
5η Επανάληψη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ενότητα  5η

γ΄ τεύχος



1) Σημειώνω με ✓ όπου ο γνώμονας ή το μοιρογνωμόνιο έχουν τοποθετηθεί σωστά, για

να χαραχτεί η απόσταση κάθε σημείου από τις ευθείες.

Η συντομότερη διαδρομή από ένα σημείο σε μια ευθεία είναι το ευθύγραμ-

μο τμήμα που ξεκινά από το σημείο και είναι κάθετο στην ευθεία. Αυτό το 

ευθύγραμμο τμήμα ονομάζεται απόσταση του σημείου απ’ την ευθεία.

Για να χαραχτεί η απόσταση ενός σημείου από  μία 

ευθεία τοποθετούμε πάνω στην ευθεία το μοιρογνω-

μόνιο, ώστε να κατασκευάσουμε μια ορθή γωνία(90 °). 

Χ

Για να χαραχτεί η απόσταση ενός σημείου από  μία 

ευθεία τοποθετούμε πάνω στην ευθεία το γνώμονα, 

ώστε να κατασκευάσουμε μια ορθή γωνία. 

✓

✓ Λάθος τρόπος
Το ευθύγραμμο τμήμα                 

του μοιρογνωμονίου 

πρέπει να συμπίπτει με 

μία από τις ευθείες που 

έχουμε χαράξει .

Λάθος τρόπος
Οι κάθετες πλευρές του γνώμονα 

πρέπει να συμπίπτουν με αυτές 

που έχουμε χαράξει κάθετα .

Χ



2) Ελέγχω με                  και σημειώνω

Σωστό ή Λάθος.

Το ΑΒ είναι παράλληλο του ΖΕ

Δύο ευθύγραμμα τμήματα κάθετα

στην ίδια ευθεία, σε διαφορετικά 

σημεία της, είναι μεταξύ τους 

παράλληλα.

Σ

Το ΑΖ είναι παράλληλο του ΒΓ

Λ

Σ

Το ΓΔ τέμνει κάθετα το ΔΕ

Δύο ευθύγραμμα τμήματα είναι 

κάθετα όταν οι γωνίες που 

σχηματίζουν αυτά τεμνόμενα, 

είναι ορθές.

Λ

Το ΒΓ τέμνει κάθετα το ΓΔ



3) Φέρνω την απόσταση των σημείων

Π και Ρ από την ευθεία (ζ).

22

α

(ζ)

●Π

● Ρ

Η συντομότερη διαδρομή 

από ένα σημείο σε μια 

ευθεία είναι το ευθύγραμμο 

τμήμα που ξεκινά από το 

σημείο και είναι κάθετο 

στην ευθεία. Αυτό το 

ευθύγραμμο τμήμα 

ονομάζεται απόσταση του 

σημείου απ’ την ευθεία.

Σχεδιάζω κάθετες ευθείες 

1. Τοποθετώ τον γνώμονα επάνω σε 

μία ευθεία, ώστε η μία κάθετη 

πλευρά να συμπίπτει με την 

ευθεία. 

2. Μετακινώ τον γνώμονα μέχρι η 

άλλη κάθετη πλευρά να έρθει σε 

επαφή με το σημείο που θέλω να 

σχεδιάσω την κάθετη. 

3. Σχεδιάζω την καινούρια μου ευθεία, 

αυτήν που εφάπτεται στην κάθετη 

πλευρά του γνώμονα.

Σ

Τ

● Φέρνω δύο ευθείες παράλληλες

στην ευθεία (ε) και δύο κάθετες

στην ευθεία (η).

(ε)

Σχεδιάζω παράλληλες ευθείες 

1. Τοποθετώ τον γνώμονα επάνω σε μία ευθεία, ώστε η μία κάθετη πλευρά να 

συμπίπτει με την ευθεία. 

2. Μετακινώ τον γνώμονα μέχρι η άλλη κάθετη πλευρά να έρθει σε επαφή με το 

σημείο που θέλω να σχεδιάσω την κάθετη. 

3. Σχεδιάζω την καινούρια μου ευθεία, αυτήν που εφάπτεται στην κάθετη πλευρά 

του γνώμονα. Μόλις σχεδίασα μια κάθετη ευθεία, που είναι βοηθητική.

4. Τοποθετώ τον γνώμονα πάνω στη βοηθητική μου ευθεία και τραβώ μια κάθετη 

ευθεία. Μόλις σχεδίασα μια παράλληλη ευθεία, στην αρχική μου. 

