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ΧΕΔΙΟ   ΜΑΘΗΜΑΣΟ    

Τμήμα Α2- Μάθημα: Γεωμετρία 
13/12/2012 
Καθηγητήσ: Γιατράσ  Κωνςταντίνοσ 

Α) Γνωςτικό περιεχόμενο 

Ανιςοτικζσ  ςχζςεισ  πλευρϊν και γωνιϊν  - Σριγωνικι ανιςότθτα  

Β) Διδακτικι μζκοδοσ και εργαλεία 

Μζθοδοσ: Κακοδθγοφμενθ  μάκθςθ  με ςτοιχεία  ανακάλυψθσ,  μζςω  τθσ  ενεργισ  ςυμμετοχισ  των μακθτϊν  με  

τθν  ανάπτυξθ  δραςτθριοτιτων. 

Τα υλικά και εποπτικά μζςα:  Οι μακθτζσ  κα είναι  εξοπλιςμζνοι   με τα γεωμετρικά τουσ όργανα , ζνα φφλλο 

εργαςίασ , και  τα τετράδια τουσ. Επιπλζον  κα  γίνει  χριςθ του πίνακα. 

Γ) Απαραίτθτεσ γνϊςεισ που πρζπει να διακζτουν οι μακθτζσ 

Είναι απαραίτθτο να γνωρίηουν  τθν ςχζςθ εξωτερικισ και απζναντι  γωνίασ ςε τρίγωνο  και  ότι οι παρά 

τθν βάςθ γωνίεσ ιςοςκελοφσ τριγϊνου είναι ίςεσ. 

Δ) τόχοι    

Οι  μακθτζσ  μετά  το  μάκθμα  να μποροφν : 

α) Να  διατυπϊςουν με  μακθματικι ορολογία  τισ ανιςοτικζσ ςχζςεισ πλευρϊν και γωνιϊν και τθν τριγωνικι  

ανιςότθτα.  

β) Να  διατάξουν  ςε  τρίγωνο  τισ  γωνίεσ  του,  με τθν  βοικεια  των  πλευρϊν  του  και αντίςτροφα. 

γ) Να  αποφαίνονται  για τθν  φπαρξθ  τρίγωνου  με  δεδομζνα  μικθ  πλευρϊν.  

δ) Να  χρθςιμοποιοφν  τισ  ανιςοτικζσ ςχζςεισ  πλευρϊν  και  γωνιϊν  και τθν  τριγωνικι  ανιςότθτα για να 

προςδιορίηουν   ανιςοτικζσ  ςχζςεισ  ςτοιχείων  του τριγϊνου. 

 

Επιπλζον κα εμπλακοφν ςε διαδικαςίεσ απόδειξθσ 

Ε) Αναμενόμενθ διδακτικι πορεία 

1η δραςτηριότητα: Αφοφ γίνει υπενκφμιςθ του κεωριματοσ τθσ εξωτερικισ γωνίασ, οι μακθτζσ καλοφνται 

να ςυνδζςουν, ςε τρίγωνο, τισ ςχζςεισ γωνιϊν με τισ ςχζςεισ πλευρϊν.  Κατόπιν,  κα γίνει απόδειξθ τθσ 

εικαςίασ τουσ από τον διδάςκοντα με ταυτόχρονθ εμπλοκι τουσ ςτθν αποδεικτικι διαδικαςία. 

2η δραςτηριότητα: τθ ςυνεχεία με τθν βοικεια του κεωριματοσ κα τουσ ηθτθκεί να αποφανκοφν για τισ 

ςυνζπειεσ του ςε ορκογϊνια και αμβλυγϊνια τρίγωνα, επιπλζον κα οδθγθκοφν ςτθν διατφπωςθ των 

προτάςεων για τα ιςοςκελι και ιςόπλευρα. Εδϊ κα διατυπωκεί το πόριςμα για τα ιςοςκελι μαηί με το 

αντίςτροφό  του.    

