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Α΄ Σάμε Γπκλαζίνπ 

 
Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α  

 

Ι. Γηδαθηέα ύιε 
 
Από ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ» ησλ Ισάλλε Βαλδνπιάθε, Υαξάιακπνπ Καιιηγά, Νηθε-
θόξνπ Μαξθάθε, πύξνπ Φεξεληίλνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010  

ΜΔΡΟ Α΄ 

 
Κεθ. 1ν:  Οη θπζηθνί αξηζκνί  
1.2 Πξόζζεζε, αθαίξεζε θαη πνιιαπιαζηαζκόο θπζηθώλ αξηζκώλ  
1.3 Γπλάκεηο θπζηθώλ αξηζκώλ    
1.4 Δπθιείδεηα δηαίξεζε – Γηαηξεηόηεηα 
1.5 Υαξαθηήξεο δηαηξεηόηεηαο – Μ.Κ.Γ. – Δ.Κ.Π. – Αλάιπζε αξηζκνύ ζε γηλόκελν πξώησλ πα-

ξαγόλησλ  
 
Κεθ. 2ν: Σα θιάζκαηα    
2.1 Η έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο   
2.2 Ιζνδύλακα θιάζκαηα 
2.3 ύγθξηζε θιαζκάησλ 
2.4 Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε θιαζκάησλ 
2.5 Πνιιαπιαζηαζκόο θιαζκάησλ 

2.6 Διαίρεζη κλαζμάηων 

 
Κεθ. 3ν: Γεθαδηθνί αξηζκνί 
3.1 Γεθαδηθά θιάζκαηα, Γεθαδηθνί αξηζκνί, Γηάηαμε δεθαδηθώλ αξηζκώλ, ηξνγγπινπνίεζε 
3.3 Τπνινγηζκνί κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή ηζέπεο 
 
Κεθ. 4ν: Δμηζώζεηο θαη πξνβιήκαηα  

4.1 Η έλλνηα ηεο εμίζσζεο – Οη εμηζώζεηο: α x β  , x α β  , α x β  , α x β  , :α x β  

θαη :x α β  

 
Κεθ. 5ν: Πνζνζηά 
5.1 Πνζνζηά 
5.2 Πξνβιήκαηα κε πνζνζηά 
 
Κεθ. 6ν: Αλάινγα πνζά – Αληηζηξόθωο αλάινγα πνζά 
6.1 Παξάζηαζε ζεκείσλ ζην επίπεδν 
6.2 Λόγνο δύν αξηζκώλ – Αλαινγία 
6.3 Αλάινγα πνζά – Ιδηόηεηεο αλαιόγσλ πνζώλ 
6.4 Γξαθηθή παξάζηαζε ζρέζεο αλαινγίαο 
6.5 Πξνβιήκαηα αλαινγηώλ 
6.6 Αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά 
 
Κεθ. 7ν: Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί Αξηζκνί 
7.1 Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί Αξηζκνί (Ρεηνί αξηζκνί) – Η επζεία ησλ ξεηώλ – Σεηκεκέλε ζεκείνπ 
7.2 Απόιπηε ηηκή ξεηνύ – Αληίζεηνη ξεηνί – ύγθξηζε ξεηώλ 
7.3 Πξόζζεζε ξεηώλ αξηζκώλ 
7.4 Αθαίξεζε ξεηώλ αξηζκώλ 
7.5 Πνιιαπιαζηαζκόο ξεηώλ αξηζκώλ 
7.6 Γηαίξεζε ξεηώλ αξηζκώλ 



Σχολικό Έηος : 2010 -2011 

 2 

7.7 Γεθαδηθή κνξθή ξεηώλ αξηζκώλ 

ΜΔΡΟ Β΄ 

 
Κεθ. 1ν: Βαζηθέο γεωκεηξηθέο έλλνηεο  
1.1 εκείν – Δπζύγξακκν ηκήκα – Δπζεία – Ηκηεπζεία – Δπίπεδν – Ηκηεπίπεδν 
1.2 Γσλία – Γξακκή – Δπίπεδα ζρήκαηα – Δπζύγξακκα ζρήκαηα – Ίζα ζρήκαηα 
1.3 Μέηξεζε, ζύγθξηζε θαη ηζόηεηα επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ – Απόζηαζε ζεκείσλ – Μέζν επ-

ζπγξάκκνπ ηκήκαηνο 
1.4 Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ 
1.5 Μέηξεζε, ζύγθξηζε θαη ηζόηεηα γσληώλ – Γηρνηόκνο γσλίαο 
1.6 Δίδε γσληώλ – Κάζεηεο επζείεο 
1.7 Δθεμήο θαη δηαδνρηθέο γσλίεο – Άζξνηζκα γσληώλ 
1.8 Παξαπιεξσκαηηθέο θαη πκπιεξσκαηηθέο γσλίεο – Καηαθνξπθήλ γσλίεο 
1.9 Θέζεηο επζεηώλ ζην επίπεδν 
1.10 Απόζηαζε ζεκείνπ από επζεία – Απόζηαζε παξαιιήισλ 
1.11 Κύθινο θαη ζηνηρεία ηνπ θύθινπ 
1.13 Θέζεηο επζείαο θαη θύθινπ 
 
Κεθ. 2ν: πκκεηξία 
2.1 πκκεηξία σο πξνο άμνλα 
2.2 Άμνλαο ζπκκεηξίαο 
2.3 Μεζνθάζεηνο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο 
2.4 πκκεηξία σο πξνο ζεκείν 
2.5 Κέληξν ζπκκεηξίαο 
2.6 Παξάιιειεο επζείεο πνπ ηέκλνληαη από κία άιιε επζεία 
 
