
 

α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΖ ( ̂ = 90ο), από το άθροιςμα των γωνιών του, η γωνία 

Α ̂Β είναι ςυμπληρωματική τησ Ζ ̂Β. 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΗΝ (Α ̂Ν = 90ο), από το άθροιςμα των γωνιών του, η 

γωνία Α ̂Η είναι ςυμπληρωματική τησ Η ̂Ν ή αλλιώσ Ζ ̂Β. 

Επομζνωσ, Α ̂Β = Α ̂Η, ωσ ςυμπληρωματικζσ ςτην ίδια γωνία.  

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΔΝ και ΑΒΖ. 

 Είναι ορθογώνια. 

 Α ̂Β = Α ̂Δ, γιατί Α ̂Β = Α ̂Η. 

 ΑΔ = ΑΒ, ωσ πλευρζσ του ίδιου τετραγώνου. 

Άρα τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΝ και ΑΒΖ είναι ίςα, γιατί ζχουν μία κάθετη πλευρά 

και μία οξεία γωνία, ίςεσ μία προσ μία. 

β) Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΗΜ και ΑΗΝ. 

 Είναι ορθογώνια, γιατί η ΔΗ είναι κάθετη ςτην ΑΖ, από την υπόθεςη. 

 ΑΗ κοινή πλευρά. 

 Μ ̂Η = Ν ̂Η, γιατί η ΑΖ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ Μ ̂Ν. 

Άρα τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΗΜ και ΑΗΝ είναι ίςα, καθώσ ζχουν μια κοινή κάθετη 

πλευρά και από μία οξεία γωνία ίςη. Συνεπώσ ΑΜ = ΑΝ, καθώσ είναι οι 

υποτείνουςζσ τουσ. 

Οι γωνίεσ Ε ̂Ν = Α ̂Μ (1) ωσ εντόσ και εναλλάξ των παραλλήλων ΔΓ και ΑΒ με 

τζμνουςα την ΔΝ.  

Επίςησ Δ ̂Ε = Α ̂Ν (2), ωσ κατακορυφήν. 

Όμωσ, το τρίγωνο ΑΜΝ είναι ιςοςκελζσ με βάςη την ΜΝ, καθώσ ΑΜ = ΑΝ.  



Άρα, Α ̂Ν = Α ̂Μ (3). 

Από (1), (2) και (3) είναι Δ ̂Ε = Ε ̂Ν. Άρα το τρίγωνο ΔΕΝ είναι ιςοςκελζσ με βάςη 

ΔΜ και ΔΕ = ΕΜ.  

γ) Είναι ΑΕ = ΑΜ + ΜΕ. 

Όμωσ, από το β) ΑΜ = ΑΝ και ΜΕ = ΔΕ, άρα ΑΕ = ΑΝ + ΔΕ. 

Από τα ίςα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΝ και ΑΒΖ ζχουμε ότι ΑΝ = ΒΖ, καθώσ είναι οι δφο 

άλλεσ κάθετεσ πλευρζσ τουσ, πζρα από τισ ΑΔ και ΑΒ (οι οποίεσ είναι ίςεσ). 

Επομζνωσ ΑΕ = ΒΖ + ΔΕ. 

 

 


