
ΣΧΓΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σςέζη εντηεοικήπ και απέμαμηι γτμίαπ. 

Ημεοξμημία διεναγτγήπ: 10/12/2012   

Διδάζκτμ: Παηζαιηάξ Μηπάιεξ 

Σςξλείξ :2μ Πνόηοπμ Πεηναμαηηθό ΓΓΛ Αζεκώκ    Τάνη: Α                 Τμήμα :1μ    

Μάθημα: Γοθιείδεηα Γεςμεηνία                                 Κεθάλαιξ :3μ          Παοάγοαθξπ :§3.10 

Χοόμξπ ρλξπξίηζη: Μία (1) δηδαθηηθή ώνα.     Χώοξπ ρλξπξίηζηπ:    Αίζμοζα δηδαζθαιίαξ. 

Μέθξδξπ διδαζκαλίαπ: Μεηςπηθή δηδαζθαιία 

 

Διδακηικξί Σηόςξι: 

Οη μαζεηέξ πνέπεη κα θαηακμήζμοκ: 

1. Τη ζεμαίκεη ζύγθνηζε γεςμεηνηθώκ μεγεζώκ. 

2. Τεκ ηζόηεηα ςξ γεςμεηνηθή μεηαθμνά. 

3.  Τε ζεμαζία ηςκ ακηζμηηθώκ ζπέζεςκ ζηεκ Γοθιείδεηα Γεςμεηνία. 

 

Πξοεία διδαζκαλίαπ: 

Οη μαζεηέξ πνέπεη κα ζοκδέζμοκ ηεκ έκκμηα ηεξ ακηζόηεηαξ με ηεκ δηαδηθαζία ζύγθνηζεξ ηςκ 

πναγμαηηθώκ ανηζμώκ πμο δηδάπηεθακ ζηεκ Άιγεβνα. 

 

1ε Δοαζηηοιόηηηα: 

α. Οη μαζεηέξ θαιμύκηαη κα επηιύζμοκ με ηε βμήζεηα ηςκ γεςμεηνηθώκ γκώζεςκ πμο 

απέθηεζακ αοζηενά ζηεκ Α΄ Λοθείμο (πςνίξ ηηξ γκώζεηξ ημο Γομκαζίμο)ημ πνόβιεμα  

«Αμ έμα ηοίγτμξ έςει δύξ γτμίεπ ίζεπ μα απξδειςηεί όηι είμαι ιζξζκελέπ» 

β. θαιμύκηαη κα θαηαζθεοάζμοκ ημ ζπήμα 

γ. θαιμύκηαη κα εθανμόζμοκ θνηηήνηα ηζόηεηαξ θαη κα απμδείλμοκ  

Ακ Γ=Β , ΑΔ διςξηόμξπ ηόηε ΑΒ=ΑΓ(απμηοπία) 

δ. θαιμύκηαη κα εθανμόζμοκ θνηηήνηα ηζόηεηαξ θαη κα απμδείλμοκ  

Ακ Γ=Β , ΑΔ διάμεζξπ ηόηε ΑΒ=ΑΓ(απμηοπία) 

ε. θαιμύκηαη κα εθανμόζμοκ θνηηήνηα ηζόηεηαξ θαη κα απμδείλμοκ  

Ακ Γ=Β , ΑΔ ύσξπ ηόηε ΑΒ=ΑΓ(απμηοπία)  
Γίκεηαη ε ζπεηηθή ζοδήηεζε θαη ακαδεημύμε ηα αίηηα ηεξ απμηοπίαξ. 

 

2η Δοαζηηοιόηηηα:  

Δηαηοπώκεηαη από ημκ δηδάζθμκηα ε πνόηαζε 

«Κάθε εντηεοική γτμία ηοιγώμξρ είμαι μεγαλύηεοη από κάθε μία από ηιπ απέμαμηι γτμίεπ 

ηξρ ηοιγώμξρ» 

Σηεκ απόδεηλε ημκίδεηαη ζημοξ μαζεηέξ: 

o H μέζμδμξ ζύγθνηζεξ γςκηώκ. 

o Ε ηζόηεηα ςξ γεςμεηνηθή μεηαθμνά. 

o Ε ζεμαζία ηεξ βμεζεηηθήξ γναμμήξ. 
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3η Δοαζηηοιόηηηα:  

Δεηείηαη από ημοξ μαζεηέξ κα απμδείλμοκ έκα επηπιέμκ 

 Κοιηήοιξ ιζόηηηαπ ξοθξγτμίτμ ηοιγώμτμ  

«Αμ δύξ ξοθξγώμια ηοίγτμα έςξρμ μία κάθεηη πλεροά και ηημ απέμαμηι ξνεία γτμία 

αμηίζηξιςα ίζεπ μια ποξπ μια, ηόηε είμαι ίζα» 

με ηε απμδεηθηηθή μέζμδμ απαγςγή ζε άημπμ  
(ηεκ μπμία έπμοκ δηδαπηεί αιιά θαηά πάζα πηζακόηεηα ηεκ πεηνίδμκηαη ακεπανθώξ). 

Καζμδεγμύκηαη με ημ παναθάης ζπήμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καη ημοξ δεηείηαη θαηά πενίπηςζε κα εθανμόζμοκ ηεκ πνόηαζε  

«Κάζε ελςηενηθή γςκία ηνηγώκμο είκαη μεγαιύηενε από θάζε μία από ηηξ απέκακηη γςκίεξ ημο 

ηνηγώκμο» 

 

4η Δοαζηηοιόηηηα: 

Τειηθά δεηείηαη από ημοξ μαζεηέξ κα εθανμόζμοκ ημ θνηηήνημ ζημ πνόβιεμα πμο ζέζαμε ζηεκ 

ανπή ημο μαζήμαημξ . 

 

5η Δοαζηηοιόηηηα: 

Σύκμρε θαη ενγαζία γηα ημ επόμεκμ μάζεμα. 

ΑΒ=ΑΒ΄     ̂   ΄ ̂  

 Ακ Α < Α΄ ΄ 

 
 

 Ακ Α > Α΄ ΄ 

 


