
.  

Αγαπεμέκα μμο παηδηά ζαξ παηνεηώ  …   

 Σαξ πεζύμεζα πμιύ!!!  Ακοπμμμκώ κα ηα πμύμε δηαδηθηοαθά. Πηζακόηαηα ζήμενα ημ απόγεομα 

κα θάκμομε ηεκ πνώηε μαξ δμθημαζηηθή ηειεδηάζθερε ( ζα εκεμενώζς ημοξ γμκείξ ζαξ).   

Μπείηε ζηεκ μμάδα  θαη ζηείιηε μμο μήκομα..  

Λμηπόκ λεθηκάμε…. 

 Σήμενα ζα μάζμομε πώξ βνίζθμομε ημ εμβαδόκ Παναιιειμγνάμμμο ζπήμαημξ.                       

ζα μαξ βμεζήζεη μ ηνόπμξ ( ηύπμξ) πμο λένμομε γηα κα βνίζθμομε ημ εμβαδόκ ημο Ονζμγςκίμο 

Παναιιειμγνάμμμο . 

Τμ Ονζμγώκημ όπςξ βιέπεηε θαη ζημ ζπήμα έπεη όια ηα παναθηενηζηηθά ημο 

Παναιιειμγνάμμμο (απέκακηη πιεονέξ ίζεξ θαη πανάιιειεξ, απέκακηη γςκηέξ ίζεξ) θαη 

επηπιέμκ έπεη όιεξ ηηξ γςκηέξ ίζεξ θαη μνζέξ(90°). Γμείξ λένμομε από πνμεγμύμεκεξ ηάλεηξ 

όηη: Γμβαδόκ Ονζμγςκίμο= Μήθμξ Χ Πιάημξ  

Με ηε βμήζεηα εκόξ εγανμμγηδίμο ζα μεηαηνέπμομε ηα παναιιειόγναμμα ζε μνζμγώκηα γηα κα 

βνίζθμομε ημ εμβαδόκ ημοξ θαη ζα ζομπιενώκμομε ημκ πίκαθα ζηε ζειίδα 117.  

Ακολουκείςτε τον ςφνδεςμο https://www.geogebra.org/m/ssUj4epQ. κα παρουςιαςτεί το πιο κάτω 
εφαρμογίδιο. Εφαρμόηοντασ τισ πιο κάτω οδθγίεσ φτιάξτε διαφορετικά παραλλθλόγραμμα. Για 
κάκε παραλλθλόγραμμο κα ςυμπλθρϊνετε ςτον πίνακα το μζτρο τθσ βάςθσ του( θ πλευρά ςτθν 
οποία καταλιγει κάκετα το φψοσ), το μζτρο του φψουσ και το εμβαδό που προκφπτει( ςασ το δίνει 
θ εφαρμογι).  
 

 
  

Σύνμκηαξ ημ ζεμείμ Γ, μεηαθηκείηαη ημ ύρμξ.  

 

 

 
 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/ssUj4epQ


Σηε ζοκέπεηα ζα μεηαθηκείηε ημ γαιάδημ  ζπήμα (παηώκηαξ ημ ζπεηηθό θμομπί) γηα κα 

δεμημονγεζεί ημ ακηίζημηπμ Ονζμγώκημ.  

 

 
 

 

 Γηα θάζε μνζμγώκημ πμο ζα δεμημονγείηε ζα ζομπιενώκεηε  ζημκ πίκαθα ημ μήθμξ ημο, ημ 

πιάημξ ημο θαη ημ εμβαδόκ.  

‘Ανα αθμιμοζώ ηεκ ελήξ πμνεία: Φηηάπκς παναιιειόγναμμμ – ζομπιενώκς ηα παναθηενηζηηθά 

ημο ζημκ πίκαθα – μεηαθηκώ ημ γαιάδημ μένμξ θαη δεμημονγώ ημ ακηίζημηπμ μνζμγώκημ- 

ζομπιενώκς ηα παναθηενηζηηθά ημο μνζμγςκίμο ζημκ πίκαθα. Καη λακά απ ηεκ ανπή θηηάπκς 

δεύηενμ  παναιιειόγναμμμ… Να ζομπιενώζεηε ημκ πίκαθα γηα 3 παναιιειόγναμμα (Α,Β, Γ). 

  Σημ ζεμείμ γ ηεξ ζειίδαξ 117  κα ακηηγνάρεηε θαη κα ζομπιενώζεηε ηα πημ θάης 

ζομπενάζμαηα, ακαθενόμεκμη ζε έκα από ηα παναιιειόγναμμα πμο θηηάλαηε. 

Συμπεράσματα: 

 Η βάζε ημο ανπηθμύ παναιιειόγναμμμο, είκαη ηώνα ημ ………………… ημο μνζμγςκίμο. 

 Τμ ………………… ημο ανπηθμύ παναιιειόγναμμμο, είκαη ηώνα ημ ………………..….. ημο μνζμγςκίμο. 

 Γηα κα οπμιμγίζς ημ Γμβαδόκ ημο παναιιειόγναμμμο ………………………………………… 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

Θα πνέπεη κα έπεηε θαηαιήλεη ζημκ ηνόπμ (ηύπμ) πμο μαξ δίκεη ημ εμβαδόκ ημο 

παναιιειμγνάμμμο, μ μπμίμξ βνίζθεηε ζηε ζειίδα 118.  

Μειεηήζηε ηηξ ζειίδεξ 118, 119 θαη ζομπιενώζηε ηηξ αζθήζεηξ ζηηξ ζειίδεξ 120, 134(17) 

 Πνμζμπή! Βάζε ημο παναιιειμγνάμμμο είκαη ε πιεονά ζηεκ μπμία θαηαιήγεη θάζεηα (90°)ημ 

ύρμξ. Καη ύρμξ ημο παναιιειμγνάμμμο είκαη ημ εοζύγναμμμ ημήμα πμο θαηαιήγεη θάζεηα(90°) 

πάκς ζηε βάζε ημο.  

Σηείιηε μμο θαη ηηξ 2 ζειίδεξ.  Γηα ημ Σαββαημθύνηαθμ ζομπιενώζηε ηηξ επακαιεπηηθέξ 

αζθήζεηξ πμο ζαξ ζηέικς.  

Καιή δμοιεηά!!! 


