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शाळेचे नाव ं:-/School Name :- 

ववद्यार्थयााचे नाव ं/NAME OF STUDENT:______________________________________________  

इयत्ता/Std:- 10 वी  ____________तकुडी/ DIVISION:_________ हजेरी क्रमाकं/ ROLL NO.:-_____________ 
प्रात्यक्षिक क्रमांक/PRACTICAL  NO.  :_10_____  दिन ांक/DATE:-_______________ 

प्रात्यक्षिकाच ेनाव/PRACTICAL NAME:_  

 जिओिेब्र  च  व पर करून पढुील प्रमेय च  पडत ळ  घ्य .दिलेल्य  आांतरललखित कोन चे म प त्य ने 
आांतरिांडीत केलेल्य  कां स च्य   म प च्य  ननम्मे असत.े(सांिर्भ प न क्र.51 लसद् ांत 2.5,गखित II,वगभ 10). 

 

साधने/TOOLS/SOFTWARES 

Geogebra  - Construction tools:- 1) new point,2) circle with center through point,3)  
segment between two points,4) Angle. 

DESCRIPTION/THEORY: 

कृती / PROCEDURE / STEPS: 

1. Geogebra च्य  चचन्ह वर डबल जललक कर . 
2. Construction tool वरील new point वर जललक करून वतुभळ च  कें द्रबब ांि ुA ग्र फिक व्हय ूवर स्थ प .  

3. Construction tool  मधील circle with center through point य  option वर जललक करून ग्र फिक 
व्हय ूवर स्थ पलेल्य  बब ांि ुA वर जललक करून हव्य  असलेल्य  बिज्येचे वतुभळ क ढण्य स ठी म ऊस 
move फकां व  drag कर . 

4. Construction tool वरील new point वर जललक करून वतुभळ च्य  पररघ वर बब ांि ूB,C व D लर्न्न 
दठक िी स्थ प .  

5. Construction tool वरील segment between two points वर जललक करुन रेि AB व रेि AC 
तसेच रेि DB व रेि DC क ढ . 

6. Construction tool  वरील Angle य  option वर जललक करुन घड्य ळ च्य  क ट्य च्य  दिशनेे (clock 
wise) बब ांि ूB,A व C य  क्रम ने जललक करून कोन BAC चे म पन कर वे.अशीच कृती कोन BDC चे 
म पन करण्य स ठी कर वी. 

साध्य / RESULT/OUTPUT :-  
 m(कें द्रीय कोन BAC)=70º, m(कां सBC)= 70º, m(कोन BDC)=35º.    
ननष्कर्ा/ CONCLUSION:-   

 य वरुन असे दिसनू येत ेकी,दिलेल्य  आांतरललखित कोन चे म प हे त्य ने आांतरिांडडत केलेल्य   
 कां स च्य  म प च्य  ननम्मे असत.े हे Geogebra च्य  सह य्य ने लसद् करत  येत.े  
 
(टीप :- move ऑप्शनच  उपयोग करून बबन्ि ुC फकां व  B हलव  कोन च्य  फकमती बिलत त तरी गिुधमभ 
तस च र हतो.) 
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