
 1 

Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηµατικά  
 

 

 

∆ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος 
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 

www.p-theodoropoulos.gr  

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

     Στην εργασία αυτή µελετώνται οι νοητικές λειτουργίες της αφαίρεσης και της γενίκευσης 

στον χώρο των Μαθηµατικών και εντός του πλαισίου της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών σχε-

τικά µε την παραγωγή και την συσχέτιση µαθηµατικών εννοιών και θεωρηµάτων.  

 
1.  ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

 

     Αφαίρεση είναι η ικανότητα του ανθρώπινου µυαλού να αποµονώνει τα βασικά 

χαρακτηριστικά οµοειδών αντικειµένων και να σχηµατίζει την λογική έννοια στην 

οποία υπάγονται αυτά τα αντικείµενα, π.χ. δένδρο, αυτοκίνητο, παραλληλόγραµµο, 

κύλινδρος κλπ. 

     Η ταξινόµηση διαφόρων αντικειµένων σε κατηγορίες βοηθά στην καλλιέργεια της 

αφαίρεσης ως νοητικής διαδικασίας. Ο Ach το 1905 σχεδίασε τα πρώτα τεστ ταξινό-

µησης για να αποδείξει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ικανότητες αφαίρεσης και 

γενίκευσης.      

     Μερικές έννοιες που παράγονται µε την αφαίρεση δεν γίνονται άµεσα αντιληπτές 

µε τις αισθήσεις µας. Στην περίπτωση αυτή λέµε ότι η αφαίρεση λειτουργεί σε δεύτε-

ρο επίπεδο και οι έννοιες που παράγονται λέγονται αφηρηµένες έννοιες. Οι µαθηµα-

τικές έννοιες κατά κανόνα ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία. Ως παράδειγµα αναφέ-

ρουµε τους φυσικούς αριθµούς που αποτελούν το κοινό χαρακτηριστικό των ισοδύ-

ναµων πεπερασµένων συνόλων και την έννοια της διεύθυνσης µιας ευθείας που απο-

τελεί το κοινό χαρακτηριστικό των παραλλήλων ευθειών.  

     Σύµφωνα µε την πλατωνική φιλοσοφία οι µαθηµατικές έννοιες ανήκουν στο σύ-

µπαν των αναλλοίωτων και διαχρονικών Ιδεών, αντίγραφο των οποίων είναι ο αισθη-

τός κόσµος. Συνεπώς ο µαθηµατικός ερευνητής τις συλλαµβάνει νοητικά, δηλαδή τις 

ανακαλύπτει, δεν τις εφευρίσκει. Κατά τον Πλάτωνα ο πραγµατικός κόσµος είναι πέ-

ρα από αυτόν που γίνεται αντιληπτός µε τις αισθήσεις µας και οι µαθηµατικοί µε την 

ενόραση ανακαλύπτουν αλήθειες που δεν εµπίπτουν στην αισθητηριακή µας αντίλη-

ψη.  

     Κατά τον Αριστοτέλη όµως και τους εµπειριστές φιλοσόφους, τα µαθηµατικά α-

ντικείµενα είναι αποτέλεσµα αφαιρετικής διαδικασίας, η οποία δεν συνεπάγεται ανα-

γκαστικά και την ύπαρξη ενός σύµπαντος Ιδεών.   

     Προσεγγίζοντας διαλεκτικά το θέµα αναφέρουµε ότι µπορεί η σύλληψη µερικών 

µαθηµατικών εννοιών να γίνεται µέσω της ενόρασης (intuition), η οποία εισχωρεί σε 

περιοχές στις οποίες είναι αδύνατη η άµεση παρατήρηση, όµως πολλές φορές βοηθιέ-

ται από την αισθητηριακή αντίληψη και γίνεται µε διάµεσο την αφαίρεση. Να σηµει-

ωθεί ότι το  µηδέν (0) ως αριθµός µε υπόσταση που δεν ταυτίζεται µε το “ουδέν1” άρ-

                                                 
1
 Το σύµβολο του µηδενός προέρχεται από το αρχικό γράµµα της λέξης ουδέν. 
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γησε να επινοηθεί εξαιτίας της έλλειψης της αισθητηριακής αντίληψης του κενού συ-

νόλου!   

     Για την κατανόηση των Μαθηµατικών απαιτείται φαντασία και αφαιρετική ικανό-

τητα. Γι’ αυτό µερικοί µαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάποιες µαθηµατικές 

έννοιες. Αυτό παρατηρείται κυρίως στην Άλγεβρα, επειδή υπάρχει γενικά µια αδυνα-

µία εποπτικής παρουσίασης των αλγεβρικών εννοιών.     

