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Σελίδα  1 
 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

 

1. Ο διδάσκων καθηγητής αναφέρει σύντομα τη βασική θεωρία που είναι  

ι.   Τραπέζιο και Ισοσκελές τραπέζιο. 

ιι.  Παραλληλόγραμμο – Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο - Ρόμβος-Τετράγωνο. 

ιιι.  Ιδιότητες παραλληλογράμμου. 

2. Υπαγορεύει την Μ1 στους μαθητές κάνει το 10  παράδειγμα στον πίνακα  

3. Υπαγορεύει το προτεινόμενοΔ1 θέμα στους μαθητές και τους ζητά να το κάνουν στα τετράδιά τους. Ζητά το αποτέλεσμα. Έρχεται 

ένας μαθητής στον πίνακα και το επιλύει. 

4. Υπαγορεύει την Μ2 στους μαθητές κάνει το 20 παράδειγμα στον πίνακα  

5. Υπαγορεύει το προτεινόμενο Δ3 θέμα στους μαθητές και τους ζητά να το κάνουν στα τετράδιά τους. Ζητά το αποτέλεσμα. Έρχεται 

ένας μαθητής στον πίνακα και το επιλύει. 

6. Υπαγορεύει την Μ3 στους μαθητές κάνει το 30  παράδειγμα στον πίνακα  

7. Ο διδασκόμενος μαθητής επιβλέπεται από τον καθηγητή και αναπτύσσει στο τετράδιο του τις ερωτήσεις κατανόησης 3 , 4 και 

σχολιάζει τα αποτελέσματα των μαθητών. 

8. Γίνεται σύντομη ανακεφαλαίωση του αντικειμένου από τον διδάσκοντα καθηγητή   

9. Δίνονται στον μαθητή για το σπίτι  

     α) οι υπόλοιπες ερωτήσεις κατανόησης,  

     β) τα θέματα: Δ2, Δ4 καιΔ5 

 

ΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

 

Α. Βασική Θεωρία (επιγραμματικά)-Παρατηρήσεις-Σχόλια 

Ε1: Τι λέγεται τραπέζιο; 

Α1: Λέγεται το τετράπλευρο που έχει μόνο δύο πλευρές παράλληλες. 

Ε2: Τι λέγεται ισοσκελές τραπέζιο ; 

Α2: Λέγεται το τραπέζιο που οι μη  παράλληλες πλευρές είναι ίσες. 

Ε3: Τι λέγονται  βάσεις του τραπεζίου;  

Α3: Λέγονται οι παράλληλες πλευρές του. 

Ε4: Τι λέγεται ύψος του τραπεζίου; 

Α4: Λέγεται η απόσταση των βάσεών του. 

Ε5: Τι λέγεται  παραλληλόγραμμο; 

Α5: Λέγεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι  πλευρές παράλληλες. 

Ε6: Τι λέγεται βάση του παραλληλογράμμου; 

Α6: Λέγεται κάθε πλευρά του. 

Ε7: Τι λέγεται ύψος του παραλληλογράμμου; 

Α7: Λέγεται η απόσταση μιας κορυφής του από την πλευρά που δεν ανήκει 

η κορυφή αυτή. 

Ε8: Τι λέγεται ορθογώνιο; 

Α8: Λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις γωνίες του ορθές. 

Ε8: Τι λέγεται  ρόμβος; 

Α8: Λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες. 

Ε8: Τι λέγεται τετράγωνο; 

Α8: Λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις γωνίες του ορθές και 

όλες τις πλευρές του ίσες.. 

Ε8: Ποιες είναι οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου; 

Α8:1. Κάθε διαγώνιος το χωρίζει σε δύο ίσα τρίγωνα. 

      2. Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες. 

      3. Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες. 

      4. Οι διαγώνιές του διχοτομούνται. 

Ε8: Ποια είναι τα κριτήρια ώστε ένα τετράπλευρο να είναι 

παραλληλόγραμμο; 

Α8: 1. Οι απέναντι πλευρές  του είναι ίσες. 

        2. Οι απέναντι γωνίες  του είναι ίσες. 

 3. Δύο απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες και ίσες. 

4. Οι  διαγώνιές του διχοτομούνται 

 

Παρατήρηση: Οι διαγώνιες του ρόμβου   

Α) τέμνονται κάθετα 

Β) είναι διχοτόμοι των γωνιών του 

Γ) είναι άξονες συμμετρίας. 

 

Σχόλιο: Το τετράγωνο έχει τις ιδιότητες του ρόμβου και 

επιπλέον οι διαγώνιες είναι ίσες. 

 

 

Β. Ερωτήσεις κατανόησης τύπου: Σωστού-Λάθους, 

πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, διάταξης και 

συμπλήρωσης. 

 

1. Απαντήστε με  Σ – Λ στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α)  Παραλληλόγραμμο είναι το σχήμα που έχει 2 απέναντι 

πλευρές παράλληλες                    Σ – Λ 

β) Το ύψος του τραπεζίου ενώνει τα μέσα των μη 

παραλλήλων πλευρών                    Σ – Λ 

γ)  Σε ισοσκελές τραπέζιο οι βάσεις είναι ίσες         Σ – Λ 

δ) Το τετράγωνο είναι ρόμβος.                                 Σ  -  Λ 

      

2. Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση 

α) Οι διαγώνιες του  ορθογωνίου είναι 

Α. 4   Β. 2  Γ. 3  

Δ. Καμία από τις προηγούμενες. 

