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 Is Your Polygon the Same as Mine?

 எனன் னுடடைய பலகககோணமுமன் உனன் னுடடையதுமன் ஒனன் றகோ?
Introduction
Have you ever wondered how you would describe a triangle that is in your mind to somebody over the
phone? What do you really say? Do you mention the sides or the angles? And would that person get the
exact same figure that you had in mind? Moreover, how can you do this by giving minimum information?
Today we will try to answer these questions by investigating some examples, making observations, and
verifying or refuting these observations.

முனன் னுடர
நநீஙன்களன்  மனதிலன்  நநிடனதன்த  ஒரு  முகன்கககோணதன்டத  ததகோடலகபசிமூலமன்  ஒருவரநிடைமன்
எவன்வகோறு  விவரநிபன்பீரன்களன்  எனன் படத  நநிடனதன்துபன்  பகோரன்தன்திருகன்கிறீரன்களகோ?  எடதபன்
பறன்றிகன் கூறுவீரன்களன்  – பகன்கஙன்கடளயகோ அலன்லது கககோணஙன்கடளயகோ? உஙன்களன்  மனதிலன்
நநிடனதன்த  அகத  உருவதன்டத  அநன்த  நபரன்  கறன்படன  தசெயன்வகோரகோ?  கமலுமன்,
குடறநன்தபடைன்செதன் தகவடல பரநிமகோறி இடத எவன்வகோறு தசெயன்ய முடியுமன்? இனன் று, இநன்தகன்
ககளன்விகளுகன்கு விடடைகன்ககோண முயறன்சிகன்கலகோமன்.  சில எடுதன்துகன்ககோடைன்டுகடள
ஆரகோயன்நன்து,  உறன்றுகநகோகன்கி,  மறன்றுமன்  கவனநிதன்தவறன்டற நநிரகோகரநிதன்து அலன்லது நநீருபிதன்து
இடத தசெயன்யலகோமன்.

Materials
Blank sheets, pencils, erasers, compass-boxes (compass, set-squares, protractor, and scale), scissors.

தபகோருடைன்களன்
தவறன்றுதன்தகோளன்களன் ,  தபனன் சிலன்களன் ,  ரபன்பரன்களன்  (அழிபன்பகோனன் களன் ),  கவரகோய
தபடைன்டி (கவரகோயமன் , மூடலமடைன்டைஙன்களன் , கககோண அளவி, மறன்றுமன் அளவுகககோலன் ),
கதன்திரநிகன்கககோலன் .

Task 1: Drawing your triangle

தசெயலன்  1: உஙன் களநினன்  முகன்கககோணதன்டத வடரதலன்
Q1. Draw a triangle of your choice on the given blank sheet of paper. Measure the sides and the angles of
the triangle, and label the vertices of the triangle.
கக.1.  தககோடுகன்கபன்படைன்டை  தவறன்றுதன்தகோளநிலன்  நநீஙன்களன்  விருபன்படைன்டை  ஒரு  முகன்கககோணதன்டத
வடரயுஙன்களன் .  முகன்கககோணதன்தினன்  பகன்கஙன்களன்  மறன்றுமன்  கககோணஙன்கடள  அளவிடைன்டு,
அதனன்  மூடலகளுகன்கு தபயரநிடுஙன்களன் . 

Q2.  Now  see  the  triangles  drawn  by  your  friends.  Do  you  see  anything  interesting?  What  is  it?
கக.2.  உஙன்களன்  நணன் பரன்களன்  வடரநன்துளன்ள  முகன்கககோணஙன்கடள  பகோருஙன்களன் .
சுவரகோஸன் யமகோன ஏதகோவது கணன் ணநிலன்படைன்டைதகோ? அது எனன் ன?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Keep the paper on which you drew your triangle safely aside; we will be coming back to this triangle later in
the activity.
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முகன்கககோணமன்  வடரநன்த  தகோடள  நநீஙன்களன்  பதன்திரமகோக  தனநிகய  எடுதன்து  டவயுஙன்களன் ;
தசெயலன்பகோடைன்டினன்  பினன் தனகோரு  கடைன்டைதன்திலன்  இநன்த  முகன்கககோணதன்டத  மீணன் டுமன்
பகோரன்கன்கவிருகன்கிகறகோமன். 

Task 2a: Constructing a triangle when only one side is given

தசெயலன்  2a:  ஒகர  ஒரு  பகன்ககம  தககோடுகன்கபடைன்டுளன்ளகபகோது  முகன்கககோணமன்
ஒனன் டற வடரதலன்
Draw a triangle on the given paper, one of whose side is 6 cm. Label the vertices of your triangle.
தககோடுகன்கபன்படைன்டை தகோளநிலன் ,  ஒரு முகன்கககோணதன்டத வடரயுஙன்களன் .  இதனன்  ஒரு பகன்கமன்  6
தசெ.மீஆக  இருகன்க  கவணன் டுமன்.  உஙன்களநினன்  முகன்கககோணதன்தினன்  மூடலகளுகன்கு
தபயரநிடுஙன்களன் . 