3η δραςτηριότητα: Οι μακθτζσ ςτθν προςπάκεια τουσ να απαντιςουν ςτο 2ο ερϊτθμα του Φ.Ε. κα 

οδθγθκοφν εμπειρικά ςτθν τριγωνικι ανιςότθτα. Θα γίνει απόδειξθ τθσ και ςτθν ςυνζχεια ςυηιτθςθ και 

διαπραγμάτευςθ με τουσ μακθτζσ για τθν αναγκαιότθτα ι όχι, ελζγχου και των τριϊν ανιςοτιτων. Θα 

γίνει προςπάκεια να βγει μια ποιο γριγορθ φόρμουλα ελζγχου κατόπιν διερευνιςεωσ τθσ ανιςότθτασ. Η 

ςχζςθ του μικουσ τυχαίασ χορδισ με τθν διάμετρο κα ηθτθκεί να δειχκεί από τουσ μακθτζσ.  
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Επιπλζον εδϊ, κα διανκίςουμε τθν διδαςκαλία για το τι μασ λζει πρακτικά θ τργ. ανιςότθτα, με τθ 

διαδρομι που ακολουκεί το φωσ, ωσ τθν ςυντομότερθ και τα ειρωνικά ςχόλια των Επικοφρειων 

φιλοςόφων για τον Ευκλείδθ. Η μικρι αυτι  παρζμβαςθ  κάνει ςφνδεςθ των μακθματικϊν με τθν 

πραγματικότθτα και τθν ιςτορία.     

4η δραςτηριότητα: Οι εφαρμογζσ  αξιολογοφν  τθν  νζα  γνϊςθ  που απζκτθςαν οι μακθτζσ.  

Σ) Ανακεφαλαίωςθ 

Αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά  τα  δυο κεωριματα και τα πορίςματα  τουσ. 

Ωσ αςκιςεισ για το ςπίτι κα δοκοφν οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ και από τθσ εμπζδωςθσ θ 10. 
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  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΦΤΛΛΟ   ΕΡΓΑΙΑ    

ΑΝΙΟΣΙΚΕ ΧΕΕΙ ΠΛΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΣΡΙΓΩΝΟΤ - ΣΡΙΓΩΝΙΚΗ ΑΝΙΟΣΗΣΑ 

1) το παρακάτω τρίγωνο είναι  β > γ,  μπορείτε να εικάςετε  για  τθν  ςχζςθ τθσ γωνίασ   ̂ και   ̂; 

                Α                                                                     ΑΡΑ:  ………………………………………………… 

                                                                       …………………………………………………. 

 

   

    Β                                                                                 Γ 

Πορίςματα : i) Αν μια γωνία ενόσ τρίγωνου είναι ορκι ι αμβλεία, τότε ……………………………………… 

                       ii) Αν ζνα τρίγωνο ζχει δυο γωνίεσ ίςεσ, τότε …………………………………………………………… 

                      iii) Aν ζνα τρίγωνο ζχει και τισ τρεισ γωνίεσ του ίςεσ, τότε ………………………………………… 

2)  Μπορείτε να καταςκευάςετε  τρίγωνα  με  πλευρζσ: 

i) α= 3,  β=4,  γ=8  

ii) α=3,   β=5,  γ=8 

iii) α=4,   β=6,  γ=8 

 Μπορείτε να εικάςετε ποιά ςχζςθ  πρζπει να ικανοποιοφν τα μικθ τριϊν δεδομζνων ευκ. τμθμάτων για 

να αποτελοφν αυτά πλευρζσ τρίγωνου; 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       Αρκεί ο ζλεγχοσ να γίνει για μια μόνο πλευρά του τρίγωνου; 

       Ποιά είναι θ ςχζςθ  τυχαίασ  χορδισ  κφκλου  και τθσ διαμζτρου του; 

3) Εφαρμογζσ:  

α) το παρακάτω ορκογϊνιο τρίγωνο είναι    ̂   ̂  και το  ΑΔ είναι φψοσ. Μπορείτε να διατάξετε από 

το μικρότερο προσ  το μεγαλφτερο τα ευκφγραμμα  τμιματα  ΑΓ, ΑΔ, ΒΓ και ΑΒ; 

 

Β            Δ  ….. ˂ ….. ˂ ….. ˂ ….. 

 

 

      Α Γ 

         β) Τπάρχει  τρίγωνο   ΑΒΓ  με  α = 
 

 
   και  β = 

  

 
 ;  Δικαιολογιςτε  τθν  απάντθςι  ςασ. 


