
Α΄ Τάξη Γυµνασίου
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α

Ι. ∆ιδακτέα ύλη

Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαµπου Καλλιγά, Νικη-
φόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου, έκδοση 2012. 

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1ο: Οι φυσικοί αριθµοί 

1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασµός φυσικών αριθµών 
1.3 ∆υνάµεις φυσικών αριθµών   
1.4 Ευκλείδεια διαίρεση – ∆ιαιρετότητα

1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.∆. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθµού σε γινόµενο πρώτων παρα-
γόντων 

Κεφ. 2ο: Τα κλάσµατα   
2.1 Η έννοια του κλάσµατος  
2.2 Ισοδύναµα κλάσµατα
2.3 Σύγκριση κλασµάτων
2.4 Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασµάτων
2.5 Πολλαπλασιασµός κλασµάτων

2.6 ∆ιαίρεση κλασµάτων

Κεφ. 3ο: ∆εκαδικοί αριθµοί

3.1 ∆εκαδικά κλάσµατα, ∆εκαδικοί αριθµοί, ∆ιάταξη δεκαδικών αριθµών, Στρογγυλοποίηση
3.3 Υπολογισµοί µε τη βοήθεια υπολογιστή τσέπης

Κεφ. 4ο: Εξισώσεις και προβλήµατα 

4.1 Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις: α x β+ = , xα β− = , α x β− = , α x βΧ = , :α x β=  και

:xα β=

Κεφ. 5ο: Ποσοστά
5.1 Ποσοστά
5.2 Προβλήµατα µε ποσοστά

Κεφ. 6ο: Ανάλογα ποσά – Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
6.1 Παράσταση σηµείων στο επίπεδο
6.2 Λόγος δύο αριθµών – Αναλογία
6.3 Ανάλογα ποσά – Ιδιότητες αναλόγων ποσών
6.4 Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας
6.5 Προβλήµατα αναλογιών
6.6 Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Κεφ. 7ο: Θετικοί και Αρνητικοί Αριθµοί

7.1 Θετικοί και Αρνητικοί Αριθµοί (Ρητοί αριθµοί) – Η ευθεία των ρητών – Τετµηµένη σηµείου
7.2 Απόλυτη τιµή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών
7.3 Πρόσθεση ρητών αριθµών
7.4 Αφαίρεση ρητών αριθµών
7.5 Πολλαπλασιασµός ρητών αριθµών
7.6 ∆ιαίρεση ρητών αριθµών
7.7 ∆εκαδική µορφή ρητών αριθµών

ΜΕΡΟΣ Β΄
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Κεφ. 1ο: Βασικές γεωµετρικές έννοιες 

1.1 Σηµείο – Ευθύγραµµο τµήµα – Ευθεία – Ηµιευθεία – Επίπεδο – Ηµιεπίπεδο

1.2 Γωνία – Γραµµή – Επίπεδα σχήµατα – Ευθύγραµµα σχήµατα – Ίσα σχήµατα

1.3 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράµµων τµηµάτων – Απόσταση σηµείων – Μέσο ευ-
θυγράµµου τµήµατος

1.4 Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράµµων τµηµάτων
1.5 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – ∆ιχοτόµος γωνίας
1.6 Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες
1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισµα γωνιών

1.8 Παραπληρωµατικές και Συµπληρωµατικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες
1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο

1.10 Απόσταση σηµείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων
1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου
1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου

Κεφ. 2ο: Συµµετρία
2.1 Συµµετρία ως προς άξονα
2.2 Άξονας συµµετρίας
2.3 Μεσοκάθετος ευθυγράµµου τµήµατος
2.4 Συµµετρία ως προς σηµείο
2.5 Κέντρο συµµετρίας

2.6 Παράλληλες ευθείες που τέµνονται από µία άλλη ευθεία

Κεφ. 3ο: Τρίγωνα – Παραλληλόγραµµα – Τραπέζια
3.1 Στοιχεία τριγώνου – Άθροισµα γωνιών τριγώνου
3.2 Είδη τριγώνων – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου
3.3 Παραλληλόγραµµο – Ορθογώνιο – Ρόµβος – Τετράγωνο – Τραπέζιο – Ισοσκελές τραπέζιο

3.4 Ιδιότητες Παραλληλογράµµου – Ορθογωνίου – Ρόµβου – Τετραγώνου – Τραπεζίου – Ισο-
σκελούς τραπεζίου

ΙΙ. ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφάλαια 1ο, 2ο, 3ο (Φυσικοί αριθµοί, Κλάσµατα, ∆εκαδικοί)
Στο ∆ηµοτικό έχουν διδαχθεί τόσο οι έννοιες όσο και οι διαδικασίες που αναφέρονται στα κεφάλαια
αυτά. Έτσι, η διδασκαλία στην Α΄ Γυµνασίου πρέπει να έχει δύο στόχους:

1. Tην επανάληψη – υπενθύµιση εννοιών και διαδικασιών και

2. Tην εµβάθυνση σε κάποιες πλευρές που κρίνονται σηµαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη
των µαθηµατικών εννοιών. 

