
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 Ποιους αριθμούς ονομάζουμε ομόσημους και ποιους ετερόσημους;  

 Ποιους αριθμούς ονομάζουμε ακέραιους;  

 Ποιους αριθμούς ονομάζουμε ρητούς;  

 Τι ονομάζουμε απόλυτη τιμή ενός ρητού αριθμού;  

 Τι παριστάνει η απόλυτη τιμή ενός ρητού αριθμού; 

 Πότε δύο αριθμοί ονομάζονται αντίθετοι;  

 Από δύο θετικούς ρητούς ποιος είναι ο μεγαλύτερος; 

 Από δύο αρνητικούς ρητούς ποιος είναι ο μεγαλύτερος; 

 Ποιος ρητός είναι μεγαλύτερος ;Ένας θετικός ή ένας αρνητικός; 

 Πώς προσθέτουμε δύο ρητούς αριθμούς;  

 Πώς αφαιρούμε δύο ρητούς αριθμούς;  

 Πώς πολλαπλασιάζουμε δύο ρητούς αριθμούς;  

 Πώς πολλαπλασιάζουμε πολλούς (πάνω από δύο) ρητούς αριθμούς; 
 
 
  



ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ -   
Α.7.1. ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ-Η ΕΥΘΕΙΑ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ 
1.Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τους αριθμούς : 
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Θετικοί αριθμοί  

Αρνητικοί Αριθμοί  

 2.Στον παρακάτω πίνακα να σημειώσετε το είδος του κάθε αριθμού που 
αναφέρεται στην πρώτη στήλη  
   

Αριθμός Φυσικός Ακέραιος Ρητός Θετικός Αρνητικός 
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3.Στον παρακάτω πίνακα να σημειώσετε εάν οι αριθμοί της πρώτης στήλης 
είναι Ομόσημοι ή ετερόσημοι  
 

Αριθμοί Ομόσημοι Ετερόσημοι 
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4.Στον παρακάτω άξονα των ρητών αριθμών να τοποθετήσετε τους 
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5.Ένα κατάστημα στο τέλος του μήνα είχε  εισπράξεις  21000€ και χρέος 
προς  τους προμηθευτές του  24500 € . Μπορείτε να βρείτε  έναν αριθμό 
που να εκφράζει το κέρδος ή την ζημία που έχει το κατάστημα αυτό  τον 
μήνα ;    ……………………………………………………………………….. 
6.Στον παρακάτω άξονα των ρητών αριθμών να τοποθετήσετε τα σημεία: 
Α με τετμημένη   5 ,  Β με τετμημένη   -6, Γ με τετμημένη   -2,   
Δ με τετμημένη   4  και  το  Ο που έχει τετμημένη το μηδέν 0.  

7.Μια μέρα του Φεβρουαρίου η θερμοκρασία κυμάνθηκε από -2 έως 6 
βαθμούς Κελσίου . Αν συμβολίσουμε την θερμοκρασία με x, να βρείτε τις 
ακέραιες τιμές που μπορεί να πάρει ο x.    …………………………. 
8.Ένας ακέραιος αριθμός χ είναι ανάμεσα από το -2,5 και το 3,6 .Ποιος 
είναι αυτός ο ακέραιος;  ………………………………………………. 
9.Να περιγράψετε τι σημαίνουν οι αριθμοί  
+9 , -22 , 0, +30 , -38 , 12  αν εκφράζουν θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
10. Έστω τα σημεία Α και Β έχουν τετμημένες α και β αντίστοιχα. Να βρεθεί 
η τετμημένη του μέσου Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ όταν (α) α = +3 
και β = +8     (β) α = -2 και β = -11 
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Συμπληρωματικά να λυθούν οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4, 5, 7 και η ασκ.6 

 ως εξής: Βρες τη λέξη που σχηματίζεται από τα γράμματα με τετμημένες    

-2,  10,  7,  1,  -6,  4 όπως φαίνονται στο σχήμα(του σχολικού βιβλίου) 

  της παραγράφου Α.7.1. σελ.117 του σχολικού βιβλίου 

  



ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ – 
Α.7.2. ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ –ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ –ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΡΗΤΩΝ 
 
1.Να βρείτε την απόλυτη τιμή των αριθμών :     

             +2,  −28,  −54,  −6.7,  +1821,  −2019,  −0.001,  146,  - 
18

7
 

………………………………………………………………………………. 
2 Να βρείτε ποιοι αριθμοί έχουν απόλυτη τιμή 16.  …………………. 

