
Γπ Δμμανοςήλ Νικολοςδάκηρ σ.ύμβοςλορ ΠΔ-03 

Γομημένηρ Μοπθήρ Φύλλο Δπγαζίαρ 

 

Τάμε…………………………………                                             

Σρνιείν …………………………….. 

Ηκεξνκελία………………………… 

 

Ολνκαηεπώλπκν καζεηώλ νκάδαο                      

 

 

 

 

 

          

 

 

Τίηινο καζήκαηνο :        ΥΔΔΙ ΠΛΔΤΡΩΝ ΔΜΒΑΓΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΥΗΜΑΣΩΝ 

 

 

 

Α.          Τπομνήζειρ. 

 

1.Τν εκβαδόλ ηξηγώλνπ δίλεηαη από ηνλ ηύπν:  
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2. Λέκε λόγο ομοιόηηηαρ δύν ομοίων ηξηγώλσλ θαη γεληθά δύν ομοίων 

επζπγξάκκσλ  ζρεκάησλ ηο λόγο δύο ανηιζηοίσων πλεςπών ηοςρ. Δπίζεο δύο 

ανηίζηοισα ζηοισεία ηοςρ π.ρ. δύν αληίζηνηρα ύςε έσοςν λόγο όζο είναι ο λόγορ 

ομοιόηηηάρ ηοςρ.  
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Γηδάζθσλ   ………………………… 
Μαζεκαηηθόο   
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3. Αλ έρεηε κηα (ζπλερή) αλαινγία π.ρ. 
1 2 5

2 4 10
   κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα 

λέα  αλαινγία πξνζαξηώληαο έλα θιάζκα πνπ έρεη σο αξηζκεηή ην άζξνηζκα ησλ 

αξηζκεηώλ θαη παξαλνκαζηή ην άζξνηζκα ησλ παξαλνκαζηώλ, όπσο ζην παξάδεηγκα: 

1 2 5 1 2 5 8

2 4 10 2 4 10 16

 
   

 
. Έηζη από ηελ αλαινγία

1 2 5

2 4 10
   πξνθύπηεη ε 

αλαινγία 
1 2 5 8

2 4 10 16
   . 

 

 

Β. Γπάζειρ:  

Ππόβλημα  

Μία νκάδα 100 ηνπξηζηώλ επηζθέθηεθε ηηο ππξακίδεο. 

Τν ηνπξηζηηθό γξαθείν ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππξακίδα ηνπ Χένπνο γηα θόλην 

θαηαζθεύαζε 100 ηεηξάγσλεο θσηνγξαθίεο, κία γηα θάζε επηζθέπηε θαη θάιπςε κε 

απηέο έλα ηεηξάγσλν ηακπιό πιεπξάο ελόο κέηξνπ. Σε  θάζε θσηνγξαθία θαηλόηαλ 

θαζέλαο ηνπξίζηαο μερσξηζηά θαη πίζσ ηνπ ε ππξακίδα ζαλ ηξίγσλν, πνπ ιόγσ ησλ 

δηαζηάζεώλ ηεο ππξακίδαο, ε βάζε ηνπ ηξηγώλνπ θάιππηε αθξηβώο ηελ κία πιεπξά 

ηεο θσηνγξαθίαο ελώ ε θνξπθή ηνπ ηξηγώλνπ βξηζθόηαλ ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο 

θσηνγξαθίαο. Αθνύ νη ηνπξίζηεο πήξαλ ηηο θσηνγξαθίεο ην ηνπξηζηηθό γξαθείν γηα 

δηαθεκηζηηθνύο ιόγνπο κεγέζπλε θαη ηνπνζέηεζε ζην ίδην ηακπιό, ζαλ αθίζα, κία 

από ηηο θσηνγξαθίεο. Πόζεο θνξέο ε αθίζα δείρλεη κεγαιύηεξε ηελ ππξακίδα; 

 

1. Να ππνινγίζεηε πόζν είλαη ην εκβαδόλ  Δα ηεο αθίζαο θαη πόζν ην εκβαδόλ 

Δθ ηεο θσηνγξαθίαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2. Πόζεο θνξέο είλαη κεγαιύηεξν ην εκβαδόλ ηεο αθίζαο από ην εκβαδόλ θάζε 

θσηνγξαθίαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Πνηνο είλαη ν ιόγνο νκνηόηεηαο ι, δει. ν ιόγνο δύν αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ησλ 

