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                       ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ B Κ.3.9 
Επανάλληψη στα   Παραλληλόγραμμα 

 
Τάξη : A Γυμνασίου.                                                                       Καθ. Χρήστος Μουρατίδης  
Όνομα Μαθητή :…………..…………………………………………   Ημ/νία :……………………. 
 
Α. Σημειώστε στις παρακάτω προτάσεις, Σ αν είναι σωστές ή Λ για λάθος. 
►        
          
1. Οι απέναντι γωνίες του παραλληλογράμμου είναι παραπληρωματικές.  

2. Οι πλευρές του παραλληλογράμμου είναι ίσες. 

3. Οι διαγώνιες του ορθογωνίου είναι ίσες. 

4. Το παραλληλόγραμμο που έχει μια ορθή γωνία είναι ορθογώνιο. 

5. Οι διαγώνιες του ορθογωνίου τέμνονται κάθετα. 

6. Οι πλευρές του ρόμβου είναι ίσες. 

7. Οι γωνίες του ρόμβου είναι ίσες. 

8. Το παραλληλόγραμμο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες, είναι ρόμβος. 

9. Το ορθογώνιο με κάθετες διαγώνιες είναι τετράγωνο.  

10. Ο ρόμβος με ίσες γωνίες είναι τετράγωνο. 

11. ∆ύο διαδοχικές γωνίες του τραπεζίου είναι παραπληρωματικές. 

12. Οι διαγώνιες ισοσκελούς τραπεζίου είναι ίσες. 

13. Οι διαγώνιες του ρόμβου τέμνονται κάθετα και διχοτομούν τις γωνίες του. 

15. Η μεσοκάθετος των βάσεων τραπεζίου είναι άξονας συμμετρίας του.  

16. Το παραλληλόγραμμο δεν έχει άξονα συμμετρίας. 

17. Το παραλληλόγραμμο που έχει κάθετες διαγώνιες είναι ρόμβος. 

18. Το ισοσκελές τραπέζιο έχει γωνίες ίσες. 

19. Οι διαγώνιες του ισοσκελούς τραπεζίου είναι ίσες. 

20. Η διάμεσος τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του. 

21. Το τετράπλευρο με ίσες γωνίες είναι ορθογώνιο. 

22. Το τετράπλευρο με ίσες πλευρές είναι ρόμβος. 

23. Το τετράπλευρο με κάθετες διαγώνιες είναι ρόμβος. 

24. Το τετράγωνο είναι ορθογώνιο και ρόμβος. 
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Β. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Σε ένα παραλληλόγραμμο οι διαγώνιές του : 

α) είναι ίσες                              β) διχοτομούν τις γωνίες του 

           γ) διχοτομούνται                         δ) είναι κάθετες 

2. Ένα παραλληλόγραμμο είναι ορθογώνιο, αν οι διαγώνιές του είναι: 

           α) κάθετες                                   β) ίσες 

γ) διχοτομούνται                         δ) διχοτομούν τις γωνίες του 

3. Στο ρόμβο 

α) οι διαγώνιές του είναι κάθετες                  β) οι γωνίες του είναι ίσες 

γ) οι πλευρές του ίσες και τέμνονται κάθετα  δ) οι διαγώνιές του είναι ίσες 

4. Στο τετράγωνο 

α) οι διαγώνιές του σχηματίζουν γωνία 60ο     β) οι διαγώνιες του είναι άνισες 

γ) οι διαγώνιες το χωρίζουν σε τέσσερα ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα 

δ) το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών του είναι 180ο. 

5. Στο ισοσκελές τραπέζιο 

α) δύο πλευρές του είναι ίσες   β) οι γωνίες της βάσης είναι παραπληρωματικές 

γ) οι βάσεις του είναι ίσες        δ) οι δύο μη παράλληλες πλευρές είναι ίσες 

6. Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν έχει: 

             α) δύο απέναντι γωνίες ίσες,      β) διαγώνιες ίσες 

γ) διαγώνιες να διχοτομούνται   δ) δύο απέναντι πλευρές ίσες 

7. Ένα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο αν έχει: 

          α) διαγώνιες ίσες                   β) διαγώνιες να διχοτομούνται 

          γ) διαγώνιες κάθετες             δ) διαγώνιες ίσες και να διχοτομούνται 

8. Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν έχει: 

      α) διαγώνιες ίσες               β) διαγώνιες να διχοτομουν τις γωνίες του 

      γ) διαγώνιες κάθετες         δ) διαγώνιες κάθετες και ίσες 

9. Ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο αν έχει: 

   α) πλευρές ίσες και γωνίες ίσες   β) διαγώνιες ίσες και κάθετες μεταξύ τους 

   γ) πλευρές ίσες                  δ) διαγώνιες ίσες που διχοτομούν τις γωνίες του 


