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1 
 

Δραστηριότητα 1 

Σχεδιάςτε με το μολφβι ςασ μία τελεία.  

Αλ ζτεδηάζω κε ηελ άθρε ηοσ κοισβηού κοσ κία ηειεία , έτω  ηελ έλλοηα ηοσ ζημείοσ. 

Κάκε ςθμείο το ονομάηω με ζνα κεφαλαίο γράμμα του αλφαβιτου. 

π.χ  το ςθμείο Α     ι το ςθμείο       Κ  
                          ●                                 ●  

Δραστηριότητα 2 

Σχεδιάηω δφο ςθμεία και τα ονομάηω Α  και Β.  

Ενϊνω τα ςθμεία Α και Β με το χαρακάκι μου.  

 

 

 Μία ηεληωκέλε θιωζηή κε άθρα Α θαη Β κας δίλεη κηα εηθόλα ηες έλλοηας ηοσ εσθύγραμμοσ ημήμαηος ΑΒ.  

 Τα ζεκεία Α θαη Β είλαη ηα άκρα ηοσ εσζύγρακκοσ ηκήκαηος.  

 Έλα  εσζύγρακκο ηκήκα ηο ολοκάδω κε ηα γράκκαηα ποσ έτεη ζηα άθρα ηοσ. π.τ εσζύγρακκο ηκήκα ΑΒ. 

 Το εσθύγραμμο ημήμα έτει αρτή και ηέλος (ηα άθρα ηοσ). 

  Καηαζθεσάδοσκε έλα εσζύγρακκο ηκήκα, ζσλδέοληας δύο ζεκεία Α θαη Β, κε ηε βοήζεηα ελός τάραθα. 

 

Δραστηριότητα 3 

Σχεδιάηω ζνα ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ. Προεκτείνω το ευκφγραμμο τμιμα αριςτερά και δεξιά του  

ςθμείου Α και του  ςθμείου Β.  

 

 

 Εάλ προεθηείλοσκε απερηόρηζηα έλα εσζύγρακκο ηκήκα ΑΒ, ηόηε ηο λέο ζτήκα, ποσ δεν έτει ούηε αρτή 

ούηε ηέλος, λέγεηαι εσθεία.  

 

 Σσκβοιίδοσκε κηα εσζεία κε έλα κηθρό γράκκα από ηα αρτηθά ηοσ αιθαβήηοσ, π.τ. (ε), ή κε δύο κηθρά 

γράκκαηα από ηα ηειεσηαία ηοσ αιθαβήηοσ π.τ. x΄x,   y΄y. 

  

Δραστηριότητα 4 

Σχεδιάηω ζνα ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ. Στθ ςυνζχεια προεκτείνω το ευκφγραμμο τμιμα πζρα από το Β.  

 

 

 Εάλ προεθηείλοσκε απερηόρηζηα έλα εσζύγρακκο ηκήκα ΑΒ πέρα από ηο έλα κόλο άθρο ηοσ,  

π.τ. ηο Β, ηόηε ηο λέο ζτήκα, ποσ έτει αρτή το Α αλλά δεν έτει τέλος, λέγεται 

ημιεσθεία. 

 

 Η εκηεσζεία ζσκβοιίδεηαη κε έλα θεθαιαίο γράκκα ποσ δειώλεη ηελ αρτή ηες θαη έλα κηθρό από ηα 

ηειεσηαία γράκκαηα, π.τ. Αx, Βy θ.ιπ.                    
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 Κακθγιτρια: Κάβουρα Δζςποινα 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ                  ςθμείο Α                                      ευκεία xϋx 

                                                                                                       

                                                                                                    ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ                   θμιευκεία Αx 

 ΑΣΚΗΣΗ 1 

α) Σχεδιάηω τρία ςθμεία και τα ονομάηω Κ,  Λ και Μ. 

β) Ενϊνω τα ςθμεία μεταξφ τουσ και ςχεδιάηω τα ευκφγραμμα τμιματα ΚΛ,  ΚΜ και ΛΜ.  

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

Βρίςκω και ονομάηω τα ςθμεία που υπάρχουν ςτο διπλανό ςχιμα.  

Σθμεία: ....................................................................... 

 

Βρίςκω και ονομάηω τα ευκφγραμμα τμιματα 

 που υπάρχουν ςτο διπλανό ςχιμα. 

ευκφγραμμα τμιματα:....................................................................................................... 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3 

 Να γράψετε όλα τα ςθμεία, τα ευκφγραμμα τμιματα, τισ ευκείεσ και  τισ θμιευκείεσ   που βλζπετε ςτο 

κακζνα από τα παρακάτω ςχιματα. 

Α)                                                                                           Β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ςθμεία: ....................................                    ςθμεία: .................................... 

ευκφγραμμα τμιματα: ..................................... ευκφγραμμα τμιματα:......................................... 

ευκείεσ: ........................................................... ευκείεσ: ........................................................... 

θμιευκείεσ:......................................................            θμιευκείεσ:......................................................  