Κεθ. 3ν: Σξίγωλα – Παξαιιειόγξακκα – Σξαπέδηα 
3.1 ηνηρεία ηξηγώλνπ – Άζξνηζκα γσληώλ ηξηγώλνπ 
3.2 Δίδε ηξηγώλσλ – Ιδηόηεηεο ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ 
3.3 Παξαιιειόγξακκν – Οξζνγώλην – Ρόκβνο – Σεηξάγσλν – Σξαπέδην – Ιζνζθειέο ηξαπέδην 
3.4 Ιδηόηεηεο Παξαιιεινγξάκκνπ – Οξζνγσλίνπ – Ρόκβνπ – Σεηξαγώλνπ – Σξαπεδίνπ – Ιζν-

ζθεινύο ηξαπεδίνπ 
 
 

ΙΙ. Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο 
 

ΜΔΡΟ Α΄ 
 
Κεθάιαηα 1ν, 2ν, 3ν (Φπζηθνί αξηζκνί, Κιάζκαηα, Γεθαδηθνί) 
ην Γεκνηηθό έρνπλ δηδαρζεί ηόζν νη έλλνηεο όζν θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 
απηά. Έηζη, ε δηδαζθαιία ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ πξέπεη λα έρεη δύν ζηόρνπο: 

1ν. Tελ επαλάιεςε – ππελζύκηζε ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ θαη 

2ν. Tελ εκβάζπλζε ζε θάπνηεο πιεπξέο πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 
ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα έρεη σο ζηόρνπο:  
 Σελ αληηκεηώπηζε εκπνδίσλ θαη δπζθνιηώλ πνπ ζπλαληνύλ νη καζεηέο (π.ρ. ην γηλόκελν δύν 

αξηζκώλ είλαη πάληα κεγαιύηεξν από ηνπο παξάγνληέο ηνπ, νη δεθαδηθνί αξηζκνί είλαη άιιν εί-
δνο αξηζκώλ απ’ όηη ηα θιάζκαηα). 

 Σελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ αλαπαξαζηάζεηο θαη λα κεηα-
βαίλνπλ από ην έλα είδνο ζην άιιν (π.ρ. αλαπαξάζηαζε ζηελ επζεία ησλ αξηζκώλ, νη γεσκε-
ηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θιαζκάησλ, νη δεθαδηθνί θαη ηα δεθαδηθά θιάζκαηα σο δηαθνξεηη-
θέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ίδησλ αξηζκώλ). 

 Σελ εκβάζπλζε ζε ηδηόηεηεο ησλ πξάμεσλ θαη αιγνξηζκηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ηε κεηάβαζε από ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα (π.ρ. επηκεξηζηηθή θαη αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα, 
ε αθαίξεζε σο αληίζηξνθε πξάμε ηεο πξόζζεζεο θηι.). 
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 Σελ εηζαγσγή αιγεβξηθώλ ζπκβόισλ θαη ηε λνεκαηνδόηεζε ηνπο κέζα από ηελ αλάγθε δηα-
ηύπσζεο ζρέζεσλ θαη ηδηνηήησλ (π.ρ. ηδηόηεηεο πξάμεσλ), από ηελ αλάγθε πεξηγξαθήο πξν-
βιεκάησλ ή πνζνηήησλ πνπ είλαη ιεθηηθά δηαηππσκέλεο (π.ρ. άζθεζε 1 ηεο §4.1), από ηελ 
παξαγσγή αιγεβξηθώλ εθθξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ γεσκεηξηθά ή αξηζκεηηθά κνηίβα (π.ρ. 
άζθεζε 15 ηεο §4.1, αιιά θαη γελίθεπζε ηνπ παξαδείγκαηνο 3 ηεο §1.1). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ησλ σξώλ, πνπ ζα αθηεξσζνύλ γηα δηδαζθαιία ησλ 
ηξηώλ πξώησλ θεθαιαίσλ, από 27 ζε 18.  
 
Κεθάιαην 1ν (Να δηαηεζνύλ 6 ώξεο) 
Να δνζεί έκθαζε ζηα παξαθάησ: 
 Αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκώλ ζηελ επζεία. 
 Καηαλόεζε θαη ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηόηεηαο (παξ. 3 θαη αζθήζεηο  6, 7 ηεο §1.2). 
 Τπνινγηζκνί δπλάκεσλ θαη θαηαλόεζε ησλ ζπκβνιηζκώλ (αζθήζεηο 2, 3, 4, 5, 8, 9 ηεο §1.3). 
 Δθαξκνγή ηεο πξνηεξαηόηεηαο ησλ πξάμεσλ ζηνλ ππνινγηζκό αξηζκεηηθώλ παξαζηάζεσλ 

(αζθήζεηο 6, 7, 11 θαη 12 ηεο §1.3). 
 Σαπηόηεηα ηεο επθιείδεηαο δηαίξεζεο θαη ρξήζε ησλ ελλνηώλ «δηαηξεί», «πνιιαπιάζην». 
 Κξηηήξηα δηαηξεηόηεηαο, αλάιπζε ελόο αξηζκνύ ζε γηλόκελν πξώησλ παξαγόλησλ θαη εύξεζε 

Δ.Κ.Π. θαη Μ.Κ.Γ. 
 Λεθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθό βηβιίν. 

 
Κεθάιαην 2ν (Να δηαηεζνύλ 8 ώξεο) 
Να δνζεί έκθαζε ζηα παξαθάησ: 
 Έλλνηα θιάζκαηνο θαη νη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο όπσο κέξνο ηνπ όινπ, πειίθν θαη ιόγνο (νη 

εηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο §2.1, αζθήζεηο 1, 2, 3, ζει. 36, δξαζηεξηόηεηα 2, ζει. 37 θαη 
πξνβιήκαηα αλαγσγήο ζηε κνλάδα). 

