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Exploring a Dot Grid Through Rectangles
சசெவவ் வகஙவ் களளினவ் மூலமவ் புளவ் ள ளிகவ் கடவ்ட மவ் ஒனவ்றறை ஆரராயவ் தலவ்
Introduction
முனவ்னுறர
You have calculated areas and perimeters of figures like rectangles and triangles, many
times. Have you ever wondered what is the relationship between area and perimeter of a
figure? What happens when area increases? Does the perimeter increase or decrease?
What happens to the area if the perimeter decreases?
சசெவவ் வகஙவ் களவ்

மறைவ்றுமவ்

முகவ்ககராணஙவ் களவ்

கபரானவ்றை

வடிவஙவ் களுகவ்குபவ்

பரபவ்பளவு மறைவ்றுமவ் சுறைவ் றைளறவ நநீ ஙவ்களவ் பலமுறறைகவ் கணகவ்கிடவ்டிருபவ்பீர வ்களவ் .
ஒரு வடிவதவ்தினவ் பரபவ்பளவுகவ்குமவ் சுறைவ் றைளவுகவ்குமவ் இறடகய எனவ்ன சதராடர வ்பு
இருகவ்குமவ் என கயராசெறன சசெயவ் திருகவ்கிறீர வ்களரா? பரபவ்பளவு அதிகரளிதவ்தராலவ்
எனவ்ன நடகவ்குமவ் ? சுறைவ் றைளவு அதிகரளிகவ்குமரா அலவ் லது குறறையுமரா? சுறைவ் றைளவு
குறறைநவ்தராலவ் பரபவ்பளவு எனவ்னவராகுமவ் ?
Here we will explore the relationship between the area and perimeter of rectangles. We will
do this, however, with an important constraint – the rectangles will be those that can be
drawn on a dot grid such that the corners (vertices) of the rectangles are grid points.
சசெவவ் வகஙவ் களளினவ் சுறைவ் றைளவுகவ்குமவ் பரபவ்பளவுகவ்குமவ் இறடகயயரான சதராடர வ்றப
இஙவ் கு நராமவ் ஆரராய உளவ் களராமவ் . எனளினுமவ் , ஒரு முகவ்கிய கடவ்டுபவ்பராடுடனவ்தரானவ்
இறதசெ வ் சசெயவ் ய கபராகிகறைராமவ் – புளவ் ளளிகவ் கடவ்டஙவ் களளிலவ் (Dot Grid) வறரயகவ்கூடிய
சசெவவ் வகஙவ் கறள

மடவ்டுமவ் தரானவ்

சசெவவ் வகஙவ் களளினவ்

முறனகளவ்

எடுதவ்துகவ்சகராளவ் ளபவ்கபராகிகறைராமவ் .
(vertices)

கடவ்டதவ்திலுளவ் ள

இதனராலவ் ,

புளவ் ளளிககளராடு

சபராருநவ்தகவண
வ் டுமவ் .

Materials
சபராருடவ்க ளவ்
Grid papers (each student will require three to four square dotted grid papers), pencils.
கடவ்டதவ் தராளவ் களவ் (ஒவவ் சவராரு மராணவரளிடமுமவ் மூனவ்று அலவ் லது நரானவ்கு செதுர
புளவ் ளளிகவ் கடவ்டதவ் தராளவ் களவ் இருகவ்க கவண
வ் டுமவ் ), சபனவ்சிலவ் களவ் .
Look at the grid paper you have.
உஙவ் களளிடமவ் இருகவ்குமவ் கடவ்டதவ் தராறள பராருஙவ் களவ் .
Let us call the length of the line segment AB (shown in figure 1) as one unit of length.
ககராடவ்டுதவ்துண
வ் டு
AB-யினவ்
நநீ ளதவ்றத
ஓர வ்
அலகு
நநீ ளமராக
எடுதவ்துகவ்
சகராளவ் ளலராமவ் .

