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Εισαγωγή 
 

     Πολλοί µαθητές της Α΄ Γυµνασίου δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους 

αλγορίθµους των πράξεων στο σύνολο των ρητών αριθµών. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στο πρόσηµο που εισάγεται στην έννοια του αριθµού και αλλάζει την 

αντίληψη που έχουν σχηµατίσει οι µαθητές για τους αριθµούς και τις πράξεις 

τους (επιστηµολογικό εµπόδιο). Σ’ αυτό συνηγορεί και η ιστορική πορεία των 

αρνητικών αριθµών που, όπως γνωρίζουµε, πέρασαν πολλοί αιώνες ώστε να 

εδραιωθούν στον χώρο των Μαθηµατικών. Ενώ ήταν γνωστοί από την αρχαιό-

τητα, άρχισαν να γίνονται αποδεκτοί ως µαθηµατικές οντότητες τον 17
ο
 αιώνα 

και θεµελιώθηκαν αυστηρά τον 19
ο
 αιώνα!    

     Γι’ αυτό, για την διδασκαλία των πράξεων στο σύνολο των ρητών αριθµών 

στην Α΄ Γυµνασίου, καλό είναι να χρησιµοποιούνται διάφορα µοντέλα, ώστε 

οι µαθητές να κατανοούν τους αντίστοιχους αλγόριθµους. Ειδικά για τον πολ-

λαπλασιασµό, πρέπει να κατανοήσουν ότι ο κανόνας των προσήµων δεν ορίζε-

ται αυθαίρετα, αλλά επιβάλλεται από άλλους µαθηµατικούς και λογικούς κα-

νόνες. Αν δοθεί απ’ ευθείας, οι µαθητές δεν ικανοποιούνται, διότι δεν κατα-

νοούν την σκοπιµότητα ενός τέτοιου ορισµού!  

     Επειδή λοιπόν η πιο αποτελεσµατική µέθοδος διδασκαλίας στα Μαθηµατι-

κά είναι αυτή που στηρίζεται στην κατανόηση των εννοιών και των διαδικα-

σιών, δίνονται στη συνέχεια µερικά µοντέλα για την διδασκαλία του πολλα-

πλασιασµού στο σύνολο των ρητών αριθµών.   
 

1.  Αριθµητικό µοντέλο  
 

     Στο µοντέλο αυτό δίνουµε µία σειρά γινοµένων ρητών αριθµών, η οποία 

ακολουθεί κάποιον λογικό κανόνα, µε την βοήθεια της οποίας οι µαθητές ανα-

καλύπτουν τον κανόνα των προσήµων στο γινόµενο των ρητών αριθµών.  

     Τα γινόµενα µε τα οποία ξεκινάµε έχουν θετικούς παράγοντες, διότι οι µα-

θητές αντιλαµβάνονται διαισθητικά τον ισοµορφισµό µεταξύ του συνόλου των 

θετικών ακεραίων και του συνόλου των φυσικών αριθµών και έτσι δεν δυσκο-

λεύονται να κατανοήσουν τέτοια γινόµενα. Για παράδειγµα, κατανοούν πολύ 

εύκολα ότι (+5)·(+4) = +20, αφού γνωρίζουν ότι 5·4 = 20.   

     Έτσι λοιπόν, µπορούµε να δώσουµε την παρακάτω σειρά γινοµένων:  
 

(+5)·(+4) = +20 

(+5)·(+3) = +15 

(+5)·(+2) = +10 

(+5)·(+1) = +5 

(+5)·0 = ;                                                                       

(+5)·(−1) = ;                                                                  

(+5)·(−2) = ;                                                                  
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(για τα τρία τελευταία γινόµενα δίνουµε µόνο τους παράγοντες). 

     Οι µαθητές θα παρατηρήσουν ότι στα παραπάνω γινόµενα ο πρώτος παρά-

γοντας είναι σταθερός, το +5, ενώ ο δεύτερος µειώνεται συνεχώς κατά µία µο-

νάδα. Ακόµη, θα παρατηρήσουν ότι τα γινόµενα µειώνονται συνεχώς κατά πέ-

ντε (5) µονάδες, οπότε µε την σωστή καθοδήγησή µας και ακολουθώντας αυ-

τόν τον κανόνα θα συµπεράνουν ότι (+5)·0 = 0 (το διαισθάνονται άλλωστε) και 

ότι:  

(+5)·(−1) = −5      και      (+5)·(−2) = −10. 
 