Now study the triangle drawn by your partner.
இபன்கபகோது உஙன்களநினன்  கூடைன்டைகோளநி வடரநன்துளன்ள முகன்கககோணதன்டத ஆயன்வு தசெயன்யுஙன்களன் .
Q1. Is your triangle the same as your partner’s?
கக.1.  உஙன்களநினன்  முகன்கககோணமுமன்  கூடைன்டைகோளநியினன்  முகன்கககோணமுமன்  ஒனன் றுகபகோலன்
உளன்ளதகோ? 
_______________________________________________________________________________________________________________

Q2. How did you compare these two triangles?
கக.2. இநன்த இரணன் டு முகன்கககோணஙன்கடள எவன்வகோறு ஒபன்பிடைன்டீரன்களன் ?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q3. You and your partner, both were told that one side of the triangle is 6 cm. Did you both get exactly the
same triangles? Why?
கக.3.  முகன்கககோணதன்தினன்  ஒரு  பகன்கமன்  6  தசெ.மீ  எனன் று  உஙன்களநிடைமுமன்  உஙன்களநினன்
கூடைன்டைகோளநியிடைமுமன்  கூறபன்படைன்டிருநன்தது.  நநீஙன்களன்  இருவருமன்  தபறன்ற  முகன்கககோணஙன்களன்
மிகசென்செரநியகோக ஒதன்தகோரன்கபகோலன் இருநன்தனவகோ? ஏனன் ? 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Task 2b: Constructing a triangle when only one angle is given

தசெயலன்  2b:  ஒகர  ஒரு  கககோணமன்  மடைன்டுகம  தககோடுகன்கபடைன்டுளன்ளகபகோது
முகன்கககோணமன் ஒனன் டற வடரதலன்
Draw a triangle on the given paper where one of the angles measures 55o.  Name your triangle.
தககோடுகன்கபன்படைன்டை  தகோளநிலன்  ஒரு  முகன்கககோணதன்டத  வடரயுஙன்களன் .  அதனுடடைய  ஒரு
கககோணமன்  55o ஆக  இருகன்க  கவணன் டுமன்.  உஙன்களுடடைய  முகன்கககோணதன்துகன்கு
தபயரநிடுஙன்களன் . 

Now study the triangle drawn by your partner.
இபன்கபகோது உஙன்களநினன்  கூடைன்டைகோளநி வடரநன்துளன்ள முகன்கககோணதன்டத ஆரகோயுஙன்களன் .
Q1. Is your triangle the same as your partner’s?
கக.1.  உஙன்களநினன்  முகன்கககோணமுமன்  கூடைன்டைகோளநியினன்  முகன்கககோணமுமன்  ஒனன் றுகபகோலன்
உளன்ளதகோ?
_______________________________________________________________________________________________________________
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Q2. How did you compare these two triangles?
கக.2. இநன்த இரு முகன்கககோணஙன்கடள எவன்வகோதறலன்லகோமன் ஒபன்பிடைன்டீரன்களன் ?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q3. You and your partner, both were given one angle of 55o. Did you both get exactly the same triangles?
Why?
கக.3.  முகன்கககோணதன்தினன்  ஒருகககோணமன்  55o எனன் று  உஙன்களநிடைமுமன்  உஙன்களநினன்
கூடைன்டைகோளநியிடைமுமன்  கூறபன்படைன்டிருநன்தது.  நநீஙன்களன்  இருவருமன்  தபறன்ற  முகன்கககோணஙன்களன்
மிகசென்செரநியகோக ஒதன்தகோரன்கபகோலன் இருநன்தனவகோ? ஏனன் ? 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Task 3: Constructing a triangle when two measures are given

தசெயலன்  3:  இரணன் டு  அளவுகளன்  தககோடுகன்கபன்படைன்டுளன்ள  கபகோது  ஒரு
முகன்கககோணதன்டத வடரதலன்
Make three groups among yourselves. If possible, form your group with your classmates who are sitting
close to you. Let us call these groups A, B and C. 
உஙன்களுகன்குளன்  மூனன் று குழுகன்கடள உருவகோகன்குஙன்களன் .  செகோதன்தியதமனன் றகோலன் ,  அருகிலன்
அமரன்நன்திருகன்குமன் கூடைன்டைகோளநிகளுடைனன்  குழுடவ உருவகோகன்குஙன்களன் . இநன்தகன் குழுகன்கடள A,
B, மறன்றுமன் C என அடழைதன்திடைலகோமன். 

Group A: Draw a triangle whose sides are 7 cm and 5 cm. Label the vertices of your triangle.
குழு  A:  7  தசெ.மீ  மறன்றுமன்  5  தசெ.மீ  அளவிலகோன  பகன்கஙன்கடளகன்  தககோணன் டை  ஒரு
முகன்கககோணதன்டத  வடரயுஙன்களன் .  உஙன்களநினன்  முகன்கககோணதன்தினன்  மூடலகளுகன்கு
தபயரநிடுஙன்களன் .
Group B: Draw a triangle whose one side is 6 cm and one angle is 550.  Label the vertices of your triangle
குழு  B:  பகன்கமன்  6  தசெ.மீ  மறன்றுமன்  கககோணமன்  550 ஐ  தககோணன் டை  ஒரு  முகன்கககோணதன்டத
வடரயுஙன்களன் . உஙன்களநினன்  முகன்கககோணதன்தினன்  மூடலகளுகன்கு தபயரநிடுஙன்களன் .
Group C: Draw a triangle whose two angles are 500 and 750.  Label the vertices of your triangle
குழு  C:  500 மறன்றுமன்  750 கககோணஙன்கடளகன்  தககோணன் டுளன்ள  ஒரு  முகன்கககோணதன்டத
வடரயுஙன்களன் . உஙன்களநினன்  முகன்கககோணதன்தினன்  மூடலகளுகன்கு தபயரநிடுஙன்களன் .

Now study the triangle drawn by your partner.
இபன்கபகோது, உஙன்களநினன்  கூடைன்டைகோளநி வடரநன்துளன்ள முகன்கககோணதன்டத ஆரகோயுஙன்களன் . 

