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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ερευνά το ζήτημα της δημιουργίας διδακτικής σειράς με 
αξιοποίηση διδακτικών πηγών σχετικά με την εύρεση του Εμβαδού και των 
Γεωμετρικών Χώρων Εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται ιστορικές 
πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού του εμβαδού με γνώμονα τη μελέτη 
διαφόρων πολιτισμών. Ακολουθεί ανάλυση του τρόπου χρήσης της ιστορίας των 
μαθηματικών στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος. Στο τρίτο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται η αποτίμηση της έννοιας του εμβαδού όπως αυτή προτείνεται προς 
διδασκαλία στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού σύμφωνα με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα. Εν συνεχεία επιχειρείται ο συσχετισμός αρχαίων προβλημάτων 
υπολογισμού εμβαδού με την αντίστοιχη προσέγγιση των σχολικών εγχειριδίων. Το 
τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής προσεγγίζει τη χρήση των Γεωμετρικών 
Χώρων Εργασίας για την επίλυση προβλημάτων υπολογισμού εμβαδού. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εμβαδόν, Αναλυτικό Πρόγραμμα, ιστορία των μαθηματικών, αρχαία 
προβλήματα, Γεωμετρικός Χώρος Εργασίας. 
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Εισαγωγή 

 Η ακριβής μέτρηση του εμβαδού υπήρξε σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας ιδιαιτέρως σε τομείς, όπως η γεωργία, η αρχιτεκτονική και το εμπόριο. 

Σήμερα ο σωστός υπολογισμός του εμβαδού είναι πιο σημαντικός από ποτέ, οι 

μαθητές, ωστόσο, συχνά δυσκολεύονται να καταλάβουν τις γεωμετρικές έννοιες και 

τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υπολογισμών αυτών. Η 

διδασκαλία της ιστορίας των μαθηματικών δείχνει στους μαθητές ότι τα 

μαθηματικά είναι σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα, αναπτύσσεται, δε, συχνά 

με διαισθητικό και πειραματικό τρόπο από την ανάγκη των ανθρώπων να 

επιλύσουν πρακτικά προβλήματα της καθημερινής ζωής. Η αποτίμηση της έννοιας 

του εμβαδού όπως αυτή προτείνεται προς διδασκαλία στα σχολικά εγχειρίδια του 

Δημοτικού σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ο συσχετισμός αρχαίων 

προβλημάτων υπολογισμού εμβαδού με την αντίστοιχη προσέγγιση των σχολικών 

εγχειριδίων και η χρήση των Γεωμετρικών Χώρων Εργασίας αποσκοπούν στην 

εξάσκηση των μαθητών και στην απόκτηση γνώσεων που θα τους βοηθήσουν να 

κατανοήσουν βαθύτερα τις μαθηματικές έννοιες.  

 

 

1. Ιστορικές Πληροφορίες για το Εμβαδόν 

 

1.1 Εισαγωγή 

 Η ακριβής μέτρηση του εμβαδού ήταν σημαντική σε ολόκληρη την ιστορία 

στη γεωμετρία, στην αρχιτεκτονική και το εμπόριο και οι πηγές δείχνουν ότι όλοι οι 

λαοί της αρχαιότητας γνώριζαν πώς να υπολογίζουν το εμβαδόν απλών 

ευθύγραμμων σχημάτων. Δεδομένου ότι οι αγρότες έπρεπε να μετρούν το εμβαδόν 

των χωραφιών, πολλοί ιστορικοί πιστεύουν πως οι μέθοδοι για τον υπολογισμό του 

εμβαδού προέρχονται από τους πρώτους αγροτικούς πολιτισμούς, οι παλαιότεροι 

εξ αυτών αναπτύχθηκαν περίπου το 3500 π.Χ. κατά μήκος του Τίγρη και του 
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Ευφράτη, στη Μεσοποταμία, κατά μήκους του Νείλου ποταμού της Αιγύπτου, των 

ποταμών Huang και Yangtze της Κίνας, του Ινδού ποταμού και του Γάγγη ποταμού 

της Ινδίας. Η λέξη γεωμετρία προέρχεται από τις λέξεις «γέω» και «μετρία» που 

σημαίνει μέτρηση γης. Ο ιστορικός Ηρόδοτος αναφέρει αρχαίους Αιγύπτιους 

τοπογράφους ή αρπεδονάπτες με εφευρετική γεωμετρία. Οι τοιχογραφίες και τα 

έγγραφα που σώζονται, δείχνουν ότι οι βασιλικοί τοπογράφοι του Φαραώ 

μετρούσαν τα χωράφια με σχοινιά με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, δεμένα σε 

κόμπους, μετά τις ετήσιες πλημμύρες του Νείλου. Όλοι οι πρώιμοι πολιτισμοί 

δημιούργησαν μονάδες για το εμβαδόν και είχαν τύπους για τον υπολογισμό 

μεταξύ άλλων του εμβαδού ορθογωνίου και τριγώνου. 