Figure 1
படமவ் 1
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Now, considering the above length as one unit, what can you say
about the area of this shape in figure 2? Why do you think so?
Discuss with your friends.
இநவ்ததவ்

துணவ்டதவ்தினவ்

எடுதவ்துகவ்சகராணவ்டராலவ் ,
பரபவ்பளறவகவ்

படமவ்

குறிதவ்து

கராரணஙவ் கறளகவ்

நநீ ளதவ்றத
2-லவ்

உஙவ் களராலவ்

கூறைவுமவ் .

ஓர வ்

அலகராக

உளவ் ள

வடிவதவ்தினவ்

எனவ்ன

கூறைமுடியுமவ் ?

உஙவ் களளினவ்

நணவ்பர வ்களுடனுமவ்

Figure 2
படமவ் 2

கலநவ்துறரயராடுஙவ் களவ் .
_______________________________________________________________________

Task 1: Any more unit areas?
சசெயலவ்

1:

ஓர வ்

அலகு

பரபவ் ப ளறவ

சகராண
வ் ட

கவறு

வடிவஙவ் களவ்

உளவ் ளனவரா?
Draw a few more (at least two) figures such that their areas are also one square unit.
ஒருசெதுரஅலகு
பரபவ்பளறவகவ்
சகராணவ்ட
கமலுமவ்
சில
வடிவஙவ் கறள
(குறறைநவ்தபடவ்செமவ் இரண
வ் டு) வறரநவ்திடுஙவ் களவ் .

Task 2: When all adjacent sides are perpendicular...
சசெயலவ்

2:

சகராடுகவ் க பவ் ப டவ்ட

வடிவஙவ் களளிலவ்

அடுதவ்த டுதவ்த

பகவ் க ஙவ் களவ்

அறனதவ்து மவ் சசெஙவ் குதவ்த ராக இருகவ் கு மவ் கபராது…
The polygons drawn in figure 3 are called rectilinear polygons.
படமவ்

3-லவ்

வறரயபவ்படவ்டுளவ் ள வடிவஙவ் களவ்

அறனதவ்றதயுமவ்

கநர வ்ககராடவ்டுபவ்

பலககராணஙவ் களவ் எனவ்றைறழைகவ்கிகறைராமவ் .
Draw five such figures and find their areas and perimeters.
இது

கபரானவ்றை

அவறைவ் றினவ்

ஐநவ்து

வடிவஙவ் கறள

பரபவ்பளவு

மறைவ்றுமவ்

வறரநவ்து

சுறைவ் றைளறவகவ்

கணகவ்கிடுஙவ் களவ் .
Remember that all the vertices of these figures should be
on the grid points.
இவவ் வடிவஙவ் களளினவ்
கடவ்டதவ்திலுளவ் ள

முறனகளவ்
புளவ் ளளிககளராடு

அறனதவ்துமவ்
சபராருநவ்த

Figure 3
படமவ் 3

கவண
வ் டுமவ் எனவ்பறத மனதிலவ் றவதவ்துகவ்சகராளவ் ளுஙவ் களவ் .
* A rectilinear polygon is a polygon, all of whose angles are either 90 o or 270o.
examples of rectilinear shapes are given here.
*

கநர வ்ககராடவ்டுபவ்

பலககராணமவ்

எனவ்பது

ஒருவறகபவ்

Some

பலககராணமராகுமவ் .

அவறைவ் றிலவ் , ககராடுகளுகவ்கு இறடகயயரான ககராணஙவ் களவ் யராவுமவ் 90o அலவ் லது
270o ஆக இருகவ்குமவ் . கநர வ்ககராடவ்டு வடிவஙவ் களுகவ்குசெ வ் சில எடுதவ்துகவ்கராடவ்டுகவ்களவ்
இஙவ் கக சகராடுகவ்கபவ்படவ்டுளவ் ளன.
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Task 3: What if some adjacent sides are not perpendicular...?
சசெயலவ் 3: அடுதவ்த டுதவ்த பகவ் க ஙவ் களவ் சசெஙவ் குதவ்த ராக இலவ் றலசயனவ் றைராலவ் …?
Figure 4 shows some non-rectilinear polygons. Find the area of the given figures.
கநர வ்ககராடறைவ் றை பலககராணஙவ் களவ் சிலவறைவ் றறைபவ் படமவ் 4-லவ் நநீ ஙவ்களவ் பரார வ்கவ்கலராமவ் .
சகராடுகவ்கபவ்படவ்டுளவ் ள வடிவஙவ் களளினவ் பரபவ்பளறவகவ் கணகவ்கிடுஙவ் களவ் .

