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Geogebra च  व पर करून िोन वर्तळेु परस्पर ांन  स्पर् ुकरर् असर्ील र्र त् ांच  स्पर्बु ांि ूवर्तळुकें दे्र  
जोडण र् ्   रेववेर असर्ो. 

साधने/TOOLS/SOFTWARES: 

Geogebra  - Construction tool 1) circle with center and radius, 2) circle with center 
through point 3) segment between two points,3) Angle. 

DESCRIPTION/THEORY: 

कृती / PROCEDURE / STEPS: 

1. Geogebra च््  चचन्ह वर ड ल क्ललक कर . 
2. Construction tool मधील circle with center and radius ्  option वर क्ललक करून ग्र फिक व्ह् ू

वर क्ललक केल््  नांर्र A ब न्ित ्ेईल व circle with center and radius ह  ड ्लॉग  ॉलस मध््े  
हव््  असलेल््  बिज््ेचे वर्तळु क ढण्् स ठी बिजचेी ल ां ी द्् .ओके  टन वर क्ललक कर .वर्तळु कें द्र A 
असलेले वर्तळु र्् र होईल.  

3. ब ांि ूB घेऊन ितसरे वर्तळु असे क ढ  की वर्तळु कें द्र A असलेल््  वर्तळु स िलर् एक च ब ांिरू् (आर्नू 
फकां व    हेरून) स्पर् ुकरील. 

4. ममळ लेल  स्पर् ुब ांि ूC वर्तळुकें द्र A व B ् ांन  जोडण र् ्   रेख AB वर ममळेल ् स ठी Construction 

tool मधील segment between two points वर क्ललक करुन रेख AB क ढ .र्सेच कोन ACB म पन 
Construction tool मधील Angle option क्ललक करून ग्र ि व्ह् ूवरील ब ांि ूA,C व B वर 
घड्् ळ च््  क ट्् च््  दिर्नेे घटीवर् (clock wise) क्रम क्रम ने क्ललक करून कोन ACB म पन कर . 
त् चे म प 180º असल्् च ेदिसनू ्ेईल. ब ांि ूA,C व B एकरेवी् आहेर् हे मसद्ध होर्.ेर्सेच d(AC)  व 
d(BC) र्सेच d(AB) मोज . 

साध्य / RESULT/OUTPUT :-  
 m(कोन ACB)=180º, र्सेच d(AB) = d(AC)+d(BC) म्हणजेच(A-C-B) 
   
ननष्कर्ा/ CONCLUSION:-   

 ् वरुन िोन वर्तळेु परस्पर ांन  स्पर् ुकरर् असर्ील र्र त् ांच  स्पर्बु ांि ूवर्तळुकें दे्र जोडण र् ्   रेववेर  
 असर्ो हे मसद्ध होर् े
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