दतीने एक दशांश पयतं विद्यार्थयांना 
उत्ति शोधण्यास सांगा. यानंति कॅल्क्युलेटिचा िापरून ककंिा भागाकाि पध्दतीने विद्यार्थयांना √2 
ची ककंमत शोधण्यास सांगा 

√2  ची ककंमत शोधल्याप्रमािेच आलेख कागदािि 10 सेमी पाया ि उंची असिािा काटकोन 
त्रत्रकोि काढून √200 ची ककंमत आलेख कागदािि किागची लांबी मोजून शोधण्यास सांगा. 
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√2 ि √200  या दोन ककंमतींमधील सािखेपिा शोधण्यास सांगा. 

अधधक मादहतीसाठी खालील video दाखिून हीच कृती आलेख कागदािि करून घेऊ शकतो. दसुऱ्या 
क्रमांकाच्या video ची कृती आलेखकागदािि किण्यास छान आहे. 

You tube video link –  

1) https://www.youtube.com/watch?v=tpAL-qgquUo 

2) https://www.youtube.com/watch?v=JywEjZNKSco  

𝜋 ची क्रकंमत िोधिे – 

3.5 सेमी त्रत्रज्येच ेितुगळ घेऊन त्या ितुगळाचा व्यास ि परिघ मोजण्यास सांगिे. आता परिघाच्या 
ककंमतीला व्यास ने भागून ममळिािी संख्या शोधण्यास सांगिे. विद्याथी कॅल्क्युलेटिचा िापि 
करुन हा भागाकाि करु शकतात. िेगिेगळ्या त्रत्रज्येच ेितुगळ घेऊन हीच कृती करुन पाहण्यास 
सांगू. 

यानंति व्यासाची लांबी एक एकक विचािात घेऊन खालील धचत्रात दाखविल्याप्रमािे संख्यािेषा 
काढिे. 

 

अशा पध्दतीने संख्यािेषा काढल्यांनति त्या ितुगळाच्या कडचेी लांबी ककती आहे ती संख्यािेषेिि 
मोजून पाहण्यास सांगा. खालील धचत्रात दाखविल्याप्रमािे ही लांबी 3 एकक लांबी पेक्षा थोडी 
जास्त असल्याच ेददसून येईल. ही ककंमत म्हिजेच 𝜋 होय. 

 

खालील ददलेले video दाखिून ही कृती अधधक सोप्या पध्दतीने स्पष्ट करु शकतो. 

https://www.youtube.com/watch?v=tpAL-qgquUo
https://www.youtube.com/watch?v=JywEjZNKSco
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You tube link - https://www.youtube.com/watch?v=TlY-Sh9Rzas 

Web link (Gift image) - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Pi-
unrolled-720.gif/220px-Pi-unrolled-720.gif 

अशा पध्दतीने परिघ ि व्यास यांचा भागाकाि हा 3.1415926....आहे.  

1/3 व 2/3 या अपूिाांकांची क्रकंमत िोधिे - 

आलेख कागदाच े10 x 10 सेमी लांबीच ेचौिस हा एक एकक विचािात घेऊन खालील कृती घ्या. 

ददलेल्या चौिस कागदाचा 1/3 इतका भाग शोधण्याची कृती कितांना विद्यार्थयांना ददसून येईल 
की, 

1/3 = 3.3333……. अशी ककंमत येते. 

ििील पध्दतीनेच  

2/3 = 6.6666……. 

अशी ककंमत ममळेल.  

ििील पध्दतीने ½, ¼ , √2, √20   𝜋,  1/3 या संख्यांच्या दशांश अपूिांकात ककंमती 
शोधल्यानंति या ककंमतीचा िापि करुन पाठ्यपुस्तकातील घटक मशकिा. 