Figure 4
படமவ் 4

Task 4: Focusing on rectangles
சசெயலவ் 4: சசெவவ் வகஙவ் கறளகவ் கவனளிபவ் க பராமவ்
Draw five rectangles on the grid paper. Keep in mind the following:
1) The vertices of the rectangles should be grid points.
2) The rectangles should be of different sizes.
3) At least one of the rectangles should be tilted.
4) Measure and write the area and the perimeter of the
rectangles which are not tilted. Discuss how you got your
answers.
புளவ் ளளிகவ்

கடவ்டதவ்

தராளளிலவ்

வறரநவ்திடுஙவ் களவ் .

ஐநவ்து

பினவ்வருமவ்

சசெவவ் வகஙவ் கறள
கருதவ்துகவ்கறள

Figure 5 Tilted rectangle
படமவ் 5 செராயவ் வு சசெவவ் வகம

நளிறனவிலவ் சகராளவ் ளுஙவ் களவ் :
1)

சசெவவ் வகஙவ் களளினவ்

முறனகளவ்

கடவ்டதவ்தினவ்

புளவ் ளளிககளராடு

சபராருநவ்தகவண
வ் டுமவ் .
2) சசெவவ் வகஙவ் களவ் சவவவ் கவறு அளவுகறளகவ் சகராணவ்டிருகவ்ககவண
வ் டுமவ் .
3) ஒனவ்றைராவது செராயவ் வு சசெவவ் வகமராக இருகவ்ககவண
வ் டுமவ் .
4) செராயவ் விலவ் லரா சசெவவ் வகஙவ் களளினவ் பரபவ்பளவு மறைவ்றுமவ் சுறைவ் றைளறவ அளநவ்து
குறிதவ்து றவயுஙவ் களவ் . உஙவ் களளினவ் பதிலவ் கறள எவவ் வராறு சபறைவ் றீர வ்களவ் எனவ்பது
குறிதவ்துகவ் கலநவ்துறரயராடுஙவ் களவ் .
The vertices of the rectangles should be grid points!
சசெவவ் வகஙவ் களளினவ் முறனகளவ் கடவ்டபவ் புளவ் ளளிககளராடு
சபராருநவ்தகவண
வ் டுமவ் !
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Task 5 : Perimeter same, but rectangles different
சசெயலவ் 5: ஒகர சுறைவ் றை ளறவகவ் சகராண
வ் ட சவவவ் கவறு சசெவவ் வகஙவ் களவ்
Sub task 1
1) Draw different rectangles on your dot grid, all of which have a perimeter of 16 units.
(Draw as many as you can.)
2) Complete the table given below based on your rectangles.
3) Which rectangle has the highest area? Which rectangle has the smallest area?
4) Compare your table with those of your friends.
5) Did you get a square in your table? Is a square also a rectangle? __________________
துறணசெ வ் சசெயலவ் 1
1)

உஙவ் களளினவ்

புளவ் ளளிகவ்

கடவ்டதவ்

தராளளிலவ்

சவவவ் கவறு

சசெவவ் வகஙவ் கறள

வறரநவ்திடுஙவ் களவ் . அறனதவ்து வடிவஙவ் களளினவ் சுறைவ் றைளவுமவ் 16 அலகுகளராக
இருகவ்க கவண
வ் டுமவ் .
(எவவ் வளவு முடியுகமரா, அவவ் வளவு சசெவவ் வகஙவ் கறள வறரநவ்திடுஙவ் களவ் ).
2)