 

1.2 Αίγυπτος 

 Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ζούσαν στις κοιλάδες του Νείλου της βορειοανατολικής 

Αφρικής και η κύρια δραστηριότητά τους ήταν η γεωργία. Επομένως πρωταρχικός 

σκοπός των τοπογράφων ήταν η μέτρηση της γεωργικής γης κατά μήκος του 

ποταμού Νείλου μετά τις ετήσιες πλημμύρες, προκειμένου να καθορίσουν τους 

φόρους δίκαια. Μια τοιχογραφία ζωγραφισμένη στο Abd-el-Qurna γύρω στο 1400 

π.Χ. δείχνει τοπογράφους να μετρούν ένα χωράφι με σιτηρά χρησιμοποιώντας 

σχοινί με κόμπους. 

 Η αποκρυπτογράφηση του πάπυρου του Rhind (1650 π.Χ.) και του πάπυρου 

της Μόσχας (1850 π.Χ.) αποτελούν σημαντικές πηγές για τα Αιγυπτιακά 

μαθηματικά, καθώς μας δίνουν μια γεύση για το πώς υπολόγιζαν και πώς 

χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι τα εμβαδά. Ο πάπυρος του Rhind περιλαμβάνει 87 

μαθηματικά προβλήματα μεταξύ των οποίων υπάρχουν και προβλήματα που 

αποδεικνύουν τις γεωμετρικές γνώσεις των Αιγυπτίων. Συγκεκριμένα το Πρόβλημα 

51 μας δίνει το σωστό αποτέλεσμα για το εμβαδόν τριγώνου, ενώ στο Πρόβλημα 50 

φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού του εμβαδού του κύκλου. Ο γραφέας στο 

Πρόβλημα 50 υποθέτει πως το εμβαδόν κυκλικού χωραφιού διαμέτρου εννέα 

μονάδων ισούται με το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς οκτώ μονάδων. Το 
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πρόβλημα 48 υποδεικνύει ότι ο τύπος για το εμβαδόν ενός κύκλου ήταν   

2 21 8
( ) ( )

9 9

d d
d     , όπου d η διάμετρος του κύκλου. Εξομοιώνοντας τον τύπο 

αυτό με τον σημερινό 
2  , παρατηρούμε μια αξιοσημείωτη προσέγγιση του 

π, π=3,1605. Στο Πρόβλημα 52 ο τύπος για το εμβαδόν του τραπεζίου (ονομάζεται 

κόλουρο τρίγωνο) δίνεται από τον τύπο  
1 2( )

2

b b
h


   , όπου ο μέσος όρος του 

μήκους των δύο βάσεων πολλαπλασιάζεται από το ύψος, και είναι ο ίδιος τύπος με 

αυτόν που χρησιμοποιούμε σήμερα. 

 Ο πάπυρος της Μόσχας περιλαμβάνει 25 μαθηματικά προβλήματα. Πιο 

διάσημο είναι το πρόβλημα υπολογισμού του όγκου κόλουρης πυραμίδας, ενώ στο 

Πρόβλημα 6 δίνεται το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου και 

ζητούνται οι διαστάσεις του. Ένας τρίτος πάπυρος, ο πάπυρος του Καΐρου (300 π.Χ.) 

περιέχει 40 μαθηματικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και 

προβλήματα υπολογισμού του εμβαδού. 

 Τα ιερογλυφικά στους τοίχους του ναού του Horus στο Edfu (100 π.Χ.) 

δείχνουν πώς οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τον τύπο 
( )

( )
2

a c
b d


    για την 

εύρεση του εμβαδού οποιουδήποτε τετραπλεύρου. Ο τύπος αυτός είναι σωστός 

μόνο για ορθογώνια. 