     Έτσι, οι µαθητές αντιλαµβανόµενοι διαισθητικά και την αντιµεταθετική ι-

διότητα του πολλαπλασιασµού θα συµπεράνουν ότι το γινόµενο ενός ρητού µε 

το µηδέν είναι ίσο µε µηδέν και πως το γινόµενο δύο ετερόσηµων ρητών αριθ-

µών είναι αρνητικός αριθµός.      

     Αµέσως µετά πρέπει να δοθεί και µία άλλη σειρά γινοµένων, όπως η παρα-

κάτω, προκειµένου να εξαχθεί ο κανόνας του γινοµένου δύο αρνητικών ρητών 

αριθµών: 
 

(−5)·(+4) = −20 

(−5)·(+3) = −15 

(−5)·(+2) = −10 

(−5)·(+1) = −5 

(−5)·0 = 0 

(−5)·(−1) = ;                                                    

(−5)·(−2) = ;                                                   
 

     Οι µαθητές θα παρατηρήσουν πάλι ότι στα παραπάνω γινόµενα ο πρώτος 

παράγοντας είναι σταθερός, το −5 και ότι ο δεύτερος µειώνεται συνεχώς κατά 

µία µονάδα. Ακόµη, θα παρατηρήσουν ότι τα γινόµενα αυξάνονται συνεχώς 

κατά πέντε (5) µονάδες, οπότε θα συµπεράνουν διαισθητικά ότι: 
 

(−5)·(−1) = +5     και     (−5)·(−2) = +10 
 

και θα ανακαλύψουν ότι το γινόµενο δύο αρνητικών ρητών αριθµών είναι θε-

τικός αριθµός, δηλαδή (− )·( −) = + .  

     Πρέπει να σηµειωθεί ότι στα παραπάνω γινόµενα για ευκολία χρησιµοποιή-

θηκαν µόνο ακέραιοι αριθµοί. Στο αριθµητικό µοντέλο όµως µπορούν να χρη-

σιµοποιηθούν οποιοιδήποτε ρητοί αριθµοί. Για παράδειγµα, για την δεύτερη 

φάση µπορούµε να δώσουµε και την παρακάτω σειρά γινοµένων: 
 

(−2,5)·(+2) = −5 

(−2,5)·(+1,5) = −3,75 

(−2,5)·(+1) = −2,5 

(−2,5)·(+0,5) = −1,25 

(−2,5)·0 = 0 

(−2,5)·(−0,5) = ;                                                    

(−2,5)·(−1) = ;                                                   
 

(Ο πρώτος παράγοντας παραµένει σταθερός, ο δεύτερος µειώνεται σταθερά 

κατά 0,5 και τα γινόµενα αυξάνονται σταθερά κατά 1,25). 
  
Παρατήρηση: Στο σχολικό βιβλίο χρησιµοποιείται το παραπάνω µοντέλο µό-

νο για την εξαγωγή του γινοµένου δύο αρνητικών ρητών αριθµών, ενώ για το  
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γινόµενο δύο ετερόσηµων ρητών αριθµών χρησιµοποιούνται γινόµενα που οι 

παράγοντές τους αναφέρονται σε συγκεκριµένα µεγέθη. (∆είτε Α.Π.Σ. :    
 

 http://www.p-theodoropoulos.gr/ergasies/didakt-depps-aps-math.pdf , σ. 283).   

 
2.  Αναλογικό µοντέλο  
 

     Με αυτό το µοντέλο διδασκαλίας της πράξης του πολλαπλασιασµού στο 

σύνολο των ρητών αριθµών το γινόµενο δύο ακεραίων ή δύο ρητών γενικότερα 

ερµηνεύεται µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν που ερµηνεύεται και στο σύνολο των 

φυσικών αριθµών. Τι δηλώνει, για παράδειγµα, το γινόµενο 4⋅5 στο σύνολο 

των φυσικών αριθµών; ∆ηλώνει ότι παίρνουµε 4 φορές το 5, δηλαδή ότι προ-

στίθεται το 5 µε τον εαυτόν του 4 φορές (4⋅5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20). Στο σηµείο 

αυτό ας θυµηθούµε τους όρους «πολλαπλασιαστής–πολλαπλασιαστέος». Γενικά 

το γινόµενο α⋅β δύο φυσικών αριθµών α και β µε α ≠ 0 µπορεί να ερµηνευτεί 

ως επανάληψη του β ως προσθετέου α φορές. 

