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1. त्रिकोिाच ेगिुधर्म 
अ) त्रिकोिाचा शिरोलंब – 

पुठ्ठठ्ठयापासून एक त्रिकोि तयार करा. एका धाग्याला ्गड बाांधा. तो त्रिकोि टेबलिर धरा. 
आता त्रिकोिाच  ि  बािू टेबलिर धरली आहे. त्या बािूच्या सशरोत्रबा्ं िूरुन तो धागा 
िसमन च्या द्शनेे सोडा.  

 

 

या कृत िर आधाररत चचाम करुन त्रिकोिाच्या सशरोत्रबा्ं तूून समोरच्या बािूिर काढलेला लांब 
याला सशरोलांब असे नाि द्या. 

अशा पध्त ने एका त्रिकोिाला क्रकत  सशरोलांब काढता येत ल यािर आधाररत चचाम करा. 

काग्ाच्या त्रिकोिाच ेनतनही सशरोलांब काढिे- 

विद्यार्थयाांना काग्ाचा एक त्रिकोि तयार करायला साांगा. आता घड  घालनू त्रिकोिाच ेत नही 
सशरोलांब ्ाखविण्यास साांगा. 

सशरोलांब काढल्यानांतर विद्यार्थयाांना द्सून येईल की, त नही सशरोलांबाांचा छे्नत्रबा्ं  ूहा एकच 
आहे. एकाच त्रबा्ं तू ्ोन क्रकां िा अधधक रेर्षा छे्तात, त्या त्रबा्ं लूा ‘छे्नत्रबा्ं ’ू क्रकां िा ‘सांपात 
त्रबा्ं ’ू असे म्हितात. 

या कृत तून विद्यार्थयाांना द्सून येईल की, त्रिकोिाच ेत नही सशरोलांब एकसांपात असतात. 

आ) त्रिकोिाच्या बाज ंचा दभुाजक –  

सराि – द्लेल्या रेर्षाखांडाचा लांब्भुािक काग्ाच  घड  करुन काढिे- 



3 | P a g e  
 

कोऱ्या काग्ािर एक रेर्षाखांड काढण्यास साांगा. आता या रेर्षाखांडाच्या मधोमध घड  घालण्यास 
साांगा. रेर्षाखांडाला घड  घालून त्या रेर्षाखांडाला ्भुागिारी ि लांब असिारी एक रेर्षा तयार होईल. 

िरील पध्त ने सराि द्ल्यानतर खालील कृत  घ्या. 

त्रिकोिाच ेलंबदभुाजक काढिे- 

कोऱ्या काग्ािर एक त्रिकोि काढण्यास साांगिे. आता त्रिकोि काढल्यानांतर विद्यार्थयाांना त्या 
त्रिकोिाच्या त नही बािूांच ेलांब्भुािक काढण्यास साांगा. 

या कृत मधनू कोिता गुिधिम द्सून येतो ते शोधण्यास साांगा. 

इ) त्रिकोिाचा कोनदभुाजक एकसंपात असतात. 

सराव कृती – 

विद्यार्थयाांना 60 अांश मापाचा एक कोन काढण्यास साांगा. आता या कोनाच्या ्ोन्ही बािू 
एकमेकाांिर ठेऊन कोनाच्या मधनू िािारी रेर्षा काग्ाच  घड  घालून तयार करा. 

आता त्या घड मुळे कोनाच े्ोन भाग होत ल. तयार झालेल्या ्ोन्ही कोनाांच ेमाप कोनमापकाने 
विद्यार्थयाांना मोिण्यास साांगा. 

अशाप्रकारे द्लेल्या कोनाचा कोनमापक काग्ाच  घड  घालून शोधण्याच  सराि कृत  झाल्यानांतर 
खालील कृत  घेऊ. 

त्रिकोिाच ेकोनदभुाजक काढिे – 

विद्यार्थयाांना कोऱ्या काग्ािर एक त्रिकोि काढण्यास साांगा. काग्ाच  घड  घालून त्या त्रिकोिाचे 
त नही कोन्भुािक काढण्यास साांगा. अशाप्रकारे त्रिकोिाच े त नही कोन्भुािक शोधल्यानांतर 
त्याांच्यासां्भामत कोिता गुिधमम द्सून येतो तो शोधण्यास साांगा. 