Q1. Is your triangle the same as your partner’s?
கக.1.  உஙன்களநினன்  முகன்கககோணமுமன்  கூடைன்டைகோளநியினன்  முகன்கககோணமுமன்  ஒனன் றுகபகோலன்
உளன்ளதகோ?
_______________________________________________________________________________________________________________

Q2. How did you compare these two triangles?
கக.2. இநன்த இரு முகன்கககோணஙன்கடள எவன்வகோதறலன்லகோமன் ஒபன்பிடைன்டீரன்களன் ?
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_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Groups A, B and C:
குழுகன்களன்  A, B மறன்றுமன் C:

Q3. Did each of you get exactly the same triangles as the members in your group ? Why
கக.3.  உஙன்களன்  குழுவிலுளன்ள  உறுபன்பினரன்களன்  ஒவன்தவகோருவரநினன்  முகன்கககோணஙன்களுமன்
மிகசென்செரநியகோக ஒதன்தகோரன்கபகோலன் இருநன்தனவகோ? ஏனன் ? 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Task 4: Constructing a triangle when three measures are given

தசெயலன்  4: மூனன் று அளவுகளன்  தககோடுகன்கபன்படைன்டுளன்ளகபகோது ஒரு 
முகன்கககோணதன்டத வடரதலன்
Group A1: Draw a triangle XYZ such that XY = 4 cm, YZ = 6 cm, and XZ = 7 cm.
குழு A1: XY = 4  தசெ.மீ, YZ = 6  தசெ.மீ,  மறன்றுமன்  XZ = 7  தசெ.மீ எனன் ற அளவுகடளகன் தககோணன் டை
முகன்கககோணமன் XYZ ஐ வடரயுஙன்களன் .
Group A2: Draw a triangle ABC such that, AB = 5 cm, BC = 6 cm, and ∠ACB = 450.
குழு  A2:  AB = 5  தசெ.மீ, BC = 6  தசெ.மீ,  மறன்றுமன்  ∠ACB = 450 எனன் ற அளவுகடளகன் தககோணன் டை
முகன்கககோணமன் ABC ஐ வடரயுஙன்களன் .
Group B1: Draw a triangle IJK such that IJK∠  = 40o, JKI∠  = 65o, and IKJ ∠ = 75o.
குழு  B1:  ∠IJK  =  400,  ∠JKI  =  650,  மறன்றுமன்  ∠IKJ  =  750 எனன் ற  அளவுகடளகன்  தககோணன் டை
முகன்கககோணமன் IJK ஐ வடரயுஙன்களன் .
Group B2: Draw a triangle STU such that ∠UST = 50o, ST = 3 cm, and ∠STU = 65o.
குழு  B2:  ∠UST  =  500,  ST  =  3  தசெ.மீ,  மறன்றுமன்  ∠STU  =  650 எனன் ற  அளவுகடளகன்  தககோணன் டை
முகன்கககோணமன் STU ஐ வடரயுஙன்களன் .
Group C1: Draw a triangle EFG such that EF = 7 cm, FG = 9 cm, and GEF∠  = 90o.

குழு  C1:  EF  = 7  தசெ.மீ, FG = 9  தசெ.மீ,  மறன்றுமன்  ∠GEF = 900 எனன் ற அளவுகடளகன் தககோணன் டை
முகன்கககோணமன் EFG ஐ வடரயுஙன்களன் .
Group C2: Draw a triangle PQR such that PQ = 5 cm, ∠PQR = 50o, and QR = 4 cm. 
குழு  C2:  PQ = 5  தசெ.மீ,  ∠PQR = 500,  மறன்றுமன்  QR = 4  தசெ.மீ எனன் ற அளவுகடள தககோணன் டை
முகன்கககோணமன் PQR ஐ வடரயுஙன்களன் . 

Now study the triangle drawn by your partner.
இபன்கபகோது, உஙன்களநினன்  கூடைன்டைகோளநி வடரநன்துளன்ள முகன்கககோணதன்டத ஆரகோயுஙன்களன் . 
Q1. Is your triangle the same as your partner’s?
கக.1.  உஙன்களநினன்  முகன்கககோணமுமன்  கூடைன்டைகோளநியினன்  முகன்கககோணமுமன்  ஒதன்தகோரன்கபகோலன்
உளன்ளதகோ?
_______________________________________________________________________________________________________________

Q2. How did you compare these two triangles?
கக.2. இநன்த இரு முகன்கககோணஙன்கடள எவன்வகோதறலன்லகோமன் ஒபன்பிடைன்டீரன்களன் ?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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Task 5: Minimum conditions for the construction of a unique triangle

தசெயலன்  5: ஒரு தனநிதன்துவமகோன முகன்கககோனதன்டத வடரய கதடவயகோன 
குடறநன்தபடைன்செ மதிபன்புகளன்
Q1. If you want your friend/partner to construct exactly the same triangle like the one you drew in Task 1,
what minimum information will you have to provide, such that she/he will also construct the exact same
triangle?
கக.1.  நநீஙன்களன்  தசெயலன்  1 லன்  வடரநன்தது கபகோனன் ற மிகசென்செரநியகோக அகத முகன்கககோணதன்டத
உஙன்களன்  நணன் பரன்/கூடைன்டைகோளநி  வடரயகவணன் டுமன்  எனன் றகோலன்  குடறநன்தபடைன்செமகோக
எனன் தனனன் ன தகவலன்கடள நநீஙன்களன்  அவருகன்கு அளநிகன்க கவணன் டியிருகன்குமன்?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

2. In the previous question, is there a different set of information that could be provided to construct the
exact same triangle? Try and mention all such different sets of information that would work.