     H εποπτεία ενισχύει το έργο του εκπαιδευτικού και γι’ αυτό καλό είναι, όταν είναι 

δυνατόν, να την χρησιµοποιούµε και στην διδασκαλία των Μαθηµατικών. Με την 

εποπτεία διεγείρεται η ενόραση και η φαντασία των µαθητών και κατανοούν τις µα-

θηµατικές έννοιες πιο εύκολα. Να σηµειωθεί, όµως, ότι οι µαθηµατικές αλήθειες εί-

ναι ανεξάρτητες από την χρήση των σχηµάτων και γενικά των εποπτικών µέσων. Η 

χρήση εποπτικών µέσων απλώς σχετίζεται µε την αισθητηριακή παρατήρηση και βο-

ηθά στην ανακάλυψη και κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών.     

  
2.  ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ 
 

     Γενίκευση είναι η νοητική λειτουργία, η οποία µας οδηγεί από ένα σύνολο αντι-

κειµένων ενός γνωστικού τοµέα σε ένα ευρύτερο, τα αντικείµενα του οποίου έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά µε τα αντικείµενα του πρώτου.  

     Ενώ µε την αφαίρεση ο νους συγκρατεί τα βασικά γνωρίσµατα των αντικειµένων 

αφαιρώντας τα υπόλοιπα, µε την γενίκευση επεκτείνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµα-

τα και σχηµατίζει ευρύτερες συλλογές αντικειµένων που συγκεντρώνουν αυτά τα χα-

ρακτηριστικά. Έτσι σχηµατίζονται οι γενικότερες έννοιες κάποιων εννοιών και δηµι-

ουργείται µία ιεράρχηση εννοιών, όπως π.χ. τρίγωνα-πολύγωνα-επίπεδα σχήµατα 

κλπ.    

     Κατά την διδασκαλία των Μαθηµατικών καλό είναι να τονίζονται οι γενικεύσεις, 

όπου υπάρχουν, διότι οδηγούν σε ενοποίηση γνώσεων και στην συσχέτιση διαφόρων 

εννοιών και θεωρηµάτων µε αποτέλεσµα οι µαθητές να µαθαίνουν και να αποµνηµο-

νεύουν ευκολότερα τις σχετικές έννοιες και τα σχετικά θεωρήµατα. Με την επισή-

µανση των γενικεύσεων οι µαθητές κατανοούν πώς γενικεύεται µία έννοια ή ένα 

θεώρηµα και εξοικειώνονται µε την ιδέα της γενίκευσης. Έτσι µπορούν να µεταβαί-

νουν πιο εύκολα από µία περίπτωση σε µία γενικότερη ή και αντίστροφα. Η κατανό-

ηση µιας γενίκευσης προϋποθέτει την κατανόηση των στοιχείων που περιέχει και τον 

τρόπο µε τον οποίον συνδέονται αυτά µεταξύ τους. Γι’ αυτό, η αναφορά στις γενι-

κεύσεις πολλές φορές λειτουργεί και ως ανακεφαλαίωση σε συγκεκριµένη γνωστική 

περιοχή.     

     Στα Μαθηµατικά εµφανίζονται γενικεύσεις σε διάφορες µορφές, µερικές από τις 

οποίες θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε στη συνέχεια αναφέροντας και παρα-

δείγµατα µε ιδιαίτερο διδακτικό ενδιαφέρον.  

 

2.1 Γενίκευση µιας ιδιότητας ή µιας σχέσης 
      

2.1.1 Το µέτρο γινοµένου µιγαδικών αριθµών 
 

     Η ιδιότητα 2121 zzzz ⋅=⋅  του µέτρου του γινοµένου δύο µιγαδικών αριθµών, η 

οποία αρχικά  αποδεικνύεται για δύο µιγαδικούς αριθµούς γενικεύεται και αποδεικνύ-

εται ότι ισχύει για ν (ν ≥ 2) µιγαδικούς αριθµούς, δηλαδή ισχύει η γενική σχέση: 
 

νν zzzz ⋅⋅=⋅⋅ ...... 11 ,  ν ≥ 2. 
 

Στη συνέχεια, ως πόρισµα αυτής της γενικής ιδιότητας προκύπτει η ισότητα:  
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νν
zz = . 

