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ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

Φύλλο εργασίας 1 

Ορισμός ισότητας δύο τριγώνων 

 

 Ανοίξτε το αρχείο  Geogebra  «orismos_isotitas_trigonon.ggb». 

 Κάντε δεξί  κλικ  στο σημείο Γ΄ και πατήστε  κίνηση ενεργή. Όταν τελειώσει η κίνηση 

του σημείου Γ΄ κάντε δεξί κλικ  στο σημείο Β΄  και πατήστε κίνηση ενεργή. Τι 

παρατηρείτε; 

Απάντηση: Τα τρίγωνα  ………………………………………………………….. 

Συμπέρασμα 1:  Αφού τα τρίγωνα  ΑΒΓ και  Α΄Β΄Γ΄ …………………….. όλα τα  στοιχεία τους θα 

είναι ίσα. Επομένως: ΑΒ = ……,  ΑΓ = ……,  ΒΓ = ……,   ˆ ...... , ˆ ......  , ˆ ......   

Συμπέρασμα 2:  Απέναντι  από  ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες  ……………………..……... Και 

αντίστροφα. 

Σχόλιο:  Οι ίσες πλευρές που βρίσκονται απέναντι από ίσες γωνίες  λέγονται αντίστοιχες ή 

ομόλογες. 

 Διατυπώστε τον ορισμό ισότητας δύο τριγώνων: 

Δυο τρίγωνα είναι ίσα 

όταν…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Φύλλο εργασίας 2 

1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων 

 

Ανοίξτε το αρχείο  Geogebra  «krithria_1_2.ggb» 

 Στη οθόνη σας  υπάρχουν δυο τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ με ΑΒ = Α΄Β΄ και        

Μετατοπίστε το Α΄Β΄Γ ΄ με  τον διακόπτη  κίνησης  και ελέγξτε αν ταυτίζεται με το ΑΒΓ. 

Απάντηση: Τα τρίγωνα  …………………………………………………………. 

O μεταβολέας ‘d1’    και  ο μεταβολέας  ‘c ’  εκφράζουν τα μήκη των πλευρών  ΑΓ,  Α΄Γ΄  

αντίστοιχα 

 Μετακινείστε  το μεταβολέα  ‘d1’  ώστε η  πλευρά   ΑΓ = Α΄Γ΄  . Μετατοπίστε το 

τρίγωνο  Α΄Β΄Γ΄  και  ελέγξτε  αν ταυτίζεται με το ΑΒΓ. 

 Απάντηση: Τα τρίγωνα  ………………………………………………………….. 

 

Συμπέρασμα  Κριτήριο 1. 

 Δυο τρίγωνα  που έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και τις …………………………… σε αυτές 

γωνίες …………………. είναι ……………  

 

Πατήστε το κουμπί    1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΙΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κάνοντας μετρήσεις με τα 

εργαλεία του λογισμικού για πιστοποίηση των συμπερασμάτων. 

τριγΑΒΓ = τριγ Α΄Β΄Γ΄  

ΑΒ=Α΄Β΄  

ΑΓ=Α΄Γ΄  
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Φύλλο εργασίας 3 

2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων 

 

Ανοίξτε τα γραφικά 2  του  αρχείου  Geogebra  «krithria_1_2.ggb» 

  Μετακινείστε το δρομέα ‘ c ‘   

  Ελέγξτε την σχέση των τριγώνων για τις διάφορες τιμές της μεταβλητής.  

 Σε μία από τις τιμές της  ‘ c ‘  , οι γωνίες Β και Β΄ είναι ίσες. 

 Μετατοπίστε το τρίγωνο  Α΄Β΄Γ΄  και  ελέγξτε  αν ταυτίζεται με το ΑΒΓ. 

 

Απάντηση: Τα τρίγωνα  ………………………………………………………….. 

 

Συμπέρασμα  Κριτήριο 2. 

 Δυο τρίγωνα  που έχουν μια …………. και τις ………………. σαυτή  γωνίες ίσες, μία προς μία 

είναι ……………  

 

Πατήστε το κουμπί    2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

          ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΙΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κάνοντας μετρήσεις με 

τα εργαλεία του λογισμικού για πιστοποίηση των συμπερασμάτων. 

 

ΤριγΑ 1Β 1Γ 1 = τριγ Α1΄Β1΄Γ1  ΄  

Α 1Β1=Α1΄Β 1΄  
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Φύλλο εργασίας 4 

3ο κριτήριο ισότητας τριγώνων 

 

Ανοίξτε το  αρχείο  Geogebra  «krithrio_3.ggb» 

  Μετακινείστε τους δρομείς   ‘ c1 ‘  και  ‘ d1 ‘   

  Ελέγξτε την σχέση των τριγώνων για τις διάφορες τιμές των μεταβλητών που 

παριστάνουν τα μήκη των πλευρών Α1Γ1 και  Α1΄Γ1 ΄.  

 Μετρήστε και τις πλευρές  Β1Γ1 και Β1΄Γ1 ΄. 

 Όταν αυτές γίνουν ίσες μετατοπίστε το τρίγωνο  Α΄Β΄Γ΄  και  ελέγξτε  αν ταυτίζεται με 

το ΑΒΓ. 

 

Απάντηση: Τα τρίγωνα  ………………………………………………………….. 

 

Συμπέρασμα  Κριτήριο 3. 

 Δυο τρίγωνα  που έχουν όλες τις  ………….    …….   ίσες, μία προς μία είναι ……………  

 

Πατήστε το κουμπί    3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

          ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΙΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κάνοντας μετρήσεις με 

τα εργαλεία του λογισμικού για πιστοποίηση των συμπερασμάτων. 

 

ΤριγΑ 1Β 1Γ 1 = τριγ Α1΄Β1΄Γ1  ΄  

Α 1Β1=Α1΄Β 1΄  

Α 1Γ1=Α1΄Γ 1΄  

Γ 1Β1=Γ1΄Β 1΄  
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Αμφίβολη περίπτωση ισότητας τριγώνων 

Αν δυο τρίγωνα έχουν  δυο πλευρές ίσες και μια γωνία που δεν είναι περιεχόμενη είναι ίσα; 

 Στη οθόνη σας  υπάρχουν δυο τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄  

 Πειραματιστείτε… 

Απάντηση:  Τα τρίγωνα  ………………………………………………………….. 

 

Αν δυο τρίγωνα έχουν  τρείς γωνίες ίσες είναι ίσα; 

 Στη οθόνη σας  υπάρχουν δυο τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄  

 Πειραματιστείτε… 

Απάντηση:  Τα τρίγωνα  ………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


