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Τι θα µάθωσε αυτό το τεύχος:
Τι θα µάθωσε αυτό το τεύχος:

• Να διαχειρίζοµαι τους φυσικούς αριθµούς έως το 1.000.000.

• Να σχεδιάζω και να αναγνωρίζω  παράλληλες ευθείες. 

• Να υπολογίζω την περίµετρο και το εµβαδόν των γεωµετρικών   

 σχηµάτων.

• Να µετατρέπω τις µονάδες µέτρησης του χρόνου και της    

 επιφάνειας.

• Να πολλαπλασιάζω  µε τριψήφιο πολλαπλασιαστή.

• Να διαιρώ µε διψήφιο διαιρέτη.

• Να αναγνωρίζω και να κατασκευάζω  στερεά σώµατα.

• Να υπολογίζω τη χωρητικότητα.

• Να λύνω προβλήµατα µε τη µέθοδο της αναγωγής στη µονάδα.

• Να φτιάχνω αντίστροφα προβλήµατα.

• Να διαχειρίζοµαι και να διατυπώνω σύνθετα προβλήµατα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ Β΄
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Κεφάλαιο 29

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες
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1. Με τον γνώµονά σου, σχεδίασε παράλληλες ευθείες προς τις πράσινες.

2. Ποιες από τις παρακάτω ευθείες είναι παράλληλες µεταξύ τους; Βάλε     στο κουτάκι.

Πώς σχεδιάζω παράλληλες ευθείες µεταξύ τους;

Α. Με τον χάρακά µου σχεδιάζω 
µία ευθεία γραµµή.

Γ. Σχεδιάζω µε τον γνώµονα 
µία κάθετη ευθεία 
προς τη βοηθητική.

Β. Τοποθετώ  τη µία κάθετη 
πλευρά του γνώµονα  
πάνω στην ευθεία 
και σχεδιάζω µία 
κάθετη προς 
αυτήν (βοηθητική).

Δ. Με τον χάρακά µου προεκτείνω 
την ευθεία που σχεδίασα. 
Η ευθεία αυτή είναι παράλληλη 
στην αρχική.

Για να θυµάσαι πιο 
εύκολα πώς σχεδιάζουµε 
δύο παράλληλες ευθείες 
µεταξύ τους, σκέψου τη 
µέθοδο του Π!
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Κεφάλαιο 29

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες

www.iscool.gr // Μαθηµατικά ∆’ ∆ηµοτικού

Μπορούµε να µιλήσουµε για απόσταση δύο ευθειών µεταξύ τους, µόνο όταν αυτές είναι παράλληλες. 
Η απόσταση δύο παράλληλων ευθειών παραµένει σταθερή.

Στις τεµνόµενες ευθείες δεν µπορούµε να µιλήσουµε για απόσταση.

3. Σχεδίασε τις αποστάσεις των σηµείων Α, Β και Γ από τις απέναντι ευθείες 
και µέτρα το µήκος τους. Τι παρατηρείς;

4.

Α

Α

Β
Β

Γ
Γ

Μήκος απόστασης 
από την ευθεία

Σηµείου Α

Σηµείου Β

Σηµείου Γ

Μήκος απόστασης 
από την ευθεία

Σηµείου Α

Σηµείου Β

Σηµείου Γ

Σε ποια από τα παρακάτω ζευγάρια ευθειών µπορούµε να σχεδιάσουµε 
την απόσταση µεταξύ τους; Σχεδίασε τις αποστάσεις όπου µπορείς. 

α β γ δ



Επιφάνεια:   ...........       ή ...........  
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Κεφάλαιο 30

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια
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1. Σχεδίασε µε πράσινο χρώµα το περίγραµµα των παρακάτω σχηµάτων 
και χρωµάτισε µε κίτρινο την επιφάνειά τους.

2. Υπολόγισε την επιφάνεια και την περίµετρο των παρακάτω σχηµάτων.

Το µήκος του περιγράµµατος ενός σχήµατος είναι η περίµετρός του.
Η επιφάνεια ενός σχήµατος, δηλαδή το εσωτερικό του, ονοµάζεται και εµβαδόν.