 

 2.1.2 Το άθροισµα των ν πρώτων περιττών φυσικών 
 

     Παρατηρώντας ότι ισχύουν οι ισότητες 1 + 3 = 4 (= 22) και 1 + 3 + 5 = 9 (= 32), 

δηλαδή ότι το άθροισµα των δύο και των τριων πρώτων περιττών φυσικών αριθµών 

είναι ίσο µε το τετράγωνο του πλήθους των, γενικεύουµε αυτή τη σχέση για τους ν 

πρώτους περιττούς φυσικούς αριθµούς διατυπώνοντας την εικασία: “Το άθροισµα 

των ν πρώτων περιττών φυσικών αριθµών είναι ίσο µε το τετράγωνο του πλήθους 

των”.  

     Στη συνέχεια, αποδεικνύοντας µε την βοήθεια της Αρχής της Μαθηµατικής Επα-

γωγής την εικασία αυτή προκύπτει η γενική σχέση: 
   

1 + 3 + 5 + ⋅⋅⋅ + (2ν – 1) = ν2,  ν ∈ ΙΝ*.   

 
2.2  Γενίκευση ενός ορισµού  
 

     Ένας ορισµός µπορεί να γενικευθεί καλύπτοντας ένα ευρύτερο σύνολο αντικειµέ-

νων. Μερικές φορές µε την γενίκευση ενός ορισµού δηµιουργούνται νέες έννοιες, οι 

οποίες µετά την λογική τους επεξεργασία εµπλουτίζουν τα Μαθηµατικά µε νέο υλικό.  
 

2.2.1  Γενίκευση της έννοιας της γωνίας και τριγωνοµετρικοί αριθµοί  

                                                     όλων των γωνιών   
 

    
                                                                                                                                 

     Οι ορισµοί των τριγωνοµετρικών αριθµών των οξειών γωνιών που δίνονται µε την 

βοήθεια ενός ορθογωνίου τριγώνου γενικεύονται µε την βοήθεια του ορθοκανονικού 

καρτεσιανού συστήµατος συντεταγµένων για όλες τις γωνίες του επιπέδου. Η γενί-

κευση αυτή, αφού συµπληρωθεί και µε την γενίκευση της έννοιας της γωνίας, που 

γίνεται µε την περιστροφή του ηµιάξονα Οx, οδηγεί στην ανάπτυξη της αντίστοιχης 

θεωρίας.         

  
2.2.2  Ασαφή Σύνολα 
 

     Γενικεύοντας ο Zadeh την χαρακτηριστική ή δείκτρια συνάρτηση ΙΑ : Ω  →  {0, 1} 

ενός συνόλου Α ⊆ Ω  σε µία συνάρτηση της µορφής  f  :  Ω  →  [0, 1], εισήγαγε το 

1965 την έννοια των ασαφών συνόλων στο Ω όπου αναπτύχθηκε και η σχετική θεω-

ρία.  
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2.3  Γενίκευση ενός θεωρήµατος  
 

    Παρατηρούµε ότι η επέκταση των προϋποθέσεων κάποιων θεωρηµάτων οδηγεί σε 

γενικότερα θεωρήµατα, όπως για παράδειγµα τα θεωρήµατα που αναφέρονται παρα-

κάτω:   

 

2.3.1  Θ.Μ.Τ. του ∆ιαφορικού Λογισµού 
 

     Αν από τις προϋποθέσεις του θεωρήµατος του Rolle αφαιρέσουµε την προϋπόθεση  

f(α) = f(β), τότε οι προϋποθέσεις που αποµένουν καλύπτουν περισσότερες περιπτώ-

σεις και οδηγούν στο θεώρηµα Μέσης Τιµής του ∆ιαφορικού Λογισµού, το οποίο 

αποτελεί γενίκευση του θεωρήµατος του Rolle.    

 

2.3.2  Νόµος των Συνηµιτόνων 
 

     Επεκτείνοντας την προϋπόθεση της ορθής γωνίας του Πυθαγορείου Θεωρήµατος 

σε οποιαδήποτε γωνία ενός τριγώνου οδηγούµαστε αρχικά στα ειδικά θεωρήµατα της 

οξείας και της αµβλείας γωνίας και τελικά στο Νόµο των συνηµιτόνων, ο οποίος απο-

τελεί την γενική (ενιαία) διατύπωση των τριων θεωρηµάτων.   

