Θέµατα θεωρίας

Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου

ΘΕΜΑΤΑ & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ 1.
α) Να συµπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες.
• α+0=……..
• α·1=…….
• α-α=……..
• α:α=…….
• 0·α=…….
• 0:α=…….
Το α είναι ένας αριθµός διαφορετικός του 0.
β) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση:
• Η παράσταση α+α+α είναι ίση µε:
Α: α3
Β: 3α
Γ: α
∆: 0
• Η παράσταση α·α·α είναι ίση µε:
Α: α3
Β: 3α
Γ: 1
∆: α
• Για να πολλαπλασιάσουµε έναν αριθµό µε το 0,01 µεταφέρουµε την
υποδιαστολή του:
Α: προς τα δεξιά 2 θέσεις
Β: προς τα αριστερά 1 θέση
Γ: προς τα δεξιά 1 θέση
∆: προς τα αριστερά 2 θέσεις
• Για να πολλαπλασιάσουµε έναν αριθµό µε το 100 µεταφέρουµε την
υποδιαστολή του:
Α: προς τα δεξιά 2 θέσεις
Β: προς τα αριστερά 1 θέση
Γ: προς τα δεξιά 1 θέση
∆: προς τα αριστερά 2 θέσεις
ΘΕΜΑ 2.
α) Αν α ένας αριθµός πως ονοµάζεται το γινόµενο ααα….α (ν παράγοντες);
β) Να αντιστοιχήσετε κάθε στοιχείο της α΄ στήλης του παρακάτω πίνακα µε
ένα στοιχείο της β΄ στήλης του συµπληρώνοντας τον 2ο πίνακα.
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
2
1. α
α: κύβος του α
2. α3
β: τετράγωνο του α
4
3. α
γ: τέταρτη δύναµη του α
1

2

3

γ) Να συµπληρώσετε τις δυνάµεις του 10:
• 101=……
• 102=……
• 106=……

• 103=……
• 104=……
• 108=……

ΘΕΜΑ 3.
α) Να συµπληρώσετε τις ισότητες;
• α(β+γ)=……..
• αβ-αγ=………
• αβ+αγ=……..
Σελίδα 1 από 8

Θέµατα θεωρίας

Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου

• α(β-γ)=………
Ποια ιδιότητα αποτελούν αυτές οι 4 ισότητες;
ΘΕΜΑ 4.
α) Στην ισότητα α:β=γ
∆ιαιρετέος είναι ο αριθµός …….
∆ιαιρέτης είναι ο αριθµός………
Πηλίκο είναι ο αριθµός………
β) Στην διαίρεση ποιος αριθµός δεν πρέπει να είναι 0;
Ο διαιρετέος,
Ο διαιρέτης, ή Το πηλίκο ;
γ) Ποια διαίρεση ονοµάζεται ευκλείδεια;
ΘΕΜΑ 5.
α) Ποιοι αριθµοί ονοµάζονται πρώτοι; Ποιος είναι ο µοναδικός άρτιος που
είναι πρώτος;
β) Να γράψετε τα κριτήρια διαιρετότητας;
γ) Είναι σωστό ή λάθος;
• Κάθε πολλαπλάσιο ενός φυσικού αριθµού διαιρεί αυτό τον αριθµό
• Ένας φυσικός αριθµός που διαιρεί δυο άλλους αριθµούς θα διαιρεί και το
άθροισµα τους και τη διαφορά τους και το γινόµενο τους.
• Όλοι οι φυσικοί αριθµοί αναλύονται σε γινόµενο πρώτων αριθµών.