 Ιζνδύλακα θιάζκαηα θαη κεηαηξνπέο ηνπο  
 ύγθξηζε θιαζκάησλ κέζα από δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο (κεηαηξνπή ζε νκώλπκα, ρξήζε γεσ-

κεηξηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ρξήζε πξνζεγγηζηηθώλ κεζόδσλ π.ρ. ζύγθξηζε κε ηε κνλάδα ή 
κε έλα ηξίην αξηζκό) 

 Γηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη εκκέζσο κε ηελ έλλνηα ηεο ππθλόηεηαο ησλ ξεηώλ (λα επεθηαζεί 
ην παξάδεηγκα 4 ζηελ §2.3 ζηελ πεξίπησζε παξεκβνιήο πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο θιαζκά-
ησλ). 

 Αλάγθε κεηαηξνπήο εηεξώλπκσλ θιαζκάησλ ζε νκώλπκα ζηελ πεξίπησζε ηεο πξόζζεζεο 
θαη αθαίξεζεο, ρξεζηκνπνηώληαο αζθήζεηο πξάμεσλ απιώλ θιαζκάησλ κε παξνλνκαζηέο κέ-
ρξη ην 10. 

 Έλλνηα ησλ πξάμεσλ ζηα θιάζκαηα θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (π.ρ. όηη 

ε έθθξαζε «ηα 
2

5
 ηνπ 

3

8
» απνδίδεηαη αξηζκεηηθά κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό 

2 3

5 8
 , όηη νη αληί-

ζηξνθνη αξηζκνί είλαη απηνί πνπ έρνπλ γηλόκελν ηε κνλάδα, όηη ην άζξνηζκα θαη ε δηαθνξά 
θιαζκάησλ αλαθέξεηαη ζην ίδην όιν, όηη ηα ζύλζεηα θιάζκαηα εθθξάδνπλ ηε δηαίξεζε θιαζκά-
ησλ) 

 Παξαζηάζεηο  θαη πξνηεξαηόηεηα πξάμεσλ  
 Γηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θιαζκάησλ (επζεία, γεσκεηξηθά ζρήκαηα)  
 
Κεθάιαην 3ν (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο) 
Η παξάγξαθνο 3.2 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαθηέα ύιε. Όκσο, ζηελ δηδαζθαιία ηεο παξα-
γξάθνπ 3.3 λα αλαθεξζεί όηη νη δπλάκεηο ησλ δεθαδηθώλ νξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη έρνπλ ηηο 
ίδηεο ηδηόηεηεο κε εθείλεο ησλ δπλάκεσλ ησλ θπζηθώλ αξηζκώλ. 
Η παξάγξαθνο 3.4 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαθηέα ύιε, αιιά ζα ζπδεηεζεί ζηελ δηδαζθαιία 
ηεο παξαγξάθνπ 7.10. 
Να δνζεί έκθαζε ζηα παξαθάησ: 
 Όηη νη δεθαδηθνί θαη ηα δεθαδηθά θιάζκαηα είλαη δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ίδησλ αξηζ-

κώλ 
 ηε δηαδηθαζία ζύγθξηζεο δεθαδηθώλ αξηζκώλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ επζεία ησλ 

πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ. 
 ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε πξνηεξαηόηεηα ησλ πξάμεσλ ζηνλ ππνινγηζκό κηαο 

παξάζηαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο. 
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ρεηηθά κε ηηο δπλάκεηο, λα ζπδεηεζεί ην γεγνλόο όηη κεηαμύ δύν δπλάκεσλ κε ίδηα βάζε, κεγαιύηε-

ξε ηνπ 1, κεγαιύηεξε είλαη ε δύλακε πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν εθζέηε (π.ρ. 
2 32,52 (2,52) (2,52)  ), 

ελώ ζπκβαίλεη ην αληίζεην, αλ ε βάζε είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1 (π.ρ. 
2 30,22 (0,22) (0,22)  ). Να γίλεη 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηζέπεο. 
 
Κεθάιαην 4ν (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Η έλλνηα ηεο εμίζσζεο θαη ε εύξεζε ηεο ιύζεο κε ηελ αληίζεηε – αληίζηξνθε πξάμε έρεη ζπδεηεζεί 
ζηελ Σ΄ Γεκνηηθνύ. Δπηπιένλ, ε επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ πξώηνπ βαζκνύ ζα αληηκεησπηζζεί αλα-
ιπηηθά ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ. Ο ξόινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ είλαη επαλαιεπηηθόο, 
θαζόζνλ νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απιέο εμηζώζεηο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζε 
επόκελα θεθάιαηα.  
 
§4.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να κελ δηδαρζνύλ νη έλλνηεο ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηεο αδύλαηεο εμίζσζεο. Να κελ δεηείηαη ε απν-
κλεκόλεπζε ησλ ιύζεσλ (ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ «καζαίλνπκε»). Να δνζεί έκθαζε ζηε κεηα-
ηξνπή ιεθηηθώλ εθθξάζεσλ ζε καζεκαηηθέο (δξαζηεξηόηεηεο 1, 2, 3 θαη αζθήζεηο 1, 2, 3), ζηελ έλ-
λνηα ηεο ιύζεο εμίζσζεο (δξαζηεξηόηεηα 4 θαη αζθήζεηο 7, 8) θαη ζηελ επίιπζε εμίζσζεο κόλν κε 
ηνλ νξηζκό ησλ πξάμεσλ. Η άζθεζε 15 κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο αι-
γεβξηθήο ζθέςεο θαη γη' απηό λα δνζεί ζηνπο καζεηέο σο δξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε. 
 
Κεθάιαην 5ν (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Η έλλνηα ηνπ πνζνζηνύ θαη πξνβιήκαηα κε πνζνζηά έρνπλ δηδαρζεί ζην Γεκνηηθό. Σν θαηλνύξην 
πνπ ππάξρεη είλαη ην πιαίζην ησλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. πξνβιήκαηα κε ηόθνπο, Φ.Π.Α.). 
 