ई) त्रिकोिाच्या तीनही र्ध्यगा एकसंपाती असतात. 

कोऱ्या काग्ािर काढलेल्या त्रिकोिाच्या बािूांचा मधयत्रबा्ं  ू काग्ाच  घड  घालून शोधण्यास 
साांगिे. आता हे त नही बािूांच ेमधयत्रबा्ं  ूि त्रिकोिाच्या समोरच्या बािूच ेमधयत्रबा्ं  ूिोडिारी रेर्षा 
काढण्यास साांगा. 

केलेल्या कृत तून त्रिकोिाचा गुिधिम शोधण्यास साांगा. 
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2. वगम व वगमर् ळ 

वगम संख्या – 

कृत  -विद्यार्थयाांना चौकटी िहीिर चौरस काढण्यास साांगा. काढलेल्या चौरसाच ेक्षेिफळ ि त्या 
चौरसाच  बािू याांच  अांकात नों् करण्यास साांगा. 

चचाम –  

 चौरस( िगम) सांख्या म्हििे काय? ,  

 त्या शोधण्याच  सोप  पध्त कोित ? 

 यािर आधाररत चचाम करा. 

द्लेल्या सांख्याांचा िगम शोधण्यास साांगा. 

 अपूिाांक, पूिाांक सांख्या याांच े्ेख ल िगम शोधण्याचा सराि ्ेिे. 

वगमर् ळ – 

चौरस सांख्या आहे की नाही?  िगमसांख्या असल्यास कोित्या सांख्येच  िगमसांख्या आहे हे खालील 
्ोन पध्त ांन  शोधण्याचा सराि द्या. 

अ) िगममूळ शोधण्याच  अियि पध्त – 

पाठ्ठयपुस्तकात द्लेल्या पध्त नुसार सशकवििे. 

अ) िगममूळ शोधण्याच  भागाकार पध्त – 

विद्यार्थयाांश  खालील मुद्द्याांिर चचाम करिे. 

 िगम सांख्या म्हििे नततक्या िस्तू िापरुन त्या िस्तूांच  चौरस रुपात माांडि  करु शकतो. 
 चौरसाच  बािू ह्या एकरुप असतात. 
 चौरसाच  बािू मादहत  असली तर क्षेिफळ कसे शोध ूशकतो. 
 चौरसाच ेक्षेिफळ मादहत असेल तर बािू कश  शोध ूशकतो. 
  2, 20, 200 या सांख्याांचा िगम क्रकत ? अशाच पध्त ने 9, 90,900 या सांख्याांच्या िगामपयांत 

चचाम करिे. 

144 या सांख्येच ेिगममूळ शोधायच ेआहे.  
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विद्यार्थयाांना द्सून येईल की, 144 ही सांख्या 100 पेक्षा मोठी आहे म्हिून द्लेल्या सांख्येच े
िगममूळ हे 10 पेक्षा मोठी सांख्या असेल. अशा पद्धत ने सुरुिात ला 10x10 लाांब चा चौरस 
विचारात घेतला.  

 

10 x 10 चा चौरस तयार केल्याने 144 मधनू फक्त 44 सशल्लक राहतात. आता चौरसाच  
बािू अा्ं ािे 1 ने िाढविली तर क्षेिफळ 10+10+1 इतके िाढत.े म्हििेच 100+10+10+1= 

121 =112 होय. 

 

ही सांख्या 144 पेक्षा लहान आहे. आता चौरसाच  बािू 2 ने िाढिून पादहली तर द्सून येते 
की, 100 + 20 + 20 + 4 = 144 होतात. 

 

म्हििे 144 च ेिगममूळ 10 + 2 =12 आहे. 

अशा पध्त ने चौरसाच्या बािूच  लाांब  ि चौरसाच ेक्षेिफळ विचारात घेऊन कोित्याही चार 
अांकी सांख्याांच ेिगममूळ शोध ूशकतो. 

