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Σελίδα  1 
 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

 

1. Ο διδάσκων καθηγητής αναφέρει σύντομα τη βασική θεωρία που είναι  

ι.   Τεμνόμενες ευθείες 

ιι.  Παράλληλες ευθείες. 

ιιι. Παράλληλες ημιευθείες. 

2. Υπαγορεύει την Μ1 στους μαθητές κάνει το 20  παράδειγμα στον πίνακα  

3. Υπαγορεύει το προτεινόμενοΔ1 θέμα στους μαθητές και τους ζητά να το κάνουν στα τετράδιά τους. Ζητά το αποτέλεσμα. Έρχεται 

ένας μαθητής στον πίνακα και το επιλύει. 

4. Υπαγορεύει την Μ2 στους μαθητές κάνει το 10 παράδειγμα στον πίνακα  

5. Υπαγορεύει το προτεινόμενο Δ2 θέμα στους μαθητές και τους ζητά να το κάνουν στα τετράδιά τους. Ζητά το αποτέλεσμα. Έρχεται 

ένας μαθητής στον πίνακα και το επιλύει. 

6. Υπαγορεύει την Μ3 στους μαθητές κάνει το 30  παράδειγμα στον πίνακα  

7. Ο διδασκόμενος μαθητής επιβλέπεται από τον καθηγητή και αναπτύσσει στο τετράδιο του τις ερωτήσεις κατανόησης 3 , 4 και 

σχολιάζει τα αποτελέσματα των μαθητών. 

8. Γίνεται σύντομη ανακεφαλαίωση του αντικειμένου από τον διδάσκοντα καθηγητή   

9. Δίνονται στον μαθητή για το σπίτι  

        οι υπόλοιπες ερωτήσεις κατανόησης,  

      

 

ΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

 

Α. Βασική Θεωρία (επιγραμματικά)-Παρατηρήσεις-Σχόλια 

Ε1: Τι λέγονται τεμνόμενες ευθείες; 

Α1: Λέγονται δύο ευθείες που έχουν ένα κοινό σημείο. 

Ε2: Τι λέγονται παράλληλες ευθείες και πως συμβολίζονται; 

Α2: Λέγονται δύο ευθείες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και δεν έχουν 

κανένα κοινό σημείο. 

Ε3: Τι λέγονται παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα; 

Α3: Λέγονται δύο ευθύγραμμα τμήματα που ανήκουν σε ευθείες 

παράλληλες. 

Ε4: Τι λέγονται παράλληλες ημιευθείες; 

Α4: Λέγονται δύο ημιευθείες  που ανήκουν σε ευθείες παράλληλες. 

Ε5: Ποιες είναι οι σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο; 

Α5: α) Να τέμνονται 

Β) Να είναι παράλληλες 

Γ) Να συμπίπτουν. 

Ε4: Τι λέγονται συμπτώσιμες ευθείες; 

Α4: Λέγονται δύο ευθείες  που έχουν όλα τα σημεία τους κοινά. 

 

Παρατήρηση: Μπορεί δύο ευθείες να μην τέμνονται στο φύλλο του 

τετραδίου ή στον πίνακα αλλά να τέμνονται έξω από αυτό. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι είναι παράλληλες. 

 

Σχόλιο: 1ο: Δύο διαφορετικές ευθείες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή θα 

τέμνονται ή θα είναι παράλληλες. 

              2ο: Μπορεί να υπάρχουν ευθείες που δεν τέμνονται αλλά δεν είναι 

παράλληλες .Αυτές είναι ευθείες του χώρου και λέγονται ασύμβατες ή 

στρεβλές.. 

 

Β. Ερωτήσεις κατανόησης τύπου: Σωστού-Λάθους, πολλαπλής 

επιλογής, αντιστοίχησης, διάταξης και συμπλήρωσης. 

 

1. Απαντήστε με  Σ – Λ στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

α)  Οι απέναντι πλευρές του τετραγώνου είναι 

παράλληλες.          Σ – Λ 

 

β)  Οι διαγώνιες ενός τραπεζίου δεν τέμνονται.        Σ – Λ 

 

γ)   Οι πλευρές ενός τριγώνου είναι τεμνόμενες ευθείες. 

