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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 1ο  

 

1.1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ  

 

Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια κατανόησης και επίλυσης ενός γεωμετρικού προβλήματος, είναι 

απαραίτητο να έχεις εξοικειωθεί νωρίτερα με την «πρώτη ύλη» της Γεωμετρίας: τα σημεία, τις ευθείες, τις 

ημιευθείες, τα ευθύγραμμα τμήματα, τα τρίγωνα και τα στοιχεία τους κ.λπ. Ουσιαστικό συστατικό μιας 

τέτοιας πορείας είναι να σχεδιάζεις με προσοχή τα διάφορα γεωμετρικά αντικείμενα κάνοντας χρήση των 

γεωμετρικών οργάνων. Οι προκαταρκτικές Ασκήσεις παρακάτω συνοψίζουν γεωμετρικές γνώσεις 

προηγούμενων Τάξεων και αποτελούν προαπαιτούμενα για την κατανόηση της ύλης της φετινής Γεωμετρίας. 

Σχεδίασε λοιπόν όπου απαιτείται, όσο το δυνατόν ακριβέστερα το εκάστοτε θέμα. Τα οφέλη από αυτή την 

προσπάθεια θα είναι πολλαπλά…  

Προκαταρκτικές ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Σχεδιάστε ένα τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ. Συμπληρώστε τα κενά: 

i) Οι τρεις πλευρές του ΑΒΓ ονομάζονται αντίστοιχα: ΑΒ, … , … . 

ii) Οι τρεις γωνίες του ΑΒΓ ονομάζονται αντίστοιχα: Α̂ , …, … . 

iii) Απέναντι από τη γωνία Α̂ βρίσκεται η πλευρά … , απέναντι από τη γωνία Β̂  βρίσκεται η πλευρά 

… και απέναντι από τη γωνία Γ̂  βρίσκεται η πλευρά … . 

iv) Οι προσκείμενες γωνίες της πλευράς ΒΓ είναι οι ……………, της ΓΑ είναι οι …………… και της ΑΒ 

είναι οι ……………. 

v) Η περιεχόμενη γωνία των πλευρών ΑΒ και ΑΓ είναι η … , των ΒΓ και ΒΑ είναι η … , των ΓΑ 

και ΓΒ είναι η …. 

vi) Το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου είναι ίσο με …… μοίρες. 

2.  
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3.  

 

4.  Σχεδιάστε τρία τρίγωνα: ένα οξυγώνιο, ένα αμβλυγώνιο και ένα ορθογώνιο και ονομάστε τα. Στο 

τελευταίο, να αναφέρετε ποια είναι η υποτείνουσα και ποιες κάθετες πλευρές του. 

5.  Σχεδιάστε ένα σκαληνό, ένα ισοσκελές και ένα ισόπλευρο τρίγωνο. 

6.  Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο και ένα αμβλυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο. 

7.  Τι ονομάζεται μέσον ενός ευθυγράμμου τμήματος; 

8.  Με κανόνα και διαβήτη, κατασκευάστε το μέσον ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ 

9.  Τι ονομάζεται διχοτόμος μιας γωνίας; 

10.  Με κανόνα και διαβήτη, κατασκευάστε τη διχοτόμο Οδ μιας τυχαίας γωνίας Ο̂χ ψ . 

11.  Τι ονομάζεται ύψος ενός τριγώνου, διάμεσος ενός τριγώνου, διχοτόμος ενός τριγώνου 

12.  Σχεδιάστε ένα τυχαίο τρίγωνο, τις τρεις διαμέσους του και το σημείο τομής τους. 

13.  Σχεδιάστε ένα οξυγώνιο τρίγωνο, τα τρία ύψη του και το σημείο τομής τους. 

14.  Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, τα τρία ύψη του και το σημείο τομής τους. 

15.  Σχεδιάστε ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο, τα τρία ύψη του και το σημείο τομής τους. 

16.  Σχεδιάστε ένα τυχαίο τρίγωνο, τις τρεις διχοτόμους του και το σημείο τομής τους. 

17.  Ποιες γωνίες ονομάζονται κατακορυφήν και ποιες παραπληρωματικές;  

18.  Σχεδιάστε δυο κατακορυφήν γωνίες και εξηγείστε γιατί είναι ίσες. 

19.  Ποιες γωνίες ονομάζονται παραπληρωματικές; 

20.  Σχεδιάστε δυο εφεξής παραπληρωματικές γωνίες. 

21.  Σχεδιάστε δυο εφεξής συμπληρωματικές γωνίες. 

22.  Δικαιολογείστε ότι οι οξείες γωνίες κάθε ορθογωνίου τριγώνου είναι συμπληρωματικές. 

23.  Στο παρακάτω σχήμα σημειώστε τις παραπληρωματικές γωνίες του ΑΒΓ και την κατακορυφήν της 

γωνίας Γ   

 