Επιφάνεια:   ...........       ή ...........  

Περίµετρος:   ........... εκ. Περίµετρος:   ........... εκ.

1 εκ. 1 εκ.

1 
εκ

.

1 
εκ

.
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Κεφάλαιο 30

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια
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3. Βρες την περίµετρο των παρακάτω σχηµάτων και χρωµάτισε κίτρινη 
την επιφάνειά τους.

4.  Σχεδίασε ένα σχήµα µε περίµετρο 16 εκ. και ένα σχήµα µε επιφάνεια 24 τετράγωνα.

5. Η τετράγωνη αυλή του σχολείου έχει πλευρά 31µ. 
Πόσα µέτρα είναι η περίµετρος της αυλής;

5,2 εκ.

2,9 εκ.

6 εκ.

2,5 εκ.

3,4 εκ.

2,6 εκ.

5,9 εκ.

3,5 εκ.

1,5 εκ.

4,1 εκ.

Περίµετρος:   ........... εκ. Περίµετρος:   ........... εκ.

31
µ.

1 εκ.

1 
εκ

.

1 εκ.

1 
εκ

.
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Κεφάλαιο 31

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν

www.iscool.gr // Μαθηµατικά ∆’ ∆ηµοτικού

1. Παρατήρησε το παρακάτω σχήµα και συµπλήρωσε τα κενά

2. Υπολόγισε το εµβαδόν και την περίµετρο των σχηµάτων.

3. Χρωµάτισε ένα σχήµα που να έχει εµβαδόν 15 τ.εκ.

Εµβαδόν:  ............... τ.εκ.

Περίµετρος:  ............ εκ.

Εµβαδόν:  ............... τ.εκ.

Περίµετρος:  ............ εκ.

Έχει ...........

Έχει ...........

Έχει ...........

Το εµβαδόν είναι η 
επιφάνεια που 

καλύπτει ένα σχήµα.
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Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν
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4. Βρες το εµβαδόν των παρακάτω σχηµάτων, γνωρίζοντας ότι το κάθε τετραγωνάκι 
έχει πλευρά 1 εκ.

5. Συµπλήρωσε τα παρακάτω κενά µε τις µονάδες µέτρησης της επιφάνειας.

Οι στήλες είναι:    ........

Οι γραµµές είναι:  ........

Εµβαδόν:    χ       = .......... τ.εκ. 

Οι στήλες είναι:    ........

Οι γραµµές είναι:  ........

Εµβαδόν:    χ       = .......... τ.εκ. 

Η βασική µονάδα µέτρησης της επιφάνειας  είναι το τετραγωνικό µέτρο (τ.µ.).
Οι υποδιαιρέσεις του τ.µ. είναι το τετραγωνικό δέκατο (τ.δεκ.) και  το τετραγωνικό εκατοστό (τ.εκ.).

  1 τ.µ.= 100 τ.δεκ.= 10.000 τ.εκ.
  1 τ.δεκ.= 100 τ.εκ.

    Για να πάω στην αµέσως µικρότερη µονάδα µέτρησης, πολλαπλασιάζω µε το 100.

    Για να πάω στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα µέτρησης, διαιρώ µε το 100.

1 τ.µ. =          τ.δεκ.

1 τ.µ. =           τ.εκ.

3 τ.µ. =                 τ.εκ.

900 τ.δεκ. =                 τ.εκ.

20.000 τ.εκ. =                 τ.δεκ.

400 τ.δεκ. =                  τ.µ.

87 τ.µ. =            τ.δεκ.

900 τ.εκ. =            τ.δεκ.

6.000 τ.δεκ. =           τ.µ.

5.000 τ.εκ. =                 τ.δεκ.

1 εκ. 1 εκ.



Κεφάλαιο 32

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα
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1 . Πώς ονοµάζεται το κάθε σχήµα; Κάνε την αντιστοίχιση.

Τα σχήµατα αυτά λέγονται παραλληλόγραµµα, 
γιατί έχουν τις απέναντι πλευρές τους παράλληλες.

Είναι το γεωµετρικό 
σχήµα που έχει:

• Όλες τις πλευρές του ίσες.

