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A) Γνωστικό περιεχόμενο
Ανισοτικές σχέσεις σε τρίγωνα.
Β) Διδακτική μέθοδος.- Εργαλεία
Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της τάξης με εργαλείο το μαυροπίνακα και μέσα από 
κατάλληλες ερωτήσεις θα επιδιώξουμε τη συμμετοχή των μαθητών, τόσο στη διατύπωση εικασιών όσο 
και στην διερεύνυση αυτών.
Γ) Απαραίτητες γνώσεις
Οι έννοιες είναι καινούργιες στους μαθητές. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν :

• Ισότητα τριγώνων.
• Το θεώρημα της εξωτερικής γωνίας.
• Ότι οι προσκείμενες γωνίες στη βάση ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες.

Δ) Διδακτικοί στόχοι 
Οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν και να μπορούν να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν τις ανισοτικές 
σχέσεις που ισχύουν στα τρίγωνα. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να μάθουν ότι:

(1) Απέναντι από άνισες πλευρές ενός τριγώνου βρίσκονται ομοίως άνισες γωνίες και 
αντιστρόφως.

(2) Να γίνει κατανοητό το εξής άμεσο πόρισμα: Αν δύο γωνίες ενός τριγώνου είναι ίσες, τότε το 
τρίγωνο είναι ισοσκελές.

(3) Αν σε ένα τρίγωνο η διάμεσος είναι και διχοτόμος, τότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές.
(4) Την τριγωνική ανισότητα: Κάθε πλευρά τριγώνου είναι μικρότερη από το άθροισμα των δύο 

άλλων και μεγαλύτερη από την απόλυτη τιμή της διαφοράς τους.
Ε) Αναμενόμενη διδακτική πορεία του μαθήματος

(1) Υπενθύμιση του θεωρήματος εξωτερικής γωνίας.που διδάχθηκε στο προηγούμενο μάθημα
(2) Θα αποδείξουμε ότι αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει β>γ, τότε γων.ΑΒΓ>γων.ΑΓΒ.
(3) Στη συνέχεια θα ζητηθεί από τους μαθητές να διατυπώσουν το αντίστροφο και να εξετάσουν αν 

ισχύει το αντίστροφο.
(4) Θα αποδείξουμε την τριγωνική ανισότητα.
(5) Θα αποδείξουμε ότι αν σε ένα τρίγωνο η διχοτόμος μιας γωνίας είνα και δίαμεσος, τότε το 

τρίγωνο είναι ισοσκελές.

• Τα βήματα 4,5 ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με την πορεία του μαθήματος και τα 
αντίστοιχα θεωρήματα να διδαχθούν στο επόμενο μάθημα.

• Οι ασκήσεις κατανόησης από την αντίστοιχη παράγραφο του σχολικού βιβλίου θα δοθούν ως 
εργασία για το σπίτι.


