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Απαραίτητες 

εισαγωγικές έννοιες 

 

1. Να διακρίνει τα µεγέθη σε µονόµετρα – διανυσµατικά, 

θεµελιώδη - παράγωγα 

2. Να γνωρίζει τα θεµελιώδη µεγέθη στο S.I. καθώς και 

τις µονάδες τους  

3. Να αναγνωρίζει µερικά προθέµατα µονάδων (πχ c, m, 

µ, k, M, G και να τα χρησιµοποιεί στα πολλαπλάσια και 

υποπολλαπλάσια των µονάδων µήκους µάζας χρόνου 

4. Να µετρά µήκος, χρόνο, µάζα, δύναµη και να 

υπολογίζει, εµβαδό γεωµετρικών και ακανόνιστων 

επίπεδων επιφανειών, όγκο µη γεωµετρικών σωµάτων 

5. Να µετρά όγκο και να υπολογίζει τον όγκο ενός υγρού 

και ενός στερεού σώµατος 

6. Να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εισαγωγής του 

µεγέθους πυκνότητα, να την ορίζει και να ανακαλύπτει 

τις µονάδες µέτρησης της 

7. Να υπολογίζει την πυκνότητα ενός σώµατος µετρώντας 

τη µάζα και τον όγκο της 

8. Να ορίζει γενικά τη µεταβολή και ρυθµό µεταβολής 

ενός µεγέθους 

9. Να χαράσσει από πίνακα τιµών γραφικές παραστάσεις 

σε κατάλληλους άξονες και να υπολογίζει την κλίση 

ευθείας 

• Ενηµέρωση για την ύλη.  

• Γνωριµία µε το εργαστήριο 

• Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου 

• ∆ιαγνωστική Αξιολόγηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  

• Ορισµένοι στόχοι µπορεί να παραληφθούν αν από την 

διαγνωστική αξιολόγηση φαίνεται να έχουν επιτευχθεί 

•  Ο 4
ος

, 5
ος 

 και 7
ος

 διδακτικος στόχος  µπορούν να 

επιτευχθούν µόνο πειραµατικά και ως εκ τούτου 

κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η 

πραγµατοποίηση της 1
ης

 εργαστηριακής άσκησης  

• Για την επίτευξη του στόχου 9 να αξιοποιηθούν οι 

δραστηριότητες 1και 2 (σελ 31) του σχολικού βιβλίου 
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1.1 

Ευθύγραµµη κίνηση 

1. Να προσδιορίζει τη θέση ενός σώµατος και τη χρονική 

στιγµή ενός συµβάντος και να αναφέρει παραδείγµατα 

από την καθηµερινή ζωή 

2. Από έναν πίνακα πειραµατικών τιµών (x-t) οµαλής 

κίνησης να σχεδιάζει το διάγραµµα (x-t) και να 

υπολογίζει την ταχύτητα 

3. Να αποδίδει γραφικά τα µεγέθη θέση, ταχύτητα και 

επιτάχυνση στην οµοιόµορφα µεταβαλλόµενη κίνηση 

4. Να συµπεραίνει µέσα από µετρήσεις για την ποιοτική 

σχέση µεταξύ επιτάχυνσης - χρόνου και µήκους 

διαδροµής-χρόνου στην ευθύγραµµη οµοιόµορφα 

µεταβαλλόµενη κίνηση 

5. Να εφαρµόζει τους «νόµους» της κίνησης σε φαινόµενα 

καθηµερινής ζωής (πχ οδική ασφάλεια) 

6. Να χρησιµοποιεί µε ευχέρεια τις µονάδες 

7. Όπως αναγράφονται στο βιβλίο του καθηγητή  (σελ. 