............................................................................................................... 
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3. घाताकं 

एकक ठोकळे िापरून घाताांक रुपात सांख्या माांडण्याचा सराि – 

एकक ठोकळे िापरून 2 x 2 x 3 हा आकार तयार करण्यास साांगिे. 

 

अशा पध्त ने सांख्याांचा गुिाकार करून िस्तूरुपात उत्तर शोधण्यास साांगा. 

2x 2 x 2 x 2 x2 = ? 

हे उत्तर विद्यार्थयाांना एकक ठोकळे िापरून कृत करुन उत्तर शोधण्यास साांगा. िरील 
गुिाकाराच  सोप्या पध्त ने नों् कश  केली िाते यािर चचाम करा. 

2x 2 x 2 x 2 x2 = 2 5 = 32  

25 = 32 

हे विद्यार्थयाांना समिल्यानांतर 

34 = ? 

हा प्रश्न ्ेऊन विद्यार्थयाांना प्रत्यक्ष कृत  करुन उत्तर शोधण्यास साांगिे. 

अशाच पध्त ने खालील प्रश्न विचारुन उत्तर शोधण्यास साांगा. 

१) 54 = 

२) 73 = 
३) 74 = 

४)  32 + 24 = 

५) 54 + 52 = 

६) 32 + 34 = 

७) 55 - 52 = 

८) 34 + 32 = 
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अशा पध्त ने प्रश्न विचारून विद्यार्थयाांना कृत  करुन उत्तर शोधण्यास साांगा. उत्तर शोधण्यासाठी 
कॅल्क्युलेटरचा िापर करा. 

4. सरासरी 

चार विद्यार्थयाांना समोर बोलवििे.  फलकािर 5, 3, 7, 9 या सांख्या सलदहिे. आता या 
सांख्याांइतके िोडो ठोकळे त्या चार विद्यार्थयाांना घेण्यास साांगिे.  

विद्यार्थयाांना साांगा की, सिाांकड ेसमान ठोकळे हिे आहेत. एक विद्याथी आपल्याकड ल ठोकळे 
्सुऱ्या विद्यार्थयामला ्ेऊ शकतो. माि ठोकळयाांच  सांख्या कम  क्रकां िा िास्त करु शकत नाही. 

 

या कृत मधनू विद्यार्थयाांना द्सून येईल की, आपल्याकड े एकूि 24 ठोकळे आहेत. हे ठोकळे 
चौघाांमधये समान िाटायच ेआहेत. म्हिून प्रत्येकाकड े6 ठोकळे येत ल. 

 ग्लासमधये असमान पध्त ने ठोकळे ्ेऊन समान करिे ही कृत  ्ेख ल घेऊ शकतो. 
 ितुमळाच ेतुकड ेिापरुन ्ेख ल सरासरीचा सराि घेऊ शकतो. या कृत त उत्तर हे अपूिाांकात 

असेल. 

 

िरील कृत त द्सून येते की, 17 िस्तूांच ेचार समान भाग करायच ेआहेत. म्हिून सिम गटाांमधये 
समान िस्तू करताना एका गटात 4+½ इतक्या िस्तू होतात. 

थोडक्यात, 

(2 + 3 +7 + 5) / 4 = 4+½ 

अशा पध्त ने सरासरीचा अथम स्पष्ट करुन पाठ्ठयपुस्तकामध ल घटकाांप्रमािे सशकिा. 
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5. चलन 

सरािपत्रिकेत द्लेल्या प्रश्नाांप्रमािे सराि घेऊन समचलन ि व्यस्तचलन याांच  ओळख करुन 
द्या.  

समचलन- 
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व्यस्तचलन- 

 

नांतर पुस्तकामध ल घटकाांप्रमािे सशकवििे. 

.................................................................................................................... 
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6. पायथागोरसचा शसध्दांत – 

सरािपत्रिकेत ल कृत पासून सशकविण्यास सुरुिात करिे. पुढील भाग पुस्तकाप्रमािे सशकवििे. 

 

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


