Γεωµετρία Α΄ Γυµνασίου

Γυµνάσιο Θήρας

Γωνία-Μέτρηση-Απόσταση σηµείων
Πρόσθεση-Αφαίρεση τµηµάτων
2ο Φύλλο Εργασίας
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης
1. ∆ίνονται τα σηµεία A, B και Γ. Να
b
σχεδιάσετε τη γωνία AΓB

2. Να αντιστοιχίσετε τις γωνίες της
στήλης Α µε τις ίσες γωνίες τους στη
στήλη Β.
Στήλη Α

Στήλη Β

b
1. ∆AB
b
Α. φ

b
2. ∆AΓ

Β. θb

b
3. ∆OA

Γ. ω
b

b
4. ∆BA

∆. σ
b

b
5. BΓ∆
b
6. ∆ΓA

3. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα :

Km
m
dm
cm
mm

2,3
6,2
40
320
2.520
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4. Σε µια ευθεία  να πάρετε στη σειρά τα σηµεία A, B, Γ και ∆ έτσι ώστε να
είναι :
AB = 2 cm, BΓ = 7 cm και Γ∆ = 2 cm.
(αʹ) Να ϐρείτε το µέσο M του ευθύγραµµου τµήµατος BΓ.
(ϐʹ) Να εξετάσετε επίσης αν το M είναι µέσο και του ευθύγραµµου τµήµατος
A∆.
5. Να υπολογίσετε την περίµετρο του τριγώνου ABΓ του διπλανού σχήµατος.

6. Να συγκρίνετε µε το διαβήτη τα παρακάτω ευθύγραµµα τµήµατα :
(αʹ) AΓ και B∆

(ϐʹ) AE και BE

(γʹ) ΓE και ∆E

7. Στο παρακάτω σχήµα το E είναι το µέσο του B∆. Αν AB = 13 cm, B∆ = 4 cm
και Γ∆ = 5 cm, να ϐρείτε τα µήκη των τµηµάτων :

A∆, AΓ, ∆E και EB.

8. Σε µια ηµιευθεία Ox να πάρετε τα σηµεία K και Λ, έτσι ώστε OK = 1, 6 cm
και OΛ = 3 cm.
Αν A είναι το µέσο του KΛ, να ϐρείτε το µήκος του OA.
9. Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο ABΓ.
(αʹ) Να ϐρείτε τα µέσα των πλευρών του AB, AΓ και ΓB και να τα ονοµάσετε
∆, E και Z αντίστοιχα.
(ϐʹ) Να σχεδιάσετε το τρίγωνο ∆EZ.
(γʹ) Να ϐρείτε τις περιµέτρους των τριγώνων ABΓ και ∆EZ.
Τι παρατηρείτε ;
¨Αεί ο ϑεός γεωµετρεί¨
µτφρ :Ο Θεός πάντα γεωµετρεί

Πλάτων, 427-347 π.Χ. , Αρχαίος ΄Ελληνας ϕιλόσοφος.

Νικόλαος ∆. Κατσίπης
www.nikolaoskatsipis.gr

2

