
1

Γεωμετρία Α’ Γενικού Λυκείου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

Ημερομηνία:
Ονοματεπώνυμο:
Χρόνος Εξέτασης: 1 ώρα & 30 λεπτά

Θέμα Α

1) Να αποδείξετε ότι ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν οι

απέναντι γωνίες ανα δύο είναι ίσες. (Μονάδες 9)

2) Τί ονομάζουμε παραλληλόγραμμο;
(Μονάδες 4)

3) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσειςπου ακολουθούν γράφοντας στο

τετράδιο σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος στο γράμμα που αντιστοιχεί σε

κάθε πρόταση.

Α) Κάθε τετράπλευρο του οποίου οι διαγώνιοι διχοτομούνται είναι

παραλληλόγραμμο.

Β) Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοι είναι ίσες.

Γ) Υπάρχει τετράπλευρο με ίσες διαγωνίους που δεν είναι ορθογώνιο

παραλληλόγραμμο.

Δ) Στο ρόμβο οι διαγώνιοι του διχοτομούν τις γωνίες του.

Ε) Κάθε τετράπλευρο στο οποίο οι διαγώνιοι διχοτομούνται και

διχοτομούν τις γωνίες του είναι τετράγωνο.

ΣΤ) Κάθε τετράπλευρο του οποίου οι διαγώνιοι διχοτομούνται και είναι

ίσες είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 12)
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Θέμα Β

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο ισχύει: ΒΓ=2ΑΒ και έστω Μ το μέσο της

ΒΓ. Αν η ΑΔ είναι διάμεσος του τριγώνου ΑΒΜ και Ε σημείο στη

προέκταση της ώστε ΑΔ=ΔΕ, να αποδείξετε ότι:

Α) Το τετράπλευρο ΑΒΕΜ είναι παραλληλόγραμμο.

(Μονάδες 12)

Β) ΜΕ=ΜΓ.

(Μονάδες 13)
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Θέμα Γ

Στο παραπάνω σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο και

το ΑΓΔΕ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Να αποδείξετε ότι:

Α) Το σημείο Α είναι μέσο του ΒΕ.

(Μονάδες 8)

Β) Το τρίγωνο ΒΕΓ είναι ισοσκελές.

(Μονάδες 9)

Γ) ˆˆ   .

(Μονάδες 8)
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Θέμα Δ

Δίνεται το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ του σχήματος και η ΒΖ διχοτόμος της

γωνίας Β. Φέρνουμε κάθετη στη ΒΖ και τη προεκτείνουμε ώστε να τέμνει

την ΑΒ στο σημείο Ε.

Α) Να αποδείξετε οτι το τρίγωνο ΕΒΓ είναι ισοσκελές.

(Μονάδες 8)

Β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΟΖΓ και ΟΒΕ είναι ίσα.

(Μονάδες 7)

Γ) Να αποδείξετε οτι το τετράπλευρο ΕΒΓΖ είναι ρόμβος.

(Μονάδες 6)

Δ) Πόσο πρέπει να είναι το μέτρο της γωνίας Β ώστε το τετράπλευρο ΕΒΓΖ

να είναι τετράγωνο;

(Μονάδες 4)

Καλή Επιτυχία!!!
Βοντίτσος Βασίλειος