66 – 68,69 – 70 – 71 ) 

 

• Για την επίτευξη των στόχων να αξιοποιηθούν οι 

δραστηριότητες στις σελίδες: 37 – 38 – 39,40 – 42 – 47 

-48 – 51 – 56 – 57 του σχολικού βιβλίου 

• Να δοθεί έµφαση στην διάκριση: «Μετατόπιση» - 

«∆ιάστηµα» και «χρονική στιγµή» – «χρονική 

διάρκεια» (βλ και στόχους 5,6 σελ 66 βιβλίο 

καθηγητή) 

• Προσοχή στην σύγχυση που εµφανίζεται στους 

µαθητές µεταξύ «ταχύτητας» - «∆ύναµης» 

• Ο 4
ος
διδακτικος στόχος  µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη 

και υποχρεωτική η πραγµατοποίηση της 2
ης

 

εργαστηριακής άσκησης έστω και υπό µορφή 

επίδειξης 

• Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία προς αξιολόγηση ή µη 

επίτευξης των στόχων (βλ σελ 71 βιβλίο καθηγητή) της 

ενότητας 1.1.9 

• Ανάθεση συνθετικής εργασίας µε τίτλο: «Ιστορική 

επισκόπηση της ανάπτυξης των νόµων της 

Κινηµατικής» µε αξιοποίηση του ενθέτου: Το θεώρηµα 

MERTON. Σελ. 59-60 του σχολικού βιβλίου 

• Από τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου να επιλεγούν 

όσες σχετίζονται µε τους αναφερόµενους στόχους µε 

έµφαση σε πραγµατικές καταστάσεις (βλ στόχο 5) 

αποφεύγοντας τον φορµαλισµό. 
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1.2.1 

Η έννοια της δύναµης 

1.3.1 

Τρίτος νόµος του 

Νεύτωνα.  

Νόµος ∆ράσης - 

Αντίδρασης 

1.3.2 

∆υνάµεις από επαφή 

και από απόσταση 

 

1. Να αναγνωρίζει και να προσδιορίζει τις δυνάµεις οι 

οποίες προκαλούν µετατοπίσεις, παραµορφώσεις κλπ 

στην καθηµερινή ζωή 

2. Να οριοθετεί και να κατονοµάζει το σύστηµα σε σχέση 

µε το εκάστοτε περιβάλλον 

3. Να σχεδιάζει τις δυνάµεις που ασκούνται σε ένα σώµα 

από το περιβάλλον προσδιορίζοντας το σηµείο 

εφαρµογής, το µέτρο, τη διεύθυνση και τη φορά 

(διανυσµατικός χαρακτήρας του µεγέθους) 

4. Να συσχετίζει τον 3
ο
 νόµο του Νεύτωνα µε την έννοια 

της αλληλεπίδρασης 

5. Όπως αναγράφονται στο βιβλίο του καθηγητή  (σελ 

86,87) 

• Μετά την εισαγωγή της έννοιας της δύναµης,(ενότητα 

1.2.1) να επιδιωχθεί να επιτευχθούν οι στόχοι 1,2,3,4  

που αντιστοιχούν στις  ενότητες 1.3.1 και 1.3.2 και να 

δοθεί έµφαση στον σχεδιασµό δυνάµεων που 

ασκούνται σ΄ένα σώµα από το περιβάλλον 

• Για την κατανόηση και εφαρµογή του 3ου νόµου 

του Νεύτωνα να επισηµανθεί ότι οι δυνάµεις 

εµφανίζονται πάντα σε ζεύγη  

• Για την επίτευξη του στόχου 3: βλ «Μια πρόταση 

εποικοδοµητικής διδασκαλίας για τις δυνάµεις»  

Σεµινάριο 07-08 (http://blogs.sch.gr/psaranto) 

• Για την επίτευξη των στόχων να αξιοποιηθεί η 

δραστηριότητα της σελίδας: 112 του σχολικού 

βιβλίου 

• Νόµος του Hooke (εργαστηριακή άσκηση) 

• Προσοχή στις αριστοτελικές απόψεις των 

µαθητών για τη δύναµη 
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1.2.2 Σύνθεση 