     Με ανάλογο τρόπο µπορεί να ερµηνευτεί και το γινόµενο δύο ακεραίων ή 

δύο ρητών γενικότερα. Στο σύνολο των ρητών αριθµών όµως πρέπει να ερµη-

νευθεί και το πρόσηµο του πρώτου παράγοντα. Έτσι, αν ο πρώτος παράγοντας 

είναι θετικός, τότε επαναλαµβάνεται ως προσθετέος ο δεύτερος παράγοντας τό-

σες φορές, όση είναι η απόλυτη τιµή του πρώτου. Π.χ. για τα γινόµενα (+5)⋅(+4) 

και (+5)⋅( −4) έχουµε: 
 

 (+5)⋅(+4) = 5⋅(+4)  = (+4) + (+4) + (+4) + (+4) + (+4)  = +20   και  
 

(+5)⋅( −4) = 5⋅(−4)  = (−4) + (−4) + (−4) + (−4) + (−4)  = −20        (1) 
 

     Στο σχολικό βιβλίο προτείνεται στους µαθητές να υπολογίσουν δύο τέτοια 

γινόµενα χωρίς να κάνουν τους πολλαπλασιασµούς. Πιο συγκεκριµένα, τους 

ζητείται να υπολογίσουν τα γινόµενα:  
 

(+524,5)·(+10)   και   (−265,4)·(+10) 
 

(το +10 και στα δύο γινόµενα παίζει τον ρόλο του πολλαπλασιαστή).  

     Την περίπτωση αυτή εύκολα την κατανοούν οι µαθητές αφού, όπως ανα-

φέρθηκε, διαισθάνονται τον ισοµορφισµό µεταξύ των θετικών ακεραίων και 

των φυσικών αριθµών. 

     Αν όµως ο πρώτος παράγοντας είναι αρνητικός, τότε επαναλαµβάνεται ο α- 

ντίθετος του δεύτερου παράγοντα, δηλ. για το γινόµενο (−4)⋅(+5) έχουµε: 
 

(−4)⋅(+5) = 4·(−5) = (−5) + (−5) + (−5) + (−5) = −20       (2).  
 

     Κατά την διδασκαλία είναι καλό να χρησιµοποιούνται γινόµενα σαν τα πα-

ραπάνω (1) και (2), δηλαδή το ίδιο γινόµενο µε αντιµετάθεση των παραγόντων, 

γιατί έτσι οι µαθητές διαισθανόµενοι την αντιµεταθετική ιδιότητα του πολλα-

πλασιασµού στο σύνολο των ρητών αριθµών πείθονται πιο εύκολα για την ορ-

θότητα της διαδικασίας.  

     Για µια αιτιολόγηση του ρόλου του αρνητικού προσήµου του πρώτου παρά-

γοντα στην παραπάνω διαδικασία µπορούµε να δώσουµε τα παρακάτω γινόµε-

να, όπου το ένα στηρίζεται στην ιδιότητα του +1 ως ουδέτερου στοιχείου του 

πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ρητών αριθµών και το άλλο στον τρόπο 

κατασκευής των αρνητικών αριθµών. 
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∆ηλαδή έχουµε: 
 

( 5) ( 1) 5− ⋅ + = −      [το  +1 είναι ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασµού]  
 

και 
 

5 ( 1) 5⋅ − = −     [το −5 προκύπτει, αν ληφθεί 5 φορές η αρνητική µονάδα].  
 

 

Από τις δύο παραπάνω ισότητες προκύπτει ότι: 
 

 ( 5) ( 1) 5 ( 1)− ⋅ + = ⋅ −       (*)      
   
∆ηλαδή το γινόµενο ( 5) ( 1)− ⋅ +   είναι ίσο µε 
 

(την απόλυτη τιµή του -5)  επί  (τον αντίθετο του +1).    
 

