ΟΖ ΓΓΩΜΓΤΡΖΗΓΣ ΗΑΤΑΣΗΓΥΓΣ ΣΤΕΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΖΟΥ
1. Ηαηαζθεοή θάζεημο ημήμαημξ από ζεμείμ πνμξ εοζεία
Τμπμζεημύμε έκα μνζμγώκημ ηνίγςκμ με ηνόπμ ώζηε ε μία πιεονά ηεξ μνζήξ ημο γςκίαξ κα βνίζθεηαη
πάκς ζηε δεημύμεκε εοζεία θαη ε άιιε θάζεηε πιεονά κα «αθμομπά» ζημ ζεμείμ πμο ζέιμομε. Σηε
ζοκέπεηα πανάδμομε ημ θάζεημ ημήμα θαη μκμμάδμομε ημ ίπκμξ ημο.
Σημ ζπήμα πμο βιέπεηε, ημ ζεμείμ από ημ μπμίμ
θένκμομε ηεκ θάζεηε είκαη ημ Ζ θαη ημ ίπκμξ ηεξ
θαζέημο είκαη ημ Η. Τμ ΖΗ θαιείηαη θαη απόσταση
ημο Ζ από ηεκ εοζεία θαη είκαη μ ζοκημμόηενμξ
δνόμμξ γηα κα θηάζμομε από ημ ζεμείμ ζηεκ εοζεία.

2. Ηαηαζθεοή εοζείαξ πανάιιειεξ πνμξ δεδμμέκε εοζεία πμο κα πενκά από ζογθεθνημέκμ ζεμείμ
Αξ οπμζέζμομε όηη ζέιμομε κα θαηαζθεοάζμομε
μηα εοζεία ε μπμία κα πενκά από ημ Α θαη κα
είκαη πανάιιειε ηεξ εοζείαξ (ε). Φένκμομε από
ημ ζεμείμ Α ημ θάζεημ ημήμα (c) πνμξ ηεκ (ε) ,
όπςξ πενηγνάραμε ζηεκ πνώηε θαηαζθεοή θαη
ζηε ζοκέπεηα άιιε μία θάζεηε πνμξ ημ ημήμα ΑΒ
ε μπμία κα πενκά από ημ Α. Αοηή είκαη ε
δεημύμεκε εοζεία (δ).
3. Ηαηαζθεοή εοζείαξ πανάιιειεξ πνμξ δεδμμέκε εοζεία πμο κα απέπεη ζογθεθνημέκε απόζηαζε από ηε
δεδμμέκε εοζεία (ε).
Αξ πμύμε όηη δίκεηαη ε εοζεία (ε) θαη ζέιμομε κα
θηηάλμομε μηα εοζεία ε μπμία κα απέπεη 3cm από
ηεκ (ε) θαη κα είκαη πανάιιειε πνμξ αοηήκ.
Φένκμομε ηεκ θάζεηε πνμξ ηεκ (ε) ζε έκα ηοπαίμ
ζεμείμ ηεξ Δ θαη μεηνάμε 3cm πάκς ζηεκ θάζεηε
πμο θέναμε, μκμμάδμκηαξ Γ ημ ακηίζημηπμ ζεμείμ.
Σηε ζοκέπεηα θένκμομε θάζεηε εοζεία πνμξ ημ
ημήμα ΓΔ ζημ άθνμ ημο Γ – αοηή είκαη θαη ε
δεημύμεκε εοζεία (δ).
4. Ηαηαζθεοή μεζμθαζέημο εοζογνάμμμο ημήμαημξ.
Ακμίγμομε ημ δηαβήηε πενηζζόηενμ από ημ μηζό (με ημ μάηη!) ημο εοζογνάμμμο ημήμαημξ. Με ηεκ ίδηα αθηίκα
γνάθμομε δύμ θύθιμοξ με θέκηνα ηα άθνα ημο εοζογνάμμμο ημήμαημξ. Οη θύθιμη πμο θέναμε, ηέμκμκηαη ζε
δύμ ζεμεία. Γκώκμομε ηα δύμ ζεμεία θαη πνμεθηείκμομε: Αοηή είκαη ε μεζμθάζεημξ.