 
§5.1 (Να δηαηεζεί 1 ώξα)  
Να δνζεί έκθαζε ζηα πνζνζηά σο δηαθνξεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεθαδηθώλ θαη ησλ θιαζκά-
ησλ, αιιά θαη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλόο όηη δελ γξάθνληαη όια ηα θιάζκαηα κε αθξίβεηα ζηε κνξ-

θή πνζνζηνύ (π.ρ. ελώ 
3

0,75 75%
4
  , είλαη 

1
0,33... 33,33...%

3
  ). Να δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζε 

αζθήζεηο κεηαηξνπήο πνζνζηώλ ζε θιάζκαηα θαη δεθαδηθνύο θαη αληίζηξνθα θαη ζε απιά πξν-
βιήκαηα. 
 
§5.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να γίλεη δηαπξαγκάηεπζε κόλν απιώλ πξνβιεκάησλ ηόθνπ, Φ.Π.Α. θαη πξνβιεκάησλ πνπ αληηκε-
ησπίδεη ν θαηαλαισηήο. 
 
Κεθάιαην 6ν (Να δηαηεζνύλ 11 ώξεο) 
Οη έλλνηεο ησλ αλάινγσλ θαη αληηζηξόθσο αλάινγσλ πνζώλ έρνπλ δηδαρζεί ζην Γεκνηηθό. Σν λέν 
γηα ηνπο καζεηέο ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ είλαη ε εκπινθή ησλ κεηαβιεηώλ, ε ζπκκεηαβνιή (ρσξίο λα 
γίλεηαη ιόγνο γηα ζπλάξηεζε) θαη ε παξάζηαζε ζε ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. 
§6.1 (Να δηαηεζεί 1 ώξα)  
§6.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§6.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να επηζεκαλζεί όηη ε ηαπηόρξνλε αύμεζε (ή κείσζε) δύν πνζώλ δελ αξθεί γηα λα είλαη αλάινγα 
(π.ρ. ην βάξνο ησλ βξεθώλ θαη ε ειηθία ηνπο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο ζει. 89, ε 
πιεπξά θαη ην εκβαδόλ ηεηξαγώλνπ θ.ν.θ.). 
§6.4 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Όζνλ αθνξά ζηηο ζπλαξηήζεηο, έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζηόρνπο είλαη ε ηθαλόηεηα κεηάβα-
ζεο από έλα είδνο αλαπαξάζηαζεο ζην άιιν. Γηα ην ιόγν απηό, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη δηαπξαγκά-
ηεπζε ησλ αζθήζεσλ 3 θαη 4 ζηελ ηάμε. 
§6.5 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να ηνληζηεί όηη ε αξηζκεηηθή θαη ε γξαθηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 1 είλαη ηζνδύλακεο θαη εμίζνπ 
ρξήζηκεο.  
§6.6 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
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Κεθάιαην 7ν (Να δηαηεζνύλ 14 ώξεο) 
Σν πεξηερόκελν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη εμνινθιήξνπ λέν γηα ηνπο καζεηέο, αλ θαη ππάξρεη άηππε 
γλώζε ησλ αξλεηηθώλ αξηζκώλ (ζεξκνθξαζία θηι.) πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 
§7.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§7.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 

Σν γεγνλόο όηη ν αληίζεηνο ηνπ 2  είλαη ν 2  ίζσο είλαη πξνθαλέο γηα ηνπο καζεηέο, αιιά δελ ζπκ-
βαίλεη ην ίδην γηα ηνλ αληίζεην ελόο αξηζκνύ α . ηελ θαηεύζπλζε απηή ίζσο είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

ρξήζε ηεο επζείαο ησλ αξηζκώλ, όπνπ ν α  κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ηόζν δεμηά από ην 0  (αλ α  ζε-

ηηθόο), όζν θαη αξηζηεξά ηνπ (αλ α  αξλεηηθόο). Έηζη, κπνξεί λα αλαδεηρζεί ην γεγνλόο όηη ζηελ έθ-

θξαζε α  ην «» δειώλεη ηνλ αληίζεην ηνπ α , αιιά όρη ην πξόζεκν.  

§7.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Γηα ηελ εηζαγσγή ηεο πξόζζεζεο ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ αξηζκώλ, παξάιιεια κε ηε δξαζηεξηόηεηα 
ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή κπνξεί λα γίλεη ρξήζε θαη ηεο κεηαηόπηζεο πάλσ ζηνλ άμνλα: ζην άζξνη-
ζκα δύν αξηζκώλ, ν πξώηνο πξνζζεηένο δείρλεη ην ζεκείν εθθίλεζεο πάλσ ζην άμνλα, ελώ ν δεύ-
ηεξνο δείρλεη ηε κεηαθίλεζε (ην πξόζεκό ηνπ ηελ θαηεύζπλζε θαη ε απόιπηε ηηκή ηνπ ηελ απόζηα-
ζε). 
§7.4 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Μηα πεγή δπζθνιηώλ γηα ηνπο καζεηέο είλαη ε ηξηπιή ζεκαζία ηνπ ζπκβόινπ «–»: σο πξόζεκν 

(π.ρ. ζηνλ αξηζκό 2 ), σο δεισηηθό ηνπ αληίζεηνπ (π.ρ. ζην  3   ή ζην α ) θαη σο ζύκβνιν ηεο 

αθαίξεζεο (π.ρ. ζην 3 8 ). Δίλαη ινηπόλ ρξήζηκν λα γίλεη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζηόρν ηελ αλά-

πηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ρξήζεο όισλ απηώλ ησλ ζεκαζηώλ θαη ηελ επρέξεηα ζηελ κεηάβαζε από ηε 
κία ζεκαζία ζηελ άιιε. Δπηπιένλ, ίζσο ρξεηάδεηαη λα μαλαγίλεη ζπδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηνπ αληί-
ζεηνπ (βι. ηελ §7.2). Δπεηδή ζηελ απαινηθή ησλ παξελζέζεσλ εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο, θαιό είλαη 
λα δνζεί πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα ηελ θαηαλόεζή ηεο από ηνπο καζεηέο. Έλαο ηξόπνο λα απνδν-
ζεί λόεκα ζηνπο θαλόλεο απαινηθήο παξελζέζεσλ είλαη ν ππνινγηζκόο κε δύν ηξόπνπο ησλ απν-
ηειεζκάησλ (άζθεζε 8). Έλαο αθόκε ηξόπνο (ν νπνίνο είλαη ίζσο πεξηζζόηεξν απνδνηηθόο) είλαη ε 
ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηόηεηαο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε απαινηθή παξελζέζεσλ δελ ζα δηδαρζεί ζε 
απηή ηελ παξάγξαθν αιιά ζηελ επόκελε (βι. παξαθάησ) 
§7.5 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ πξόζεκνπ ηνπ γηλνκέλνπ δύν ξεηώλ είλαη θαιό λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εηζα-
γσγηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ βηβιίνπ. 
Δδώ πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί θαη ε απαινηθή παξελζέζεσλ, κε ηε ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηόηε-
ηαο. Απηό ζα επηηξέςεη ηελ θαηαλόεζε θαη αηηηνιόγεζε ησλ θαλόλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε έθθξαζε 

 2 5   κπνξεί λα ζεκαίλεη 

             (2 5) 1 2 5 1 2 1 5 ( 2) ( 5) 2 5                          

θαη απηό κπνξεί λα γεληθεπζεί θαη ζε παξαζηάζεηο κε κεηαβιεηέο, (π.ρ.   ...α β   ). Βέβαηα, ζα 

πξέπεη λα πξνεγεζεί κηα ζπδήηεζε γηα λα εμεγεζεί όηη ν αληίζεηνο ελόο αξηζκνύ είλαη ην γηλόκελό 

ηνπ κε ην 1 , πξάγκα πνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ παξαδεηγκάησλ, όπσο    1 2 2     , 

   1 5 5      θ.ν.θ. 

§7.6 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§7.7 (Να δηαηεζεί 1 ώξα) 
§ 7.8, 7.9 θαη 7.10  (Θα δηδαρζνύλ ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ). 
 
 