Πιο συγκεκριµένα πρέπει να έχει ως στόχους: 

� Την αντιµετώπιση εµποδίων και δυσκολιών που συναντούν οι µαθητές (π.χ. το γινόµενο δύο
αριθµών είναι πάντα µεγαλύτερο από τους παράγοντές του, οι δεκαδικοί αριθµοί είναι άλλο εί-
δος αριθµών απ’ ότι τα κλάσµατα).

� Την ανάπτυξη των ικανοτήτων των µαθητών να χρησιµοποιούν αναπαραστάσεις και να µετα-
βαίνουν από το ένα είδος στο άλλο (π.χ. αναπαράσταση στην ευθεία των αριθµών, οι γεωµε-
τρικές αναπαραστάσεις των κλασµάτων, οι δεκαδικοί και τα δεκαδικά κλάσµατα ως διαφορετι-
κές αναπαραστάσεις των ίδιων αριθµών).

� Την εµβάθυνση σε ιδιότητες των πράξεων και αλγοριθµικών διαδικασιών που υποστηρίζουν
τη µετάβαση από την αριθµητική στην άλγεβρα (π.χ. επιµεριστική και αντιµεταθετική ιδιότητα,
η αφαίρεση ως αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης κτλ.).

� Την εισαγωγή αλγεβρικών συµβόλων και τη νοηµατοδότηση τους µέσα από την ανάγκη διατύ-
πωσης σχέσεων και ιδιοτήτων (π.χ. ιδιότητες πράξεων), από την ανάγκη περιγραφής προβλη-
µάτων ή ποσοτήτων που είναι λεκτικά διατυπωµένες (π.χ. άσκηση 1 της §4.1), από την παρα-
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γωγή αλγεβρικών εκφράσεων που περιγράφουν γεωµετρικά ή αριθµητικά µοτίβα (π.χ. άσκηση
15 της §4.1, αλλά και γενίκευση του παραδείγµατος 3 της §1.1).

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η µείωση των ωρών, που θα αφιερωθούν για διδασκαλία των
τριών πρώτων κεφαλαίων, από 27 σε 18. 

Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 6 ώρες)
Να δοθεί έµφαση στα παρακάτω:
� Αναπαράσταση των αριθµών στην ευθεία.
� Κατανόηση και χρήση της επιµεριστικής ιδιότητας (παρ. 3 και ασκήσεις  6, 7 της §1.2).
� Υπολογισµοί δυνάµεων και κατανόηση των συµβολισµών (ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 8, 9 της §1.3).
� Εφαρµογή  της  προτεραιότητας  των  πράξεων  στον  υπολογισµό  αριθµητικών  παραστάσεων

(ασκήσεις 6, 7, 11 και 12 της §1.3).

� Ταυτότητα της ευκλείδειας διαίρεσης και χρήση των εννοιών «διαιρεί», «πολλαπλάσιο».

� Κριτήρια διαιρετότητας, ανάλυση ενός αριθµού σε γινόµενο πρώτων παραγόντων και εύρεση
Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.∆.

� Λεκτικά προβλήµατα που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο.

Κεφάλαιο 2ο (Να διατεθούν 8 ώρες)
Να δοθεί έµφαση στα παρακάτω:

� Έννοια κλάσµατος και οι διαφορετικές πτυχές της όπως µέρος του όλου, πηλίκο και λόγος (οι
εισαγωγικές δραστηριότητες της §2.1, ασκήσεις 1, 2, 3, σελ. 36, δραστηριότητα 2, σελ. 37 και
προβλήµατα αναγωγής στη µονάδα).

� Ισοδύναµα κλάσµατα και µετατροπές τους 

� Σύγκριση κλασµάτων µέσα από διαφορετικούς τρόπους (µετατροπή σε οµώνυµα, χρήση γεω-
µετρικών αναπαραστάσεων, χρήση προσεγγιστικών µεθόδων π.χ. σύγκριση µε τη µονάδα ή
µε ένα τρίτο αριθµό)

� ∆ιαδικασίες που συνδέονται εµµέσως µε την έννοια της πυκνότητας των ρητών (να επεκταθεί
το  παράδειγµα  4  στην  §2.3  στην  περίπτωση  παρεµβολής  περισσότερων  του  ενός
κλασµάτων).

� Ανάγκη  µετατροπής  ετερώνυµων  κλασµάτων σε  οµώνυµα  στην περίπτωση της πρόσθεσης
και  αφαίρεσης,  χρησιµοποιώντας  ασκήσεις  πράξεων  απλών  κλασµάτων  µε  παρονοµαστές
µέχρι το 10.