2.  முநன்டதயகன் ககளன்வியிலன் தபறன்ற முகன்கககோணதன்டத மிகசென்செரநியகோக அகத கபகோனன் று
தபறுவதறன்கு,  கவறு தகவலன் ததகோகுபன்புகடள பயனன் படுதன்த முடியுமகோ?  செரநியகோக அகத
முகன்கககோணதன்டத தரகன்கூடிய இதுகபகோனன் ற கவறுபடைன்டை  தகவலன்  தககோகுபன்புகளன்
அடனதன்டதயுமன் குறிபன்பிடை முயிறன்சியுஙன்களன் . 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Task 6: Constructing a quadrilateral        

தசெயலன்  6: ஒரு நகோறன்கரதன்டத/நகோறன்கககோணதன்டத வடரதலன்                      

Q1a. Now that you all know how to make a congruent triangle, let us figure out how to make a congruent
quadrilateral. So if the minimum conditions for making a congruent triangle are three, what should be
enough for a quadrilateral?
கக.1.a.  ஒரு  முறன்றுதமகோதன்த  முகன்கககோணதன்டத  எவன்வகோறு  வடரயகவணன் டுமன்  எனன் று
உஙன்களன்  அடனவருகன்குமன்  இபன்கபகோது  ததரநிநன்திருகன்குமன்.  அடுதன்ததகோக,  ஒரு
முறன்றுதமகோதன்த  நகோறன்கரதன்டத  எவன்வகோறு  வடரய  கவணன் டுமன்  எனன் படதகன்
கணன் டுபிடிபன்கபகோமன்.  ஒரு  முறன்றுதமகோதன்த  முகன்கககோணதன்டத  வடரய  மூனன் று
குடறநன்தபடைன்செ மதிபன்புகளன்  கதடவதயனநிலன் , நகோறன்கரதன்துகன்கு எவன்வளவு கபகோதுமகோனதகோக
இருகன்குமன்?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q1b. Now, given that all the sides of a quadrilateral are 3 cm, think about all the different quadrilaterals
that you can draw. Draw the figures on the given blank sheet.
கக.1.b.  இபன்கபகோது,  நகோறன்கரதன்தினன்  அடனதன்து  பகன்கஙன்களுமன்  3  தசெ.மீ  எனன் று
தககோடுகன்கபன்படைன்டிருநன்தகோலன் ,  நநீஙன்களன்  எநன்த  மகோதிரநியகோன  நகோறன்கரஙன்கடளதயலன்லகோமன்
வடரயமுடியுமன்  எனன் று  கயகோசியுஙன்களன் .  தககோடுகன்கபன்படைன்டை  தவறன்றுதன்தகோளநிலன்
அவன்வடிவஙன்கடள வடரயுஙன்களன் .  
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Q2. Did you or your partner get different quadrilaterals for Q1b?
கக.2.  கக.1.b-றன்கு உஙன்களுடடையதுமன்  கூடைன்டைகோளநியுடடைய நகோறன்கரஙன்களுமன்  தவவன்கவறகோக
இருநன்தனவகோ? 
_______________________________________________________________________________________________________________

Q3. So, if only the sides are given, is it always possible to get different quadrilaterals? How do you know?
கக.3. ஆக, பகன்கஙன்களன்  மடைன்டுகம தககோடுகன்கபன்படைன்டிருநன்தகோலன்  தவவன்கவறு 
நகோறன்கரஙன்கடள எபன்கபகோதுகம தபற முடியுமகோ? எபன்படி இடத ததரநிநன்துதககோணன் டீரன்களன் ? 

_______________________________________________________________________________________________________________

Q4.  Imagine that  you have to  write  to  your  friend about  a  quadrilateral.  Now think  of  the  minimum
information that you can send him/her, such that he/she gets the exact same quadrilateral as the one you
had in your mind. What information will you send?
கக.4.  ஒரு  நகோறன்கரதன்டதபன்  பறன்றி  ஒரு  நணன் பருகன்கு  எழுதி  அனுபன்பகவணன் டுமன்  எனன் று
கறன்படன  தசெயன்து  தககோளன்ளுஙன்களன் .  இபன்கபகோது,  நநீஙன்களன்  மனதிலன்  நநிடனதன்த  அசென்செசெலன்
அகத  நகோறன்கரதன்டத  அவருமன்  தபறகவணன் டுமன்  எனன் றகோலன் ,  அவருகன்கு  அனுபன்பகன்கூடிய
குடறநன்தபடைன்செ  தகவலன்கடள  கயகோசியுஙன்களன் .  எநன்ததன்  தகவலன்கடள  நநீஙன்களன்
அனுபன்புவீரன்களன்? 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Check  whether  what  you  suggested  as  the  minimum  information  really  works.  Try  drawing  different
quadrilaterals for the information you said you would give your friend in the question above.
நநீஙன்களன்  குடறநன்தபடைன்செ  தகவலகோக  பிரநிநன்துடரதன்தது  உணன் டமயகோககவ  கவடல
தசெயன்கிறதகோ  எனன் படதசென் செரநிபகோருஙன்களன் .  கமறன்தககோடுகன்கபன்படைன்டை  ககளன்வியிலன்  உஙன்களன்
நணன் பருகன்கு  நநீஙன்களன்  அளநிபன்பதகோக  கூறிய  தகவலுகன்கு  தவவன்கவறு  நகோறன்கரஙன்கடள
வடரநன்து பகோருஙன்களன் . 