ΜΔΡΟ Β΄ 
 
Κεθάιαην 1ν (Να δηαηεζνύλ 24 ώξεο) 
ηελ εηζαγσγή γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ ρξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε ζην λα κπνξνύλ νη καζεηέο λα ηηο 
αλαγλσξίδνπλ, λα ηηο πεξηγξάθνπλ (άηππα ή ηππηθά) θαη λα ηηο αλαπαξηζηάλνπλ. 
§1.1  (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§1.2  (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Η έλλνηα ηεο γσλίαο είλαη γλσζηή ζηνπο καζεηέο από ην Γεκνηηθό αιιά δεκηνπξγεί αξθεηέο δπζθν-
ιίεο. Ο ηππηθόο νξηζκόο ηεο εηζάγεηαη πξώηε θνξά αιιά ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε επεμεξγαζία από ηνπο 
καζεηέο, ώζηε λα κπνξνύλ νη ίδηνη λα ηνλ θαηαλνήζνπλ θαη λα ηνλ πεξηγξάςνπλ. Η δε αλαγλώξηζε 
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γσληώλ κέζα ζε ζρήκαηα είλαη κηα πην απαηηεηηθή γλσζηηθή ιεηηνπξγία απ’ όηη ε αλαγλώξηζε κεκν-
λσκέλσλ γσληώλ.  
Η δξαζηεξηόηεηα 2 πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε κία απινύζηεξε.  
§1.3  (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Η έλλνηα ηεο κέηξεζεο, ε ζύγθξηζε ηκεκάησλ, νη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη ζύγθξηζεο (κε δηαβήηε ή κε 
κέηξεζε), ε  δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην επζύγξακκν ηκήκα θαη ζην κήθνο ηνπ, ε έλλνηα ηεο κν-
λάδαο κέηξεζεο (άηππε, ηππνπνηεκέλε), ε πξνζεγγηζηηθή θύζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κέηξεζεο, ε 
ρξήζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ν ηξόπνο κεηαβνιήο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κέηξεζεο όηαλ ρξεζη-
κνπνηνύκε πνιιαπιάζηα ή ππνπνιιαπιάζηα κηαο αξρηθήο κνλάδαο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ 
πξέπεη  λα θαηαλνεζνύλ από ηνπο καζεηέο.  
§1.4  (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη επηινγή θάπνησλ αζθήζεσλ από ηηο 5, 6, 7, 9, 10 θαη 11, δηόηη έρνπλ παξεκ-
θεξέο πεξηερόκελν. Η άζθεζε 8 είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε θαζώο απαηηεί παξάιιεια ν καζεηήο λα 
θάλεη ζπζρεηίζεηο, λα ζρεδηάδεη, λα πεηξακαηίδεηαη θαη λα αλαζεσξεί ηηο επηινγέο ηνπ. Πξνηείλεηαη 
ινηπόλ αλ ζα γίλεη λα αληηκεησπηζηεί ζηελ ηάμε κέζα από ζπδήηεζε. 
§1.5 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Οη καζεηέο έρνπλ γλσξίζεη ηηο άιιεο έλλνηεο ζην Γεκνηηθό, εθηόο από ηελ έλλνηα ηεο δηρνηόκνπ 
γσλίαο, όκσο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κ’ απηέο. πγθεθξηκέλα ζπγρένπλ πην αθξηβώο εί-
λαη ην γεσκεηξηθό αληηθείκελν πνπ κεηξηέηαη (ε γσλία) κε άιια θαη/ή ηηο κεηξήζεηο ηνπο, όπσο ηα 
κήθε ησλ ηκεκάησλ πνπ  είλαη νη πιεπξέο ηεο γσλίαο, ηελ επηθάλεηα αλάκεζα ζηηο εκηεπζείεο θιπ. 
Δπίζεο ηαπηίδνπλ ην γεσκεηξηθό αληηθείκελν (γσλία) κε ηελ κέηξεζή ηνπ (κέηξν ηεο γσλίαο). 
Πξνηείλεηαη ε ζύγθξηζε γσληώλ λα γίλεηαη θαη κε ηελ ρξήζε δηαθαλνύο ραξηηνύ (παξαδείγκαηα 1, 2 
θαη άζθεζε 6) θαη όρη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κέζσ ηνπ κέηξνπ ηνπο κε ηελ κέηξεζε κε κνηξνγλσ-
κόλην. Γεληθά, δηαθνξεηηθά κέζα αλαδεηθλύνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ ελλνηώλ πνπ δηαπξαγκα-
ηεπόκαζηε. Γηα παξάδεηγκα, ε εύξεζε - θαηαζθεπή ηεο δηρνηόκνπ κηαο γσλίαο (ζει. 167) κε δίπισ-
ζε ηνπ ραξηηνύ  αλαδεηθλύεη ηελ ηζόηεηα ησλ γσληώλ αιιά θαη ηελ δηρνηόκν σο άμνλα ζπκκεηξίαο, 
ελώ ε θαηαζθεπή κε ην κνηξνγλσκόλην αλαδεηθλύεη ηελ ηζόηεηα ησλ γσληώλ κέζσ ηνπ κέηξνπ ηνπο. 
§1.6 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Σν πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο είλαη γλσζηό ζηνπο καζεηέο από ην Γεκνηηθό, εθηόο από ηελ κεδελη-
θή, ηελ επζεία, ηελ κε θπξηή θαη ηελ πιήξε γσλία.  
Παξόια απηά ε έλλνηα ηεο θαζεηόηεηαο κπνξεί λα κελ έρεη θαηαθηεζεί από πνιινύο καζεηέο θαη 
κηα από ηηο ζπλεζηζκέλεο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ είλαη ε αλαγλώξηζε ηεο θαζεηόηεηαο ζε επζείεο πνπ 
δελ έρνπλ ηνλ ζπλήζε νξηδόληην θαη θαηαθόξπθν πξνζαλαηνιηζκό. Κάπνηεο από ηηο αηηίεο απηήο ηεο 
δπζθνιίαο είλαη ν ηξόπνο πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ζρεκάησλ ζηα ζρνιηθά βηβιία (π.ρ. νξζνγώληα ή 
ηεηξάγσλα κε πιεπξέο παξάιιειεο πξνο ηηο αθκέο ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ), νη παξαζηάζεηο πνπ 
έρνπλ από ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπο (π.ρ. νξηδόληηνο θαη θαηαθόξπθνο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ θνπ-
θσκάησλ  ησλ ζπηηηώλ, ησλ παξαζύξσλ θιπ) , αιιά θαη από ηνλ ηξόπν πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ 
ζρεκάησλ ζηνλ πίλαθα, θαηά ηελ δηδαζθαιία. Σν θαηλόκελν απηό δελ πεξηνξίδεηαη κόλνλ ζηελ έλ-
λνηα ηεο θαζεηόηεηαο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ αλαγλώξηζε ζρεκάησλ π.ρ. δελ αλαγλσξίδνπλ σο 
ηξίγσλν θάπνην «καθξόζηελν» ζην νπνίν κία πιεπξά είλαη πνιύ κηθξή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο. Θα 
πξέπεη ν δηδάζθσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα, λα εκπινπηίδεη ηελ πνηθηιία ησλ ζρεκά-
ησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 
Καηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ παξαδείγκαηνο 1 (ζει. 171) ε δηαπίζησζε ηεο θαζεηόηεηαο λα γίλεη εθηόο 
από ηελ δίπισζε θαη κε ηελ ρξήζε γλώκνλα. 
Πξνηείλεηαη ν δηδάζθσλ λα θάλεη θάπνηα επηινγή ζηηο αζθήζεηο 2, 3, 4, 5, 6, 7 ιόγσ παξεκθεξνύο 
πεξηερνκέλνπ. 
§ 1.7 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Οη έλλνηεο είλαη λέεο γηα ηνπο καζεηέο. Να αλαθεξζεί ε έλλνηα ηεο δηαθνξάο δύν γσληώλ. Να δνζεί 
πξνηεξαηόηεηα θαηά ζεηξά ζηηο αζθήζεηο 1, 4 (πεξηπηώζεηο 3 θαη 2) θαη 3 θαη λα εκπινπηηζζνύλ νη 
αζθήζεηο κε εξσηήκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γσλίαο πνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ δεπγαξηώλ 
ησλ εθεμήο πνπ βξίζθνπλ νη καζεηέο, όπσο θαη εξσηήκαηα πξνζδηνξηζκνύ ηεο δηαθνξάο δύν γσ-
ληώλ. 
§ 1.8 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Οη έλλνηεο είλαη λέεο γηα ηνπο καζεηέο. Να κελ δηδαρζεί ε εθαξκνγή 5 ηεο ζειίδαο 178. ηα παξα-
δείγκαηα 1 θαη 2 λα δηεπθξηληζηεί όηη δύν γσλίεο κπνξεί λα είλαη παξαπιεξσκαηηθέο ή ζπκπιεξσ-
καηηθέο ρσξίο λα είλαη εθεμήο.  
§ 1.9 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
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Η έλλνηα ηεο παξαιιειίαο είλαη γλσζηή ζηνπο καζεηέο από ην Γεκνηηθό. Πξνηείλεηαη λα δνζεί σο 
άζθεζε ν ζρεδηαζκόο ελόο παξαιιεινγξάκκνπ (είλαη γλσζηή έλλνηα από ην Γεκνηηθό) κε ζηνηρεία 
πνπ ζα θαζνξίζεη ν δηδάζθσλ. 
§ 1.10 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Πξνηείλεηαη ν δηδάζθσλ λα θάλεη θάπνηα επηινγή  ζηηο αζθήζεηο 2, 3, 4, 5, 6, 7 ιόγσ παξεκθεξνύο 
πεξηερνκέλνπ. 
§ 1.11 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Λόγσ εμαίξεζεο από ηελ δηδαθηέα ύιε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ νη εθαξκνγέο 2 θαη 3 ηεο §1.12 
ζα δηδαρζνύλ ζε απηή ηελ παξάγξαθν, καδί κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζει. 189. Ο δηδάζθσλ ζα κπν-
ξνύζε λα δεηήζεη νη θαηαζθεπέο λα γίλνπλ ζε έλα πξόγξακκα δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη κε θαηάι-
ιειεο δξαζηεξηόηεηεο θαη εξσηήζεηο νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ π.ρ. ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ε-
λόο ηξηγώλνπ, όηαλ δίλνληαη ηξία επζύγξακκα ηκήκαηα (εθαξκνγή, ζει. 189, δξαζηεξηόηεηα γηα ην 
ζπίηη, αξηζ. 2). 
§ 1.13 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Σν πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο. 
 