Οι αιγυπτιακές μονάδες μέτρησης βασίστηκαν στο ανθρώπινο σώμα. Η 

τυποποιημένη μονάδα για το μήκος ήταν ο βασιλικός πήχης, ίσος με την απόσταση 

από τον αγκώνα του Φαραώ μέχρι την άκρη των δακτύλων του, περίπου 20,6 ίντσες. 

Για το εμβαδόν η μονάδα ήταν το setat, ίσο με ένα τετραγωνικό khet,  και για τον 

όγκο η hekat. Για τις υποδιαιρέσεις των μονάδων, οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τα 

μοναδιαία κλάσματα. 
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1.3 Μεσοποταμία 

 Η Μεσοποταμία, ή η «γη γύρω από τους ποταμούς», καταλάμβανε την 

περιοχή μεταξύ και γύρω των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη. Σήμερα, η περιοχή αυτή 

περιλαμβάνει το Ιράκ, το Ιράν και τμήματα της Συρίας. Ο πολιτισμός της 

Μεσοποταμίας αρχίζει περίπου το 3500 π.Χ., φτάνει περίπου μέχρι το 500 π.Χ. και 

αποτελείται από μια σειρά πολιτισμών, όπως ο πολιτισμός των Ακκαδιτών, των 

Αμοριτών, των Χεττιτών, των Ασσυρίων, των Χαλδαίων. 

 Τα αρχαιότερα μαθηματικά αντικείμενα που βρέθηκαν στη Μεσοποταμία 

(5000 π.Χ.), ήταν μικρές μάρκες από πηλό σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα, όπως 

κύλινδροι, σφαίρες, κώνοι και δίσκοι. Ήταν μέρος ενός λογιστικού συστήματος και 

κάθε σχήμα αντιπροσώπευε μια συγκεκριμένη ποσότητα ενός συγκεκριμένου 

εμπορεύματος. 

Όσον αφορά τη γραπτή ιστορία των Μαθηματικών, γνωρίζουμε πως οι 

Μεσοποτάμιοι γραφείς έγραφαν σε μαλακές πήλινες πινακίδες, χρησιμοποιώντας 

ένα κομμάτι από καλάμι, που ονομάζεται γραφίδα. Οι πινακίδες αυτές 

αποξηραίνονταν στον ήλιο ή ψήνονταν σε κλιβάνους, οπότε δεν αποσυντέθηκαν. Η 

πλειοψηφία των ανακτηθέντων μαθηματικών πινακίδων χρονολογείται στην παλιά 

Βαβυλώνια περίοδο, περίπου 1900-1600 π.Χ. 

Οι μεσοποτάμιοι γραφείς ειδικεύονταν στην καταμέτρηση, την αριθμητική, 

τη γεωμετρία, την αρχιτεκτονική, τη γεωργία και την αστρονομία. Ειδικότερα, 

έπρεπε να υπολογίζουν μήκη, εμβαδά και όγκους για να χτίζουν σπίτια και ναούς, 

να κατασκευάζουν αναχώματα για άρδευση, διώρυγες και, επίσης, να μπορούν να 

υπολογίζουν το εμβαδόν των χωραφιών και των καλλιεργειών. Πλάκες από το 3000 

π.Χ. που βρέθηκαν στην πόλη Ουρούκ, αναφέρουν υπολογισμούς για την εύρεση 

των εμβαδών των χωραφιών, συμπεριλαμβανομένων και χωραφιών σε σχήμα 

τραπεζίου. Ακόμη, πινακίδες, που χρονολογούνται στο 2500 π.Χ. και πιθανώς 

χρησιμοποιούνταν σε σχολεία, δείχνουν κύκλους εγγεγραμμένους σε τετράγωνα και 

ζητούν από τον αναγνώστη να υπολογίσει το εμβαδόν του κύκλου και του 

τετραγώνου. Συγκεκριμένα για να βρουν το εμβαδόν ενός κύκλου με περίμετρο C, 
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χρησιμοποιούσαν τον τύπο 

2

12

C
  , που ισοδυναμεί με τον τύπο 

2  , αν 

αντικαταστήσουμε το π με 3. Επιπλέον, άλλες φορές χρησιμοποιούσαν τον τύπο  

2 2

C D
  , όπου D η διάμετρος του κύκλου. Άλλες διασωθείσες πινακίδες δείχνουν 

ότι οι Μεσοποτάμιοι γνώριζαν πώς να βρίσκουν το εμβαδόν των τριγώνων και των 

τραπεζίων. Για παράδειγμα το επόμενο πρόβλημα από αρχαία μεσοποτάμια 

πινακίδα ζητάει να υπολογίσουμε το εμβαδόν ενός ισοσκελούς τραπεζίου του 

οποίου οι πλευρές έχουν μήκος 30 μονάδες και οι βάσεις έχουν μήκη 14 και 30 

μονάδες. 