συγγραµικών δυνάµεων 

1.3.3 Σύνθεση 

δυνάµεων στο επίπεδο 

1.3.4 Ανάλυση δύναµης 

σε συνιστώσες 

1.3.5 Σύνθεση πολλων 

οµοεπιπέδων δυνάµεων 

1. Να διακρίνει τις συγγραµικές δυνάµεις από τις µη 

συγγραµικές 

2. Να εφαρµόζει τις συµβάσεις και τους κανόνες 

υπολογισµού της συνισταµένης συγγραµικών δυνάµεων 

3. Να προσδιοριορίζει τη συνισταµένη δύο συντρεχουσών 

δυνάµεων γραφικά  

4. Να προσδιορίζει τη συνισταµένη δύο συντρεχουσών 

δυνάµεων καθέτων µεταξύ τους 

5. Να αναλύει δύναµη σε συνιστώσες 

6. Να εφαρµόζει την αναλυτική µεθοδο στην σύνθεση 

πολλών οµοεπιπέδων δυνάµεων 

• Για την επίτευξη των στόχων να αξιοποιηθούν οι 

δραστηριότητες των σελίδων: 78,79 και 114   του 

σχολικού βιβλίου 

• Ο 4
ος

 στόχος περιλαµβάνεται και στο ΑΠΣ της Β 

Γυµνασίου 

• Η εξέλιξη των ιδεών για τα αίτια της κίνησης των 

σωµάτων. Από τον Αριστοτέλη ως το Νεύτωνα 

(Συνθετική εργασία) 
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1,2.3  

Ο πρώτος νόµος του 

Νεύτωνα 

1.3.6 

Ισορροπία οµοεπιπέδων 

δυνάµεων 

1. Να υιοθετεί την άποψη ότι σε συνθήκες έλλειψης 

τριβών, η δυσκολία αλλαγής της κινητικής κατάστασης 

των σωµάτων οφείλεται στην αδράνεια 

2. Να διατυπώνει µε σύµβολα και λεκτικά το 1
ο
 νόµο του 

Νεύτωνα και να τον εφαρµόζει σε φυσικά φαινόµενα 

της καθηµερινής ζωής 

3. Να ερµηνεύει ή και να προβλέπει την εξέλιξη της 

κίνησης ενός σώµατος µε βάση την αρχική του κινητική 

κατάσταση και τη συνισταµένη των δυνάµεων που 

ασκούνται σ΄αυτό 

4. Να αναγνωρίζει την αδράνεια σε φαινόµενα της 

καθηµερινής ζωής 

5. Να ορίζει τις συνθήκες ισορροπίας ενός σώµατος  και 

να τις εφαρµόζει στην επίλυση προβληµάτων 

 

• Για την επίτευξη του 1
ου

 στόχου βλ βλ «Μια πρόταση 

εποικοδοµητικής διδασκαλίας για τις δυνάµεις»  

Σεµινάριο 07-08 (http://blogs.sch.gr/psaranto) 

• Για την επίτευξη του 2
ου

 και 4
ου

 στόχου να 

πραγµατοποιηθεί η δραστηριότητα στη σελίδα 83 του 

σχολικού βιβλίου 

• Ωριαία γραπτή δοκιµασία Α΄Τετραµήνου 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

•  
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1.2.4 

Ο δεύτερος νόµος του 

Νεύτωνα 

1.2.5 – 1.2.6 

Η έννοια του βάρους – 

της µάζας 

1,2.7 

Η ελεύθερη πτώση των 

σωµάτων 

1. Να διατυπώνει µε σύµβολα και λεκτικά το 2
ο
 νόµο του 

Νεύτωνα και να τον εφαρµόζει σε φυσικά φαινόµενα 

της καθηµερινής ζωής 

2. Να προσδιορίζει την αδρανειακή µάζα ενός σώµατος 

και να γνωρίζει ότι σταθερή ολική δύναµη προκαλεί 

οµοιόµορφα µεταβαλλόµενη κίνηση 

3. Ν διερευνά τη σχέση ΣF = ma και να διακρίνει τις 

διάφορες περιπτώσεις που µπορεί να προκύψουν 

4. Να εφαρµόζει τον θεµελιώδη νόµο της µηχανικής στην 

επίλυση προβληµάτων 

5. Όπως αναγράφονται στο βιβλίο του καθηγητή  (σελ 

80,82) 

 