உஙவ் களளினவ் சசெவவ் வகஙவ் களுகவ்குபவ் ஏறைவ் றைபடி பினவ்வருமவ்

அடவ்டவறணறய

நளிரபவ்பிடுஙவ் களவ் .
3) எநவ்தசெ வ் சசெவவ் வகமவ் மிகபவ்சபரளிய பரபவ்பளறவகவ் சகராண
வ் டுளவ் ளது? எநவ்தசெ வ்
சசெவவ் வகமவ் மிககவ்குறறைநவ்த பரபவ்பளறவகவ் சகராண
வ் டுளவ் ளது?
4)

உஙவ் களளினவ்

நணவ்பர வ்களளினவ்

அடவ்டவறணகளுடனவ்

உஙவ் களுறடயறத

ஒபவ்பிடுஙவ் களவ் .
5)

உஙவ் களவ்

அடவ்டவறணயிலவ்

செதுரகமதுமவ்

இடமவ் சபறைவ்றுளவ் ளதரா?

ஒருசெதுரதவ்றதசெ வ் சசெவவ் வகமராகவுமவ் கருதிகவ் சகராளவ் ளலராமரா? ___________________
Note: “Semi-perimeter” of the rectangle is half of the perimeter.
குறிபவ்பு:

சசெவவ் வகதவ்தினவ்

“அறர-சுறைவ் றைளவு”

எனவ்பது

அதனவ்

சுறைவ் றைளவிலவ்

பராதியராகுமவ் .
Perimeter is 16 units
சுறைவ் றை ளவு 16 அலகுகளவ்
Rectangle
சசெவவ் வகமவ்

Length
நநீ ளமவ்

Breadth
அகலமவ்

Semi-perimeter
அறர-சுறைவ் றை ளவு

Area
பரபவ் ப ளவு

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE

4

Exploring a Dot Grid Through Rectangles

Vigyan Pratibha Learning Unit

Sub task 2
1) Draw different rectangles on your dot grid, all of which have a perimeter of 18 units.
(Draw as many as you can.)
2) Complete the table given below based on your rectangles.
3) Which rectangle has the highest area? Which rectangle has the smallest area?
4) Compare your table with the tables drawn by your friends.
5) Did you get a square in your table?
துறணசெ வ் சசெயலவ் 2
1)

உஙவ் களளினவ்

புளவ் ளளிகவ்

கடவ்டதவ்

தராளளிலவ்

சவவவ் கவறு

சசெவவ் வகஙவ் கறள

வறரநவ்திடுஙவ் களவ் . அறனதவ்து வடிவஙவ் களளினவ் சுறைவ் றைளவுமவ் 18 அலகுகளராக
இருகவ்க கவண
வ் டுமவ் .
(எவவ் வளவு முடியுகமரா, அவவ் வளவு சசெவவ் வகஙவ் கறள வறரநவ்திடுஙவ் களவ் ).
2) உஙவ் களளினவ் சசெவவ் வகஙவ் களுகவ்குபவ் ஏறைவ் றைவராறு பினவ்வருமவ் அடவ்டவறணறய
நளிரபவ்பிடுஙவ் களவ் .
3) எநவ்தசெ வ் சசெவவ் வகமவ் மிகபவ்சபரளிய பரபவ்பளறவகவ் சகராண
வ் டுளவ் ளது? எநவ்தசெ வ்
சசெவவ் வகமவ் மிககவ்குறறைநவ்த பரபவ்பளறவகவ் சகராண
வ் டுளவ் ளது?
4)

உஙவ் களளினவ்

நணவ்பர வ்களளினவ்

அடவ்டவறணகளுடனவ்

உஙவ் களுறடயறத

ஒபவ்பிடுஙவ் களவ் .
5) உஙவ் களவ் அடவ்டவறணயிலவ் செதுரசமதுமவ் இடமவ் சபறைவ்றுளவ் ளதரா?
Perimeter is 18 units
சுறைவ் றை ளவு 18 அலகுகளவ்
Rectangle
சசெவவ் வகமவ்

Length
நநீ ளமவ்

Breadth
அகலமவ்

Semi-perimeter
அறர-சுறைவ் றை ளவு

Area
பரபவ் ப ளவு

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
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Perimeter is ____ units
சுறைவ் றை ளவு ____ அலகுகளவ்
Rectangle

Length

Breadth

Semi-perimeter

Area

சசெவவ் வகமவ்

நநீ ளமவ்

அகலமவ்

அறர-சுறைவ் றை ளவு

பரபவ் ப ளவு

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

The vertices of the rectangles should be grid points!
சசெவவ் வகஙவ் களளினவ் முறனகளவ் கடவ்டபவ் புளவ் ளளிககளராடு
சபராருநவ்தகவண
வ் டுமவ் !