                                                                         Σ – Λ 

 2. Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση 

 

α) Οι απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου 

 

Α. τέμνονται   Β. είναι //     Γ. συμπίπτουν  

Δ. Καμία από τις προηγούμενες. 

 

β) Οι διαγώνιες του τετραγώνου  

  

Α. τέμνονται   Β. είναι //     Γ. συμπίπτουν  

Δ. Καμία από τις προηγούμενες. 

 

3. Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες: 

 

Στήλη Α 

Σχήμα  

Στήλη Β 

Ζεύγη παραλλήλων 

Πλευρών ή ακμών 

 

Α. τετράγωνο 

 

Β. Τρίγωνο  

 

Γ. Ορθογώνιο  

 

Δ.  Τραπέζιο 

  

 

 

1. δύο 

 

2. Κανένα 

 

3. Ένα  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2
0
 

ΒΑΣΙΚA 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚA 

ΣΧΗΜΑΤΑ 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

2.3  Σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο 

επίπεδο 

ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 
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Σελίδα  2 

Δ1.  Να βρείτε 

α) Τις τεμνόμενες ευθείες 

β) Τις παράλληλες ευθείες 

 
 

Δ2. Να βρείτε 

 α) Τις τεμνόμενες ευθείες 

β) Τις παράλληλες ευθείες 

  

 

 

 

Γ. Αναπτυγμένα παραδείγματα για εμπέδωση με αντίστοιχους αλγόριθμους(μεθοδολογίες) 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

  

 Παράδειγμα  1ο 

  Στη παρακάτω πυραμίδα (ΑΒΓΔ τετράγωνο), να 

 

βρείτε 

α) Τις τεμνόμενες ευθείες 

β) Τις παράλληλες ευθείες 

γ) Τις ευθείες που δεν τέμνονται  και δεν είναι 

παράλληλες. 
Επίλυση 

α) ι) ΟΑ,ΟΒ,ΟΓ,ΟΔ ιι) ΑΒ,ΑΔ,ΑΟ, 

    ιιι) ΒΑ,ΒΓ,ΒΟ.  

β) ι) ΑΒ//ΓΔ, ιι) ΒΓ//ΑΔ 

 γ) ι) ΟΑ,ΒΓ ιι) ΟΑ,ΓΔ iii) ΟΒ,ΑΔ. 
 

Παράδειγμα   2ο  

Βρείτε τις παράλληλες  ευθείες  

 
Επίλυση 

 

Είναι μόνο ΑΒ//ΓΔ. 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

 

 
Μ1:  Για να βρούμε ποιες ευθείες είναι παράλληλες  

Αρκεί να δούμε ποιές δεν τέμνονται ανα δύο όσο και να τις 

προεκτείνουμε και έξω από το χώρο του φύλλου πάνω στο 

οποίο είναι σχεδιασμένες. 

 

 

 

Μ2:  Για να βρούμε ποιες ευθείες είναι τεμνόμενες  

Αρκεί να δούμε ποιές τέμνονται ανα δύο στο χώρο του φύλλου 

στο οποίο είναι σχεδιασμένες ή στις προεκτ΄άσεις τους  έξω 

από το χώρο του φύλλου πάνω στο οποίο είναι σχεδιασμένες. 

 

 

 

Μ3: Για να δείξουμε ότι δύο ευθύγραμμα τμήματα είναι 

παράλληλα , αρκεί να δείξουμε ότι ανήκουν σε ευθείες 

παράλληλες. 

 

 

Μ4: Για να δείξουμε ότι δύο ημιευθείς  είναι παράλληλες, 

αρκεί να δείξουμε ότι ανήκουν σε ευθείες παράλληλες. 

 

 

Μ5: Για να βρούμε ευθείες που δεν τέμνονται , αρκεί να 

δείξουμε  

α) ότι ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και είναι παράλληλες 

α) ότι δεν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και δεν έχουν κανένα κοινό 

σημείο , δηλαδή είναι ασύμβατες. 

Δ. Προτεινόμενα θέματα για ανάπτυξη για τους διδασκόμενους 