� Έννοια των πράξεων στα κλάσµατα και η εφαρµογή τους στην επίλυση προβληµάτων (π.χ. ότι

η έκφραση «τα  
2

5
 του  

3

8
» αποδίδεται αριθµητικά µε τον πολλαπλασιασµό  

2 3

5 8
Χ , ότι οι αντί-

στροφοι αριθµοί είναι αυτοί που έχουν γινόµενο  τη µονάδα, ότι το άθροισµα και η διαφορά
κλασµάτων  αναφέρεται στο  ίδιο  όλο,  ότι τα σύνθετα  κλάσµατα  εκφράζουν  τη  διαίρεση κλα-
σµάτων)

� Παραστάσεις  και προτεραιότητα πράξεων 

� ∆ιαφορετικές αναπαραστάσεις κλασµάτων (ευθεία, γεωµετρικά σχήµατα) 

Κεφάλαιο 3ο (Να διατεθούν 4 ώρες)
Η παράγραφος 3.2 δεν συµπεριλαµβάνεται στη διδακτέα ύλη. Όµως, στην διδασκαλία της παρα-
γράφου 3.3 να αναφερθεί ότι οι δυνάµεις των δεκαδικών ορίζονται µε τον ίδιο τρόπο και έχουν τις
ίδιες ιδιότητες µε εκείνες των δυνάµεων των φυσικών αριθµών.
Η παράγραφος 3.4 δεν συµπεριλαµβάνεται στη διδακτέα ύλη, αλλά θα συζητηθεί στην διδασκαλία
της παραγράφου 7.10.
Να δοθεί έµφαση στα παρακάτω:

� Ότι οι δεκαδικοί και τα δεκαδικά κλάσµατα είναι διαφορετικές αναπαραστάσεις των ίδιων αριθ-
µών

� Στη διαδικασία σύγκρισης δεκαδικών αριθµών και την τοποθέτησή τους στην ευθεία των πραγ-
µατικών αριθµών.

� Στον τρόπο  µε τον οποίο εκφράζεται η προτεραιότητα των πράξεων στον υπολογισµό µιας
παράστασης µε τον υπολογιστή τσέπης.

Σχετικά µε τις δυνάµεις, να συζητηθεί το γεγονός ότι µεταξύ δύο δυνάµεων µε ίδια βάση, µεγαλύτε-

ρη του 1, µεγαλύτερη είναι η δύναµη που έχει το µεγαλύτερο εκθέτη (π.χ. 2 3
2,52 (2,52) (2,52)< < ),
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ενώ συµβαίνει το αντίθετο, αν η βάση είναι µικρότερη του 1 (π.χ. 2 3
0, 22 (0,22) (0,22)> > ). Να γίνει

χρήση του υπολογιστή τσέπης.

Κεφάλαιο 4ο (Να διατεθούν 2 ώρες)
Η έννοια της εξίσωσης και η εύρεση της λύσης µε την αντίθετη – αντίστροφη πράξη έχει συζητηθεί
στην ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Επιπλέον, η επίλυση των εξισώσεων πρώτου βαθµού θα αντιµετωπισθεί ανα-
λυτικά στη Β΄ Γυµνασίου. Ο ρόλος του κεφαλαίου αυτού στην Α΄ Γυµνασίου είναι επαναληπτικός,
καθόσον οι µαθητές θα  χρησιµοποιήσουν  απλές εξισώσεις στην αντιµετώπιση  προβληµάτων σε
επόµενα κεφάλαια. 
§4.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να µην διδαχθούν οι έννοιες της ταυτότητας και της αδύνατης εξίσωσης. Να µην ζητείται η αποµνη-
µόνευση των λύσεων (τελευταία παράγραφος του «µαθαίνουµε»). Να δοθεί έµφαση στη µετατροπή
λεκτικών εκφράσεων σε µαθηµατικές (δραστηριότητες 1, 2, 3 και ασκήσεις 1, 2, 3), στην έννοια της
λύσης εξίσωσης (δραστηριότητα 4 και ασκήσεις 7, 8) και στην επίλυση εξίσωσης µόνο µε τον ορι-
σµό των πράξεων. Η άσκηση 15 µπορεί να συµβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης της αλγεβρικής
σκέψης και γι' αυτό να δοθεί στους µαθητές ως δραστηριότητα στην τάξη.

Κεφάλαιο 5ο (Να διατεθούν 3 ώρες)
Η έννοια του ποσοστού και προβλήµατα µε ποσοστά έχουν διδαχθεί στο ∆ηµοτικό. Το καινούριο
που υπάρχει είναι το πλαίσιο των προβληµάτων (π.χ. προβλήµατα µε τόκους, Φ.Π.Α.).

§5.1 (Να διατεθεί 1 ώρα) 
Να  δοθεί  έµφαση  στα  ποσοστά  ως  διαφορετικής  αναπαράστασης  των  δεκαδικών  και  των  κλα-
σµάτων, αλλά και να επισηµανθεί το γεγονός ότι δεν γράφονται όλα τα κλάσµατα µε ακρίβεια στη

µορφή ποσοστού (π.χ. ενώ 
3

0,75 75%
4

= = , είναι 
1

0,33... 33,33...%
3

= = ). Να δοθεί προτεραιότη-

τα σε ασκήσεις µετατροπής ποσοστών σε κλάσµατα και δεκαδικούς και αντίστροφα και σε απλά
προβλήµατα.
§5.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να γίνει διαπραγµάτευση µόνο απλών προβληµάτων τόκου, Φ.Π.Α. και προβληµάτων που αντιµε-
τωπίζει ο καταναλωτής.

