
VAN HIELE GEOMETRY TEST

* (USISKIN) 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Μην γυρίσετε την επόμενη σελίδα πριν σας το πουν.  

 

Για το test αυτό πρέπει να γνωρίζετε ότι: 

Δεν επηρεάζει τη βαθμολογία σου στο σχολείο. 

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους.  

 

Αυτό το test  περιέχει 20 ερωτήσεις. Δεν περιμένουμε  να γνωρίζετε όλα όσα περιέχει 

αυτό το test.  

Θα ξεκινήσετε όταν σας πουν. 

1. Διαβάστε κάθε ερώτηση προσεκτικά. 

2. Αποφασίστε  για την απάντηση που νομίζετε ότι είναι σωστή. Υπάρχει μόνον 

μία σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. Στο φύλλο απαντήσεων να 

κυκλώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

3. Χρησιμοποιείστε το χώρο που σας δίνεται στο φύλλο απαντήσεων για 

υπολογισμούς ή να κάνετε σχήματα.  

4. Αν θελήσετε να αλλάξετε μία απάντηση διαγράψτε εντελώς την πρώτη σας 

απάντηση.  

5. Αν θέλετε ένα άλλο στυλό σηκώστε το χέρι σας. 

6. Έχετε χρόνο 35 min για να απαντήσετε σε αυτό το test. 

 

Περιμένετε μέχρι ο δάσκαλός σας σάς πει να ξεκινήσετε.  

 

 

 

 

                                                 
*
Αυτό το test  βασίζεται στην εργασία του P.M. van Hiele. 

 



 

1. Ποια από τα πιο κάτω είναι τετράγωνα;  

 

 

 

 

 

 

 

a) Το Α μόνον  

b) Το Β μόνον 

c) Το Γ μόνον 

d) Το Β και το Γ μόνον 

e) Όλα είναι τετράγωνα 

 

2. Ποια από τα πιο κάτω είναι τρίγωνα;  

 

 

 

 

 

 

 

a) Κανένα από αυτά δεν είναι τρίγωνο 

b) Το Β μόνον  

c) Το Γ μόνον 

d) Το Γ  και το Δ μόνον 

e) Το Β και το Γ μόνον 

 

3. Ποια από τα πιο κάτω είναι ορθογώνια; 
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a) Το Α μόνον 

b) Το Β μόνον 

c) Το Α  και το Β μόνον 

d) Το Α και το Γ μόνον 

e) Όλα είναι ορθογώνια 

 

 

4. Ποια από τα πιο κάτω σχήματα είναι τετράγωνα; 

 

a) Κανένα από αυτά δεν είναι  τετράγωνο 

b) Το Β μόνον  

c) Το Α και το Β μόνον 

d) Το Β και το Δ μόνον 

e) Όλα είναι τετράγωνα 

 

 

5. Ποια από τα πιο κάτω είναι παραλληλόγραμμα; 

 

 

 

 

 

 

 

a) Το Α μόνον  

b) Το Β μόνον 

c) Το Γ μόνον  

d) Κανένα από αυτά δεν είναι  παραλληλόγραμμο 

e) Όλα είναι παραλληλόγραμμα 

Α Β Γ 



 

 

6. Το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο  

Ποιες από τις σχέσεις που ακολουθούν είναι αληθείς για όλα τα τετράγωνα; 

 

a) Οι ΑΓ και ΓΔ έχουν ίδιο μήκος 

b) Οι ΑΓ και ΒΔ είναι κάθετες 

c) Οι ΑΔ και ΒΓ είναι κάθετες 

d) Οι ΑΔ και ΒΔ έχουν ίδιο μήκος 

e) Η γωνία Β είναι μεγαλύτερη από τη Γ 

 

 

7. Στο ορθογώνιο ΑΒΓΔ οι ΑΓ και ΒΔ είναι διαγώνιοι 

Ποια από τις (a) έως (d) δεν είναι αληθής για κάθε ορθογώνιο; 

 

a) Έχει τέσσερις ορθές γωνίες 

b) Έχει τέσσερις πλευρές 

c) Οι διαγώνιοι έχουν ίσα μήκη 

d) Οι απέναντι πλευρές έχουν ίσα μήκη  

e) Όλες οι προηγούμενες είναι αληθείς για κάθε ορθογώνιο. 

 

8. Ένας ρόμβος είναι ένα τετράπλευρο σχήμα που όλες τις πλευρές του έχουν 

το ίδιο μήκος. Να τρία παραδείγματα. 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια από τις (a)-( d) δεν είναι αληθής για κάθε ρόμβο; 

a) Οι δύο διαγώνιοι έχουν το ίδιο μήκος 

b) Κάθε διαγώνιος διχοτομεί δύο γωνίες του ρόμβου. 

c) Οι δύο διαγώνιες είναι κάθετες 
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d) Οι απέναντι γωνίες έχουν ίσα μέτρα 

e) Όλα από τα (a) - (d)  είναι αληθή για κάθε ρόμβο. 

