
Αγαπεηά μμο παηδηά, γεηα ζαξ !!! 

Πνμημύ πνμπςνήζμομε παναθάης, ζαξ ζηέικς ιομέκε θαη επελεγεμέκε ηεκ άζθεζε 2β 

(94). 

 

  

ΕΖ = ζΗ =4cm 

Τμ εοζύγναμμμ ημήμα ΕΖ (δείλεηε ημ με ημ πένη ζαξ) είκαη ίζμ με ημ εοζύγναμμμ ημήμα  ΘΗ 

(δείλεηε ημ με ημ πένη ζαξ), γηαηί ημ ζπήμα είκαη παναιιειόγναμμμ θαη μη απέκακηη πιεονέξ 

ημο παναιιειμγνάμμμο είκαη ίζεξ. Άνα θαη ημ ΕΖ= 4cm   

 
ΕΘ = ΖΗ =4cm 

Τμ εοζύγναμμμ ημήμα ΕΘ (δείλεηε ημ με ημ πένη ζαξ) είκαη ίζμ με ημ εοζύγναμμμ ημήμα  ΖΗ 

(δείλεηε ημ με ημ πένη ζαξ), γηαηί ημ ζπήμα είκαη παναιιειόγναμμμ θαη μη απέκακηη πιεονέξ 

ημο παναιιειμγνάμμμο είκαη ίζεξ. Άνα θαη ημ ΕΘ= 4cm   
 
 

ΗΘΕ = 146 

 Η γςκηά  ΗΘΕ είκαη 146 μμίνεξ επεηδή:  

 

Η γςκηά  ΗΘΕ μαζί με την γωνία των 34 μοιρών σχηματίζουν μια ευθεία γωνία (δείλεηε ηηξ 

με ημ πένη ζαξ γηα κα ηηξ θαηακμήζεηε). Μηα εοζεία γςκία είκαη 180 μμίνεξ.   

 
                ΗΘΕ +34 = 180       Άρα     ΗΘΕ =180 – 34  
                                                        
                                                       ΗΘΕ =  146 

 

ΕΖΗ = ΗΘΕ =  146 

 Η γςκηά  ΕΖΗ είκαη ίζε με ηε γςκηά ΗΘΕ ( πμο ήδε βνήθαμε όηη είκαη 146 μμίνεξ)  , 

γηαηί ημ ζπήμα είκαη παναιιειόγναμμμ θαη μη απέκακηη γςκηέξ ημο παναιιειμγνάμμμο είκαη ίζεξ. 

Άνα θαη ε γςκηά ΕΖΗ  = 146    

 

 

146 

146 



 

Σήμενα ζα βάιμομε ηνίγςκα ζε θαηεγμνίεξ (μμάδεξ με βάζε παναθηενηζηηθό).  

Πνώημξ ηνόπμξ μμαδμπμίεζεξ είκαη με βάζε ηηξ γςκηέξ ημο ηνηγώκμο. Αοηό ημ έπεηε 

λακαθάκεη ζηεκ Δ΄ ηάλε θαη ζα ημ ζομεζμύμε. Τη ζεμαίκεη;                                           

_ ζα βάιμομε ηνίγςκα ζε θαηεγμνίεξ παναηενώκηαξ ημ είδμξ ηςκ γςκηώκ ημοξ 

 Μειεηήζηε ηε ζειίδα 96 ημο βηβιίμο ζαξ θαη οπμγναμμίζηε  ηηξ πιενμθμνίεξ πμο 

απακημύκ ηηξ ενςηήζεηξ: 

_Πμηά ηνίγςκα μκμμάδμκηαη Ονζμγώκηα;  

_Πμηά ηνίγςκα μκμμάδμκηαη Αμβιογώκηα; 

_Πμηά ηνίγςκα μκμμάδμκηαη Ολογώκηα; 

Απακηήζηε ηηξ ενςηήζεηξ πνμθμνηθά. 

Αθμιμοζήζηε ημκ πημ θάης ζύκδεζμμ θαη πνμπςνήζηε ηεκ πανμοζίαζε κα δείηε ημ 

μένμξ πμο ακαθένεηαη ζηα  «Είδε  ηνηγώκςκ ςξ πνμξ ηηξ γςκηέξ».    

https://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilonnu972tauetataualpha-7.html 

 

 Η κέα γκώζε γηα ηεκ Ε΄ ηάλε μαξ μαζαίκεη κα μμαδμπμημύμε ηα ηνίγςκα 

παναηενώκηαξ ηηξ πιεονέξ ημοξ ( Δεύηενμξ ηνόπμξ Ομαδμπμίεζεξ).  

 Μειεηήζηε ηηξ ζειίδεξ 98θαη 99 ημο βηβιίμο ζαξ θαη οπμγναμμίζηε  ηηξ 

πιενμθμνίεξ πμο απακημύκ ηηξ ενςηήζεηξ: 

_Πμηά ηνίγςκα μκμμάδμκηαη Θζόπιεονα;  

_Πμηά ηνίγςκα μκμμάδμκηαη Θζμζθειή ; 

_Πμηά ηνίγςκα μκμμάδμκηαη Σθαιεκά; 

Απακηήζηε ηηξ ενςηήζεηξ πνμθμνηθά. 

Αθμιμοζήζηε ημκ πημ θάης ζύκδεζμμ θαη πνμπςνήζηε ηεκ πανμοζίαζε κα δείηε ημ 

μένμξ πμο ακαθένεηαη ζηα  «Είδε  ηνηγώκςκ ςξ πνμξ ηηξ Πιεονέξ».   

  https://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilonnu972tauetataualpha-7.html 

 

 Τώνα ζομπιενώζηε ηηξ ζειίδεξ  100, 101, 102( ζηεκ άζθεζε (α, β), ζομεζείηε όηη: 

Πενίμεηνμξ είκαη ημ γύνς, γύνς- ημ άζνμηζμα όιςκ ηςκ πιεονώκ), 131(14). 

Σηείιηε μμο με viber  κα δς ηηξ ζειίδεξ 102 και 131(14). 

Σηέικς μόκμ μαζεμαηηθά γηα ζήμενα, γηαηί ακαμέκς κα θάκεηε επακάιερε θαη ηα πνμεγμύμεκα 

μαζήμαηα(ζει. 73,77, 83,84,91).                                                                                                                    

Ιαιή δμοιεηά!  Σαξ αγαπώ!                                                                                                                                 

        ___ 
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