
Μαθαίνω για τα 

παραλληλόγραμμα 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

31

γ΄ τεύχος



Βρήκα περισσότερα

από 6 ορθογώνια

Η Ηρώ

α

Συμφωνούμε; Εξηγούμε:

.......................................................

.......................................................

Ναι. Τα χαλιά έχουν και αυτά 

σχήμα ορθογώνιο. 



2) Ποια τετράπλευρα ταιριάζουν με την περιγραφή; Βάζω ✓.

✓

α

Όλες οι

πλευρές του

είναι ίσες

Η Ηρώ

Ρόμβος
λέγεται ένα 

παραλληλόγραμμο που έχει 

όλες τις πλευρές του ίσες. 

Τετράγωνο
λέγεται ένα παρ/μο που έχει 

όλες τις γωνίες του ορθές και 

όλες τις πλευρές του ίσες.

✓

Ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο
λέγεται ένα παρ/μο που έχει 

όλες τις γωνίες του ορθές.

Χ

Τετράπλευρο 
λέγεται ένα πολύγωνο 

με τέσσερις πλευρές. .

Χ

ΧΤο σχήμα αυτό

έχει 4 πλευρές και

4 ορθές γωνίες

Τετράπλευρο Τετράγωνο

✓

Ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο

✓

Τραπέζιο
λέγεται το τετράπλευρο του 

οποίου μόνο δύο πλευρές 

είναι παράλληλες . 

Χ
Ο Πέτρος

Στο σχήμα αυτό

οι απέναντι

πλευρές είναι ίσες

Τετράγωνο

✓

Ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο

✓

Τετράπλευρο 

Χ
Ο Νικήτας

✓

παραλληλόγραμμο
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3) Βοηθάμε τον Νικήτα να περιγράψει σωστά το τετράγωνο.

●

..................................................................................................

.................................................................................................. 

..................................................................................................Παραλληλόγραμμο λέγεται ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ που έχει τις 

απέναντι πλευρές του παράλληλες, δηλαδή ΑΒ//ΓΔ και ΑΔ//ΒΓ.

● Τετράπλευρο λέγεται ένα πολύγωνο με τέσσερις πλευρές. 

● Τετράγωνο λέγεται ένα παραλληλόγραμμο που έχει όλες 

τις γωνίες του ορθές και όλες τις πλευρές του ίσες.

● Τετράγωνο είναι το παραλληλόγραμμο που είναι και ορθογώνιο και ρόμβος ταυτόχρονα.

● Σε κάθε τετράγωνο ισχύουν τα εξής:

- Οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες.

- Όλες οι πλευρές είναι ίσες.

Τετράπλευρο

Α

Παραλληλόγραμμο

Β

ΓΔ

Τετράγωνο

- Όλες οι γωνίες είναι ορθές.

- Οι διαγώνιοι είναι ίσες, κάθετες, διχοτομούνται.
α



4) Τι σχήμα θα προκύπτει κάθε φορά, αν ενώνω τις χρωματισμένες κουκκίδες;

α

Προβλέπω:●
α) ...........................Ρόμβος

Ελέγχω τις προβλέψεις μου ενώνοντας τις κουκκίδες.●
α) ...........................Ρόμβος ✓

Ρόμβος
λέγεται ένα 

παραλληλόγραμμο που έχει 

όλες τις πλευρές του ίσες. 

β) ...........................Ρόμβος

β) ...........................Ρόμβος✓
Ρόμβος

λέγεται ένα 

παραλληλόγραμμο που έχει 

όλες τις πλευρές του ίσες. 

γ) ...........................Τετράπλευρο 

γ) ...........................Τετράπλευρο ✓
Τετράπλευρο 

λέγεται ένα πολύγωνο 

με τέσσερις πλευρές. .

α) ...........................Ρόμβος

δ) ...........................Ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο

Ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο
λέγεται ένα παρ/μο που έχει 

όλες τις γωνίες του ορθές.

δ) ...........................Ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο
✓

ε) ...........................Τετράγωνο

Τετράγωνο
λέγεται ένα παρ/μο που έχει 

όλες τις γωνίες του ορθές και 

όλες τις πλευρές του ίσες.

ε) ...........................Τετράγωνο ✓



●5) Σχεδιάζω ένα τετράγωνο με 

περίμετρο 8 εκ.

α
17

Τετράγωνο
λέγεται ένα παρ/μο που έχει 

όλες τις γωνίες του ορθές και 

όλες τις πλευρές του ίσες.

Η κάθε πλευρά του τετραγώνου 

θα είναι    8 : 4 = 2 εκ. 

2
 ε

κ
. 

2 εκ. 

2 εκ. 

2
 ε

κ
. 

Πτετρ.=2 + 2 + 2 + 2 = 8 εκ. 

Συμπληρώνω το σχήμα, ώστε να προκύψει

ένα ορθογώνιο παρ/μο με περίμετρο 10 εκ.

2
 ε

κ
. 

3 εκ. 

3 εκ. 

2
 ε

κ
. 

Πτετρ.=2 + 3 + 2 + 3 = 10 εκ. 