 

9. Ένα ισοσκελές τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο με δύο πλευρές ίσου μήκους. Να 

τρία παραδείγματα. 

 

 

 

 

 

Ποια από τις (a)-( d) είναι αληθής για κάθε ισοσκελές τρίγωνο; 

 

a) Οι τρεις πλευρές πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος. 

b) Μια πλευρά πρέπει να έχει διπλάσιο μήκος από μια άλλη. 

c) Υπάρχουν τουλάχιστον δύο γωνίες με το ίδιο μέτρο. 

d) Οι τρεις γωνίες του πρέπει να έχουν το ίδιο μέτρο. 

e) Κανένα από τα (a) - (d) δεν είναι αληθές σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο 

 

10. Δύο κύκλοι με κέντρα Κ και Λ τέμνονται στα Α και Β και σχηματίζουν 

ένα τετράπλευρο σχήμα  ΚΑΛΒ. Να δύο παραδείγματα. 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια από τα (a)-( d) δεν είναι πάντοτε αληθή; 

 

a) Το ΚΑΛΒ θα  έχει δύο ζεύγη πλευρών ίσου μήκους 

b) Το ΚΑΛΒ θα  έχει τουλάχιστον δύο γωνίες ίσου μέτρου 

c) Οι γραμμές ΚΛ και ΑΒ θα είναι κάθετες 

d) Οι γωνίες Κ και Λ θα έχουν το ίδιο μέτρο 

e) Όλες οι προηγούμενες είναι αληθείς 
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11. Ακολουθούν δύο προτάσεις. 

Πρόταση 1: Το σχήμα Σ είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 

Πρόταση 2: Το σχήμα Σ είναι ένα τρίγωνο. 

Ποιο από αυτά που ακολουθούν είναι σωστό; 

 

a) Αν η 1  είναι αληθής, τότε και η 2 είναι αληθής. 

b) Αν η 1  είναι λάθος, τότε η 2 είναι αληθής. 

c) Οι 1 και 2 δεν μπορεί να είναι και οι δύο αληθείς 

d) Οι 1 και 2 δεν μπορεί να είναι και οι δύο λάθος. 

e) Καμιά από τις παραπάνω (a) - (d) δεν είναι σωστή. 

 

 

12. Ακολουθούν δύο προτάσεις. 

Πρόταση 1: Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει τρεις πλευρές του ίδιου μήκους 

Πρόταση 2: Στο τρίγωνο ΑΒΓ οι γωνίες Β και Γ έχουν το ίδιο μέτρο. 

Ποιο από αυτά που ακολουθούν είναι σωστό; 

 

a) Οι προτάσεις 1 και 2 δεν μπορεί να είναι και οι δυο αληθείς. 

b) Αν η 1  είναι αληθής, τότε και  η 2 είναι αληθής. 

c) Αν η 2  είναι αληθής, τότε η 1 είναι αληθής. 

d) Αν η 1  είναι ψευδής, τότε η 2 είναι ψευδής. 

e) Καμιά από τις παραπάνω (a) - (d) δεν είναι σωστή 

 

 

13. Ποιο από τα πιο κάτω μπορεί να ονομαστεί ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο; 
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a) Όλα μπορούν  

b) Μόνο το Β 

c) Μόνο το Γ 

d) Τα Α και Β μόνον 

e) Τα Β και Γ μόνον  

 

14. Ποια από τις πιο κάτω είναι αληθής; 

 

a) Όλες οι ιδιότητες των ορθογωνίων είναι και ιδιότητες όλων των τετραγώνων.  

b) Όλες οι ιδιότητες των τετραγώνων είναι και ιδιότητες όλων των ορθογωνίων. 

c) Όλες οι ιδιότητες των ορθογωνίων είναι και ιδιότητες όλων των 

παραλληλογράμμων. 

d) Όλες οι ιδιότητες των τετραγώνων είναι και ιδιότητες όλων των 

παραλληλογράμμων. 

e) Καμιά από τις παραπάνω (a) - (d) δεν είναι αληθής. 

 

 

15. Τι έχουν όλα τα ορθογώνια που μερικά παραλληλόγραμμα δεν το έχουν; 

 

a) Απέναντι πλευρές ίσες 

b) Διαγώνιες ίσες 

c) Απέναντι πλευρές παράλληλες 

d) Απέναντι γωνίες ίσες 

e) Τίποτα από τα παραπάνω (a) - (d) 

 

 

16. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Κατασκευάζουμε στις πλευρές του  

ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ, ΑΓΕ και  ΒΓΖ. 