 
2.3.3 Θεώρηµα Stewart  
 

     Το Θεώρηµα Stewart, το οποίο στο σχολικό βιβλίο της Γεωµετρίας Α΄ και Β΄ Λυ-

κείου περιέχεται στις Γενικές Ασκήσεις του 9
ου

 κεφαλαίου, αποτελεί γενίκευση του 

1
ου

 θεωρήµατος των διαµέσων. Στο θεώρηµα Stewart ως βασικά σηµεία των πλευρών 

ενός τριγώνου δεν λαµβάνονται µόνο τα µέσα τους όπως στο 1
ο
 θεώρηµα των διαµέ-

σων, αλλά όλα τους τα σηµεία. Η απόδειξη του θεωρήµατος Stewart είναι εύκολη και 

θεωρώ πως καλό είναι να διδάσκεται στους µαθητές για να εξοικειώνονται οι µαθητές 

µε την διαδικασία  των γενικεύσεων στα Μαθηµατικά, αλλά και για να κατανοούν τη 

σηµασία των γενικεύσεων.  

 
2.4  Γενίκευση µιας συνθήκης    
 

2.4.1  Υπερβολή – Μεσοκάθετος 
 

     Ως γνωστόν η υπερβολή µε εστίες δύο διακεκριµένα σηµεία Α και Β ορίζεται ως ο 

γεωµετρικός τόπος των σηµείων Μ του επιπέδου των οποίων η απόλυτη τιµή της δι-

αφοράς των αποστάσεών τους από τα δύο σταθερά σηµεία Α και Β είναι ένας σταθε-

ρός θετικός αριθµός µικρότερος του µήκους του ΑΒ, δηλαδή για κάθε σηµείο Μ αυ-

τού του γεωµετρικού τόπου ισχύει:  
 

|(ΜΑ) – (ΜΒ)| = c 
 

όπου c σταθερός αριθµός για τον οποίο ισχύει: 0 < c < (ΑΒ). 

 

     Αν γενικεύσουµε την παραπάνω συνθήκη διατηρώντας σταθερά τα σηµεία Α και 

Β, ώστε: 
 

)()()(0 ABMBMA ≤−≤ , 
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τότε για τις διάφορες τιµές της παράστασης |(ΜΑ) – (ΜΒ)| εκτός από τις υπερβολές 

µε εστίες τα σηµεία Α και Β, όπως φαίνεται και στο επόµενο σχήµα, παίρνουµε και 

την µεσοκάθετο του ΑΒ καθώς και τις ηµιευθείες Αx΄ και Βx µαζί.  

     Αναφέροντας αυτήν την απλή παρατήρηση στους µαθητές τους προσφέρουµε µια 

πιο ολοκληρωµένη γνώση συνδέοντας και την έννοια της υπερβολής µε την έννοια 

της µεσοκαθέτου.    

 

 
 

 

2.5  Γενικές εκφράσεις  

 

2.5.1  Γενική εξίσωση ευθείας 
 

     Η εξίσωση Ax + By + Γ = 0 µε  |Α| + |Β| ≠ 0 αποτελεί την γενική εξίσωση ευθείας 

καλύπτοντας και τις δύο περιπτώσεις ευθειών, δηλαδή τις ευθείες για τις οποίες ορί-

ζεται συντελεστής διεύθυνσης µε εξίσωση της µορφής  y = λx + β και τις κατακόρυ-

φες ευθείες µε εξίσωση της µορφής x = xο  για τις οποίες δεν ορίζεται συντελεστής 

διεύθυνσης. 

 

2.5.2   «Γενική» πρόοδος - Ο σταθµικός µέσος 
 

     Γενικεύοντας την αριθµητική και την γεωµετρική πρόοδο µαζί παίρνουµε τις ακο-

λουθίες µε αναδροµικό τύπο της µορφής ωλαα νν +=+1 . Οι ακολουθίες µε γενικό 

όρο βαλα ν
ν +=  µε αλ ≠ 0 και λ ≠ 1 ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία.  

 

     Επίσης, αποδεικνύεται ότι ο σταθµικός µέσος είναι ο γενικός µέσος, δηλαδή οι 

άλλοι µέσοι, όπως π.χ. ο γεωµετρικός και ο αρµονικός είναι ειδικές περιπτώσεις του 

σταθµικού µέσου.   