Pythagorean spiral with origami-  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=TlY-Sh9Rzas
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3. समांति िेषा 

तीन समांति िेषा ि दोन छेदीका चौकटीच्या िहीिि काढून त्या िेषांच्या आंतिछेदांच े गुिोत्ति 
शोधण्यािि आधारित कृती घ्या. 

 

ििील कृतीतून आतंिछेदांच ेगुिोत्ति हे समान असल्याच ेविद्यार्थयांना ददसून येइल. 

चौकटीच्या िहीिि खालील धचत्रात ददल्याप्रमािे आकृती काढण्यास सांगिे. ि प्रश्नधचन्ह ददलेल्या 
िेषाखडंांची लांबी मोजण्यास सांगिे.  

 

त्रत्रकोिाच्या एका बाजूला समांति असिाऱ्या िेषेने त्रत्रकोिाच्या दोन बाजंूना छेदल्याने तयाि 
झालेल्या आंतिछेदांच ेप्रमाि शोधण्यास सांगा. 

याच पध्दतीने खाली धचत्रात ददलेल्या आकृत्या देऊन अधधक सिाि घ्या. 

 
यानंति पाठ्यपुस्तकातील घटकांनुसाि मशकिा. 

.................................................................................................................... 
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4. चौकोन 

चौकोन तयाि कििे व त्याच ेगुिधमग अभ्यासिे- 

धागा ि कोनमापक िापरून टेबल / जमीन / मभतंीच्या सपाट भागािि चौकोन तयाि किण्याची 
कृती घ्या. या कृती कितांना खालील घटकांिि चचाग किा. 

 धागा िापरून चौकोन तयाि किताना समांतिभूज चौकोन ि आयत, चौिस ि समभूज 
चौकोन, आयत ि चौिस तयाि किण्यातील साम्य ि फिक यांिि चचाग किा 

 तयाि केलेल्या चौकोनाचे किग हे समान लांबीच,े पिस्पिांना लंबदभुाजक आहेत की, नाही 
यािि चचाग कििे. 

बाकीचा घटक पाठ्यपुस्तकाप्रमािे घेिे. 

चौकोनांचा पिस्पि सहसंबंध –  

खाली धचत्रात दाखविल्याप्रमािे चौकोनांच े गुिधमग विचािात घेऊन त्यांचा पिस्पि सहसंबंध 
स्पष्ट किा. 

 

..................................................................................................................................... 
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5. वतुगळ 

पेपिप्लेट िापरून पाठ्यपुस्तकातील घटक मशकवििे. 

१) ितुगळकें द्रातून जीिेिि काढलेला लंब जीिेला दभुागतो-  

 

२) एकाच ितुगळातील समान लांबीच्या जीिा ितुगळकें द्रापासून समदिू अतंिािि असतात -  

 

कागदी ितुगळात समान लांबीच्या दोन जीिा काढून त्यांची ििील धचत्रात ददल्याप्रमािे 
ितुगळकें द्रापासूनची लांबी मोजण्यास सांगा. 

३) एकरुप जीिा ितुगळकें द्रशी एकरुप कोन तयाि कितात. 
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जीिेला लागून दोन त्रत्रज्या काढल्यानंति ितुगळकें द्राजिळ दोन कोन तयाि होतात. हे दोन्ही 
कोन कोनमापकाने मोजण्यास सांगिे. 

पुठ्ठ्यापासून तयाि केलेले ितुगळ, पेपि प्लेट, पट्टी, कोनमापक, खिाट्याच्या काड्या िापरून 
ििील घटक प्रत्यक्ष कृतीतून मशकिा. 

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

6.क्षेत्रफळ 

समांतिभूज चौकोनाच ेक्षेत्रफळ- 

आयताच्या क्षेत्रफळ शोधण्याच्या सुत्राशी तुलना कित समांतिभूज चौकोनाच ेक्षेत्रफळ मशकिा. 