ηεηξαγώλσλ αθίζαο - θσηνγξαθίαο; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη  ην ιόγν νκνηόηεηαο κε ην ιόγν ησλ εκβαδώλ ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ Δηα  ηνπ ηξηγώλνπ ηεο αθίζαο θαη ην εκβαδόλ ηνπ 

ηξηγώλνπ ηεο Δηθ θσηνγξαθίαο. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Πόζεο θνξέο είλαη κεγαιύηεξν ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ηεο αθίζαο από ην 

ηξίγσλν θάζε θσηνγξαθίαο;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Πνηνο είλαη ν ιόγνο νκνηόηεηαο ι, δει. ν ιόγνο δύν αληηζηνίρσλ πιεπξώλ ησλ 

ηξηγώλσλ αθίζαο - θσηνγξαθίαο; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Γξάςηε ηε ζρέζε ζπλδέεη ην ιόγν νκνηόηεηαο κε ην ιόγν ησλ εκβαδώλ ζηηο 

πην πάλσ πεξηπηώζεηο;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. Γηαηππώζηε κε ιόγηα ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην ιόγν νκνηόηεηαο κε ην ιόγν 

ησλ εκβαδώλ.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα αληηζηνηρίζεηε ζηα ζρήκαηα Α,Β,Γ εθείλα από 

ηα ζρήκαηα 1,2,3,4,5 γηα ηα νπνία ηζρύεη ε πην πάλσ ζρέζε. Με πνην θξηηήξην 

θάλαηε ηελ αληηζηνίρηζε; 

 

Α Β Γ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Σπλνςίζηε ηη κάζαηε κέρξηο εδώ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. Φαληάδεζηε ζε πνηα άιια ζρήκαηα κπνξεί λα ηζρύεη ε πην πάλσ ζρέζε εθηόο 

από ηα ηεηξάγσλα θαη ηα όκνηα ηξίγσλα;   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13. Γξάςηε ηε ζρέζε γηα δύν………………. πεληάγσλα;   

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

 

 

14. Απνδείμηε ηε ζρέζε αθνινπζώληαο ηα βήκαηα. 

 

Βήμα 1: Γξάςηε ην ιόγν νκνηόηεηαο ι γηα ηα όκνηα πεληάγσλα ΑΒΓΓ θαη 

Α΄Β΄Γ΄Γ΄Δ΄. 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………… 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………........

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

............................................. 

 

Βήμα 2: Γείμηε όηη γηα ηα ηξίγσλα 

ΑΒΓ θαη Α΄Β΄Γ΄ ηζρύεη: 
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……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………… 

Βήμα 3: Γείμηε όηη γηα ηα ηξίγσλα 

ΑΓΓ θαη Α΄Γ΄Γ΄ ηζρύεη: 
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Βήμα 4: Γείμηε όηη γηα ηα ηξίγσλα ΑΓΔ θαη Α΄Γ΄Δ΄ ηζρύεη: 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Βήμα 5: Γείμηε όηη 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Να θάλεηε ην ζρήκα θαη λα δηαηππώζηε κε ιόγηα ην: 

 

ΘΔΩΡΗΜΑ…………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

 

Γ. Αξιολόγηζη  

1. Να πεξηγξάςεηε από ην ηειέθσλν, ζε θάπνηνλ πνπ έιεηπε από ηελ ηάμε ζαο,  

ηη κάζαηε ζήκεξα. 

2. Έλαο καζεηήο ρξεζηκνπνηώληαο κηα θσηνγξαθία δσγξάθηζε κηα όκνηα 

ππξακίδα ζε έλα ηνίρν κε ηελ ππξακίδα λα έρεη ύςνο 5m. Πόζα ρξήκαηα ζα 

ρξεηαζηεί γηα λα ηελ βάςεη, αλ γηα έλα ηεηξαγσληθό κέηξν ην ρξώκα ζηνηρίδεη 

3 €;  

3. Να θηηάμεηε κία δηθή ζαο άζθεζε ρξεζηκνπνηώληαο ην ζεώξεκα πνπ κάζαηε 

θαη λα ηε δώζεηε ζηελ νκάδα ζαο ή ζηηο άιιεο νκάδεο γηα ιύζε. 

 

Γ. Δπγαζία  
1. Να απνδείμεηε ην ζεώξεκα γηα δύν όκνηα λ-γσλα 

2. Ιζρύεη ην ζεώξεκα ζε θύθινπο; 

3. Αζθήζεηο …………………………………………………………………. 