∆είτε σχετική εργασία µου στην διεύθυνση: 
 

http://www.p-theodoropoulos.gr/ergasies/mathimat-proodos.pdf 

 
 

 2.6  Γενικοί ορισµοί  
 

     Μερικές φορές είναι δυνατόν να δοθούν γενικοί ορισµοί οι οποίοι καλύπτουν συ-

ναφείς έννοιες. Με τον τρόπο αυτόν οι µαθητές αποκτούν µια ολική αντίληψη για τις 

έννοιες αυτές και µπορούν να τις συγκρίνουν και να τις συνδέουν µεταξύ τους µε α-

ποτέλεσµα να τις εµπεδώνουν καλύτερα.   
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2.6.1  Ο ορισµός του ορίου 
 

     Για τον ορισµό του ορίου Lxf
Xx

=
→

)(lim
0

, όπου }  ,{ ,0 ∞+−∞∪=∈ IRIRLX  µιας 

συνάρτησης  f  µπορεί να δοθεί ο επόµενος γενικός ορισµός: 
 

Ορισµός:  Λέµε ότι η συνάρτησης  f  έχει  όριο το L  όταν το x τείνει στο X0 (συµβολι-

κά Lxf
Xx

=
→

)(lim
0

) αν για κάθε περιοχή περ(L) του L, υπάρχει περιοχή περ(Χ0) του Χ0 

τέτοια ώστε για κάθε x∈ περ(Χ0)-{ Χ0 } µε fDx∈  να ισχύει ( )f x ∈περ(L). 
      

     Ερµηνεύοντας για όλες τις περιπτώσεις των X0  και L τον παραπάνω ορισµό προ-

κύπτουν οι γνωστοί ορισµοί για τις αντίστοιχες περιπτώσεις των ορίων µιας συνάρ-

τησης µε µία µεταβλητή.   

 

2.6.2 Κωνικές τοµές 
 

     Αξιοποιώντας την εφαρµογή2 2 της § 3.3, σελ. 110 του σχολικού βιβλίου των Μα-

θηµατικών της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου µπορούµε να 

δώσουµε έναν ενιαίο ορισµό για τις µη τετριµµένες
3
 κωνικές τοµές (έλλειψη, παρα-

βολή, υπερβολή), που είναι ο ορισµός που ακολουθεί:  
 

Ορισµός:  Έστω δ µία ευθεία ενός επιπέδου και Ε ένα σηµείο του ίδιου επιπέδου το ο-

ποίο δεν ανήκει στην ευθεία δ. Ονοµάζουµε (µη τετριµµένη) κωνική τοµή τον γεωµετρι-

κό τόπο των σηµείων του επιπέδου αυτού των οποίων ο λόγος της απόστασής τους από 

το σηµείο Ε προς την απόστασή τους από την  ευθεία δ είναι ένας σταθερός θετικός α-

ριθµός, έστω ε. Πιο συγκεκριµένα:  Αν  ε < 1 η κωνική τοµή λέγεται έλλειψη, αν ε = 1 

παραβολή και αν ε > 1 υπερβολή. Η ευθεία δ λέγεται διευθετούσα, το σηµείο Ε εστία 

και ο σταθερός λόγος ε εκκεντρότητα της κωνικής τοµής.   
 

     Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω σχήµα στο οποίο χρησιµοποιούµε την ίδια 

εστία (Ε) και την ίδια διευθετούσα (δ) και για τις τρεις κωνικές τοµές. Για την έλλει-

ψη έχουµε πάρει 
2

1
=ε  και για την υπερβολή 

2

3
=ε .   

 

 

 

                                                 
2
 Υπάρχει και αντίστοιχη απόδειξη για την υπερβολή. 

3
 Γενικά κωνική τοµή ονοµάζεται το σχήµα των κοινών σηµείων ενός επιπέδου µε τις κυρτές επιφάνει-

ες δύο ορθών κώνων απείρου ύψους, που εφάπτονται στις κορυφές τους, οι άξονες τους έχουν κοινό 

φορέα και κάθε γενέτειρα του ενός είναι αντικείµενη ηµιευθεία µιας γενέτειρας του άλλου. Σύµφωνα 

µε αυτόν τον ορισµό µία κωνική τοµή µπορεί είναι: σηµείο, δύο ευθείες, κύκλος (τετριµµένες), έλλει-

ψη, παραβολή ή υπερβολή (µη τετριµµένες).   
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2.7  Γενικές ιδιότητες – Γενικές συνθήκες  

 

2.7.1  Το τετράγωνο του µέτρου ενός µιγαδικού  
 

     Για το µέτρο ενός µιγαδικού αριθµού, που όπως γνωρίζουµε αποτελεί την γενί-

κευση της απόλυτης τιµής ενός πραγµατικού αριθµού, ισχύει η σχέση zzz =
2

. Κατά 

την διδασκαλία της ιδιότητας αυτής των Μιγαδικών αριθµών καλό είναι να τονίζεται 

ότι η σχέση αυτή είναι γενική και καλύπτει και την γνωστή ιδιότητα 22
xx = της α-

πόλυτης τιµής των πραγµατικών αριθµών, αφού για κάθε IRx∈  ισχύει ,xx = οπότε 

ισχύει:   
 

22
xxxxxx === . 