Οι Μεσοποτάμιοι έδωσαν έναν τύπο για το εμβαδόν ενός τμήματος κύκλου, 

που το ονόμασαν «μάτι ενός ταύρου». Δεδομένου ενός κύκλου, το «μάτι του 

ταύρου» αποτελείται από δύο τμήματα κύκλου, καθένα από τα οποία σχηματίζεται 

από το τόξο ενός τρίτου τεταρτημορίου του κύκλου. Ο Μεσοποτάμιος τύπος για το 

εμβαδόν του σχήματος αυτού ήταν 

29

32


  . 

Οι Μεσοποτάμιοι έδωσαν έναν τύπο για το εμβαδόν ενός τμήματος κύκλου, 

που ονομάζεται «πλοίο». Δίνοντας έναν κύκλο, η «φορτηγίδα» αποτελείται από δύο 

τμήματα κύκλου, καθένα από τα οποία σχηματίζεται από ένα τόξο του 

τεταρτημορίου του κύκλου. 

Άλλες πινακίδες περιέχουν τύπους για το μήκος και το εμβαδόν με τη μορφή 

καταλόγων συντελεστών. Συγκεκριμένα όσον αφορά το εμβαδόν ο πίνακας είναι: 

Γεωμετρικό σχήμα Συντελεστής Τύπος 

Ισόπλευρο τρίγωνο 7

16
 

27

16
S  

Κανονικό εξάγωνο 21

8
 

221

8
S  
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Κύκλος 1

12
 

21

12
C  

Όπου S είναι το μήκος της πλευράς του σχήματος και C το μήκος του κύκλου. 

Οι μεσοποτάμιες μονάδες για το εμβαδόν ήταν:                                          

1 εμβαδό-sar = 1 ράβδος x 1 ράβδος = 36 m2. 

 

 

1.4 Kίνα 

 Στην Κίνα τα μαθηματικά ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της τρίτης χιλιετίας 

π.X. σύμφωνα με τον κινεζικό μύθο. Όμως, το παλαιότερο σωζόμενο κινέζικο 

κείμενο που ασχολείται αποκλειστικά με τα μαθηματικά, είναι τα Jiuzhang Suanshu 

(Εννέα κεφάλαια για τη Μαθηματική Τέχνη), γραμμένο από άγνωστους συγγραφείς 

περίπου το 200 π.Χ., όπου αναφέρονται τύποι για το εμβαδόν και τον όγκο. Ο 

κινέζος μαθηματικός Liu Hui αναθεώρησε τα Εννέα κεφάλαια και πρόσθεσε δικά 

του σχόλια. Στα κείμενα αυτά η τιμή του π ήταν 3. Ο Liu Hui, γνωρίζοντας αυτή την 

ανακρίβεια, κατάφερε να υπολογίσει το π ως 3,1416, ενώ αργότερα οι Zus 

βελτίωσαν σημαντικά την εκτίμηση του π, δίνοντας επτά δεκαδικά ψηφία. Γενικώς 

μέσα από τα σωζόμενα κείμενα εκείνης της εποχής βλέπουμε πως ο κινεζικός λαός 

ασχολούνταν με τη μέτρηση των αγροτεμαχίων διαφόρων σχημάτων καθώς και με 

την κατασκευή τοίχων, φραγμάτων και κτηρίων. 

 Οι ακόλουθοι τύποι εμβαδού είναι από τα Jiuzhang Suanshu, κεφάλαιο 1, 

«Πεδίο μέτρησης»: 

Πεδίο Τύπος Σχήμα  

Τετραγωνικό πεδίο 

(τετράγωνο) 

2a                   α 

         α 
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Πλατύ πεδίο (ορθογώνιο) ab                α 

b 

Τριγωνικό πεδίο (τρίγωνο) 1

2
ab   

                                    b 

            α         

Πεδίο σε σχήμα φαράσι 

(τραπέζιο) 

1
( )

2
b h    

                   α          

                                    h 

                      b 

Κυκλικό πεδίο (κύκλος) 

2 2

P D
A    

             

 

 

D= διάμετρος  

Πεδίο σε σχήμα τόξου 

(τμήμα του κύκλου) 

2

2

CV V
A


  

 

 

Πεδίο σε σχήμα τρούλου 

(τμήμα της σφαίρας) 

1

4
A PD  
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Στα παρακάτω προβλήματα βλέπουμε ποιες αρχαίες κινέζικες μέθοδοι 

χρησιμοποιούνταν για την εύρεση των εμβαδών. 