Q5. Think about why this set of information will lead to congruent or non-congruent quadrilaterals.
கக.5.  முறன்றுதமகோதன்த  அலன்லது  முறன்றுதமகோதன்திரகோத  நகோறன்கரஙன்கடள  இநன்ததன்  தகவலன்
ததகோகுபன்பு ஏனன்  விடளவிகன்குமன் எனபன்டதகன் குறிதன்து சிநன்தியுஙன்களன் . 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q6. List the conditions that worked for constructing a unique quadrilateral.
கக.6.  ஒருதனநிதன்துவமகோன  நகோறன்கரதன்டத  வடரவதறன்கு  செரநிபடைன்டை  நநிபநன்தடனகடளபன்
படைன்டியலிடுஙன்களன் . 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Task 7: Some special triangles and quadrilaterals

தசெயலன்  7: சில சிறபன்பு முகன்கககோணஙன் களுமன் நகோறன்கரஙன் களுமன்
We  have  found  out  the  minimum  information  needed  to  draw  congruent  triangles  and  congruent
quadrilaterals,  but  let  us  look at  some special  triangles and quadrilaterals  and find out the minimum
information we need to construct these.
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முறன்றுதமகோதன்த  நகோறன்கரஙன்களன்  மறன்றுமன்  முகன்கககோணஙன்கடள  வடரய  கதடவபன்படுமன்
குடறநன்தபடைன்செ  தகவடல  நகோமன்  கணன் டுபிடிதன்துளன்களகோமன் .  ஆனகோலன் ,  இபன்கபகோது  சில
சிறபன்பு  நகோறன்கககோணஙன்கடளயுமன்  முகன்கககோணஙன்கடளயுமன்  பகோரன்கன்கலகோமன் .  இவறன்டற
வடரய நமகன்கு கதடவபன்படுமன் குடறநன்தபடைன்செ தகவலன்கடள கணன் டுபிடிபன்கபகோமன் . 

Q1. How many conditions do you need to construct congruent equilateral triangles?
கக.1.  முறன்தறகோபன்பு  செமபகன்க  முகன்கககோணஙன்கடள  வடரய  எதன்தடன  மதிபன்புகளன்
கதடவபன்படுமன்?
_______________________________________________________________________________________________________________

Q2. How many pieces of information do you need to construct congruent squares?

கக.2. முறன்தறகோபன்பு செதுரஙன்கடள வடரநன்திடை எதன்தடன தகவலன்களன்  கதடவபன்படுமன்?
_______________________________________________________________________________________________________________

Q3. How many pieces of information do you need to construct congruent rectangles?
கக.3. முறன்தறகோபன்பு தசெவன்வகஙன்கடள வடரய எதன்தடன தகவலன்களன்  கதடவபன்படுமன்?
_______________________________________________________________________________________________________________

Q4. How many pieces of information do you need to construct congruent rhombuses?
கக.4. முறன்தறகோபன்பு செகோயன்செதுரஙன்கடள வடரய எதன்தடன தகவலன்களன்  கதடவபன்படுமன்?

_______________________________________________________________________________________________________________

Q5. How many pieces of information do you need to construct congruent parallelograms?
கக.5. முறன்தறகோபன்பு இடணகரஙன்கடள வடரய எதன்தடன தகவலன்களன்  கதடவபன்படுமன்?
_______________________________________________________________________________________________________________

Q6. How many pieces of information do you need to construct congruent trapeziums?

கக.6.  முறன்தறகோபன்பு  செரநிவகஙன்கடள  வடரய  எதன்தடன  தகவலன்களன்  கதடவபன்படுமன்?
_______________________________________________________________________________________________________________

Task 8: Constructing a pentagon

தசெயலன்  8: ஓர ன் ஐஙன் கககோணதன்டத வடரதலன்
Q1.  Now  that  you  all  know  what  conditions  give  constructions  of  congruent  triangles  or  congruent
quadrilaterals, let us figure out how to construct congruent pentagons. So, if the minimum conditions for
making congruent triangles are three, and that for congruent quadrilaterals are five, what do you think is
the number of minimum conditions needed to construct congruent pentagons?
கக.1.  முறன்றுதமகோதன்த  முகன்கககோணஙன்களன்  அலன்லது  முறன்றுதமகோதன்த  நகோறன்கரஙன்கடள
வடரய  கதடவயகோன  நநிபநன்தடனகடள  நநீஙன்களன்  அடனவருமன்  ததரநிநன்துதககோணன் டை
நநிடலயிலன்,  முறன்றுதமகோதன்த  ஐஙன்கககோணஙன்கடள  வடரவது  எவன்வகோறு  எனன் படதகன்
கணன் டுபிடிகன்கலகோமன்.  ஆக,  முறன்தறகோதன்த  முகன்கககோணஙன்கடள  வடரவதறன்ககோன
குடறநன்தபடைன்செ மதிபன்புகளன்  மூனன் றகோகவுமன்  முறன்தறகோதன்த நகோறன்கரஙன்களுகன்கு ஐநன்தகோகவுமன்
இருகன்கிறது. முறன்றுதமகோதன்த ஐஙன்கககோணஙன்கடள வடரய கதடவயகோன குடறநன்தபடைன்செ
மதிபன்புகளன்  எனன் னவகோக இருகன்குமன் எனன் று நநிடனகன்கிறீரன்களன் ? 
_______________________________________________________________________________________________________________

CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE 7



Vigyan Pratibha Learning Unit                                                                                                            Is Your Polygon the Same as Mine?