Task 6: Now...some same area rectangles
சசெயலவ் 6: ஒகர பரபவ் ப ளறவகவ் சகராண
வ் ட சில சசெவவ் வகஙவ் களவ்
Sub task 1
1) Draw different rectangles which have an area of 36 square units. (Draw as many as you
can).
2) Fill the given table.
3) Did you get a square?
4) Compare your table with the tables drawn by some of your friends.
துறணசெ வ் சசெயலவ் 1
1) 36 செதுர அலகுகளவ் பரபவ்பளறவகவ் சகராணவ்ட சவவவ் கவறு சசெவவ் வகஙவ் கறள
வறரநவ்திடுஙவ் களவ் .

(எவவ் வளவு

முடியுகமரா,

அவவ் வளவு

சசெவவ் வகஙவ் கறள

வறரநவ்திடுஙவ் களவ் ).
2) கீழுளவ் ள அடவ்டவறணறய நளிரபவ்பிடுஙவ் களவ் .
3) செதுரமவ் கிறடதவ்ததரா?
4) உஙவ் களளினவ்

நணவ்பர வ்களளினவ்

அடவ்டவறணகளவ்

சிலவறைவ் றினுடனவ்

உஙவ் களுறடயறத ஒபவ்பிடுஙவ் களவ் .

CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE

6

Exploring a Dot Grid Through Rectangles

Vigyan Pratibha Learning Unit

Area is 36 square units
பரபவ் ப ளவு 36 செதுர அலகுகளவ்
Rectangle
சசெவவ் வகமவ்

Length
நநீ ளமவ்

Breadth
அகலமவ்

Semi-perimeter
அறர-சுறைவ் றை ளவு

Area
பரபவ் ப ளவு

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
Sub task 2
1) Draw different rectangles which have an area of 17 square units. (Draw as many as you
can).
2) Fill the given table.
3) Do you see any congruent rectangles among the rectangle you have drawn?
4) Compare your table with the tables filled by some of your friends.
துறணசெ வ் சசெயலவ் 2
1) 17 செதுர அலகுகளவ் பரபவ்பளறவகவ் சகராணவ்ட சவவவ் கவறு சசெவவ் வகஙவ் கறள
வறரநவ்திடுஙவ் களவ் .

(எவவ் வளவு

முடியுகமரா

அவவ் வளவு

சசெவவ் வகஙவ் கறள

வறரநவ்திடுஙவ் களவ் ).
2) கீழுளவ் ள அடவ்டவறணறய நளிரபவ்பிடுஙவ் களவ் .
3) நநீ ஙவ்களவ் வறரநவ்த வடிவஙவ் களளிலவ் முழுதுசமராதவ்த சசெவவ் வகஙவ் களவ் (congruent
rectangles) ஏதுமவ் இருகவ்கினவ்றைதரா?
4) உஙவ் களளினவ்

நணவ்பர வ்களளினவ்

அடவ்டவறணகளவ்

சிலவறைவ் றினுடனவ்

உஙவ் களுறடயறத ஒபவ்பிடுஙவ் களவ் .
Area is 17 square units
பரபவ் ப ளவு 17 செதுர அலகுகளவ்
Rectangle
சசெவவ் வகமவ்

Length
நநீ ளமவ்

Breadth
அகலமவ்

Semi-perimeter
அறர-சுறைவ் றை ளவு

Area
பரபவ் ப ளவு

i
ii
iii
iv
v
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Sub task 3
1) Draw different rectangles having an area of 24 square units. (Draw as many as you
can).
2) Fill the given table.
3) Do you see any congruent rectangles among the rectangle you have drawn?
4) Compare your table with tables filled by some of your friends.
துறணசெ வ் சசெயலவ் 3
1) 24 செதுர அலகுகளவ் பரபவ்பளறவகவ் சகராணவ்ட சவவவ் கவறு சசெவவ் வகஙவ் கறள
வறரநவ்திடுஙவ் களவ் .