• Τις απέναντι πλευρές του 

   παράλληλες µεταξύ τους.

• Όλες τις γωνίες του ορθές.

Είναι το γεωµετρικό 
σχήµα που έχει:

• Τις απέναντι  πλευρές του ίσες.

• Τις απέναντι πλευρές 
   του παράλληλες µεταξύ τους.

• Όλες τις γωνίες του ορθές.

Είναι το γεωµετρικό 
σχήµα που έχει:

• Τις απέναντι πλευρές 
   του ίσες.

• Τις απέναντι πλευρές του
   παράλληλες µεταξύ τους.

• ∆εν έχει καµία ορθή γωνία.

Τετράγωνο Είναι το γεωµετρικό 
σχήµα που έχει:

• Όλες τις πλευρές του ίσες.

• Τις απέναντι πλευρές του 
   παράλληλες µεταξύ τους.

• ∆εν έχει καµία ορθή γωνία.

Ρόμβος

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάγιο παραλληλόγραμμο

Τετράγωνο Ρόµβος
Ορθογώνιο 

παραλληλόγραµµο
Πλάγιο 

παραλληλόγραµµο
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Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα
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2. Ποιο ή ποια σχήµατα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά; Κάνε την αντιστοίχιση.

3. Πόσα σχήµατα από το κάθε είδος αναγνωρίζεις;

Τετράγωνο

Ορθογώνιο 
παραλληλόγραµµο

Ρόµβος

Πλάγιο 
παραλληλόγραµµο

Τις απέναντι πλευρές του ίσες. 

Όλες τις πλευρές 
του ίσες.

Τις απέναντι πλευρές του
παράλληλες µεταξύ τους.

∆εν έχει καµία ορθή γωνία.

Όλες τις γωνίες του ορθές.

Τετράγωνα: Ορθογώνια παραλ/µα: Ρόµβοι: Πλάγια παραλ/µα:
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Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα
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4. Ένωσε τις παρακάτω κουκκίδες. Ποιο γεωµετρικό σχήµα προκύπτει κάθε φορά;

5. Μπορείς να σχεδιάσεις….

6. Συµπλήρωσε µε Σ για σωστό και Λ για λάθος.

Ένα τετράγωνο µε περίµετρο 12 εκ.; Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο 
µε µήκος 5 εκ. και πλάτος 2 εκ.;

Ο ρόµβος είναι παραλληλόγραµµο.

Το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο έχει όλες τις πλευρές του ίσες.

Ο ρόµβος έχει όλες τις γωνίες του ορθές.

Το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο δεν έχει καµία ορθή γωνία.

Το πλάγιο παραλληλόγραµµο έχει όλες τις πλευρές του ίσες.

Παραλληλόγραµµο είναι µόνο το ορθογώνιο.

Το πλάγιο παραλληλόγραµµο δεν έχει καµία ορθή γωνία.

1 εκ.

1 
εκ

.

1 εκ.

1 
εκ

.
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Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά
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1. Υπολόγισε το εµβαδόν των παρακάτω σχηµάτων.

2. Σχεδίασε ένα τετράγωνο µε περίµετρο 12 εκ.

3.  Σχεδίασε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε εµβαδόν 20 τ.εκ.

Για να βρω το εµβαδόν ενός τετραγώνου ή ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου,  
πολλαπλασιάζω τις δύο διπλανές πλευρές.

Το τετράγωνο έχει όλες τις πλευρές του ίσες. Άρα, µπορώ να βρω το εµβαδόν του γνωρίζοντας 
µόνο τη µία του πλευρά! 

4 µ.

4 µ.

2 µ.

7 µ.

Εµβαδόν:    χ       = .......... τ.µ. Εµβαδόν:    χ       = .......... τ.µ. 



5. Υπολόγισε τις περιµέτρους και τα εµβαδά των παρακάτω σχηµάτων 
και κάνε την παρακάτω αντιστοίχιση.

Κεφάλαιο 33

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά
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4. Ποιο από τα δύο πάρκα έχει τη µεγαλύτερη επιφάνεια; 
Βρες τα εµβαδά τους και σύγκρινέ τα.