Κεφάλαιο 6ο (Να διατεθούν 11 ώρες)
Οι έννοιες των ανάλογων και αντιστρόφως ανάλογων ποσών έχουν διδαχθεί στο ∆ηµοτικό. Το νέο
για τους µαθητές στην Α΄ Γυµνασίου είναι η εµπλοκή των µεταβλητών, η συµµεταβολή (χωρίς να γί-
νεται λόγος για συνάρτηση) και η παράσταση σε σύστηµα συντεταγµένων.
§6.1 (Να διατεθεί 1 ώρα) 
§6.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)
§6.3 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να επισηµανθεί ότι η ταυτόχρονη αύξηση (ή µείωση) δύο ποσών δεν αρκεί για να είναι ανάλογα
(π.χ. το βάρος των βρεφών και η ηλικία τους που περιγράφεται στη δραστηριότητα της σελ. 89, η
πλευρά και το εµβαδόν τετραγώνου κ.ο.κ.).
§6.4 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Όσον αφορά στις συναρτήσεις, ένας από τους σηµαντικότερους στόχους είναι η ικανότητα µετάβα-
σης από ένα είδος αναπαράστασης στο άλλο. Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιµο να γίνει διαπραγ-
µάτευση των ασκήσεων 3 και 4 στην τάξη.
§6.5 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να τονιστεί ότι η αριθµητική και η γραφική επίλυση του προβλήµατος 1 είναι ισοδύναµες και εξίσου
χρήσιµες. 
§6.6 (Να διατεθούν 2 ώρες)

Κεφάλαιο 7ο (Να διατεθούν 14 ώρες)
Το  περιεχόµενο  του  κεφαλαίου  είναι  εξολοκλήρου  νέο  για  τους  µαθητές,  αν  και  υπάρχει  άτυπη
γνώση των αρνητικών αριθµών (θερµοκρασία κτλ.) που µπορεί να αξιοποιηθεί.
§7.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)
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§7.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)

Το γεγονός ότι ο αντίθετος του 2−  είναι ο 2  ίσως είναι προφανές για τους µαθητές, αλλά δεν συµ-
βαίνει το ίδιο για τον αντίθετο ενός αριθµού α . Στην κατεύθυνση αυτή ίσως είναι αποτελεσµατική η

χρήση της ευθείας των αριθµών, όπου ο α  µπορεί να τοποθετηθεί τόσο δεξιά από το 0  (αν α  θετι-

κός), όσο και αριστερά του (αν  α  αρνητικός). Έτσι, µπορεί να αναδειχθεί το γεγονός ότι στην έκ-
φραση α−  το « − » δηλώνει τον αντίθετο του α , αλλά όχι το πρόσηµο. 
§7.3 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Για την εισαγωγή της πρόσθεσης θετικών και αρνητικών αριθµών, παράλληλα µε τη δραστηριότητα
του βιβλίου του µαθητή µπορεί να γίνει χρήση και της µετατόπισης πάνω στον άξονα: στο άθροι-
σµα δύο αριθµών, ο πρώτος προσθετέος δείχνει το σηµείο εκκίνησης πάνω στο άξονα, ενώ ο δεύ-
τερος δείχνει τη µετακίνηση (το πρόσηµό του την κατεύθυνση και η απόλυτη τιµή του την απόστα-
ση).
§7.4 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Μια πηγή δυσκολιών για τους µαθητές είναι η τριπλή σηµασία του συµβόλου «–»: ως πρόσηµο

(π.χ. στον αριθµό 2− ), ως δηλωτικό του αντίθετου (π.χ. στο ( )3− −  ή στο α− ) και ως σύµβολο της

αφαίρεσης  (π.χ.  στο  3 8− ).  Είναι  λοιπόν  χρήσιµο  να  γίνει  συζήτηση  στην  τάξη  µε  στόχο  την

ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης όλων αυτών των σηµασιών και την ευχέρεια στην µετάβαση από
τη µία σηµασία στην άλλη. Επιπλέον, ίσως χρειάζεται να ξαναγίνει συζήτηση για την έννοια  του
αντίθετου (βλ. την  §7.2). Επειδή στην απαλοιφή των παρενθέσεων εµφανίζονται δυσκολίες, καλό
είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος για την κατανόησή της από τους µαθητές. Ένας  τρόπος  να
αποδοθεί νόηµα στους κανόνες απαλοιφής παρενθέσεων είναι ο υπολογισµός µε δύο τρόπους των
αποτελεσµάτων (άσκηση 8). Ένας ακόµη τρόπος (ο οποίος είναι ίσως περισσότερο αποδοτικός) εί-
ναι η χρήση της επιµεριστικής ιδιότητας. Αυτό σηµαίνει ότι η απαλοιφή παρενθέσεων δεν θα διδα-
χθεί σε αυτή την παράγραφο αλλά στην επόµενη (βλ. παρακάτω)
§7.5 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Για την κατανόηση του πρόσηµου του γινοµένου δύο ρητών είναι καλό να χρησιµοποιηθεί η εισα-
γωγική δραστηριότητα του βιβλίου.
Εδώ προτείνεται να διδαχθεί και η απαλοιφή παρενθέσεων, µε τη χρήση της επιµεριστικής ιδιότη-
τας. Αυτό θα επιτρέψει την κατανόηση και αιτιολόγηση των κανόνων. Για παράδειγµα, η έκφραση