(எவவ் வளவு

முடியுகமரா,

அவவ் வளவு

சசெவவ் வகஙவ் கறள

வறரநவ்திடுஙவ் களவ் ).
2) கீழுளவ் ள அடவ்டவறணறய நளிரபவ்பிடுஙவ் களவ் .
3) நநீ ஙவ்களவ்

வறரநவ்த

வடிவஙவ் களளிலவ்

செர வ்வசெம

சசெவவ் வகஙவ் களவ்

ஏதுமவ்

இருகவ்கினவ்றைனவரா?
4) உஙவ் களளினவ்

நணவ்பர வ்களளினவ்

அடவ்டவறணகளவ்

சிலவறைவ் றினுடனவ்

உஙவ் களுறடயறத ஒபவ்பிடுஙவ் களவ் .

The vertices of the rectangles should be grid points!
சசெவவ் வகஙவ் களளினவ் முறனகளவ் கடவ்டபவ் புளவ் ளளிககளராடு
சபராருநவ்தகவண
வ் டுமவ் !

Task 7 : Next, rectangles with equal areas and equal perimeters
சசெயலவ் 7: அடுதவ்த தராக, ஒகர பரபவ் ப ளவுகளவ் மறைவ் று மவ் சுறைவ் றை ளவுகறளகவ்
சகராண
வ் ட சசெவவ் வகஙவ் களவ் .
Can you draw two different rectangles whose perimeter is 14 units and area is 12 area
units? How many different rectangles did you get? Compare your rectangles with those
drawn by your friends. Are they the same?
14 அலகுகளவ் சுறைவ் றைளவு மறைவ்றுமவ் 12 அலகுகளவ் பரபவ்பளறவகவ் சகராணவ்ட இரு
சவவவ் கவறு
விதமரான

சசெவவ் வகஙவ் கறள
சசெவவ் வகஙவ் கறளபவ்

உஙவ் களராலவ்

வறரய

சபறைவ் றீர வ்களவ் ?

முடியுமரா?

உஙவ் களுறடய

எதவ்தறன

நணவ்பர வ்களளினவ்

சசெவவ் வகஙவ் களுடனவ் ஒபவ்பிடுஙவ் களவ் . அறவ ஒனவ்றுகபரால இருகவ்கினவ்றைனவரா?
Did you get different rectangles? If yes, share your answer with your friends and your
teacher. If you think it is not possible, think about why not?
இலவ் றல
ஆசிரளியர வ்

சவவவ் கவறைராக
மறைவ்றுமவ்

இருகவ்கினவ்றைதரா?

நணவ்பர வ்களுடனவ்

ஆமவ்

உஙவ் களளினவ்

எனவ்றைராலவ் ,

உஙவ் களுறடய

பதிறலபவ்

பகிருஙவ் களவ் .

அவவ் வராறு இருபவ்பது செராதவ்தியமிலவ் றலசயனவ்றைராலவ் , ஏனவ் எனவ்று சிநவ்தியுஙவ் களவ் .
___________________________________________________________________________________________
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Task 8: More with the grid: possibilities and impossibilities
சசெயலவ்

8:

புளவ் ள ளிகவ்

கடவ்ட ஙவ் கறள

றவதவ்து

கமலுமவ்

கறைவ் க லராமவ் :

செராதவ்தி யஙவ் களுமவ் செராதவ்தி யமறைவ் றை றவயுமவ்
Remember that all the vertices of all the figures you draw should be grid points.
நநீ ஙவ்களவ் வறரநவ்திடுமவ் அறனதவ்து வடிவஙவ் களளினவ் முறனகளுமவ் கடவ்டதவ்தினவ்
புளவ் ளளிககளராடு சபராருநவ்தகவண
வ் டுமவ் எனவ்பறத நளிறனவிலவ் சகராளவ் ளுஙவ் களவ் .
Use the grid paper, explore, and find answers to the following:
கடவ்டதவ் தராறளபவ் பயனவ்படுதவ்தி, பினவ்வருமவ் ககளவ் விகளுகவ்குபவ்