Το Πρόβλημα 1 από το αρχαίο κινεζικό κείμενο Εννέα Κεφάλαια σχετικά με 

τη Μαθηματική Τέχνη αναφέρει πως υπάρχει ένα χωράφι πλάτους 15bu και μήκους 

16bu και ζητάει να βρούμε το εμβαδόν του χωραφιού.  Η απάντηση για το 

πρόβλημα αυτό είναι 1 mu που ισούται με 240 τετραγωνικά bu και προέκυψε από 

την εφαρμογή της μεθόδου fang tian που λέει ότι «το πλάτος και το μήκος 

πολλαπλασιάζονται αμοιβαία για να δώσουν την απάντηση». 

 Το Πρόβλημα 25 από το ίδιο κείμενο αναφέρει πως υπάρχει ένα χωράφι σε 

σχήμα ισοσκελούς τριγώνου πλάτους 12 bu και κάθετου μήκους 21 bu και ζητάει να 

 

 

Πεδίο σε σχήμα δαχτυλιδιού 

(στεφάνη) 
( )

2

d
A Q P   
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βρούμε το εμβαδόν του. Η απάντηση είναι 126 τετραγωνικά bu και η μέθοδος λέει 

να μειώσουμε το πλάτος στο μισό και να το πολλαπλασιάσουμε με το κάθετο 

μήκος, δηλαδή  
1

12 21 126
2
   . 

 

1.5 Ινδία 

 Η χρήση των εμβαδών στην Ινδία εμφανίζεται για πρώτη φορά στα 

θρησκευτικά κείμενα Sulbasutras («κανόνες του σχοινιού»), που πιθανότατα 

γράφτηκαν από ιερείς πριν τον 6ο π.Χ. αιώνα. Οι τύποι των εμβαδών 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή βωμών. Τα θυσιαστήρια της Ινδίας 

κατασκευάζονταν σε διάφορα σχήματα, ανάλογα με το τελετουργικό που έπρεπε να 

εκτελεστεί, και το πάνω μέρος κάθε βωμού είχε συγκεκριμένο εμβαδό, ανάλογα με 

τον τύπο της θυσίας και τον βαθμό του προσώπου που την πραγματοποιούσε. 

Χρησιμοποιήθηκαν σχοινιά για να καταγραφούν οι διαστάσεις των βωμών, οι 

οποίες καθορίζονται στα Sulbasutras, χρησιμοποιώντας μια κατακόρυφη ανατολικο-

δυτική γραμμή συμμετρίας.  

 Ένα από τα προβλήματα που διατυπώθηκαν στα Sulbasutras, που 

κυριολεκτικά σημαίνει «τύποι με σχοινί», δίνει οδηγίες για την κατασκευή ενός 

τετράγωνου βωμού με το ίδιο εμβαδό με ένα συγκεκριμένο κυκλικό βωμό: 

«χωρίστε τη διάμετρο σε 15 μέρη και πάρτε 13 τμήματα όπως και η πλευρά του 

τετραγώνου». Η πλευρά του τετραγώνου έχει μήκος 
13

15

d
a  , όπου d η διάμετρος 

του κύκλου. Δεδομένου ότι το εμβαδόν του τετραγώνου είναι α2, τότε το εμβαδόν 

του κύκλου πρέπει να είναι 
2

2 213 169
( )

15 225

d d
a   . Αλλά το εμβαδόν του κύκλου 

ισούται με 
2

2 21
( )

2 4

d d
     (όπου ρ η ακτίνα του κύκλου). Μια σύγκριση των 

δύο τύπων για το εμβαδόν δίνουν μια προσέγγιση του π, 
676

3,0044
225

   . 
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Τα Sulbasutras δίνουν έναν ακριβή τύπο για την κατασκευή τετράγωνου 