खाली धचत्रात दाखविल्याप्रमािे विद्यार्थयांना समांतिभूज चौकोनापासून आयत तयाि किण्यास 
सांगा. तयाि केलेला आयत ि समांतिभूज चौकोन यांची तुलना करुन सूत्र शोधिे. 

 

त्रत्रकोिाच ेक्षेत्रफळ- 

ददलेल्या त्रत्रकोिाच ेक्षेत्रफळ शोधण्याचे सूत्र दोन पध्दतींनी स्पष्ट करु शकतो. 

 समांतिभूज चौकोनािी तलुना करुन – 

कोित्याही दोन एकरुप त्रत्रकोिांपासून समांतिभूज चौकोन तयाि होतो. ही कृती करुन त्रत्रकोिाच ेक्षेत्रफळ 

स्पष्ट करु. 
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त्रत्रकोिाचे क्षेत्रफळ  = ½ समांतिभूज चौकोनाचे क्षेत्रफळ 

                          = ½ x पाया x उंची 

 आयतािी तलुना करुन – 

आयताच्या किागपासून दोन एकरुप त्रत्रकोि तयाि होतात. त्या त्रत्रकोिांचा पाया ि उंची ही आयताच्या 
लांबी ि रंुदी इतकी असते. यानुसाि सोप्या पध्दतीत त्रत्रकोिाचे क्षेत्रफळ शोधण्याच ेसूत्र शोध ूशकतो. 

 
खाली धचत्रात दाखविल्याप्रमािे आयताकाि कागद घेऊन त्या आयतात एक त्रत्रकोि काढला. आता या 
आयतापासून धचत्रात दाखविल्याप्रमािे दोन एकरुप त्रत्रकोि तयाि होतात. ज्या त्रत्रकोिांचा पाया ि उंची 
ही आयताच्या लांबी ि रंुदीइतकी असते. 

 

त्रत्रकोिाचे क्षेत्रफळ  = ½ आयताच ेक्षेत्रफळ 

                          = ½ x लांबी  x रंुदी 

                          = ½ x पाया  x उंची 
 त्रत्रकोिापासून आयत तयाि करुन – 

खालील धचत्रात ददल्याप्रमािे चौकटी िहीिि त्रत्रकोिापासून समान लांबी ि रंुदी असिािा अध्याग 
क्षेत्रफळाचा आयत तयाि होतो. ही कृती घेऊन त्रत्रकोिाच्या क्षेत्रफळाच ेसूत्र स्पष्ट करु शकतो. विशालकोन 

त्रत्रकोिापासून देखील अध्याग क्षेत्रफळाचा आयत तयाि होतो हे या कृतीतून स्पष्ट होण्यास मदत होते. 
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समभूज चौकोनाच ेव पतंगाच ेक्षेत्रफळ – 

पतंग ककंिा समभूज चौकोनाला किागत घडी घालून त्यानुसाि खाली धचत्रात ददल्याप्रमािे आयत 
तयाि करु शकतो.  
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या कृतीतून ददसून येते की, पतंग/ समभूज चौकोनाच ेक्षेत्रफळ हे किग ि दसुिा अधग किग यांच्या 
गुिाकािाइतका असतो. 

म्हिजेच, 

समभूज चौकोनाच ेक्षेत्रफळ  = आयताच ेक्षेत्रफळ 

                       = लांबी x रंुदी 

                       = (½ x किग1) x (किग2)  

समलंब चौकोनाच ेक्षेत्रफळ –  

खाली धचत्रात दाखविल्याप्रमािे दोन एकरुप समलंब चौकोनांपासून एक समांतिभूज चौकोन तयाि 
किता येतो.  

 

ििील कृतीतून खालील सूत्र शोध ूशकतो. 

समलंब चौकोनाच ेक्षेत्रफळ = ½ समांतिभूज चौकोनाच ेक्षेत्रफळ 

                      = ½ x पाया x उंची 

                      = ½ x समांति बाजंूची बेिीज x उंची 

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