Q2.  Imagine  that  you  have  to  write  to  your  friend  about  a  pentagon.  Now  think  of  the  minimum
information that you can send him/her, such that he/she gets the exact same pentagon as the one you had
in your mind. What information you will send?
கக.2.  ஓரன்  ஐஙன்கககோணதன்டத  குறிதன்து  நணன் பருகன்கு  எழுதி  அனுபன்பகவணன் டுமன்  எனன் று
கறன்படன  தசெயன்து  தககோளன்ளுஙன்களன் .  இபன்கபகோது,  நநீஙன்களன்  மனதிலன்  நநிடனதன்த  அசென்செசெலன்
அகத ஐஙன்கககோணதன்டத அவருமன் தபறகவணன் டுமன் எனன் றகோலன் , அவருகன்கு அனுபன்பகன்கூடிய
குடறநன்தபடைன்செ  தகவலன்கடள  கயகோசியுஙன்களன் .  எநன்ததன்  தகவலன்கடள  நநீஙன்களன்
அனுபன்புவீரன்களன்? 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Check  whether  what  you  suggested  as  the  minimum  information  really  works.  Try  drawing  different
pentagons for the information you said you would give your friend in the question above.
நநீஙன்களன்  குடறநன்தபடைன்செ  தகவலகோக  பிரநிநன்துடரதன்தது  உணன் டமயகோககவ  கவடல
தசெயன்கிறதகோ  எனன் படதசென் செரநிபகோருஙன்களன் .  கமறன்தககோடுகன்கபன்படைன்டை  ககளன்வியிலன்  உஙன்களன்
நணன் பருகன்கு  நநீஙன்களன்  அளநிபன்பதகோக  முடிவுதசெயன்த  தகவலுகன்கு,  தவவன்கவறு
ஐஙன்கககோணஙன்கடள வடரநன்து பகோருஙன்களன் . 

Q3. Think about why this set of information will lead to congruent or non-congruent pentagons.
கக.3.  முறன்றுதமகோதன்த அலன்லது முறன்றுதமகோதன்திரகோத ஐஙன்கககோணஙன்கடள இநன்ததன் தகவலன்
ததகோகுபன்பு ஏனன்  விடளவிகன்குமன் எனபன்டதகன் குறிதன்து சிநன்திடனசென் தசெயன்யுஙன்களன் . 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q4. List the conditions that worked for making a unique pentagon.

கக.4.  ஒருதனநிதன்துவமகோன  ஐஙன்கககோணதன்டத  வடரய  தபகோறுதன்தமகோக  இருநன்த
நநிபநன்தடனகடளபன்  படைன்டியலிடுஙன்களன் .  
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Task 9: Finding the number of conditions to construct a congruent polygon

தசெயலன்  9: ஒருமுறன்றுதமகோதன்த பலகககோணதன்டத வடரய கதடவயகோன 
மதிபன்புகளநினன்  எணன் ணநிகன்டகடயகன் கணன் டுபிடிதன்தலன்
Now that  you know  the  minimum  conditions  needed for  constructing  congruent  triangles,  congruent
quadrilaterals and congruent pentagons, let us explore how many conditions are needed for constructing
congruent hexagons, or congruent heptagons.  
முறன்றுதமகோதன்த  முகன்கககோணஙன்களன் ,  முறன்றுதமகோதன்த  நகோறன்கரஙன்களன்  மறன்றுமன்
முறன்றுதமகோதன்த ஐஙன்கககோணஙன்கடள வடரய கதடவயகோன குடறநன்தடைபடைன்செ மதிபன்புகளன்
எனன் னதவனன் று  உஙன்களுகன்கு  ததரநியுமன்.  இபன்கபகோது,  முறன்றுதமகோதன்த  அறுகககோணஙன்களன் ,
அலன்லது  முறன்றுதமகோதன்த  எழுகககோணஙன்கடள  வடரய  கதடவயகோன  மதிபன்புகளன்
எதன்தடனதயனன் று நகோமன் ஆரகோயலகோமன். 
Make some guesses, and make constructions on the given sheets of paper. Record your guesses in  Table 1
below. 
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சில ஊகஙன்கடள தசெயன்து,  தககோடுகன்கபன்படைன்டை தகோளன்களநிலன்  வடிவஙன்கடள வடரயுஙன்களன் .
உஙன்களுடடைய ஊகஙன்கடள கீழுளன்ள அடைன்டைவடண 1 லன் பதிவிடுஙன்களன் .

Table 1 Conditions required for constructing a congruent polygon 
அடைன்டைவடண  1 ஒருமுறன்றுதமகோதன்த  பலகககோணதன்டத  வடரய  கதடவபன்படுமன்
மதிபன்புகளன்

Number of sides in the
polygon Name of the polygon

Minimum conditions required for constructing
a congruent polygon

3 Triangle 3

4
Quadrilateral

5

5
Pentagon

_______

6 Hexagon _______

7 Heptagon _______

8 Octagon _______

பலகககோணதன்திலுளன்
ள பகன்கஙன்களநினன்

எணன் ணநிகன்டக

பலகககோணதன்தினன்
தபயரன்

ஒரு முறன்தறகோதமகோதன்த
பலகககோணதன்டத வடரய

கதடவயகோன குடறநன்தபடைன்செ
மதிபன்புகளன்

3 முகன்கககோணமன் 3

4 நகோறன்கரமன்
/நகோறன்கககோணமன்

5

5 ஐஙன்கககோணமன் _______

6 அறுகககோணமன் _______

7 எழுகககோணமன் _______

8 எணன் கககோணமன் _______
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Proving our Conjectures