 

β) Μια διαγώνιος χωρίζει το τετράπλευρο σε δύο ίσα 

τρίγωνα όταν είναι   

Α. παραλληλόγραμμο   Β. Ισοσκελές τραπέζιο  

Γ. Τραπέζιο         Δ. Καμία από τις προηγούμενες.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3
0
 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΗΜΑΤΑ 

                      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

3.3 Είδη τετραπλεύρων 

3.4 Ιδιότητες του παραλληλογράμμου 

ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Σελίδα  2 

Δ1.  Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΛ είναι Α = 58°. Να 

υπολογιστούν οι άλλες γωνίες του. 
 

Δ2. Να κατασκευαστεί ορθογώνιο ΑΒΓΔ με πλευρά  

AB = 5cm και γωνία ΒΑΓ=30. 
 

Δ3.  Να υπολογιστεί η πλευρά ενός ρόμβου που έχει 

περίμετρο 48cm. 
 

Δ4.  Να κατασκευαστεί παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, αν 

γνωρίζουμε ότι, Α = 60°. AB = 6cm και AΔ= 4cm. 
 

Δ5 Να κατασκευαστεί ρόμβος ΑΒΓΔ με διαγώνιες AΓ=6 cm 

και ΒΔ=8cm   

Δ6. Σε ρόμβο ΑΒΓΔ. η διαγώνιος ΒΔ, σχηματίζει με 

την πλευρά ΑΒ γωνία 50°. Να υπολογιστούν οι 

γωνίες του ρόμβου. 
 

Δ7.  Σε ευθεία ε δίνονται στη σειρά τα σημεία Α.Β,Γ 

ώστε ΑΒ=ΒΓ. Προς το ίδιο μέρος της ε 

κατασκευάζουμε το ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ.ΒΓΕ. 

Α) Εξηγήστε γιατί το ΑΒΕΔ είναι παραλληλόγραμμο. 

Β) Τι παραλληλόγραμμο είναι το ΑΒΕΔ; 
 

 

Δ8.  Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ η διαγώνιος ΑΓ 

είναι διχοτόμος της Α και ίση με τη ΒΔ. Να 

αποδείξετε ότι το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο. 
 

 

 

 

Γ. Αναπτυγμένα παραδείγματα για εμπέδωση με αντίστοιχους αλγόριθμους(μεθοδολογίες) 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

  

 Παράδειγμα  1ο 

      Τα μήκη των πλευρών ενός παραλληλογράμμου 

  είναι ΑΒ =19 - x, ΒΓ=ψ + 5, ΓΔ=2x + 10, ΔΑ=x + 7. 

   Να υπολογισθούν οι x και ψ.  

  

Επίλυση 

 

Επειδή οι απέναντι πλευρές είναι ίσες ανά δύο  πρέπει  

ΑΒ= ΓΔ και ΒΓ=ΔΑ δηλαδή  19-χ=2χ+10 ή 2χ+χ=19-10 ή 

ή 3χ=9 δηλαδή χ = 3  και ψ+5=χ+7 ή ψ=3+7-5 δηλαδή ψ=5. 

 

Παράδειγμα   2ο  

   Δίνονται οι προτάσεις: 

α) Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι γωνίες του είναι 

παραπληρωματικές. 

β) Ένα κυρτό τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν οι 

δύο πλευρές του είναι ίσες.  

γ) Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοί του 

διχοτομούνται.  

Από αυτές μία μόνο είναι σωστή. Επιλέξτε τη σωστή και 

αποδείξτε τη.  

Επίλυση 

 

 Σωστή είναι η γ)  

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΟΒ και ΓΟΔ . Έχουν: 

1. ΑΒ= ΓΔ ( απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου) 

2. γωνία Α = γωνία Γ ( εντός εναλλάξ) 

3. γωνία Β = γωνία Δ ( εντός εναλλάξ) 

Άρα  τα τρίγωνα ΑΟΒ και ΓΟΔ είναι ίσα οπότε ΟΑ=ΟΓ και ΟΒ=ΟΔ. 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

 
Μ1:  Για να δείξουμε ότι ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο 

αρκεί να δείξουμε ότι οι δύο απέναντι πλευρές του είναι 

παράλληλες και οι άλλες δύο δεν είναι παράλληλες. 

 

 

Μ2:  Για να δείξουμε ότι ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι 

ισοσκελές τραπέζιο αρκεί να δείξουμε ότι είναι τραπέζιο και οι 

μη  παράλληλες πλευρές του είναι ίσες. 

 

 

Μ3: Για να δείξουμε ότι ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι 

παραλληλόγραμμο αρκεί να δείξουμε ότι 

 

1ος τρόπος  

 

Οι απέναντι πλευρές  του είναι ίσες. 

 

 2ς τρόπος 

 

 Οι απέναντι γωνίες  του είναι ίσες. 

 

3ος τρόπος 

 

  Δύο απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες και ίσες. 

 

4ος τρόπος 

 

Οι  διαγώνιές του διχοτομούνται 

 

 

Μ4: Για να δείξουμε ότι ένα παραλληλόγραμμο  ΑΒΓΔ είναι 

ορθογώνιο αρκεί να δείξουμε ότι μια γωνία του είναι ορθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Προτεινόμενα θέματα για ανάπτυξη για τους διδασκόμενους 