Κεθάιαην 2ν (Να δηαηεζνύλ 12 ώξεο) 
Γεληθά γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ θεθαιαίνπ 2 ελδείθλπηαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, πα-
ξάιιεια κε ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ (όπσο ην δηαθαλέο ραξηί, ηα γεσκεηξηθά όξγαλα θηι.) κε ζθν-
πό όρη κόλν ηελ θαηαζθεπή ζπκκεηξηθώλ ζρεκάησλ αιιά θαη ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε 
ησλ ηδηνηήησλ ηεο ζπκκεηξίαο.  
Πξνηείλεηαη λα πξνεγεζεί ε δηδαζθαιία ηεο §2.2 (άμνλαο ζπκκεηξίαο) θαη λα αθνινπζήζεη ε δηδα-
ζθαιία ηεο §2.1 (ζπκκεηξία σο πξνο άμνλα) κε ζθνπό λα πξνεγεζεί ην δηαηζζεηηθό κέξνο ηεο αμν-
ληθήο ζπκκεηξίαο θαη θαηόπηλ λα αθνινπζήζεη ην θαηαζθεπαζηηθό θαη ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. 
Να επηζεκαλζεί όηη ε ηαύηηζε ησλ δύν κεξώλ ηνπ ζρήκαηνο, όπσο απηό ρσξίδεηαη από ηνλ άμνλα 
ζπκκεηξίαο θαη ε δίπισζε ηνπ ζρήκαηνο θαηά ην κήθνο απηνύ, ζεκαίλεη ηελ ηζόηεηα ησλ δύν κε-
ξώλ θαη πξνηείλεηαη λα δνζνύλ γηα αλαθάιπςε θαη αηηηνιόγεζε νη ηδηόηεηεο ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώ-
λνπ1 (δελ ζα αλαθέξνληαη ζε ύςνο, δηάκεζν θαη δηρνηόκν ηνπ ηξηγώλνπ σο πξνο ηελ βάζε, αιιά ζα 
ζπλάγνπλ όηη ν άμνλαο ζπκκεηξίαο δηρνηνκεί ηελ γσλία πνπ είλαη απέλαληη από ηελ βάζε, ηέκλεη 
θάζεηα ηελ βάζε θηι.), ηνπ ηζόπιεπξνπ, ηνπ νξζνγσλίνπ, ηνπ ξόκβνπ θαη ηνπ ηεηξαγώλνπ (νη καζε-
ηέο ηα ζρεδηάδνπλ ζε δηαθαλέο ραξηί ή ηνπο δίλνληαη έηνηκα ηα ζρήκαηα θαη κε ηελ ράξαμε ησλ αμό-
λσλ ζπκκεηξίαο θαη ηελ δίπισζε ησλ ζρεκάησλ θαηά κήθνο απηώλ αλαθαιύπηνπλ θαη δηθαηνιν-
γνύλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπο).  
Πξνηείλεηαη επίζεο λα πξνεγεζεί ε δηδαζθαιία ηεο §2.5 (θέληξν ζπκκεηξίαο) θαη λα αθνινπζήζεη ε 
δηδαζθαιία ηεο §2.4 (ζπκκεηξία σο πξνο ζεκείν) κε ζθνπό λα πξνεγεζεί ην δηαηζζεηηθό κέξνο ηεο 
θεληξηθήο ζπκκεηξίαο θαη θαηόπηλ λα αθνινπζήζεη ην θαηαζθεπαζηηθό θαη ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. 
§2.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§ 2.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§ 2.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηηο εθαξκνγέο 1, 2 θαη 5 θαη ζηηο αζθήζεηο 1, 3, 4, 5, 7 θαη 9. 

§2.5 (Να διαηεθούν 2 ώρες) 
§2.4 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Πξνηείλεηαη λα δνζεί γηα δξαζηεξηόηεηα ε αλαθάιπςε θαη ε αηηηνιόγεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ παξαι-
ιεινγξάκκνπ, κε ηελ ζρεδίαζε δύν ίζσλ παξαιιεινγξάκκσλ ζε δύν δηαθνξεηηθά θύιια, πνπ ην 
έλα ζα είλαη δηαθαλέο ραξηί. 
§2.6 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Καηά ηελ δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο λα δηεπθξηληζηεί όηη δύν γσλίεο νξίδνληαη σο εληόο ελαιιάμ, ε-
ληόο θαη επί ηα απηά θηι., αλεμάξηεηα από ην αλ νη δύν επζείεο ε1 θαη ε2 (ηεκλόκελεο από κία ηξίηε 
επζεία), είλαη παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο ή όρη. Όκσο, κόλν όηαλ νη επζείεο ε1 θαη ε2 είλαη παξάιιειεο, 
νη παξαπάλσ γσλίεο ζα είλαη αληηζηνίρσο ίζεο, παξαπιεξσκαηηθέο θηι.  
 