( )2 5− −  µπορεί να σηµαίνει

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )(2 5) 1 2 5 1 2 1 5 ( 2) ( 5) 2 5Χ Χ Χ− − = − + + − = − + + − − = − + + = − +ι ωλ ϋ
και αυτό µπορεί να γενικευθεί και σε παραστάσεις µε µεταβλητές, (π.χ. ( ) ...α β− − = ). Βέβαια, θα

πρέπει να προηγηθεί µια συζήτηση για να εξηγηθεί ότι ο αντίθετος ενός αριθµού είναι το γινόµενό

του  µε  το  1− ,  πράγµα  που  µπορεί  να  γίνει  µέσω  παραδειγµάτων,  όπως  ( ) ( )1 2 2Χ− + = − ,

( ) ( )1 5 5Χ− − = +  κ.ο.κ.

§7.6 (Να διατεθούν 2 ώρες)
§7.7 (Να διατεθεί 1 ώρα)
§ 7.8, 7.9 και 7.10 (Θα διδαχθούν στη Β΄ Γυµνασίου).

ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 24 ώρες)
Στην εισαγωγή γεωµετρικών εννοιών χρειάζεται να δοθεί έµφαση στο να µπορούν οι µαθητές να τις
αναγνωρίζουν, να τις περιγράφουν (άτυπα ή τυπικά) και να τις αναπαριστάνουν.
§1.1  (Να διατεθούν 2 ώρες)
§1.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Η έννοια της γωνίας είναι γνωστή στους µαθητές από το ∆ηµοτικό αλλά δηµιουργεί αρκετές δυσκο-
λίες. Ο τυπικός ορισµός της εισάγεται πρώτη φορά αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία από τους
µαθητές, ώστε να µπορούν οι ίδιοι να τον κατανοήσουν και να τον περιγράψουν. Η δε αναγνώριση
γωνιών µέσα σε σχήµατα είναι µια πιο απαιτητική γνωστική λειτουργία απ’ ότι η αναγνώριση µεµο-
νωµένων γωνιών. 
Η δραστηριότητα 2 προτείνεται να αντικατασταθεί µε µία απλούστερη. 
§1.3  (Να διατεθούν 2 ώρες)
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Η έννοια της µέτρησης, η σύγκριση τµηµάτων, οι διαφορετικοί τρόποι σύγκρισης (µε διαβήτη ή µε
µέτρηση), η διαφοροποίηση ανάµεσα στο ευθύγραµµο τµήµα και στο µήκος του, η έννοια της µο-
νάδας µέτρησης (άτυπη, τυποποιηµένη), η προσεγγιστική φύση της διαδικασίας της µέτρησης, η
χρήση των οργάνων µέτρησης, ο τρόπος µεταβολής του αποτελέσµατος της µέτρησης όταν χρησι-
µοποιούµε πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια µιας αρχικής µονάδας είναι απαραίτητα στοιχεία που
πρέπει  να κατανοηθούν από τους µαθητές. 
§1.4 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Προτείνεται να γίνεται επιλογή κάποιων ασκήσεων από τις 5, 6, 7, 9, 10 και 11, διότι έχουν παρεµ-
φερές περιεχόµενο. Η άσκηση 8 είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς απαιτεί παράλληλα ο µαθητής να
κάνει συσχετίσεις, να σχεδιάζει, να πειραµατίζεται και να αναθεωρεί τις επιλογές του. Προτείνεται
λοιπόν αν θα γίνει να αντιµετωπιστεί στην τάξη µέσα από συζήτηση.
§1.5 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Οι µαθητές έχουν γνωρίσει τις άλλες έννοιες στο ∆ηµοτικό, εκτός από την έννοια της διχοτόµου γω-
νίας, όµως αντιµετωπίζουν δυσκολίες σχετικά µ’ αυτές. Συγκεκριµένα συγχέουν ποιό ακριβώς είναι
το γεωµετρικό αντικείµενο που µετριέται (η γωνία) µε άλλα και/ή τις µετρήσεις τους, όπως τα µήκη
των τµηµάτων που είναι οι πλευρές της γωνίας, την επιφάνεια ανάµεσα στις ηµιευθείες κλπ. Επί-
σης ταυτίζουν το γεωµετρικό αντικείµενο (γωνία) µε την µέτρησή του (µέτρο της γωνίας).
Προτείνεται η σύγκριση γωνιών να γίνεται και µε την χρήση διαφανούς χαρτιού (παραδείγµατα 1, 2
και άσκηση 6) και όχι αποκλειστικά και µόνο µέσω του µέτρου τους µε την µέτρηση µε µοιρογνω-
µόνιο. Γενικά, διαφορετικά µέσα αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές των εννοιών που διαπραγµα-
τευόµαστε. Για παράδειγµα, η εύρεση - κατασκευή της διχοτόµου µιας γωνίας (σελ. 167) µε δίπλω-
ση του χαρτιού αναδεικνύει την ισότητα των γωνιών αλλά και την διχοτόµο ως άξονα συµµετρίας,
ενώ η κατασκευή µε το µοιρογνωµόνιο αναδεικνύει την ισότητα των γωνιών µέσω του µέτρου τους.