ΘΕΜΑ 6.
α) Στο κλάσµα

α
ποιος είναι ο αριθµητής του και ποιος ο παρανοµαστής του;
β

β) Πότε δυο κλάσµατα ονοµάζονται οµώνυµα;
γ) Πότε δυο κλάσµατα ονοµάζονται ισοδύναµα;
δ) ∆υο οµώνυµα κλάσµατα είναι ισοδύναµα; ∆υο ισοδύναµα κλάσµατα είναι
οµώνυµα;
ΘΕΜΑ 7.
α) Πότε ένα κλάσµα είναι µικρότερο του 1;
β) Αν για του φυσικούς αριθµούς α,β ισχύει α<β
i) να διατάξετε από το µικρότερο προς το µεγαλύτερο τα κλάσµατα
ii) να διατάξετε από το µικρότερο προς το µεγαλύτερο τα κλάσµατα
ΘΕΜΑ 8.
α) Ποια πράξη παριστάνει το κλάσµα

α
;
β
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β) Να συµπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες:
a
0
•
= ......
•
= ......
1
a
a
λ ⋅α
•
= ......
•
= ......
a
α
γ) Στην ισότητα κλασµάτων:

α γ
= κάνοντας χιαστί ποια από τις παρακάτω
β δ

ισότητες προκύπτει;
Α: αδ=βγ
Β: αγ=βδ

Γ: αβ=γδ

ΘΕΜΑ 9.
α) Πως βρίσκουµε τα

λ
ενός αριθµού α;
ν

β) Ποιο κλάσµα παριστάνει το σύµβολο α%;
γ) Πως θα υπολογίσουµε το λ% του α;
ΘΕΜΑ 10.
α) Ποιοι αριθµοί λέγονται αντίστροφοι;
β) Έχουν όλοι οι αριθµοί αντίστροφο;
γ) Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:
• Ο αντίστροφος του κλάσµατος

α
είναι :…….
β

• Ο αντίστροφος του α είναι :………
1
• Ο αντίστροφος του
είναι :………

α

ΘΕΜΑ 11.
α) Ποιο τρίγωνο λέγεται ισοσκελές;
β) Ποιες γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες;
γ) Ποιο τρίγωνο λέγεται ισόπλευρο;
δ) Τι γνωρίζετε για τις γωνίες του ισόπλευρου τριγώνου;
ΘΕΜΑ 12.
α) Στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα δίνονται κάποιες γωνίες και στη
δεύτερη τα χαρακτηριστικά τους. Να αντιστοιχήσετε κάθε στοιχείο της α΄
στήλης του µε ένα στοιχείο της β΄ στήλης του συµπληρώνοντας τον 2ο πίνακα.
ΣΤΗΛΗ Α
Α. Ορθή γωνία
Β. Ευθεία γωνία
Γ. Πλήρης γωνία
∆. Αµβλεία γωνία
Ε. Οξεία γωνία
Α

ΣΤΗΛΗ Β
α. Οι πλευρές της είναι αντικείµενες ηµιευθείες
β. Οι πλευρές της συµπίπτουν
γ. Οι πλευρές της είναι κάθετες
δ. Γωνία µικρότερη της ορθής
ε. Γωνία µεγαλύτερη της ορθής
Β
Γ
∆
Ε
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β) Να αντιστοιχήσετε κάθε γωνία της α’ στήλης του παρακάτω πίνακα µε το
µέτρο της που βρίσκεται στην β’ στήλη συµπληρώνοντας τον 2ο πίνακα.
ΣΤΗΛΗ Α
Α. Ορθή γωνία
Β. Ευθεία γωνία
Γ. Πλήρης γωνία
∆. Μηδενική γωνία
Α

ΣΤΗΛΗ Β
α. 0ο
β. 1ο
γ. 360ο
δ. 90ο
ε. 180ο
Γ

Β

∆

γ) Τι ονοµάζουµε διχοτόµο µιας γωνίας;

ΘΕΜΑ 13.
α) Ποιες γωνίες λέγονται εφεξής; Να σχεδιάσετε δυο εφεξής γωνίες.
β) Ποιες γωνίες λέγονται παραπληρωµατικές; Να σχεδιάσετε δυο εφεξής και
παραπληρωµατικές γωνίες.
γ) Ποιες γωνίες λέγονται συµπληρωµατικές; Να σχεδιάσετε δυο εφεξής και
συµπληρωµατικές γωνίες.