Κεθάιαην 3ν (Να δηαηεζνύλ 8 ώξεο) 
§3.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)   

                                                 
1
 Οι έννοιερ ηος ιζοζκελούρ και ηος ιζόπλεςπος ηπιγώνος ηοςρ είναι γνωζηέρ από ηο Δημοηικό, ομοίωρ ηος παπαλληλο-

γπάμμος, ηος οπθογωνίος, ηος πόμβος και ηος ηεηπαγώνος. 
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Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελε παξάγξαθν, δηαθνξεηηθά κέζα αλαδεηθλύνπλ δηαθνξεηηθέο 
πηπρέο κηαο έλλνηαο. Σαπηόρξνλα, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο απηά απαηηνύλ θαη δηαθνξεηηθό βαζκό 
ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη θαηαλόεζεο θάπνησλ ελλνηώλ, εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ. 
Σα πξνγξάκκαηα δπλακηθήο γεσκεηξίαο επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη κία θαηαζθεπή 
κέζα από κία ζεηξά ελεξγεηώλ πνπ νξίδνληαη γεσκεηξηθά (π.ρ. θαηαζθεπή επζείαο παξάιιειεο 
πξνο κία άιιε, από ζεκείν εθηόο απηήο). Όηαλ ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηαζθεπήο, επηιέμνπκε 
θάπνην ζεκείν θαη ην ζύξνπκε, κε ηελ βνήζεηα ηνπ πνληηθηνύ, ην γεσκεηξηθό αληηθείκελν κεηαβάιιε-
ηαη, ελώ όιεο νη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή δηαηεξνύληαη. 
Έηζη, ε θαηαζθεπή βαζίδεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη κε βάζε ηηο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο θαη ηηο ηδηόηεηεο 
πνπ απνξξένπλ απ’ απηέο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζρήκαηνο δελ ζπκβαίλεη όηαλ ν καζεηήο έρεη 
δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην βαζηζκέλν ζε επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα ε αλάζεζε 
ζηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηξόπν (ή ηξόπνπο) λα ζρεδηάζνπλ ζε έλα πξόγξακκα δπλακηθήο γεσκε-
ηξίαο, έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν ην νπνίν λα κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη θαη  λα αληέρεη ζηελ δνθηκαζία 
ηνπ ζπξζίκαηνο ησλ θνξπθώλ, απαηηεί εθ κέξνπο ηνπο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ 
γεσκεηξηθώλ ηδηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έηζη ώζηε ην ηξίγσλν λα παξακέλεη η-
ζνζθειέο θάησ απ’ όιεο ηηο πεξηζηάζεηο. Η ζρεδίαζε ελόο ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ, βαζηζκέλε ζηηο 
κεηξήζεηο ησλ πιεπξώλ, δελ «αληέρεη» ζηελ δνθηκαζία ηνπ ζπξζίκαηνο, ελώ ε θαηαζθεπή ηζνζθε-
ινύο πνπ βαζίδεηαη π.ρ. ζηελ ηδηόηεηα ησλ ζεκείσλ ηεο κεζνθαζέηνπ «αληέρεη». Σαπηόρξνλα ε δπ-
λακηθή κεηαβνιή ηεο θαηαζθεπήο, ηνπο επηηξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ (κε θαηάι-
ιειεο δξαζηεξηόηεηεο θαη εξσηήζεηο) άιιεο ζρέζεηο, όπσο όηη ηα ηζόπιεπξα ηξίγσλα είλαη θαη ηζν-
ζθειή, ρσξίο όκσο λα ηζρύεη θαη ην  αληίζηξνθν. 
Πξνηείλεηαη λα δνζνύλ σο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ζπίηη, νη θαηαζθεπέο ζε έλα πξόγξακκα δπλακη-
θήο γεσκεηξίαο ηζνζθεινύο, ηζόπιεπξνπ θαη ζθαιελνύ ηξηγώλνπ, όπσο επίζεο νξζνγσλίνπ, ακ-
βιπγσλίνπ θαη νμπγσλίνπ, πνπ λα «αληέρνπλ» ζηελ δηαδηθαζία ζπξζίκαηνο2 θαη κε ζπδήηεζε ζηελ 
ηάμε, ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ καζεηώλ, κέζα από  θαηάιιειεο εξσηήζεηο, λα αλαδεηρζνύλ πηπρέο 
ησλ ππό δηαπξαγκάηεπζε ελλνηώλ ή λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο επόκελεο ελόηεηαο. 
§3.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ από ην Γεκνηηθό όηη ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη 180 , ελώ 

ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ηζνζθεινύο θαη ηνπ ηζνπιεύξνπ κπνξεί λα ηηο έρνπλ δηαπξαγκαηεπηεί ζε πξνεγνύ-
κελεο ελόηεηεο, όπσο έρεη πξνηαζεί. Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηα παξαδείγκαηα – ε-
θαξκνγέο θαη ζηηο αζθήζεηο 1, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9. Η άζθεζε 10 είλαη πνιύ δύζθνιε γη’ απηή ηελ ειη-
θία θαη αλ αληηκεησπηζηεί λα κε γίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ αιγεβξηθνύ ινγηζκνύ.   
§3.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Πξνηείλεηαη λα δνζνύλ θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο θαηαζθεπήο παξαιιεινγξάκκνπ, νξζνγσλίνπ 
θηι. ζε πξόγξακκα δπλακηθήο γεσκεηξίαο, κε βάζε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ §3.1. 
§3.4 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Σα πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο, εθηόο αλ δηαπξαγκαηεύηεθαλ κέξνο ηνπ 
ζε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο, όπσο έρεη πξνηαζεί. 
  

 

                                                 
2
 Απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για αςηή ηην δπαζηηπιόηηηα είναι οι μαθηηέρ να είναι εξοικειωμένοι με κάποιο ππόγπαμμα δς-

ναμικήρ γεωμεηπίαρ και να μποπούν να δοςλεύοςν αςηόνομα ζ’ αςηό.  