Σημ ζπήμα πμο βιέπεηε, ημ ΑΒ είκαη ημ ανπηθό εοζύγναμμμ
ημήμα ημο μπμίμο δεημύμε ηε μεζμθάζεημ. Γίκαη πνμθακέξ ,
όηη δεκ πνεηάδεηαη κα θηηάλμομε μιόθιενμοξ ημοξ θύθιμοξ,
μόκμ ηα ηόλα πμο απαηημύκηαη ώζηε κα πνμζδημνίζμομε ηα
ζεμεία ημμήξ. Ε μεζμθάζεημξ είκαη ε εοζεία πμο πενκά από
ηα ζεμεία Γ θαη Δ, εκώ ημ Ε είκαη ημ μέζμκ ημο ΑΒ.

5. Ηαηαζθεοή δηπμηόμμο γςκίαξ.
Τμ πνώημ βήμα είκαη κα θάκμομε ηε γςκία
«επίθεκηνε». Ακμίγμομε αοζαίνεηα ημ δηαβήηε ζε
θάπμημ ιμγηθό μήθμξ θαη με θέκηνμ ηεκ θμνοθή Α
ηεξ γςκίαξ γνάθμομε ηόλμ πμο ηέμκεη ηηξ πιεονέξ
ηεξ γςκίαξ ζε δύμ ζεμεία Β θαη Δ. Σηε ζοκέπεηα,
θηηάπκμομε ηε μεζμθάζεημ ημο ημήμαημξ αοημύ
(όπςξ ζηεκ θαηαζθεοή 4) θαη ε εοζεία αοηή (ΑΓ)
είκαη μ θμνέαξ ηεξ δεημύμεκεξ δηπμηόμμο. Φοζηθά,
δηένπεηαη ζίγμονα από ηεκ θμνοθή ηεξ γςκίαξ μπμνείηε κα ελεγήζεηε γηαηί;
6. Ηαηαζθεοή ηνηγώκμο με δεδμμέκα ηα μήθε ηςκ πιεονώκ.
Αξ οπμζέζμομε όηη ηα μήθε ηςκ πιεονώκ εκόξ
ηνηγώκμο, είκαη 4, 5 θαη 6cm ακηίζημηπα. Γηα κα
θαηαζθεοάζμομε ημ ηνίγςκμ, θναηάμε ζακ βάζε ηε
μεγαιύηενε πιεονά θαη ζηε ζοκέπεηα με θέκηνα ηα άθνα
ηεξ θαη αθηίκεξ ηα δύμ άιια μήθε, γνάθμομε θύθιμοξ (ή
μάιιμκ ηα «θαηάιιεια» ηόλα). Γκώκμομε ημ έκα από ηα
ζεμεία ημμήξ ηςκ θύθιςκ με ηα άθνα ημο ανπηθμύ
εοζύγναμμμο ημήμαημξ θαη ημ ηνίγςκμ είκαη έημημμ !
Σημ ζπήμα πμο βιέπεηε δίπια, είκαη ημ ΘΕΖ, αιιά ζα
μπμνμύζαηε κα είπαηε ζπεμαηίζεη θαη ημ ηνίγςκμ ΘΗΕ
ημ μπμίμ είκαη ίζμ με ημ ΘΕΖ.

7. Ηαηαζθεοή εθαπηόμεκεξ εοζείαξ ζε ζηαζενό ζεμείμ εκόξ θύθιμο
Φένκμομε ηεκ αθηίκα ζημ δεδμμέκμ ζεμείμ ημο θύθιμο
θαη ζηε ζοκέπεηα θαηαζθεοάδμομε μηα εοζεία θάζεηε
ζηεκ αθηίκα, ζημ άθνμ ηεξ.

