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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 2ο  

 1.1 Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

Στοιχεία Θεωρίας 

1.  

 

2.  

 

3.  
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 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1.  Στο διπλανό σχήμα είναι ΑΒ=ΑΓ και ΑΔ=ΑΕ. Να 

αποδείξετε ότι: 

i) Οι γωνίες ΒΑΔ και ΕΑΓ είναι ίσες 

ii) Τα τρίγωνα ΒΑΔ και ΓΑΕ είναι ίσα 

 

Σωστό ή Λάθος; (αιτιολογήστε)  

iii) ˆ ˆΒ Γ   

iv) ˆ ˆΒ Ε  

v) ˆ ˆΔ Ε   

 

 

2.  Στο διπλανό σχήμα η Οδ είναι διχοτόμος της γωνίας 

Ο̂x y Αν ΟΑ=ΟΒ και Σ τυχαίο σημείο της διχοτόμου, να 

αποδείξετε ότι: 

i) Τα τρίγωνα ΒΟΣ και ΑΟΣ είναι ίσα. 

ii) ΒΣ=ΑΣ 

iii) ˆ ˆΣ ΣyB xA   
 

3.  Στη βάση ενός ΒΓ ενός ισοσκελούς τριγώνου να 

πάρετε σημεία Δ, Ε έτσι ώστε ΒΔ=ΓΕ. Να αποδείξετε 

ότι: 

i) Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ είναι ίσα. 

ii) ΑΔ=ΑΕ 

iii) ˆ ˆΒΑΔ ΓΑΕ   

iv) ˆ ˆΒΑΕ ΓΑΔ   
 

4.  Στο διπλανό σχήμα είναι ΟΑ=ΟΓ και ΟΒ=ΟΔ. Να 

αποδείξετε ότι: 

i) Τα τρίγωνα ΟΑΔ και ΟΒΓ είναι ίσα. 

ii) ΑΔ=ΒΓ 

iii) ˆ ˆΒΓΔ ΔΑΒ   
 

5.  Κάθε πλευρά του ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ είναι 8cm.  

Αν είναι ΑΖ=ΒΔ=ΓΕ=3cm, να αποδείξετε ότι: 

i) Τα τρίγωνα ΑZE και ΒΔΖ είναι ίσα. 

ii) ΖΕ=ΔΖ 

iii) Το τρίγωνο ΖΔΕ είναι ισόπλευρο. 

 
 

6.  Στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών ΑΒ, ΑΓ ενός 

ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ να πάρετε αντιστοίχως ίσα 

τμήματα ΒΔ=ΓΕ. Να αποδείξετε ότι: 

i) Τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΑΕΒ είναι ίσα. 

ii) ˆ ˆΔ Ε   

iii) ΔΓ=ΒΕ 

iv) Τα τρίγωνα ΔΒΓ και ΕΓΒ είναι ίσα. 
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7.  Σε τετράπλευρο ΑΒΓΔ η διαγώνιος ΑΓ διχοτομεί τις 

γωνίες Α̂  και Γ̂ . Να αποδείξετε ότι: 

i) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΓ είναι ίσα. 

ii) ΑΒ=ΑΔ 

iii) ΒΓ=ΔΓ 

 

*Συμπληρωματικά: Να φέρετε το τμήμα ΒΔ και να 

αποδείξετε ότι ΒΔ ΑΓ  . 

  

8.  Στο διπλανό σχήμα, το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο 

και ΒΔ η διαγώνιός του. Να αποδείξετε ότι: 

i) ˆ ˆΑΔΒ ΔΒΓ  και ˆˆΑΒΔ ΒΔΓ   

ii) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΓ είναι ίσα. 

iii) Οι απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου είναι 

ίσες 

iv) Οι απέναντι γωνίες του παραλληλογράμμου είναι 

ίσες. 

 

 

 

9.  Τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α’Β’Γ’ του διπλανού σχήματος 

έχουν ίσες τις διχοτόμους ΑΔ και Α’Δ’. Να αποδείξετε 

ότι: 

i) Τα τρίγωνα ΑΒΔ και Α’Β’Δ’ είναι ίσα. 

ii) Τα τρίγωνα ΑΔΓ και Α’Δ’Γ’ είναι ίσα 

iii) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α’Β’Γ’ είναι ίσα. 

*Συμπληρωματικά: Να φέρετε τα ύψη ΑΕ και Α’Ε’ των 

δυο τριγώνων και να αποδείξετε ότι είναι ίσα. 

 

   

 