     Γενικεύοντας την παραπάνω σχέση µπορούµε να δώσουµε γινόµενα όπως 

τα παρακάτω:  
 

(−4)⋅(+2,5) = 4·(−2,5) = (−2,5) + (−2,5) + (−2,5) + (−2,5) = −10   και 
 

(−4)⋅(−2,5) = 4·(+2,5) = (+2,5) + (+2,5) + (+2,5) + (+2,5) = +10  
 

και έτσι οι µαθητές θα συµπεράνουν ότι το γινόµενο δύο αρνητικών ρητών α-

ριθµών είναι θετικός αριθµός, δηλαδή  ότι  (− )·( −) = + . 
 

     Για εποπτική παρουσίαση του µοντέλου αυτού µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

µικροεφαρµογή GeoGebra: 
 

  https://www.geogebratube.org/student/m328589  
 

που δηµιούργησα, η οποία αποσκοπεί στην κατανόηση και εύκολη αποµνηµό-

νευση του κανόνα των προσήµων στον πολλαπλασιασµό των ρητών αριθµών. 

 
3. Φυσικό µοντέλο  
 

     Στο µοντέλο αυτό χρησιµοποιούνται φυσικά µεγέθη µε προσηµασµένες τι-

µές, τα οποία αναφέρονται στην κίνηση ενός οχήµατος. Οι µαθητές µελετώ-

ντας την κίνηση του οχήµατος αυτού κατανοούν εύκολα τον αλγόριθµο και τον 

κανόνα των προσήµων για την πράξη του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των 

ρητών αριθµών.  

     Κατά την διδασκαλία πρέπει να τονίζουµε στους µαθητές ότι οι ρητοί αριθ-

µοί (θετικοί και αρνητικοί) επινοήθηκαν και χρησιµοποιούνται για µεγέθη που 

επιδέχονται αντίθεση, δηλαδή που µπορούν να βρεθούν σε δύο αντίθετες κα-

ταστάσεις, όπου για την µία χρησιµοποιείται το πρόσηµο “+” και για την αντί-

θετη το “−”.  

     Η περιγραφή του µοντέλου αυτού και η διαδικασία περιέχονται στην µικρο-

εφαρµογή GeoGebra:  
 

https://www.geogebratube.org/student/m375169   
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που δηµιούργησα, την οποία µπορείτε να χρησιµοποιείτε ή, αν αυτό είναι αδύ-

νατο, να εφαρµόζετε στον πίνακα την διαδικασία που περιγράφεται σ’ αυτήν.  

 
Σχόλιο  
 

     Κρίνοντας και συγκρίνοντας τα παραπάνω µοντέλα µπορούµε να αναφέ-

ρουµε τα εξής:   

     Tο αριθµητικό µοντέλο βοηθά τους µαθητές να ανακαλύψουν και να κατα-

νοήσουν τον αλγόριθµο και τον κανόνα των προσήµων για την πράξη του πολ-

λαπλασιασµού στο σύνολο των ρητών αριθµών. Ως µειονέκτηµα όµως του µο-

ντέλου αυτού µπορεί να θεωρηθεί το ότι οι αριθµοί είναι αφηρηµένοι, δηλαδή 

δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένα µεγέθη. Αυτό ίσως δυσκολέψει κάποιους 

µαθητές να κατανοήσουν βαθύτερα την πράξη του πολλαπλασιασµού ρητών 

αριθµών, αφού δεν θα υπάρχει η εµπειρία που προσφέρει η σύνδεση µε εφαρ-

µογές από την καθηµερινή ζωή.  

     Το αναλογικό µοντέλο βοηθά επίσης τους µαθητές να κατανοήσουν τον 

αλγόριθµο και τον κανόνα των προσήµων για τον πολλαπλασιασµό των ρητών 

αριθµών. Φυσικά και εδώ υπάρχει το µειονέκτηµα των αφηρηµένων αριθµών.  