§1.6 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Το περιεχόµενο της ενότητας είναι γνωστό στους µαθητές από το ∆ηµοτικό, εκτός από την µηδενι-
κή, την ευθεία, την µη κυρτή και την πλήρη γωνία. 
Παρόλα αυτά η έννοια της καθετότητας µπορεί να µην έχει κατακτηθεί από πολλούς µαθητές και
µια από τις συνηθισµένες δυσκολίες που έχουν είναι η αναγνώριση της καθετότητας σε ευθείες που
δεν έχουν τον συνήθη οριζόντιο και κατακόρυφο προσανατολισµό. Κάποιες από τις αιτίες αυτής της
δυσκολίας είναι ο τρόπος προσανατολισµού των σχηµάτων στα σχολικά βιβλία (π.χ. ορθογώνια ή
τετράγωνα µε πλευρές παράλληλες προς τις ακµές των σελίδων του βιβλίου), οι παραστάσεις που
έχουν από το περιβάλλον γύρω τους (π.χ. οριζόντιος και κατακόρυφος προσανατολισµός των κου-
φωµάτων των σπιτιών, των παραθύρων κλπ), αλλά και από τον τρόπο προσανατολισµού των σχη-
µάτων στον πίνακα, κατά την διδασκαλία. Το φαινόµενο αυτό δεν περιορίζεται µόνον στην έννοια
της καθετότητας αλλά επεκτείνεται και στην αναγνώριση σχηµάτων π.χ. δεν αναγνωρίζουν ως τρί-
γωνο κάποιο  «µακρόστενο» στο οποίο µία πλευρά είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τις άλλες. Θα
πρέπει ο διδάσκων, λαµβάνοντας υπόψη τα προηγούµενα, να εµπλουτίζει την ποικιλία των σχη-
µάτων που χρησιµοποιεί κατά την διάρκεια της διδασκαλίας.
Κατά την διδασκαλία του παραδείγµατος 1 (σελ. 171) η διαπίστωση της καθετότητας να γίνει εκτός
από την δίπλωση και µε την χρήση γνώµονα.
Προτείνεται ο διδάσκων να κάνει κάποια επιλογή στις ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7 λόγω παρεµφερούς
περιεχοµένου.
§ 1.7 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Οι έννοιες είναι νέες για τους µαθητές. Να αναφερθεί η έννοια της διαφοράς δύο γωνιών. Να δοθεί
προτεραιότητα κατά σειρά στις ασκήσεις 1, 4 (περιπτώσεις 3 και 2) και 3 και να εµπλουτισθούν οι
ασκήσεις µε ερωτήµατα για τον προσδιορισµό της γωνίας που είναι το άθροισµα των ζευγαριών
των εφεξής που βρίσκουν οι µαθητές, όπως και ερωτήµατα προσδιορισµού της διαφοράς δύο γω-
νιών.
§ 1.8 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Οι έννοιες είναι νέες για τους µαθητές. Να µην διδαχθεί η εφαρµογή 5 της σελίδας 178. Στα παρα-
δείγµατα 1 και 2 να διευκρινιστεί ότι δύο γωνίες µπορεί να είναι παραπληρωµατικές ή συµπληρω-
µατικές χωρίς να είναι εφεξής. 
§ 1.9 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Η έννοια της παραλληλίας είναι γνωστή στους µαθητές από το ∆ηµοτικό. Προτείνεται να δοθεί ως
άσκηση ο σχεδιασµός ενός παραλληλογράµµου (είναι γνωστή έννοια από το ∆ηµοτικό) µε στοιχεία
που θα καθορίσει ο διδάσκων.
§ 1.10 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
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Προτείνεται ο διδάσκων να κάνει κάποια επιλογή  στις ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7 λόγω παρεµφερούς
περιεχοµένου.
§ 1.11 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Λόγω εξαίρεσης από την διδακτέα ύλη της επόµενης παραγράφου οι εφαρµογές 2 και 3 της §1.12
θα διδαχθούν σε αυτή την παράγραφο, µαζί µε την εφαρµογή της σελ. 189. Ο διδάσκων θα µπο-
ρούσε να ζητήσει οι κατασκευές να γίνουν σε ένα πρόγραµµα δυναµικής γεωµετρίας και µε κατάλ-
ληλες  δραστηριότητες  και ερωτήσεις οι µαθητές  να  διερευνήσουν  π.χ.  τις  συνθήκες  κατασκευής
ενός τριγώνου, όταν δίνονται τρία ευθύγραµµα τµήµατα (εφαρµογή, σελ. 189, δραστηριότητα για το
σπίτι, αριθ. 2).
§ 1.13 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Το περιεχόµενο της ενότητας είναι νέο για τους µαθητές.