 

 

2.7.2  Μοναδική λύση ενός γραµµικού συστήµατος νxν. 
 

     Η γενική συνθήκη για να έχει µοναδική λύση ένα γραµµικό σύστηµα ν εξισώσεων 

µε ν αγνώστους, το οποίο υπό µορφή πινάκων γράφεται ως ΑΧ = Β, δεν είναι ο πίνα-

κας Α να είναι µη µηδενικός που µπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς παρασυρόµενος 

από την αντίστοιχη συνθήκη α ≠ 0, η οποία ισχύει για την γραµµική εξίσωση αx=β µε 

έναν άγνωστο, αλλά η ορίζουσα det(A) του Α να είναι διάφορη του µηδενός. Να ση-

µειωθεί ότι η συνθήκη det(A) ≠ 0 είναι γενική και καλύπτει και την περίπτωση της 

γραµµικής εξίσωσης µε έναν άγνωστο, διότι θεωρώντας έναν πραγµατικό αριθµό α 

ως πίνακα (πίνακας στοιχείο) έχουµε  det(α) = α.   

 

 

2.8  Γενίκευση µιας άσκησης ή ενός προβλήµατος   
   

     Ως παράδειγµα γενίκευσης µιας άσκησης αναφέρουµε την άσκηση 5 της Β΄ οµά-

δας της πρώτης παραγράφου του κεφαλαίου των Πραγµατικών Αριθµών του βιβλίου 

της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου.  

     Αρχικά εξετάζουµε µήπως µπορεί η άσκηση να γενικευθεί για όλες τις πράξεις 

(στο σχολικό βιβλίο αναφέρονται µόνο η διαίρεση και η αφαίρεση) όπου προκύπτει 

εύκολα ότι ισχύει. Έτσι λοιπόν η άσκηση αυτή µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 
 

     Έστω α, β και γ τα µήκη των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ. Να δείξετε ότι το τρίγω-

νο είναι ισόπλευρο σε καθεµιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

i)     Αν  
α β γ

β γ α
= =  

 

ii)    Αν  α – β = β – γ = γ – α. 
 

iii)   Αν  αβ = βγ = γα. 
 

iv)   Αν   α + β = β + γ = γ + α.    

 
     Στη συνέχεια εξετάζουµε αν µπορεί να γενικευθεί η άσκηση για όλα τα πολύγωνα 

και όχι µόνο για τρίγωνα και καταλήγουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα. 
 

1. Αν διατηρήσουµε τις 4 πράξεις, τότε γενικεύεται για όλα τα πολύγωνα µε πε-

ριττό πλήθος πλευρών. 
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2. Αν περιοριστούµε στις δύο πράξεις που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, τότε 

γενικεύεται για όλα τα πολύγωνα. 
 

     Να σηµειωθεί ότι ένα ισόπλευρο πολύγωνο δεν είναι αναγκαία και κανονικό. Μό-

νο το ισόπλευρο τρίγωνο είναι και κανονικό.  

  

 

3.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

     Πιστεύω πως έγινε φανερό ότι οι αφαιρέσεις και οι γενικεύσεις αποτελούν κύρια 

µορφή µάθησης στα Μαθηµατικά. Γι’ αυτό λοιπόν καλό είναι, όσο είναι εφικτό, οι 

νέες έννοιες να παρουσιάζονται στους µαθητές µε πολλαπλό τρόπο και οι γενικεύσεις 

να επισηµαίνονται κατά την διδασκαλία, ώστε οι µαθητές να µπορούν να συσχετίζουν 

και να συνδέουν παρεµφερείς έννοιες και συναφή θεωρήµατα. Έτσι θα επιτυγχάνεται 

πιο ολοκληρωµένη µάθηση, αλλά και καλύτερη λειτουργία της µακροπρόθεσµης 

µνήµης. Να σηµειωθεί ότι όσο πιο οργανωµένες και σηµασιολογικά συνδεδεµένες 

είναι οι γνώσεις που αποθηκεύονται στην µακρόχρονη µνήµη, τόσο πιο εύκολα ανα-

σύρονται και χρησιµοποιούνται από τους µαθητές.     
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