ΘΕΜΑ 14.
α) Ποιες γωνίες λέγονται κατακορυφήν;
β) Να δικαιολογήσετε ότι δυο κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.
ΘΕΜΑ 15.
α) Στο παρακάτω σχήµα να γράψετε:
• Τα ζευγάρια των εντός εναλλάξ γωνιών.
• Τα ζευγάρια των εντός και επί τα αυτά γωνιών.
• Τα ζευγάρια των εντός εκτός και επί τα αυτά γωνιών.
ε

λ
µ

β

γ

α

κ

ε2

ν

ε1

δ

β) Όταν δυο παράλληλες ευθείες τέµνονται από µια τρίτη τότε ποιες από τις
από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
Π1: Οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι παραπληρωµατικές.
Π2: Οι εντός και επί τα αυτά γωνίες είναι παραπληρωµατικές.
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Π3: Οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες.
Π4: Οι εντός εκτός και επί τα αυτά γωνίες είναι ίσες.
Π5: Οι εντός εκτός και επί τα αυτά γωνίες είναι παραπληρωµατικές.
ΘΕΜΑ 16.
α) Συµπληρώστε τις προτάσεις:
Π1: Το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου είναι ίσο µε ……………
Π2: Ορθογώνιο λέγεται το τρίγωνο που έχει ………………..
Π3: Αµβλυγώνιο λέγεται το τρίγωνο που έχει …………….
Π4: Οξυγώνιο λέγεται το τρίγωνο που έχει …………….
β) Μπορεί ένα τρίγωνο να έχει δυο ορθές γωνίες ή δυο αµβλείες γωνίες;
∆ικαιολογήστε την απάντηση σας.
γ) Να δικαιολογήσετε ότι το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180ο.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Ερώτηση 1:
Τι ονοµάζουµε αντικείµενες ηµιευθείες; Να κάνετε 2 αντικείµενες ηµιευθείες.
Απάντηση:
Αντικείµενες ηµιευθείες λέγονται οι ηµιευθείες οι οποίες:
• Έχουν κοινή αρχή
• Βρίσκονται στην ίδια ευθεία
• ∆εν έχουν άλλο κοινό σηµείο
x'

A

x

Αx΄ , Αx αντικείµενες ηµιευθείες

Ερώτηση 2:
Τι ονοµάζουµε µέσο ενός ευθύγραµµου τµήµατος;
Απάντηση:
Μέσο ευθύγραµµου τµήµατος ονοµάζουµε το σηµείο του, που το χωρίζει σε
δύο ίσα ευθύγραµµα τµήµατα.
Α

Μ

Β

Μ µέσο του ΑΒ.: ΑΜ=ΜΒ

Ερώτηση 3:
Τι ονοµάζουµε διάµεσο ενός τριγώνου;
Απάντηση:
∆ιάµεσο ενός τριγώνου ονοµάζουµε το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει την
κορυφή ενός τριγώνου µε το µέσο της απέναντι πλευράς.
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Γ

Α

Κέντρο βάρους
τριγώνου

Β

Ερώτηση 4:
Ποιες ευθείες λέγονται παράλληλες;
Απάντηση:
Παράλληλες λέγονται οι ευθείες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και δεν
τέµνονται.

Ερώτηση 5:
Από 1 σηµείο που βρίσκεται εκτός ευθείας (ε) πόσες παράλληλες ευθείες
µπορούµε να κάνουµε προς την ευθεία ε;
Απάντηση:
Μπορούµε να φέρουµε µόνο µία (1) ευθεία µε τον εξής τρόπο:

Α

Κ

(ε')

(ε)

• Από το Α φέρνουµε κάθετο στην (ε) την ΑΚ.
• Στην ΑΚ κάνουµε κάθετη στο σηµείο Α την (ε’).
• Η (ε΄)//(ε).