Κεφάλαιο 2ο (Να διατεθούν 12 ώρες)
Γενικά για την διδασκαλία του κεφαλαίου 2 ενδείκνυται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, πα-
ράλληλα µε τη χρήση άλλων µέσων (όπως το διαφανές χαρτί, τα γεωµετρικά όργανα κτλ.) µε σκο-
πό όχι µόνο την κατασκευή συµµετρικών σχηµάτων αλλά και την κατανόηση και την αξιοποίηση
των ιδιοτήτων της συµµετρίας. 
Προτείνεται να προηγηθεί η διδασκαλία της §2.2 (άξονας συµµετρίας) και να ακολουθήσει η διδα-
σκαλία της §2.1 (συµµετρία ως προς άξονα) µε σκοπό να προηγηθεί το διαισθητικό µέρος της αξο-
νικής συµµετρίας και κατόπιν να ακολουθήσει το κατασκευαστικό και τα συµµετρικά σχήµατα.
Να επισηµανθεί ότι η ταύτιση των δύο µερών του σχήµατος, όπως αυτό χωρίζεται από τον άξονα
συµµετρίας και η δίπλωση του σχήµατος κατά το µήκος αυτού, σηµαίνει την ισότητα των δύο µε-
ρών και προτείνεται  να  δοθούν  για ανακάλυψη  και αιτιολόγηση  οι ιδιότητες  του  ισοσκελούς  τρι-
γώνου1 (δεν θα αναφέρονται σε ύψος, διάµεσο και διχοτόµο του τριγώνου ως προς την βάση, αλλά
θα συνάγουν ότι ο άξονας συµµετρίας διχοτοµεί την γωνία που είναι απέναντι από την βάση, τέµνει
κάθετα την βάση κτλ.), του ισόπλευρου, του ορθογωνίου, του ρόµβου και του τετραγώνου (οι µαθη-
τές τα σχεδιάζουν σε διαφανές  χαρτί ή τους  δίνονται έτοιµα τα σχήµατα και µε την χάραξη  των
αξόνων συµµετρίας και την δίπλωση των σχηµάτων κατά µήκος αυτών ανακαλύπτουν και δικαιολο-
γούν τις ιδιότητες τους). 
Προτείνεται επίσης να προηγηθεί η διδασκαλία της §2.5 (κέντρο συµµετρίας) και να ακολουθήσει η
διδασκαλία της §2.4 (συµµετρία ως προς σηµείο) µε σκοπό να προηγηθεί το διαισθητικό µέρος της
κεντρικής συµµετρίας και κατόπιν να ακολουθήσει το κατασκευαστικό και τα συµµετρικά σχήµατα.
§ 2.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)
§ 2.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)
§ 2.3 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στις εφαρµογές 1, 2 και 5 και στις ασκήσεις 1, 3, 4, 5, 7 και 9.
§ 2.5 (Να διατεθούν 2 ώρες)
§ 2.4 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Προτείνεται να δοθεί για δραστηριότητα η ανακάλυψη και η αιτιολόγηση των ιδιοτήτων του παραλ-
ληλογράµµου, µε την σχεδίαση δύο ίσων παραλληλογράµµων σε δύο διαφορετικά φύλλα, που το
ένα θα είναι διαφανές χαρτί.
§ 2.6 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Κατά  την  διδασκαλία  της  ενότητας  να  διευκρινιστεί  ότι  δύο  γωνίες  ορίζονται  ως  εντός  εναλλάξ,
εντός και επί τα αυτά κτλ., ανεξάρτητα από το αν οι δύο ευθείες ε1 και ε2 (τεµνόµενες από µία τρίτη
ευθεία), είναι παράλληλες µεταξύ τους ή όχι. Όµως, µόνο όταν οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες,
οι παραπάνω γωνίες θα είναι αντιστοίχως ίσες, παραπληρωµατικές κτλ. 

