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ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-20 

 

ΣΕΙΡΑ Α΄ 

Τεχνολογικό /Εργαστηριακό Μάθημα - ΤΕΜ2 
 
Κωδ. Μαθήματος:  ΒΣ202 
Μάθημα: Τεχνικό Σχέδιο  (ΘΚ) 
Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 
Ώρα εξέτασης: 09:30-11:00 
 

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 1,5 ώρα (90 λεπτά) 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από μία (1) σελίδα Α4  (οδηγίες) και τρία (3) 
φύλλα σχεδίασης Α3, περιλαμβάνει δε, τρία (3) μέρη, Α΄ , Β΄ και Γ΄. 

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω: 

 Το εξεταστικό δοκίμιο 

 Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία 
του/της, να επισυναφθούν και τα τρία (3) φύλλα σχεδίασης Α3 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα τρία φύλλα σχεδίασης Α3. 

1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας με μελάνι στο έντυπο Α4 (χαρτονάκι) 

και στα τρία (3) φύλλα σχεδίασης 

2. Να προσέξετε τη διάταξη των σχεδίων στο κάθε φύλλο σχεδίασης 

3. Να προσέξετε τη γραμμογραφία, τα γράμματα, τους αριθμούς και τους 

συμβολισμούς 

4. Να προσέξετε την όλη εμφάνιση και την καθαρότητα των σχεδίων σας 

5. Οι βοηθητικές γραμμές να παραμείνουν στα σχέδια 

6. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται, να υπολογιστούν σε συνάρτηση με τις 

δοσμένες διαστάσεις 

7. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου 

8. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 



ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ : .........................ΤΜΗΜΑ  ....................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .....................................................................

ΟΝΟΜΑ : ...........................................................................

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  1 - ΜΕΡΟΣ   A΄

ΜΕΡΟΣ   Α΄ -  (22 µονάδες)

Να απαντηθούν όλες οι  ερωτήσεις / ασκήσεις.

ΑΣΚΗΣΗ 1 : (4 μονάδες)

Nα αντιστοιχίσετε τα τρίγωνα με τις σωστές ονομασίες τους

ΑΣΚΗΣΗ 2 : (6 μονάδες)

Να σχεδιάσετε τα πιο κάτω ευθύγραμμα τμήματα :

Α. Στην κλίμακα 1: 10, ένα ευθύγραμμο τμήμα με μήκος  90 cm

Β. Στην κλίμακα 1: 10, ένα ευθύγραμμο τμήμα με μήκος  120 cm

Γ. Στην κλίμακα 1: 1, ένα ευθύγραμμο τμήμα με μήκος  8 cm

ΑΣΚΗΣΗ 3  : (6 μονάδες)

Να σημειώσετε αν είναι σωστή ή λάθος, η κάθε μια από τις τρεις πιο κάτω προτάσεις:

Α. Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 360 μοίρες.

α. Σωστό β. Λάθος

Β. Το άθροισμα των γωνιών ενός τετραγώνου είναι 360 μοίρες.

α. Σωστό β. Λάθος

Γ. Το άθροισμα των γωνιών ενός κανονικού εξαγώνου είναι 400 μοίρες.:

α. Σωστό β. Λάθος

ΑΣΚΗΣΗ  4 : (6 μονάδες)

Να βάλετε σε κύκλο τη λέξη που συμπληρώνει σωστά τις πιο κάτω προτάσεις :

Α. Η πλευρά ενός κανονικού εξαγώνου είναι .................   με την ακτίνα  του περιγεγραμμένου κύκλου (R):

α. μικρότερη β. ίση γ. μεγαλύτερη

Β.  Το αρχιτεκτονικό σχέδιο μιάς κατοικίας σε κλίμακα 1 :100, καταλαμβάνει ..................  χώρο

από το σχέδιο της ίδιας κατοικίας σε κλίμακα 1 :50:

α. μικρότερο β. ίσο γ. μεγαλύτερο

Γ. Το σκίτσο ενός αντικειμένου σε κλίμακα 5 : 1, είναι ................................ :

α. μεγέθυνση β. σμίκρυνση γ. πραγματικό μέγεθος

Ορθογώνιο τρίγωνο

Ισοσκελές τρίγωνο

Σκαλινό  τρίγωνο

Ισόπλευρο τρίγωνο
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ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  2 - ΜΕΡΟΣ   B΄

ΜΕΡΟΣ   B΄ -  (48 µονάδες)
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ΑΣΚΗΣΗ 5 : Να κατασκευαστεί τρίγωνο που να έχει πλευρές

ΑΒ = 8 εκ,  ΒΓ = 6 εκ. και ΑΓ = 7 εκ.

ΑΣΚΗΣΗ 6 : Να διχοτομηθεί η γωνία ΑΒΓ

ΑΣΚΗΣΗ 8 : Να κατασκευαστεί ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Ορθή γωνία η ΓΑΒ και μήκος

πλευρών ΑΒ = 8 και ΑΓ =  4. Η ορθή γωνία να κατασκευαστεί με γραφικό τρόπο.

ΑΣΚΗΣΗ 9 : Να χωριστεί σε πέντε (5) ίσα τμήματα το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ

Να λυθούν και οι έξι ασκήσεις.
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ΑΣΚΗΣΗ 7 :  Να κατασκευαστεί τρίγωνο που να έχει μήκος πλευρών

ΑΒ = 8 εκ. και ΒΓ =  7 εκ. και την μεταξύ τους γωνία ΑΒΓ = 45 μοίρες

ΑΣΚΗΣΗ 10 :  Να κατασκευαστεί εξάγωνο οταν δίνετε η πλευρά ΒΓ=45 mm.
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ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  3 - ΜΕΡΟΣ   Γ΄

ΜΕΡΟΣ   Γ΄ -  (30 µονάδες)

Δίνεται το σχήμα 1, σε κλίμακα 1:10. Να σχεδιάσετε την κάτοψη του σχήματος σε κλίμακα 1 : 5 και να αναγράψετε τις διαστάσεις.

Σημείωση : Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα.
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ΣΧΗΜΑ 1 ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 10
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