(ε1)

(ε2)

(η)

Π1

Σχεδιάζω κάθετες ευθείες 

1. Τοποθετώ τον γνώμονα επάνω σε 

μία ευθεία, ώστε η μία κάθετη 

πλευρά να συμπίπτει με την 

ευθεία. 

2. Μετακινώ τον γνώμονα μέχρι η 

άλλη κάθετη πλευρά να έρθει σε 

επαφή με το σημείο που θέλω να 

σχεδιάσω την κάθετη. 

3. Σχεδιάζω την καινούρια μου ευθεία, 

αυτήν που εφάπτεται στην κάθετη 

πλευρά του γνώμονα.

Π2



4) Χαράζω τους άξονες συμμετρίας στα παρακάτω σχήματα:

α

Άξονας συμμετρίας 

ενός  σχήματος ονομάζεται η ευθεία που χωρίζει το 

σχήμα σε δύο μέρη, τα οποία συμπίπτουν όταν διπλωθεί 

το σχήμα κατά μήκος της ευθείας. 

Ένα σχήμα μπορεί να έχει περισσότερους από έναν 

άξονες συμμετρίας.

1  άξονας συμμετρίας 4  άξονες συμμετρίας 



5) Σημειώνουμε Σωστό ή Λάθος:

α

● Η περίμετρος ενός ορθογωνίου με πλευρές 10 εκ. και 4 εκ.

είναι 40 εκ. Λ

Περίμετρος 
λέγεται το άθροισμα του μήκους 

των πλευρών ενός σχήματος.

Ορθογώνιο, 

ή ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 
λέγεται ένα τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές 

του παράλληλες και όλες τις γωνίες του ορθές.

Πορθ. = 10 εκ. + 4 εκ. + 10 εκ. + 4 εκ. =  28 εκ. ≠ 40 εκ.  ● Εξηγώ: .......................................................................................

4
ε
κ

. 

10 εκ. 

10 εκ. 

4
  
ε
κ

. 

● Το εμβαδόν ενός τετραγώνου με πλευρά 8 εκ. είναι 32 τ.εκ. Λ

Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του 

ορθ. παρ/μου  πολλαπλασιάζουμε τα 

μήκη δύο διαδοχικών πλευρών.

ΕΟρθ. = μήκος Χ πλάτος = 8 εκ.  Χ 8 εκ. = 64 τ. εκ. ≠  32 τ. εκ.  

8
 ε

κ
. 

8 εκ. 

8 εκ. 

8
  
ε
κ

. 



6) Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 24 τ.εκ. . Το μήκος της

μιας πλευράς είναι μεγαλύτερο κατά 5 εκ. από το μήκος της άλλης.

● Καταγράφουμε όλα τα πιθανά ακέραια μήκη

πλευρών που αντιστοιχούν σε ορθογώνιο με

εμβαδόν 24 τ.εκ.

Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του 

ορθ. παρ/μου  πολλαπλασιάζουμε τα 

μήκη δύο διαδοχικών πλευρών.

ΕΟρθ. = μήκος Χ πλάτος = 1 εκ.  Χ 24 εκ. = 24 τ. εκ. 

24

1 Χ 24

24 3 Χ 8

ΕΟρθ. = μήκος Χ πλάτος = 2 εκ.  Χ 12 εκ. = 24 τ. εκ. 

242 Χ ….12

ΕΟρθ. = μήκος Χ πλάτος = 3 εκ.  Χ 8 εκ. = 24 τ. εκ. 

ΕΟρθ. = μήκος Χ πλάτος = 4 εκ.  Χ 6 εκ. = 24 τ. εκ. 

24

4 Χ 6

● Eπιλέγουμε τις κατάλληλες πλευρές.

Οι πλευρές, που το μήκος της μιας 

πλευράς είναι μεγαλύτερο κατά 5 εκ. από το 

μήκος της άλλης, είναι 3 εκ. και 8 εκ.   (8-

5=3) .

● Σχεδιάζουμε το αντίστοιχο παραλληλόγραμ -

μο και υπολογίζουμε την περίμετρό του.



23

α

Σχεδιάζουμε το ορθογώνιο

3
 ε

κ
. 

8 εκ. 

8 εκ. 

3
 ε

κ
. 

Πορθ. = 3 εκ. + 8 εκ. + 3 εκ. + 8 εκ. =  22 εκ. 

Περίμετρος .......... εκ.22  