நமன்முடடைய ஊகஙன் கடள நநிரூபிதன்தலன்

Let us find out how can we prove which guesses are right and which
ones are wrong.
Draw a quadrilateral. 
Draw  a  diagonal  inside  the  quadrilateral  so  that  it  splits  into  two
triangles.               
See Figure 1.
(Here we have drawn two different types of quadrilaterals).  
ஊகஙன்களநிலன்  எடவ  செரநி  எனன் றுமன்,  எடவ
தவதறனன் படதயுமன்  எவன்வகோறு  நநிரூபிகன்கலகோமன்  எனன் படத
நகோமன் கணன் டுபிடிகன்ககபகோகிகறகோமன்.
ஒருநகோறன்கரதன்டத வடரயுஙன்களன் . 
இரணன் டு  முகன்கககோணஙன்களகோக  பிரநியுமன்படி  இநன்த  நகோறன்கரதன்தினன்  உடைன்பகுதியிலன்  ஒரு
மூடலவிடைன்டைதன்டத வடரயுஙன்களன் .                                                                    
படைமன் 1 ஐ பகோருஙன்களன் .
(இரணன் டு வடகயகோன நகோறன்கரஙன்கடள இஙன்கக நகோமன் வடரநன்துளன்களகோமன்)
We see that every quadrilateral can be split into two triangles in this way. We know that for constructing a
unique triangle we need three minimum conditions.
இநன்த  வழிமுடறயினன்  மூலமன்,  எநன்ததவகோரு  நகோறன்கரதன்டதயுமன்  இரணன் டு
முகன்கககோணஙன்களகோக  பிரநிகன்க  முடியுமன்  எனன் பது  ததரநிகிறது.  ஒருதனநிதன்துவமகோன
முகன்கககோணதன்டத  வடரய  மூனன் று  குடறநன்தபடைன்செ  மதிபன்புகளன்  கதடவ  எனன் பதுமன்
நமகன்கு ததரநியுமன். 
So in this case, to construct the first triangle we needed three minimum conditions. For the next triangle,
we  need  three  more,  but  as  one  side  overlaps,  we  need only  two conditions  to  construct  a  triangle
congruent to the second triangle. These can be, for example, one side and the angle it makes with the
adjacent side of the quadrilateral. Alternatively, one can also give two angles.
ஆதலகோலன் ,  இநன்த  நநிடலயிலன்  முதலன்  முகன்கககோணதன்டத  வடரய  நமகன்கு  மூனன் று
குடறநன்தபடைன்செ மதிபன்புகளன்  கதடவபன்படுகிறது.  அடுதன்த முகன்கககோணதன்துகன்கு,  இனன் னுமன்
மூனன் று  கதடவ.  ஆனகோலன்,  ஒருபகன்கமன்  ஒனன் றினன் கமலன்  ஒனன் று  தபகோருநன்துவதகோலன் ,
இரணன் டைகோவது முகன்கககோணதன்துகன்கு முறன்றுதமகோதன்தவகோறு ஒரு முகன்கககோணதன்டத வடரய
நமகன்கு இரணன் டு மதிபன்புககள கபகோதுமன்.  எடுதன்துகன்ககோடைன்டைகோக,  நகோறன்கரதன்திலன்  உளன்ள ஒரு
பகன்கதன்துகன்குமன்  அதறன்கு  அடுதன்துளன்ள  பகன்கதன்துகன்குமன்  இடடைகய  அடமகன்கபன்படுமன்
கககோணமகோகவுமன்  இடவ  இருகன்கலகோமன்.  மகோறகோக,  இரணன் டு  கககோணஙன்கடளயுமன்
எடுதன்துகன்தககோளன்ளலகோமன். 

Another way of thinking about this is, once we fix the first triangle, three vertices of the quadrilateral are
fixed. So to fix the remaining vertex, two conditions (as in the examples above) are sufficient. Hence these
five conditions are the minimum pieces of information needed to construct a quadrilateral.  
இடதபன் பறன்றி கயகோசிகன்க மறன்தறகோரு வழி எனன் னதவனன் றகோலன் ,  முதலன்  முகன்கககோணதன்டத
முடிவு  தசெயன்த  பினன் பு  நகோறன்கரதன்தினன்  மூனன் று  மூடலகளுமன்  முடிவகோகிவிடுகினன் றன.
ஆதலகோலன் ,  மிஞன் சியுளன்ள  ஒரு  மூடலடய  முடிவுதசெயன்ய  இரணன் டு  மதிபன்புகளன்
(கமறன்தககோடுகன்கபன்படைன்டுளன்ள எடுதன்துகன்ககோடைன்டுகளநிலன்  இருபன்பது கபகோல)  கபகோதுமகோனடவ.
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எனகவ, ஒரு நகோறன்கரதன்டத வடரய கதடவயகோன குடறநன்தபடைன்செ தகவலன்  துணுகன்குகளன்
இநன்த ஐநன்து மதிபன்புககள ஆகுமன். 
This  also  reconfirms  our  understanding  of  the  minimum  conditions  needed  to  construct  a  unique
quadrilateral.
ஒரு  தனநிதன்துவமகோன  நகோறன்கரதன்டத  வடரய  கதடவயகோன  குடறநன்தபடைன்செ
மதிபன்புகடளகன்  குறிதன்த  நமது  புரநிதடல,  இது  மீணன் டுமன்  உறுதிபடுதன்துவதகோக
இருகன்கிறது. 
What will happen if we do the same for a pentagon?  
ஓரன் ஐஙன்கககோணதன்துகன்குமன் இகதகபகோல தசெயன்தகோலன்  எனன் ன நடைகன்குமன்? 