Όµως, κάποιοι µαθητές ίσως δυσκολευτούν να κατανοήσουν την περίπτωση 

κατά την οποία ο πρώτος παράγοντας είναι αρνητικός. Γι’ αυτό θα πρέπει να 

δοθεί έµφαση και να εξηγηθεί καλά η σχέση (*). Αλλά, αν το επίπεδο της τά-

ξης το επιτρέπει, µπορούµε να δώσουµε µε συγκεκριµένο παράδειγµα και µια 

γενικότερη εξήγηση, όπως η παρακάτω: 
 

( )( 5) ( 10) ( 5) ( 1) 10− ⋅ + = − ⋅ + ⋅     [το +10 προκύπτει, αν ληφθεί 10 φορές η θετική  

                                                                                                                  µονάδα] 

                  ( )( 5) ( 1) 10= − ⋅ + ⋅     [προσεταιριστική ιδιότητα]                                              

 

                  ( )5 ( 1) 10= ⋅ − ⋅         [ σχέση (*) ]        

                     

                  ( )5 ( 1) 10= ⋅ − ⋅         [προσεταιριστική ιδιότητα]   

                     

                   5 ( 10)= ⋅ −             [το −10 προκύπτει, αν ληφθεί 10 φορές η αρνητι- 

                                                                                                            κή µονάδα]. 

 
     Το φυσικό µοντέλο ίσως είναι πιο αποτελεσµατικό, διότι αναφέρεται σε 

συγκεκριµένα µεγέθη. Θα πρέπει όµως οι µαθητές να κατανοήσουν την ερµη-

νεία των προσήµων των µεγεθών που εµπλέκονται στη διαδικασία. Γι’ αυτό 

κατά την διδασκαλία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σ’ αυτό. Πρέπει να 

σηµειωθεί ακόµη ότι στην αντίστοιχη µικροεφαρµογή για τον πολλαπλασια-

σµό των ρητών αριθµών χρησιµοποιούνται µόνο ακέραιοι αριθµοί. Οι µαθητές 

όµως πιστεύω ότι διαισθητικά θα συµπεράνουν πως ο ίδιος κανόνας ισχύει για 

οποιουσδήποτε ρητούς αριθµούς. 
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Περιγραφή και σχολιασµός µιας σχετικής δειγµατικής διδασκαλίας   
 

     Επιτρέψτε µου να µεταφέρω εδώ την προσωπική µου εµπειρία και τις παρα-

τηρήσεις µου σχετικά µε µία δειγµατική διδασκαλία που πραγµατοποίησα στο 

4
ο
 Γυµνάσιο Τρίπολης για τον πολλαπλασιασµό των ρητών αριθµών. Η διδα-

σκαλία έγινε µε την βοήθεια του φυσικού µοντέλου, στις 4 Μαΐου 2015, στο 

τµήµα Α2 της Α΄ τάξης, στην βιβλιοθήκη του σχολείου, όπου υπήρχε ηλεκτρο-

νικός υπολογιστής συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο µε την βοήθεια του οποίου 

προβλήθηκε σε µεγάλη οθόνη η µικροεφαρµογή που αναφέρθηκε παραπάνω. 

     Καταρχάς να σηµειωθεί ότι η ίδια η µικροεφαρµογή τράβηξε την προσοχή 

και το ενδιαφέρον των µαθητών. Αυτό είναι το πλεονέκτηµα της εποπτείας!  

     Η διδασκαλία χωρίστηκε σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος έγινε η ψυχολογική 

και γνωσιολογική προετοιµασία των µαθητών και στο δεύτερο η επεξεργασία 

των δεδοµένων και η εξαγωγή των συµπερασµάτων.  

     Στο πρώτο µέρος αρχικά αναφέρθηκα γενικά στο σύνολο των ρητών αριθ-

µών όπου έγινε και συζήτηση µε τους µαθητές σχετικά µε τον ρόλο του προ-

σήµου στην παράσταση ενός ρητού αριθµού και αναφέρθηκαν συγκεκριµένα 

παραδείγµατα. Στη συνέχεια, “άνοιξα” τις προαπαιτούµενες γνώσεις της µι-

κροεφαρµογής και έγινε προσπάθεια να κατανοήσουν οι µαθητές ότι στο πα-

ράδειγµα που υπάρχει στις προαπαιτούµενες γνώσεις το γινόµενο της ταχύτη-

τας µε τον χρόνο κίνησης του οχήµατος δίνει την θέση του οχήµατος στην οδό. 