 

 



 

 

Με αυτές τις πληροφορίες κάποιος μπορεί να αποδείξει ότι οι ΑΖ, ΒΕ, και ΓΔ 

έχουν ένα σημείο κοινό. Τι συμπεραίνετε από αυτήν η απόδειξη;  

 

a) Ότι μόνο σε αυτό το τρίγωνο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι  οι ΑΖ, ΒΕ, 

και ΓΔ έχουν ένα σημείο κοινό. 

b) Ότι σε μερικά αλλά όχι σε όλα τα ορθογώνια τρίγωνα οι ΑΖ, ΒΕ, και ΓΔ 

έχουν ένα σημείο κοινό. 

c) Ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο οι ΑΖ, ΒΕ, και ΓΔ έχουν ένα σημείο κοινό. 

d) Ότι σε κάθε τρίγωνο οι ΑΖ, ΒΕ, και ΓΔ έχουν ένα σημείο κοινό. 

e) Ότι σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο οι ΑΖ, ΒΕ, και ΓΔ έχουν ένα σημείο κοινό. 

 

17. Έχουμε τρεις ιδιότητες ενός σχήματος 

 

Ιδιότητα Δ:    έχει ίσες διαγώνιες 

Ιδιότητα Τ:    είναι ένα τετράγωνο  

Ιδιότητα Ο:    είναι ένα ορθογώνιο  

 

Ποιο από τα ποιο κάτω είναι αληθές 

 

a) Η Δ συνεπάγεται την Τ που συνεπάγεται την Ο. 

b) Η Δ συνεπάγεται την Ο που συνεπάγεται την Τ. 

c) Η Τ συνεπάγεται την Ο που συνεπάγεται την Δ. 

d) Η Ο συνεπάγεται την Δ που συνεπάγεται την Τ. 

e) Η Ο συνεπάγεται την Τ που συνεπάγεται την Δ. 
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18. Ακολουθούν δύο ισχυρισμοί: 

 

                      Ι.    Αν ένα σχήμα είναι ορθογώνιο τότε οι διαγώνιοί του 

διχοτομούνται. 

                     ΙΙ.   Αν οι διαγώνιοι ενός σχήματος διχοτομούνται το σχήμα είναι 

ορθογώνιο. 

 

Ποιο από τα πιο κάτω είναι σωστό; 

 

a) Για να αποδείξετε ότι το Ι είναι αληθές, αρκεί να δείξετε ότι το ΙΙ είναι 

αληθές. 

b) Για να αποδείξετε ότι το ΙΙ είναι αληθές, αρκεί να δείξετε ότι το Ι είναι 

αληθές. 

c) Για να αποδείξετε ότι το ΙΙ είναι αληθές, αρκεί να βρείτε ένα ορθογώνιο που 

οι διαγώνιοί του διχοτομούνται. 

d) Για να αποδείξετε ότι το ΙΙ είναι λάθος, αρκεί να βρείτε ένα όχι ορθογώνιο 

που οι διαγώνιοί του διχοτομούνται. 

e) Καμία από τις προηγούμενες (a) - (d) δεν είναι σωστή.  

 

  

19. Στη γεωμετρία:   

 

a) Κάθε όρος μπορεί να ορισθεί και κάθε αληθής πρόταση μπορεί να αποδειχτεί. 

b) Κάθε όρος μπορεί να ορισθεί αλλά είναι αναγκαίο να θεωρήσουμε ότι κάποιες 

προτάσεις είναι αληθείς. 

c) Κάποιοι όροι πρέπει να μην ορισθούν αλλά κάθε αληθής πρόταση μπορεί να 

αποδειχθεί ότι είναι αληθής. 

d) Κάποιοι όροι πρέπει να μην ορισθούν και είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

κάποιες προτάσεις που θεωρούνται αληθείς. 

e) Κανένα   από τα πιο πάνω (a) - (d) δεν είναι σωστό.  

 

 



20. Εξετάστε αυτές τις τρεις προτάσεις:  

 

Ι. Δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία είναι παράλληλες. 

ΙΙ. Μία ευθεία που είναι κάθετη σε μια από δύο παράλληλες είναι κάθετη και 

στην άλλη. 

ΙΙΙ. Αν δύο ευθείες  ισαπέχουν  τότε είναι παράλληλες. 

 

Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται ότι οι (ε) και (η)  είναι κάθετες και  οι (δ) και (η) 

είναι κάθετες. Ποια από τις πιο πάνω προτάσεις  μπορεί να αιτιολογήσει ότι η (δ) 

είναι παράλληλη στην (ε); 

 

 

 

 

 

a) Η (Ι) μόνο. 

b) Η (ΙΙ) μόνο. 

c) Η (ΙΙΙ) μόνο. 

d) Ούτε η (Ι) ούτε η (ΙΙ). 

e) Ούτε η (ΙΙ) ούτε η (ΙΙΙ). 
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