βωμού με εμβαδό ίδιο με ενός κυκλικού βωμού: «εάν επιθυμείτε να μετατρέψετε 

έναν κύκλο σε ένα τετράγωνο, διαιρέστε τη διάμετρο σε 8 μέρη, και πάλι ένα από 

αυτά τα οκτώ μέρη σε 29 τμήματα. Από αυτά τα 29 τμήματα αφαιρέστε τα 28 και, 

επιπλέον, το έκτο μέρος (από αριστερά αφενός) μείον το όγδοο τμήμα (από το έκτο 

μέρος)». Για τετράγωνο πλευράς α και κύκλο με διάμετρο d, στη σύγχρονη 

σημειογραφία έχουμε: 
1 1 1 1

(1 29 29 6 29 6 8)
8 8 8 8

d         . Δεδομένου ότι το 

εμβαδόν του τετραγώνου είναι Α=α2, τότε το εμβαδόν του κύκλου με διάμετρο d 

πρέπει να είναι α2. Μια σύγκριση με τον τύπο 
2A  , (όπου ρ η ακτίνα του 

κύκλου) για το εμβαδόν του κύκλου, δίνει μια προσέγγιση του π, π≈3,0883.  

Ένα άλλο πρόβλημα από τα Sulbasutras δίνει οδηγίες για την κατασκευή 

ενός κυκλικού βωμού που έχει το ίδιο εμβαδόν με δεδομένο τετράγωνο βωμό: «στο 

τετράγωνο ABCD, έστω Μ είναι το σημείο τομής των διαγωνίων. Σχεδίασε τον κύκλο 

με κέντρο Μ  ακτίνα ΜΑ. Έστω ΜΕ η ακτίνα του κύκλου κάθετη προς την ΑD στο G. 

Έστω 
1

3
GN GE . Στη συνέχεια ΜΝ είναι η ακτίνα του κύκλου που έχει εμβαδόν 

ίσο με το εμβαδόν του τετραγώνου ABCD. Αυτές οι οδηγίες υποθέτουν π≈3,0883. 

Αργότερα Ινδοί μαθηματικοί χρησιμοποίησαν την εκτίμηση π≈3,1623. 
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Ένα από τα Sulbasutras δίνει τις διαστάσεις ενός ορθογωνίου, με πλευρές 

2a και 
2

1
2

a , όπου 
1 1 1

2 1 4 4 34 1.414215686
3 3 3

        , μια σωστή τιμή, 

του οποίου το εμβαδόν ισούται με το εμβαδόν τετραγώνου πλευράς α. Οι αρχαίοι 

Ινδοί γνώριζαν ότι ένα τετράγωνο με εμβαδόν διπλάσιο από ένα συγκεκριμένο 

τετράγωνο μπορεί να διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας το μήκος της διαγωνίου του 

αρχικού τετραγώνου ως το μήκος της πλευράς του νέου τετραγώνου. Με τον ίδιο 

τρόπο ένα τετράγωνο μπορεί να διαμορφωθεί σε άλλο τετράγωνο με τριπλάσιο 

εμβαδόν. Επίσης, ένα τετράγωνο μπορεί να μετατραπεί σε ισοσκελές τρίγωνο με το 

ίδιο εμβαδόν, τοποθετώντας ένα τετράγωνο του ίδιου μεγέθους δίπλα από το 

δεδομένο τετράγωνο, δημιουργώντας έτσι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με 

διπλάσιο εμβαδόν από το αρχικό τετράγωνο. Στη συνέχεια κόβουμε τις διαγώνιους 

από το ίδιο σημείο σε αντίθετες κατευθύνσεις και παίρνουμε ένα ισοσκελές 

τρίγωνο που έχει το ίδιο εμβαδόν με το αρχικό τετράγωνο. 

Πολλοί από τους τριγωνικούς και τραπεζοειδείς βωμούς που περιγράφονται 

στα Sulbasutras χρησιμοποιούν το πυθαγόρειο θεώρημα στις κατασκευές τους. 

Ο μαθηματικός και αστρονόμος Bhaskara στο βιβλίο του Livalati 

χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της επιφάνειας της σφαίρας τον τύπο 

1
4

4

dC
S dC  , όπου d η διάμετρος και C η περιφέρεια της σφαίρας. 