3.Να βρείτε ποιοι αριθμοί έχουν απόλυτη τιμή 0.  …………………. 
4.Να βρείτε ποιοι αριθμοί έχουν απόλυτη τιμή 8,5.  ………………….. 
5.Υπάρχει ρητός αριθμός με απόλυτη τιμή -2;  ……………………… 
6.Να γράψετε όλους τους ακέραιους που έχουν απόλυτη τιμή μικρότερη 
του 6  …………………………………………………………………………… 
7.Να γράψετε όλους τους ακέραιους που έχουν απόλυτη τιμή μικρότερη ή 
ίση του  4  ………………………………………………………………………. 
8.Να γράψετε όλους τους φυσικούς που έχουν απόλυτη τιμή μικρότερη του 
11  ………………………………………………………………………………… 
9.Να γράψετε τρεις  αρνητικούς ρητούς με απόλυτη τιμή μεγαλύτερη του 12 
………………………………………………………………………………… 
10.Να βρείτε τους αντίθετους των αριθμών :  

 5,  −3,  −216,  
8

9
,  −

27

2
,  0.34,  −13.789 

……………………………………………………………………………………. 
 
11.Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 
  

Αριθμός 1 6 -12 27 -156       

Αντίθετος 
αριθμού 

     35   - 492   

Απόλυτη 
τιμή 

Αριθμού 
      17  

3

4
 

 
12.Στον παρακάτω άξονα των ρητών αριθμών να τοποθετήσετε τα σημεία: 
Α με τετμημένη   5 ,  Β με τετμημένη   -6, Γ με τετμημένη   -2,   
Δ με τετμημένη   4   και στην συνέχεια να βρείτε τα συμμετρικά τους σημεία 
ως προς το σημείο Ο που έχει τετμημένη το μηδέν 0 , καθώς και τις 
τετμημένες αυτών. 
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Να γίνει καταγραφή όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων  στον  πίνακα 
που ακολουθεί 

Σημείο Τετμημένη 
Συμμετρικό 

σημείο 

Τετμημένη 
Συμμετρικού 

 

Α    

Β    

Γ    

Δ    

 
13.Να συγκρίνετε τους παρακάτω αριθμούς συμπληρώνοντας τα 
κατάλληλα σύμβολα ( < , >  ή  = ) : 
 5......7    -3......6   -8......-4   -11......-32   0......+3  -23......0   7......-2 
 
14.Να συμπληρώσετε το κατάλληλο σύμβολο (< , > ή =) στα παρακάτω  
    0.....2    -3 ....0     +3......5    -6 ......+8     12.... -13      -11 ......-12  -2......-1  
|-3|......3      |-26| ....... -26     −13.....−23     -(-3)....+3      -(-2)....2      
-(+8) ... +8        -(-4) ..... 4       -(-(-5)) ... 5  
 
15.Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 

χ 2 -5 19 -4 0    -12   

|x|      25    36  

-χ       32     

- (-χ)        11    

- |x|           -273 

 
16.Να γράψετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους παρακάτω 
αριθμούς : 
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………………………………………………………………………………….. 
 
17.Να βρείτε τους ακέραιους   x  για τους οποίους ισχύει   -4 < x< 5 
………………………………………………………………………………. 
 
18.Να βρείτε τους ακέραιους   x  για τους οποίους ισχύει   |x| <7 
……………………………………………………………………………… 
 
19.Δυο αριθμοί έχουν απόλυτες τιμές που διαφέρουν κατά 1 . Να τους 
συγκρίνετε .  
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

 
 

Συμπληρωματικά να λυθούν οι ασκήσεις 1,  3,  4,  5,  6,  7,  9,  10,  11,  12,  

13 του κεφ.7 της παραγράφου Α.7.2. των σελίδων 120-121 του σχολικού 

βιβλίου  



 