Ερώτηση 6:
Αν (ε) , (ε΄) είναι 2 ευθείες κάθετες σε µία ευθεία (δ) τότε ποια θα είναι η
σχετική τους θέση;
Απάντηση:
Θα είναι µεταξύ τους παράλληλες.
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(δ)

(ε')

(ε)

Ερώτηση 7:
Τι ονοµάζουµε απόσταση ενός σηµείου από µια ευθεία;
Απάντηση:
Ονοµάζουµε το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος που ενώνει το σηµείο µε
την ευθεία και είναι κάθετο προς αυτή.
Α

(ε)
Κ

Ερώτηση 8:
Τι ονοµάζουµε ύψος ενός τριγώνου; Πόσα ύψη έχει ένα τρίγωνο; Πώς λέγεται
το σηµείο που τα ενώνει; Να κάνετε τα ύψη στα παρακάτω τρίγωνα.
Απάντηση:
Ύψος ενός τριγώνου ονοµάζουµε την απόσταση µιας κορυφής του τριγώνου
από την απέναντι πλευρά. Το τρίγωνο έχει τρία (3) ύψη και το σηµείο που τα
ενώνει λέγεται ορθόκεντρο.
Γ
Γ

Α

Ορθόκεντρο
τριγώνου

Α

Β
Γ
Α

Β

Ερώτηση 9:
Τι ονοµάζουµε κύκλο µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ;
Απάντηση:
Είναι το σύνολο των σηµείων του επιπέδου απέχουν από το Ο απόσταση ίση
µε ρ.
Ερώτηση 10:
Τι ονοµάζουµε κυκλικό δίσκο µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ;
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Απάντηση:
Ονοµάζουµε το τµήµα του επιπέδου που περικλείει ο κύκλος µε κέντρο Ο και
ακτίνα ρ µαζί µε τον κύκλο.
Ερώτηση 11:
Τι ονοµάζουµε χορδή ενός κύκλου και τι διάµετρο;
Απάντηση:
• Χορδή ενός κύκλου ονοµάζουµε το ευθύγραµµο τµήµα που έχει τα
άκρα του πάνω στον κύκλο.
• ∆ιάµετρος ονοµάζεται η χορδή του κύκλου που περνάει από το κέντρο
του.

Λ
Ο
Γ

Κ
Α

Β

Ερώτηση 12:
Τι ονοµάζουµε τόξο ενός κύκλου;
Απάντηση:
Ένα τµήµα του κύκλου.
Ερώτηση 13:
∆ίνεται ένας κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ και µια ευθεία (ε). Ποια µπορεί να
είναι η θέση της ευθείας προς τον κύκλο; Πως λέγεται αυτή η ευθεία και πότε έχει
αυτή τη θέση;
Απάντηση:
• Μια ευθεία µπορεί να τέµνει τον κύκλο σε δύο σηµεία,
(τέµνουσα του κύκλου). Αυτό συµβαίνει όταν η απόσταση του Ο από την
ευθεία είναι µικρότερη της ακτίνας.
• Μια ευθεία µπορεί να έχει µε τον κύκλο ένα µόνο κοινό σηµείο,
(εφαπτόµενη του κύκλου). Αυτό συµβαίνει όταν η απόσταση του Ο από
την ευθεία είναι ίση της ακτίνας.
• Μπορεί να µην έχει κανένα κοινό σηµείο. Αυτό συµβαίνει όταν η
απόσταση του Ο από την ευθεία είναι µεγαλύτερη της ακτίνας.
Ερώτηση 14:
Τι ονοµάζουµε µεσοκάθετο ενός ευθύγραµµου τµήµατος και τι ιδιότητες έχει;
Απάντηση:
Μεσοκάθετο ενός ευθυγράµµου τµήµατος ονοµάζουµε την κάθετο που περνάει από
το µέσο του ευθυγράµµου τµήµατος. Κάθε σηµείο της µεσοκαθέτου ισαπέχει από τα
άκρα του ευθυγράµµου τµήµατος.
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