Κεφάλαιο 3ο (Να διατεθούν 8 ώρες)
§ 3.1 (Να διατεθούν 2 ώρες) 
Όπως  αναφέρθηκε  σε  προηγούµενη  παράγραφο,  διαφορετικά  µέσα  αναδεικνύουν  διαφορετικές
πτυχές µιας έννοιας. Ταυτόχρονα, σε κάποιες περιπτώσεις αυτά απαιτούν και διαφορετικό βαθµό
συνειδητοποίησης και κατανόησης κάποιων εννοιών, εκ µέρους των µαθητών.
Τα προγράµµατα δυναµικής γεωµετρίας επιτρέπουν στο χρήστη να δηµιουργήσει µία κατασκευή
µέσα  από  µία  σειρά  ενεργειών  που  ορίζονται  γεωµετρικά  (π.χ.  κατασκευή  ευθείας  παράλληλης
προς µία άλλη, από σηµείο εκτός αυτής). Όταν στο αποτέλεσµα αυτής της κατασκευής, επιλέξουµε

1 Οι έννοιες του ισοσκελούς και του ισόπλευρου τριγώνου τους είναι γνωστές από το ∆ηµοτικό, οµοίως του παραλληλο-

γράµµου, του ορθογωνίου, του ρόµβου και του τετραγώνου.
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κάποιο σηµείο και το σύρουµε, µε την βοήθεια του ποντικιού, το γεωµετρικό αντικείµενο µεταβάλλε-
ται,  ενώ  όλες  οι γεωµετρικές σχέσεις  που  χρησιµοποιήθηκαν  κατά  την  κατασκευή  διατηρούνται.
Έτσι, η κατασκευή βασίζεται και συµπεριφέρεται µε βάση τις γεωµετρικές σχέσεις και τις ιδιότητες
που απορρέουν απ’ αυτές. Αυτή η συµπεριφορά του σχήµατος δεν συµβαίνει όταν ο µαθητής έχει
δηµιουργήσει ένα σχέδιο βασισµένο  σε επιφανειακά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα  η ανάθεση
στους µαθητές να βρουν τρόπο (ή τρόπους) να σχεδιάσουν σε ένα πρόγραµµα δυναµικής γεωµε-
τρίας, ένα ισοσκελές τρίγωνο το οποίο να µπορεί να µεταβάλλεται και να αντέχει στην δοκιµασία
του συρσίµατος των κορυφών, απαιτεί εκ µέρους τους τη συνειδητοποίηση και την κατανόηση των
γεωµετρικών ιδιοτήτων που θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν έτσι ώστε το τρίγωνο να παραµένει
ισοσκελές κάτω απ’ όλες τις περιστάσεις. Η σχεδίαση ενός ισοσκελούς τριγώνου, βασισµένη στις
µετρήσεις των πλευρών, δεν «αντέχει» στην δοκιµασία του συρσίµατος, ενώ η κατασκευή ισοσκε-
λούς που βασίζεται π.χ. στην ιδιότητα των σηµείων της µεσοκαθέτου «αντέχει». Ταυτόχρονα η δυ-
ναµική µεταβολή της κατασκευής, τους επιτρέπει να διερευνήσουν και να κατανοήσουν (µε κατάλ-
ληλες δραστηριότητες και ερωτήσεις) άλλες σχέσεις, όπως ότι τα ισόπλευρα τρίγωνα είναι και ισο-
σκελή, χωρίς όµως να ισχύει και το αντίστροφο.
Προτείνεται να δοθούν ως δραστηριότητες για το σπίτι, οι κατασκευές σε ένα πρόγραµµα δυναµι-
κής γεωµετρίας ισοσκελούς, ισόπλευρου και σκαληνού τριγώνου, όπως επίσης ορθογωνίου, αµ-
βλυγωνίου και οξυγωνίου, που να «αντέχουν» στην διαδικασία συρσίµατος2 και µε συζήτηση στην
τάξη, των προσεγγίσεων των µαθητών, µέσα από  κατάλληλες ερωτήσεις, να αναδειχθούν πτυχές
των υπό διαπραγµάτευση εννοιών ή να αποτελέσουν την βάση προβληµατισµού για την ανάπτυξη
της επόµενης ενότητας.
§ 3.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)

Οι µαθητές γνωρίζουν από το ∆ηµοτικό ότι το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180
o , ενώ

τις ιδιότητες του ισοσκελούς και του ισοπλεύρου µπορεί να τις έχουν διαπραγµατευτεί σε προηγού-
µενες ενότητες, όπως έχει προταθεί. Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στα παραδείγµατα –
εφαρµογές και στις ασκήσεις 1, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Η άσκηση 10 είναι πολύ δύσκολη γι’ αυτή την
ηλικία και αν αντιµετωπιστεί να µη γίνει µε τη βοήθεια του αλγεβρικού λογισµού.  
§ 3.3 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Προτείνεται να δοθούν κατάλληλες δραστηριότητες κατασκευής παραλληλογράµµου, ορθογωνίου
κτλ. σε πρόγραµµα δυναµικής γεωµετρίας, µε βάση αυτά που αναφέρθηκαν στην §3.1.
§ 3.4 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Τα περιεχόµενο της ενότητας είναι νέο για τους µαθητές, εκτός αν διαπραγµατεύτηκαν µέρος του
σε προηγούµενες ενότητες, όπως έχει προταθεί.
 

2 Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή την δραστηριότητα είναι οι µαθητές να είναι εξοικειωµένοι µε κάποιο πρόγραµµα δυνα-

µικής γεωµετρίας και να µπορούν να δουλεύουν αυτόνοµα σ’ αυτό. 
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