


সৃজনশীল �	


কােনা ছা�াবােসর 65656565% % % % ছা� মাছ পছ� কের, , , , 55555555% % % % ছা� মাংস পছ� কের এবং

40404040% % % % ছা� উভয়�ট পছ� কের।

(a) সংি�� িববরণসহ উপেরর তথ��েলা �ভনিচে� �কাশ কর।

(b) উভয় খাদ� পছ কের না তােদর সংখ�া িনণ !য় কর।

(c)  যারা #ধু এক'ট খাদ� পছ কের তােদর সংখ�ার �ণনীয়ক �সেটর �ছদ িনণ !য় কর।
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অধ�ায় 9 9 9 9 ----এ    কী কী    িশখেবা? ? ? ? 



িপথােগারােসর    উপপাদ�    

 ি*+পূব ! ষ. শতা/ীর দাশ !িনক িপথােগারাস সমেকাণী 2�ভ3 েজর এক'ট িবেশষ 5বিশ6�

িন7পণ কেরন। সমেকাণী 2�ভ3 েজর এ 5বিশ6� িপথােগারােসর 5বিশ6� বেল পিরিচত। বলা হয়

িপথােগারােসর জে8র আেগ িমসরীয় ও ব�িবলনীয় যুেগও সমেকাণী 2�ভ3 েজর এ 5বিশে6�র

ব�বহার িছল। এ অধ�ায় আমরা সমেকাণী 2�ভ3 েজর এ 5বিশ6� িনেয় আেলাচনা করব।

সমেকাণী 2�ভ3 েজর বাহ3 �েলা িবেশষ নােম পিরিচত। সমেকােণর িবপরীত বাহ3 অিতভ3জ এবং

সমেকাণ সংল< বাহ3 =য় যথা>েম ভূিম ও উ?িত। বত!মান অধ�ােয় এ িতন'ট বাহ3 র 5দেঘ !�র

মেধ� �য সAক! রেয়েছ �স িবষেয় আেলাচনা করা হেব।



িপথােগারােসর    উপপাদ�

িচে�, ABC এক'ট সমেকাণী 2�ভ3জ, এর ∠��� �কাণ'ট

সমেকাণ।

সুতরাং AB 2�ভ3জ'টর অিতভ3জ। িচে� 2�ভ3জ'টর বাহ3 �েলা

a, b, c =ারা িনেদ!শ কির।

ল� কর, 3� � 4� 	 5� অথ !াৎ দুই বাহ3 র পিরমােপর বেগ !র �যাগফল অিতভ3 েজর পিরমােপর

বেগ !র সমান।

সুতরাং a, b, c বাহ3 =ারা িনেদ!িশত 2�ভ3 েজর ��ে� �� 	 �� � � হেব। এটা িপথােগারােসর

উপপােদ�র মূল �িতপাদ�। এই উপপাদ�'ট িবিভ?ভােব �মাণ করা হেয়েছ। এখােন কেয়ক'ট

সহজ �মাণ িনেয় আেলাচনা করব।



িপথােগারােসর    উপপাদ�    

এক'ট সমেকাণী 2�ভ3 েজর অিতভ3 েজর উপর অ2Eত বগ !ে��

অপর দুই বাহ3 র উপর অ2Eত বগ !ে��=েয়র সম'6র সমান।

[দুই'ট সমেকাণী 2�ভ3 েজর সাহােয�]



িপথােগারােসর    উপপাদ�    



Poll QuestionPoll QuestionPoll QuestionPoll Question----01010101

িনেচর �কান বাহ3 �েলা =ারা এক'ট সমেকাণী 2�ভ3জ

আকঁা সGব?

(a) 3, 4, 5

(b) 4, 4, 5

(a) 6, 7, 8

(d) 1, 6, 7



িপথােগারােসর    উপপাদ�    

িপথােগারােসর উপপােদ�র িবকH �মাণ

(সদৃশেকাণী 2�ভ3 েজর সাহােয�)
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Poll QuestionPoll QuestionPoll QuestionPoll Question----02020202

8.35

5.6
C

B

A

িচে� AB=?

(a) 5.2

(b) 6.2

(a) 7.4

(d) 8



িপথােগারােসর    উপপাদ�    

িপথােগারােসর উপপােদ�র িবকH �মাণ

(বীজগিণেতর সাহােয�)
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Poll QuestionPoll QuestionPoll QuestionPoll Question----03030303

এক'ট আয়েতর সি?িহত বাহ3 র 5দঘ !� 6cm এবং 8cm হেল এর কেণ !র 5দঘ !� cm?

(a) 56

(b) 48

(c) 28

(d) 10



িপথােগারােসর    িবপরীত উপপাদ�    

িপথােগারােসর উপপােদ�র িবপরীত উপপাদ�

যিদ �কােনা 2�ভ3 েজর এক'ট বাহ3 র উপর অ2Eত বগ !ে��

অপর দুই বাহ3 র উপর অ2Eত বগ !ে��=েয়র সম'6র সমান

হয়, তেব �শেষাJ বাহ3 =েয়র অKভ3 !J �কাণ'ট সমেকাণ হেব।
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Poll QuestionPoll QuestionPoll QuestionPoll Question----04040404
A

CB

Q িম. (p+q) িম.

2p িম.

উপেরর 2�ভ3 েজর পিরসীমা 12 িম. হেল িনেচর �কান'ট স'ঠক?

(a) � � � 	 6

(b) 3� � 2� 	 12

(c) � � 2� 	 6

(d) 2� � � 	 12




