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1. ∆ίνονται τα κεφαλαία γράµµατα :
΄Οταν ένα σχήµα έχει

΄Αξονας συµµετρίας

Β, ∆, Ε, Η, Χ, Ν

σχήµατος ονοµάζεται η
ευθεία που χωρίζει το
σχήµα σε δύο µέρη, τα

(αʹ) Να εξετάσετε ποια από τα παραπάνω κεφαλαία γράµµατα έχουν ένα άξονα συµµετρίας.

οποία συµπίπτουν όταν
διπλωθεί το σχήµα
κατά µήκος της
ευθείας. Στην
περίπτωση αυτή λέµε
ότι το σχήµα έχει
άξονα συµµετρίας την
ευθεία αυτή.

Συµµετρικό σηµείου Β
ως προς ευθεία ε, είναι
το σηµείο Γ µε το οποίο

συµµετρικό του ως
προς τον άξονα αυτόν
είναι το ίδιο το σχήµα.

........................................................................................
(ϐʹ) Να εξετάσετε ποια από τα παραπάνω κεφαλαία γράµµατα έχουν περισσότερους από ένα άξονες συµµετρίας.
........................................................................................
(γʹ) Να εξετάσετε ποια από τα παραπάνω κεφαλαία γράµµατα δεν έχουν κανένα άξονα συµµετρίας.
........................................................................................

2. Να ϐρείτε τους άξονες συµµετρίας του
κύκλου και του αντίστοιχου κυκλικού
δίσκου (O, ρ).

συµπίπτει το Β, αν
διπλώσουµε το ϕύλλο
κατά µήκος της
ευθείας ε.

άξονα συµµετρίας, το

3. Να ϐρείτε τα συµµετρικά ως προς την ευθεία  των παρακάτω σχηµάτων :

∆ύο σχήµατα (Σ1) και
(Σ2) λέγονται
συµµετρικά ως προς
µία ευθεία ε, όταν
καθένα αποτελείται
από τα συµµετρικά
σηµεία του άλλου ως
προς την ε.
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Μεσοκάθετος
ευθυγράµµου
τµήµατος λέγεται η
ευθεία που είναι
κάθετη προς αυτό και
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4. Να σχεδιάσετε την µεσοκάθετο του ευϑυγράµµου τµήµατος AB, χωρίς τη
ϐοήθεια του υποδεκάµετρου και του
γνώµονα, αλλά µόνο µε τη χρήση ¨κανόνα και διαβήτη¨.

Η µεσοκάθετος ενός
ευθυγράµµου τµήµατος
είναι άξονας
συµµετρίας του.

διέρχεται από το µέσον
του.

Κάθε σηµείο της
µεσοκαθέτου ενός
ευθυγράµµου τµήµατος
έχει ίσες αποστάσεις
(ισαπέχει) από τα άκρα

5. Στο διπλανό σχήµα έχουµε ένα ποτάµι και τα χωριά Α και Β. Σε ποιο
σηµείο του ποταµιού πρέπει να κατασκευασθεί γέφυρα, ώστε να ισαπέχει
από τα χωριά Α και Β.

του.

Κάθε σηµείο που
ισαπέχει από τα άκρα
ενός ευθυγράµµου
τµήµατος ϐρίσκεται
πάνω στη µεσοκάθετό
του.

6. Στο διπλανό σχήµα να ϐρείτε σηµείο
M το οποίο ισαπέχει από τα σηµεία A,
B και Γ.

7. ΄Εστω AB η διάµετρος του κύκλου
(O, ρ).
(αʹ) Να ϕέρετε δύο διαδοχικές χορδές
AΓ και Γ∆.
(ϐʹ) Να σχεδιάσετε τις µεσοκαθέτους
των χορδών αυτών.
(γʹ) Να ϐρείτε το κοινό σηµείο των
µεσοκαθέτων.
8. Να κατασκευάσετε, µε κανόνα και διαβήτη, ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς
5cm.
¨Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας.¨
µτφρ : σε έναν κύκλο, κάθε σηµείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Αρχαίος ΄Ελληνας ϕιλόσοφος.
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