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Σελίδα 1 από 2 

Τάξη Α΄ 
Eπαναληπτικό ∆ιαγώνισµα στη Γεωµετρία 

 
ΘΕΜΑ 1Ο  
 
Α.  α. Να αποδείξετε ότι αν σε ένα κυρτό τετράπλευρο οι απέναντι γωνίες ανά δύο είναι ίσες 

τότε αυτό είναι παραλληλόγραµµο. 
(10 µονάδες) 

       β. Τι λέγεται ορθογώνιο; 
 

(5 µονάδες) 
 
Β.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις µε την ένδειξη (Σ) Σωστό ή (Λ) 

Λάθος, χωρίς να δικαιολογείτε την απάντησή σας. 
  

1. Οι διαγώνιοι του ρόµβου  είναι ίσες. 
2. Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες µια προς µια τότε αυτά είναι πάντοτε ίσα. 
3. Αν δύο ευθείες του ίδιου επιπέδου είναι κάθετες σε µια ευθεία σε δύο διαφορετικά 

σηµεία της τότε αυτές είναι παράλληλες. 
4. Η εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι ίση µε το άθροισµα των δύο απέναντι 

εσωτερικών γωνιών του τριγώνου. 
5. Τα ύψη κάθε τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σηµείο, το οποίο ονοµάζεται περίκεντρο 

του τριγώνου. 
(10 µονάδες) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΘΕΜΑ 2Ο  
 
Στο διπλανό σχήµα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές µε 
ΑΒ=ΑΓ και τα σηµεία ∆, Ε είναι τα µέσα των πλευρών 
ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα. Επίσης είναι M∆ ΑΓ⊥  και 
ΡΕ ⊥ ΑΒ . Να αποδείξετε ότι: 
α. το τρίγωνο ΣΜΡ  είναι ισοσκελές. 

(13 µονάδες) 
β. Το σηµείο Σ είναι σηµείο της διχοτόµου της γωνίας 

Α του τριγώνου ΑΒΓ. 
(12  µονάδες) 
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Σελίδα 2 από 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΘΕΜΑ 4Ο  
 
Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΒΓ = 2 ΑΒ και έστω Μ το  

µέσο της πλευράς ΒΓ . Στην πλευρά ΑΓ παίρνουµε τα 

σηµεία Ν και Ρ έτσι ώστε ΑΝ = ΝΡ = ΡΓ. Να 

αποδείξετε  ότι: 

α.  ΜΡ//ΒΝ                               
          (5 µονάδες) 

β.  Το  ΒΝ διέρχεται από το µέσο του ΑΜ. 

(5 µονάδες) 
γ.  Η ΒΝ είναι κάθετη στην ΑΜ.               

 (5 µονάδες) 

δ. � 0AM 90Ρ =                                    (5 µονάδες) 

ε.  
1

3
ΜΝ = ΑΓ                                     (5 µονάδες) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Υµηττός,  10/6/2011  
 

Τα σχήµατα να τα µεταφέρετε στην κόλλα σας και να τα συµπληρώσετε όπου χρειάζεται. 

ΘΕΜΑ 3Ο 

 
∆ίνεται κύκλος ( )O,   R  και µια διάµετρός του ΑΓ. Στα 

σηµεία Α και Γ φέρνουµε τις εφαπτόµενες και 
παίρνουµε πάνω σε αυτές τµήµατα ΑΒ=Γ∆=2R, όπως 
φαίνεται στο διπλανό σχήµα.  
 
α. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι 

παραλληλόγραµµο. 
(10 µονάδες) 

β. Να υπολογίσετε σε µοίρες κάθε µια από τις γωνίες 
του παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆. 

(8 µονάδες) 
γ. Να αποδείξετε ότι τα σηµεία B, Ο και ∆ είναι 

συνευθειακά. 
(7 µονάδες) 
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ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 