Κατόπιν έγινε η παρουσίαση του µοντέλου όπου τονίσθηκε ότι, αφού ως αρχή 

µέτρησης του χρόνου θεωρείται η στιγµή κατά την οποία το όχηµα διέρχεται 

από την αρχή της χιλιοµέτρησης της οδού, η θέση του οχήµατος στην οδό και 

σ’ αυτήν την περίπτωση δίνεται από το γινόµενο της ταχύτητας µε τον χρόνο. 

Η διαφορά σε σχέση µε το παράδειγµα των προαπαιτούµενων γνώσεων είναι 

ότι οι τιµές των µεγεθών που εµπλέκονται στη διαδικασία του φυσικού µοντέ-

λου είναι προσηµασµένες, αφού τα µεγέθη επιδέχονται αντίθεση, δηλαδή µπο-

ρούν να βρεθούν σε δύο αντίθετες καταστάσεις.  
 

     Στο δεύτερο µέρος έγινε η διδασκαλία του γινοµένου δύο ρητών αριθµών 

παρουσιάζοντας µε την µικροεφαρµογή τους τέσσερις συνδυασµούς των προ-

σήµων στο γινόµενο της ταχύτητας µε τον χρόνο, το οποίο προσδιορίζει τη θέ-

ση του οχήµατος στην οδό. Το πρόσηµο του γινοµένου καθορίζεται από τα 

πρόσηµα των τιµών της ταχύτητας και του χρόνου µε φυσικό τρόπο. Η διδα-

σκαλία των συνδυασµών των προσήµων έγινε µε την παρακάτω σειρά: 
 

1.  (+)·(+) = +    (θετική ταχύτητα και θετικός χρόνος). 
 

Επειδή η ταχύτητα έχει θετικό πρόσηµο, το όχηµα κινείται προς την θετική κα-

τεύθυνση, δηλαδή προς τα δεξιά και επειδή ο χρόνος είναι θετικός, το όχηµα 

έχει προσπεράσει το Ο. Άρα βρίσκεται δεξιά του Ο. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, για παράδειγµα, το γινόµενο (+50)⋅(+2) σηµαίνει ότι 

το όχηµα βρίσκεται  2⋅50 = 100  χιλιόµετρα δεξιά του Ο, δηλαδή στο σηµείο 

+100 της οδού.   

Άρα  (+50)⋅(+2) = +100.   
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Σηµείωση: Αυτή η περίπτωση συσχετίσθηκε µε το παράδειγµα που υπάρχει 

στις προαπαιτούµενες γνώσεις της µικροεφαρµογής. 
 

2.    (+)·(−) = −    (θετική ταχύτητα και αρνητικός χρόνος). 
 

Επειδή η ταχύτητα έχει θετικό πρόσηµο, το όχηµα κινείται προς την θετική κα-

τεύθυνση, δηλαδή προς τα δεξιά και επειδή ο χρόνος είναι αρνητικός, το όχηµα 

δεν έχει φτάσει ακόµη στο Ο. Άρα βρίσκεται αριστερά του Ο. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, για παράδειγµα, το γινόµενο (+50)⋅(−2) σηµαίνει ότι 

το όχηµα βρίσκεται  2⋅50 = 100  χιλιόµετρα αριστερά του Ο, δηλαδή στο ση-

µείο −100 της οδού.   

Άρα  (+50)⋅(−2) = −100. 
 

3.   (−)·(+) = −    (αρνητική ταχύτητα και θετικός χρόνος). 
 

Επειδή η ταχύτητα έχει αρνητικό πρόσηµο, το όχηµα κινείται προς την αρνητική 

κατεύθυνση, δηλαδή προς τα αριστερά και επειδή ο χρόνος είναι θετικός, το ό-

χηµα έχει προσπεράσει το Ο. Άρα βρίσκεται αριστερά του Ο. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, για παράδειγµα, το γινόµενο (−50)⋅(+2) σηµαίνει ότι το 

όχηµα βρίσκεται  2⋅50 = 100  χιλιόµετρα αριστερά του Ο, δηλαδή στο σηµείο 

−100 της οδού.   

Άρα  (−50)⋅(+2) = −100. 

 
 4.    (−)·(−) = +    (αρνητική ταχύτητα και αρνητικός χρόνος). 
 