பதிலவ் கறள

ஆரராயவுமவ் :
1) If the length and the breadth of a rectangle are natural numbers, and its area is an odd
number, what can you say about that rectangle's semi-perimeter (half of the
perimeter)?
1) ஒரு சசெவவ் வகதவ்தினவ் நநீ ளமவ் மறைவ்றுமவ் அகலமவ் இயலவ் எண
வ் களராக இருகவ்குமவ்
படவ்செதவ்திலவ் , மறைவ்றுமவ் அதனவ் பரபவ்பளவு ஓர வ் ஒறைவ் றறை எண
வ் ணராக இருநவ்தராலவ் ,
அசெ வ்சசெவவ் வகதவ்தினவ் அறர-சுறைவ் றைளறவகவ் (சுறைவ் றைளவிலவ் பராதி) குறிதவ்து நநீ ஙவ்களவ்
எனவ்ன சசெராலவ் லமுடியுமவ் ?
___________________________________________________________________________________________
2) If the length and the breadth of a rectangle are natural numbers, and its semiperimeter is an odd number, what can you say about the area of this rectangle?
2) ஒரு சசெவவ் வகதவ்தினவ் நநீ ளமவ் மறைவ்றுமவ் அகலமவ் இயலவ் எண
வ் களராக இருகவ்குமவ்
படவ்செதவ்திலவ் ,

மறைவ்றுமவ்

அதனவ்

அறர-பரபவ்பளவு

இருநவ்தராலவ் ,

அசெ வ்சசெவவ் வகதவ்தினவ்

பரபவ்பளறவகவ்

ஓர வ்

ஒறைவ் றறை

குறிதவ்து

எண
வ் ணராக

நநீ ஙவ்களவ்

எனவ்ன

சசெராலவ் லமுடியுமவ் ?
___________________________________________________________________________________________
3) What are the different possible areas of triangles drawn on the grid? Are all the
multiples of half achieved?
3) புளவ் ளளிகவ் கடவ்டதவ்திலவ் வறரயபவ்படவ்டுளவ் ள முகவ்ககராணஙவ் களுகவ்கு செராதவ்தியமரான
பரபவ்பளவுகளவ்

எனவ்சனனவ்ன?

அறரயினவ்

மடஙவ் குகளவ்

அறனதவ்றதயுமவ்

சபறைமுடிநவ்ததரா?
___________________________________________________________________________________________
4) What are the possible areas of grid squares (squares with vertices on the grid)?
(These may not have integer sides!)
4)கடவ்டதவ்திலுளவ் ள செதுரஙவ் களுகவ்கு (அவறைவ் றினவ் முறனகளவ் கடவ்டபவ் புளவ் ளளிககளராடு
சபராருநவ்த

கவண
வ் டுமவ் )

செராதவ்தியமரான

பரபவ்பளவுகளவ்

எனவ்சனனவ்ன?

(இவறைவ் றினவ் பகவ்கஙவ் களவ் முழுஎண
வ் களராக இலவ் லராமலுமவ் இருகவ்கலராமவ் )
____________________________________________________________________________________________________
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5) What are the possible areas of tilted rectangles (rectangles with vertices on the grid)?
(Hint: Look at tilted squares first).
5) செராயவ் வு சசெவவ் வகஙவ் களளிலவ்

(அவறைவ் றினவ் முறனகளவ்

கடவ்டபவ் புளவ் ளளிககளராடு

சபராருநவ்த கவண
வ் டுமவ் ) செராதவ்தியமராகுமவ் பரபவ்பளவுகளவ் எனவ்சனனவ்ன?
(குறிபவ்பு: செராயவ் வு செதுரஙவ் களளிலவ் பினவ்பறைவ் றிய முறறைறயபவ் பராருஙவ் களவ் ).
___________________________________________________________________________________________
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