Γεωµετρία Α΄ Λυκείου

Γενικό Λύκειο Θήρας

Γενικά Επαναληπτικά Θέµατα
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης
24 Απριλίου 2013
Στόχος του παρόντος ϕυλλαδίου είναι να αποτελέσει µια αφορµή για επανάληψη πριν τις εξετάσεις. Να προσπαθήσετε να λύσετε τα παρακάτω ϑέµατα, εφόσον πρώτα έχετε µελετήσει τη ϑεωρία
και τις ασκήσεις του σχολικού ϐιβλίου και των σηµειώσεων σας.
Σας εύχοµαι καλό διάβασµα και... καλό Πάσχα !

Μη είναι ϐασιλικήν ατραπόν επί γεωµετρίαν. (Ευκλείδης)
Θέµα 1ο. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ϐάση ΒΓ, παίρνουµε στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ τα
σηµεία ∆ και Ε αντίστοιχα, τέτοια ώστε Α∆=ΑΕ και Μ το µέσο της ΒΓ. Να αποδείξετε
ότι :
(α) τα τρίγωνα Β∆Μ και ΓΕΜ είναι ίσα,
(ϐ) το τρίγωνο Μ∆Ε είναι ισοσκελές,

(γ) να αποδείξετε ότι η ΑΜ είναι µεσοκάθετος του ∆Ε.

Θέµα 2ο. ∆ίνεται κύκλος κέντρου Κ και ένα σηµείο
Σ στο εξωτερικό του. Από το Σ ϕέρνουµε
δύο τέµνουσες ΣΑΒ και ΣΓ∆ τέτοιες ώστε
ΣΒ=Σ∆. Αν ΚΜ⊥ΣΒ και ΚΛ⊥Σ∆ να αποδείξετε ότι :
(α) τα τρίγωνα ΣΚΒ και ΣΚ∆ είναι ίσα και
b
ΣΚ είναι διχοτόµος της γωνίας Σ.
(ϐ) ΚΜ=ΚΛ και ΣΑ=ΣΓ.
Θέµα 3ο. ΄Εστω ΑΒΓ∆ τετράγωνο. Κατασκευάζουµε στο εσωτερικό του τετραγώνου ισόπλευρο
τρίγωνο ΑΒΕ. ΄Εστω ∆Λ κάθετη στην ΑΕ. Να αποδείξετε ότι :
(α) τα τρίγωνα ΑΕ∆ και ΒΕΓ είναι ίσα,
(ϐ) να υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου Ε∆Γ,
(γ) ΑΒ=2∆Λ

b = 2b
Θέµα 4ο. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ=2Α∆ και Α
∆.
α) Να υπολογιστούν οι γωνίες του παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆.
ϐ) Αν η διχοτόµος της γωνίας ∆ τέµνει την ΑΒ στο σηµείο Ε να δείξετε ότι το τρίγωνο
Α∆Ε είναι ισοσκελές.

d = 900 .
γ) Να δείξετε ότι η γωνία ∆ΕΓ
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Θέµα 5ο. (α) Να
σο
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υπολογίσετε
τη
διάµε- (ϐ) Να υπολογίσετε το ύψος του πατου παρακάτω τραπεζίου.
ϱακάτω ισοσκελούς τραπεζίου.

Θέµα 6ο. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆. Από τις κορυφές Α και Γ ϕέρνουµε τις ΑΚ και ΓΛ
κάθετες στη διαγώνιο Β∆.
(α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΚΓΛ είναι παραλληλόγραµµο.
(ϐ) Αν Μ, Ν τα µέσα των πλευρών Α∆ και ΒΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι ΜΚ=ΛΝ.
(γ) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΜΚ και ΛΝΓ είναι ίσα.

b=
Θέµα 7ο. ∆ίνεται τετράπλευρο ΑΒΓ∆ µε γωνίες Α
0
b
b =600 .
∆ = 90 , ΑΒ>Γ∆, ΒΓ=4Γ∆ και Β
Φέρνουµε την ΓΗ κάθετη στην ΑΒ (Η
πάνω στην ΑΒ) και ϑεωρούµε τα µέσα Ε
και Ζ των πλευρών του Α∆ και ΒΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι :
(α) το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι τραπέζιο,
(ϐ) ΗΒ=ΕΖ,
(γ) το τετράπλευρο ΕΗΒΖ είναι παραλληλόγραµµο.
Θέµα 8ο. Σε τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒkΓ∆ και ΑΒ<Γ∆) η διχοτόµος της γωνίας Β τέµνει τη διάµεσο
του ΕΖ στο Η και τη ∆Γ στο εσωτερικό της σηµείο Θ. Να αποδείξετε ότι :
(α) το τρίγωνο ΓΘΒ είναι ισοσκελές,

(γ) η ΓΗ είναι κάθετη στην ΒΘ.

(ϐ) το Η είναι µέσο του ΒΘ,
Θέµα 9ο. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Φέρνουµε το ύψος του Α∆ και προεκτείνουµε αυτό
προς το µέρος του ∆ κατά τµήµα ∆Ε=Α∆.
(α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές.
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(ϐ) Αν Μ το µέσο του ΒΕ, να αποδείξετε ότι Μ∆=

ΑΒ

2

.

(γ) Αν Λ είναι το µέσο του ΑΒ, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο Λ∆ΜΒ είναι ϱόµβος.
(δ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ∆ΜΒΑ είναι τραπέζιο.
Θέµα 10ο. Σε τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ προεκτείνουµε το ύψος Α∆ και την διάµεσο ΑΜ κατά
τµήµατα ∆Ε=Α∆ και ΜΝ=ΑΜ . Να αποδείξετε ότι :
(α) ∆ΜkΕΝ,

(γ) το ΑΒΝΓ είναι παραλληλόγραµµο,

(ϐ) το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές,

(δ) το ΒΕΝΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Θέµα 11ο. ΄Εστω κύκλος µε κέντρο Ο, ακτίνα ΟΑ και
Μ το µέσο της ΟΑ. Από το µέσο ∆ του ΟΜ
ϕέρνουµε την κάθετη στο ΟΜ, η οποία
τέµνει τον κύκλο στα σηµεία Β και Γ. Να
αποδείξετε ότι :

(α) το τετράπλευρο ΒΟΓΜ είναι ϱόµβος,
(ϐ) η προέκταση του ΒΜ διέρχεται από
το µέσο Ν της ΑΓ,
(γ) το τρίγωνο ΑΝΟ είναι ορθογώνιο.
Θέµα 12ο. ∆ίνεται τετράγωνο ΑΒΓ∆. Προεκτείνουµε
την Β∆ κατά τµήµα ∆Ε=Β∆ και έστω Η το
σηµείο τοµής της Γ∆ µε την ΑΕ. Αν Ζ το
µέσο της Α∆ και οι ΓΖ και ΑΕ τέµνονται
στο Θ, να αποδείξετε ότι :

(α) ∆Η=

ΑΒ

2

,

(ϐ) τα τρίγωνα Α∆Η και Γ∆Ζ είναι ίσα,
(γ) ΓΘ⊥ΑΕ.

b = 90o ) µε B
b = 60o . Φέρνουµε τη διχοτόµο Βχ
Θέµα 13ο. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (A
b και την Γ∆⊥Βχ.
της γωνίας B
(α) Να δείξετε ότι ΑΒ=Γ∆.
(ϐ) Αν Ε το σηµείο τοµής των ΑΓ και Βχ, το τρίγωνο ΑΕ∆ είναι ισοσκελές.
(γ) Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
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