• Ο στόχος: «Να σχεδιάζει και να εκτελεί απλά 

πειράµατα για τον προσδιορισµό κινητικών µεγεθών» 

όπως αναφέρεται στο ΑΠΣ και ο 3
ος

 στόχος σελ 82 

στο βιβλίο καθηγητή που αντιστοιχούν στην ενότητα 

1.2.8 του σχολικού βιβλίου να µην καταβληθεί 

προσπάθεια να επιτευχθούν 

• Για την επίτευξη των στόχων να αξιοποιηθεί η 

δραστηριότητα τηςσελίδας: 91 και τα ένθετα σελ 93-

97 του σχολικού βιβλίου 

• Ερωτήσεις ασκήσεις και επιµέρους ερωτήµατα να 

συνδέονται µε  τους αναφερόµενους  διδακτικούς 

στόχους 
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1 

ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΕΝΝΟΙΕΣ 

Όπως αναγράφονται στο σχολικό 

βιβλίο (σελ 1) 

 

• Ενηµέρωση για την ύλη. Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου 

• Γνωριµία µε το εργαστήριο. Κανόνες ασφαλείας εργαστηρίου 

• ∆ιαγνωστική Αξιολόγηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ). Ανάλογα των αποτελεσµάτων 

της διαγνωστικής αξιολόγησης µερικοί στόχοι µπορούν να παραληφθούν 

• Ο τελευταίος στόχος: « Να εκφράζει ποσοτικά .... που την επηρεάζουν» θα 

επιδιωχθεί να επιτευχθεί στο 4
ο
 Κεφάλαιο πριν από την παράγραφο 4.3. 

• 1
η
 εργαστηριακή άσκηση (Χυµικά φαινόµενα)  
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2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

∆ΕΣΜΟΙ 

Όπως αναγράφονται στο σχολικό 

βιβλίο (σελ 41) 
• Στην επίτευξη του τελευταίου στόχου: «Να µιλάς και να γράφεις τη γλώσσα της 

Χυµείας των ανοργάνων ενώσεων» η ονοµατολογία να µην γίνει αυτοσκοπός και 

να δοθεί έµφαση στην ονοµατολογία βασικών ενώσεων. Να πραγµατοποιηθεί η 

εφαρµογή της σελίδας 66 του σχολικού βιβλίου 

• Για την επίτευξη των στόχων να αξιοποιηθεί το ένθετο σελ 67,68 και να 

πραγµατοποιηθεί η δραστηριότητα σελ 80 του σχολικού βιβλίου 

• Ιστορική διαµόρφωση της δοµής του ατόµου και του Πίνακα Περιοδικότητας των 

Στοιχείων (Συνθετική εργασία) 

• 3
η
 εργαστηριακή άσκηση (Πυροχυµική ανίχνευση µετάλλων) 
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3 

ΟΞΕΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 

ΑΛΑΤΑ 

ΟΞΕΙ∆ΙΑ 

Όπως αναγράφονται στο σχολικό 

βιβλίο (σελ 81) 
• 4

η
 εργαστηριακή άσκηση (Ηλεκτρική αγωγιµότητα διαλυµάτων ηλεκτρολυτών) 

• Με δεδοµένο ότι 3
ος

 στόχος «Να ορίζεις τι είνα pH .. την τιµή του pH τους» 

αναµένεται να έχει επιτευχθεί (βλ ∆ΕΠΠΣ Γ Γυµνασίου) µπορεί κατ΄ εκτίµηση να 

παραληφθεί ή εναλλακτικά να πραγµατοποιηθεί η   5
η
 εργαστηριακή άσκηση   

• Ωριαία γραπτή δοκιµασία Α΄Τετραµήνου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

• 6
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  

• Αποκωδικοποίηση των ετικετών διαφόρων προϊόντων πχ απορρυπαντικών, 

αναψυκτικών, φαρµάκων, καλλυντικών κλπ (Συνθετική εργασία) 

• Για την επίτευξη των στόχων να αξιοποιηθεί το ένθετο σελ 110 του σχολικού 

βιβλίου 

 