Let us draw a pentagon and see how many triangles the pentagon can be split into by drawing a minimum
number of diagonals. We see from figure 2 that by drawing two diagonals, the pentagon can be split into
three triangles. 
ஓரன்  ஐஙன்கககோணதன்டத  இபன்கபகோது  வடரகவகோமன் .  குடறநன்தபடைன்செ
எணன் ணநிகன்டகயிலன்  மூடல  விடைன்டைஙன்கடள  வடரநன்து  இநன்த
ஐஙன்கககோணதன்டத எதன்தடன முகன்கககோணஙன்களகோக பிரநிகன்கமுடியுமன்
எனன் படதபன் பகோரன்கன்கலகோமன்.  இரணன் டு  மூடலவிடைன்டைஙன்கடள
வடரவதனன்  மூலமன்,  மூனன் று  முகன்கககோணஙன்களகோக  இடத  பிரநிகன்க
முடியுமன் எனன் பது படைமன் 2 ஐ பகோரன்கன்குமன்கபகோது நமகன்கு ததரநிகிறது.
For the first triangle we need three conditions, for the second triangle we need
another three, but then one side overlaps so we need only two. Similarly, for the
third triangle, we need two more conditions.          
முதலன்  முகன்கககோணதன்துகன்கு  நமகன்கு  மூனன் று  மதிபன்புகளன்
கதடவபன்படுமன்.  இரணன் டைகோவது  முகன்கககோணதன்துகன்குமன்  கமலுமன்
மூனன் று  மதிபன்புகளன்  கதடவ,  ஆனகோலன்  அதனன்  ஒரு  பகன்கமன்  ஒனன் றினன்  கமலன்
ஒனன் றுதபகோருநன்துவதகோலன்  இரணன் கடை  கபகோதுமன்.  அகதகபகோல,  மூனன் றகோவது
முகன்கககோணதன்துகன்கு கமலுமன் இரணன் டு மதிபன்புகளன்  கதடவபன்படுமன்.

So, you can see that whenever you add a triangle, you add two conditions. So, the minimum conditions
necessary for constructing a unique pentagon, are seven (3 + 2 + 2).  

ஆதலகோலன் ,  ஒருமுகன்கககோணதன்டத  கசெரன்கன்குமன்கபகோததலன்லகோமன்  இரணன் டு  மதிபன்புகடளசென்
கசெரன்கன்கிகறகோமன்  எனன் படத  ததரநிநன்துதககோணன் டிருபன்பீரன்களன் .  ஆக,  ஒருதனநிதன்துவமகோன

ஐஙன்கககோணதன்டத  வடரய  கதடவயகோன  குடறநன்தபடைன்செ
மதிபன்புகளன்  ஏழு (3 + 2 + 2) ஆகுமன். 

Let us try to figure this out for hexagons, heptagons, and octagons. 
அறுகககோணஙன்களன் ,  எழுகககோணஙன்களன் ,  மறன்றுமன்
எணன் கககோணஙன்களுகன்குமன்  இடதகன்  கணன் டுபிடிகன்க  முயறன்சி
தசெயன்யலகோமன். 

  2. How many triangles can a hexagon be split into? (Remember that the
number  of  diagonals  drawn  must  be  a  minimum.)  
2.  ஓரன்  அறுகககோணதன்டத  எதன்தடன  முகன்கககோணஙன்களகோக

பிரநிகன்க  முடியுமன்?  (மூடலவிடைன்டைஙன்களநினன்  எணன் ணநிகன்டக  குடறநன்தபடைன்செமகோக
இருகன்ககவணன் டுமன் எனன் படத நநிடனவிலன் தககோளன்ளுஙன்களன் )___________________ 
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Figure –3
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Figure –2
படைமன் –2



Vigyan Pratibha Learning Unit                                                                                                            Is Your Polygon the Same as Mine?

3.  What  is  the  minimum  number  of  conditions  needed  to  construct  unique  hexagons?  
3.  தனநிதன்துவமகோன  அறுகககோணஙன்கடள  வடரய  குடறநன்தபடைன்செமகோக  எதன்தடன
மதிபன்புகளன்  கதடவ?___________________

4. Why?
4. ஏனன் ?

5. How many triangles can a heptagon be split into? 
5. ஓரன் எழுகககோணகோதன்டத எதன்தடன முகன்கககோணஙன்களகோக
பிரநிகன்கலகோமன்?___________________   

6. What is the minimum number of conditions needed to construct unique
heptagon?   
6.  தனநிதன்துவமகோன  எழுகககோணஙன்கடள  வடரய
குடறநன்தபடைன்செமகோக  எதன்தடன  மதிபன்புகளன்  கதடவ?
___________________

7. Why?
7. ஏனன் ?

8. How many triangles can an octagon be split into?
8. ஓரன் எணன் கககோணதன்டத எதன்தடன முகன்கககோணஙன்களகோக 
பிரநிகன்கலகோமன்? _________________

9.  What  is  the  minimum  number  of  conditions  needed  to  construct
congruent octagon?    
9.  முறன்றுதமகோதன்த  எணன் கககோணஙன்கடள  வடரய
குடறநன்தபடைன்செமகோக  எதன்தடன  மதிபன்புகளன்  கதடவ?
___________________

10. Why?

10. ஏனன் ?
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Figure –4
படைமன் –4

Figure –5
படைமன் –5
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