14µ. 19µ.

9µ.

Να θυµάσαι: όταν 
πολλαπλασιάζω µέτρα 
µε µέτρα, το αποτέλεσµα 
θα είναι τ.µ.

α

β 5εκ.

2εκ.

4εκ.

9εκ.

γ

περίµετρος α

εµβαδόν α

περίµετρος γ

εµβαδόν γ

περίµετρος β

εµβαδόν β

8 τ.εκ.

37 τ.εκ.

12 εκ.

45 τ. εκ.

28 εκ.

28 εκ.

Ολόκληρο το σχήµα 
ονοµάζεται γ
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Προτεραιότητα
 της iSCOOL είναι να 

προσφέρουμε ένα 
ελκυστικό περιβάλλον 

μάθησης, με χρώμα, 
έμπνευση και 

γνώση!

Στην iSCOOL 
πιστεύουμε ότι
οι βάσεις της 
εκπαίδευσης 

“χτίζονται” στο 
∆ημοτικό.

iSCOOL: Για 
τους γονείς του 
“Σήμερα” και την 
έξυπνη γενιά του 

“Αύριο”!

C L
 Tips

Στις μικρές 
τάξεις του 
∆ημοτικού 

συνδυάζουμε το μάθημα 
του σχολείου και τη 

γνώση μαζί με τη 
δημιουργική 
απασχόληση!



Με θεωρία, συμβουλές και παραδείγματα,  
ο γονιός να μπορεί να βοηθήσει το παιδί 
του με την κατάλληλη μεθοδολογία.

Το ∆ημοτικό μου είναι COOL! Τα βιβλία 
της iSCOOL είναι ιδανική παρέα και στις 
διακοπές των παιδιών!

Σχεδιάζουμε με στόχο τα παιδιά να 
εξασκούν την κριτική τους σκέψη και 
αντίληψη, παρέα με το άμεσα γνωστικό 
αντικείμενο!

Τα βιβλία μας κολουθούν βήμα - βήμα τις 
ενότητες και τα κεφάλαια των σχολικών 
βιβλίων κάθε τάξης.

Τα βιβλία µας είναι...“άλλο ένα απλό βοήθηµα”
... ένας ελκυστικός  τρόπος εµπέδωσης του σχολικού µαθήµατος
και πολλά παραπάνω...



Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Αγαπητοί γονείς,

σχεδιάζοντας την iSCOOL, είχαµε ως όραµα ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που να είναι πρώτα απ’ όλα αφιερωµένο στα 
ίδια τα παιδιά. Στόχος µας είναι να µπορούµε να 
συνεισφέρουµε στην ανάπτυξη της αγάπης τους για 
µάθηση, να βοηθήσουµε τα παιδιά να εξερευνήσουν τα ατοµικά ταλέντα 
και τις δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την ευφυΐα και την 
αυτοπεποίθησή τους.

Οι εκδόσεις µας ακολουθούν βήµα-βήµα την ύλη του σχολείου. Τα 
θεωρούµε όµως το ίδιο εξαιρετικά και για τη δηµιουργική απασχόληση 
των παιδιών στον ελεύθερό τους χρόνο, ιδίως για τις µικρές τάξεις του 
∆ηµοτικού, όπου η εξάσκηση έχει κυρίαρχο ρόλο στην αφοµοίωση της 
γνώσης και θέτει σταθερές βάσεις στην εξελικτική τους πορεία. 

Πρώτιστα, θέλουµε η iSCOOL να είναι πάνω απ’ όλα δηµιουργικός 
χρόνος µε τους γονείς, να συµπληρώσουµε το δεσµό παιδιών, γονέων 
και σχολείου, ώστε να συµβάλλουµε ενεργά σε ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που διεγείρει την προσωπική, πνευµατική και κοινωνική 
ανάπτυξη.

      
    Με εκτίµηση
   H εκπαιδευτική οµάδα της iScool



iSCOOL: Με αξία
που θα φανεί στο µέλλον

Μ Ε Λ Ε Τ Α Μ Ε  Π Α Ρ Ε Α  !