Επειδή η ταχύτητα έχει αρνητικό πρόσηµο, το όχηµα κινείται προς την αρνητι-

κή κατεύθυνση, δηλαδή προς τα αριστερά και επειδή ο χρόνος είναι αρνητικός, 

το όχηµα δεν έχει φτάσει ακόµη στο Ο. Άρα βρίσκεται δεξιά του Ο. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, για παράδειγµα, το γινόµενο (−50)⋅(−2) σηµαίνει ότι 

το όχηµα βρίσκεται  2⋅50 = 100  χιλιόµετρα δεξιά του Ο, δηλαδή στο σηµείο 

+100 της οδού.   

Άρα  (−50)⋅(−2) = +100. 
 

      Όλες οι περιπτώσεις παρουσιάστηκαν µε την µικροεφαρµογή, ώστε να έ-

χουν οι µαθητές εποπτική εµπειρία όλων των συνδυασµών των προσήµων στο 

γινόµενο δύο ρητών αριθµών και να κατανοήσουν έτσι την ορθότητα του κα-

νόνα. 
  
     Οι µαθητές, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις που µας έδωσαν στις απλές 

προφορικές ερωτήσεις που τους υποβλήθηκαν, κατανόησαν τον κανόνα. Θεω-

ρώ όµως ότι δεν τον εµπέδωσαν πλήρως και αυτό οφείλεται στον λιγοστό χρό-

νο που διατέθηκε για την διδασκαλία του γινοµένου. Γι’ αυτό προτείνω η δι-

δασκαλία να ολοκληρώνεται σε δύο διδακτικές ώρες. Να διδάσκεται και να 

αναλύεται κάθε  περίπτωση χωριστά δίνοντας ταυτόχρονα µε την εποπτική πα-

ρουσίαση και µικρές ασκήσεις στους µαθητές για εξάσκηση και εµπέδωση.   

     Επαναλαµβάνω πως είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουν οι µαθητές ότι ο 

κανόνας των προσήµων στον πολλαπλασιασµό των ρητών αριθµών δεν δίνεται 

αυθαίρετα, αλλά επιβάλλεται από άλλους λογικούς κανόνες και αυτό επιβε-

βαιώνεται και µε τις εφαρµογές. Έτσι θα τον εµπεδώσουν πλήρως και θα τον 

εφαρµόζουν συνειδητά και όχι µηχανικά.  



 8 

      
 

     Το παράδειγµα της µικροεφαρµογής θεωρώ πως είναι πολύ καλό για να  

κατανοήσουν οι µαθητές µε συγκεκριµένους αριθµούς τον κανόνα των προσή-

µων στο γινόµενο δύο ρητών αριθµών και κυρίως την περίπτωση όπου και οι 

δύο οι παράγοντες είναι αρνητικοί αριθµοί.   

     

     Στην Β΄ τάξη η µικροεφαρµογή αυτή µπορεί να παρουσιαστεί ως ένα παρά-

δειγµα εφαρµογής του πολλαπλασιασµού ρητών αριθµών. Για τους µαθητές 

της τάξης αυτής θα είναι πιο εύκολη η κατανόηση, γιατί έχουν και αντίστοιχες 

γνώσεις φυσικής.     
 

     Κλείνοντας αξίζει να αναφερθεί πως η χρήση συγκεκριµένων αριθµών είναι 

ο καλύτερος τρόπος για να διδαχθούν οι πράξεις στο σύνολο των ρητών αριθ-

µών σε µαθητές της Α΄ Γυµνασίου. Αυτό, γιατί µε την εµπειρία που αποκτιέται 

χρησιµοποιώντας µεγέθη από την καθηµερινή µας ζωή, µπορεί να υπερπηδηθεί 

πιο εύκολα το επιστηµολογικό εµπόδιο που δηµιουργεί η έννοια του προσή-

µου. Μια τέτοια προσπάθεια επιχειρείται και στην δηµοσιευµένη εργασία µου:  
 

http://www.p-theodoropoulos.gr/ergasies/didakt-praepopt2.pdf .  
 

     Τέλος, µπορείτε να δείτε και άλλες σχετικές  διδακτικές προτάσεις στο «Βι-

βλίο του Εκπαιδευτικού για τα Μαθηµατικά της Α΄ Γυµνασίου» των Ι. Βανδου-

λάκη – Χ. Καλλιγά – Ν. Μαρκάκη και Σ. Φερεντίνου.  Ο.Ε.∆.Β. (2007).  