Ο Brahmagupta, Ινδός αστρονόμος και μαθηματικός, στο έργο του 

Brahmasphutasiddhantan ανέπτυξε τους ακόλουθους διάσημους τύπους για το 

εμβαδόν ενός τετραπλεύρου εγγεγραμμένου σε κύκλο: 

( )( )( )( )A s a s b s c s d     , όπου 
2

a b c d
s

  
  και α, b, c, d τα μήκη των 

πλευρών του τετραπλεύρου. Ο Brahmagupta ήδη γνώριζε τον τύπο του Ήρωνα για 

το εμβαδόν του τριγώνου ( )( )( )A s s a s b s c    , όπου 
2

a b c
s

 
  και α, b, c 

τα μήκη των πλευρών του τριγώνου, και πιθανότατα παρατήρησε ότι αν θέσουμε 

d=0 στο δικό του τύπο, παίρνουμε τον τύπο του Ήρωνα. 
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Ο Mahavira (850 CE) έγραψε πολλά μαθηματικά κείμενα 

συμπεριλαμβανομένων των Ganitasarasangrah και έδωσε σωστούς τύπους για το 

εμβαδόν για τα περισσότερα από τα βασικά σχήματα. 

 

1.6 Μεξικό 

 Όσον αφορά τους ιθαγενείς λαούς της Αμερικής γνωρίζουμε περισσότερα 

για τα συστήματα αρίθμησης που χρησιμοποιούσαν, παρά για τη γεωμετρία τους. 

Σχετικά με τη γεωμετρία, το σύνολο των πρώτων κατοίκων της Βόρειας, Κεντρικής 

και Νότιας Αμερικής χρησιμοποιούσαν γεωμετρικά σχήματα για την κατασκευή των 

σπιτιών και των κτηρίων τους, στην κλωστοϋφαντουργία και στην κεραμική. Η 

εκλεπτυσμένη άρδευση, η αποθήκευση της σοδειάς, τα οδικά συστήματα πολλών 

πολιτισμών της Αμερικής θα απαιτούσαν ενιαίες μεθόδους μέτρησης του μήκους, 

του εμβαδού και του όγκου. 

 Ειδικότερα, οι Αζτέκοι είχαν αναπτύξει μεθόδους για τη μέτρηση και την 

καταγραφή εμβαδών, προκειμένου να μετρούν τις γεωργικές τους εκτάσεις και να 

επιβάλλουν φόρους ανάλογους με το μέγεθος των εκτάσεων. Ο Codice de Santa 

Maria Asuncion και ο Codex Vergara είναι οι κώδικες που περιέχουν αρχεία 

απογραφής και ιδιοκτησίας γης και είναι χωρισμένοι σε τρία τμήματα: α) Το 

Tlacatlacuiloli, β) το Milcocoli και γ) το Tlahuelmantli. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

δεύτερο τμήμα τα οικόπεδα επισημαίνονται με τις μετρήσεις των μηκών των 

επιμέρους πλευρών, καθώς και με την ένδειξη του τύπου του εδάφους. Η τυπική 

μονάδα της γραμμικής μέτρησης ήταν η Quahuitl, η οποία ήταν περίπου 2,5 μέτρα. 

Αντίθετα, στο τρίτο τμήμα τα αγροτεμάχια δε συντάχθηκαν με ακρίβεια. Το κάθε 

ένα συντάχθηκε ως ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο του ίδιου μεγέθους με το 

εμβαδόν του χωραφιού που καταγράφονταν χρησιμοποιώντας ένα βασικό 

εικοσαθέσιο σύστημα αριθμού, διαφορετικό από το σύστημα που χρησιμοποιείται 

στους άλλους κώδικες. 

 Ωστόσο, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του εμβαδού 

των χωραφιών δεν αποκαλύπτεται ούτε στα τμήματα του Milcocoli αλλά ούτε και σε 
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αυτά του Tlahuelmantli. Κατά συνέπεια, δεν είναι γνωστός ο ακριβής τρόπος 

υπολογισμού των χωραφιών, αν και το φορολογικό τους σύστημα βασιζόταν στην 

ακριβή μέτρηση της γης. Είναι απαραίτητο, όμως, να αναφερθεί ότι η βασική 

μονάδα γραμμικού μέτρου των Αζτέκων ήταν το Quahuitl, ίσο με περίπου 2,5 

μέτρων και ότι το εμβαδόν μετράται σε τετραγωνικά quahuitl. Σύμφωνα με 

ορισμένες ενδείξεις τα 400 τετραγωνικά quahuitl ή 2.500 τ.μ. ήταν ένα κανονικό 

μέγεθος για ένα οικόπεδο. 

 

1.7 Ελλάδα 

 Η γεωμετρία ήταν ο πιο σεβαστός και αναπτυγμένος κλάδος των 

μαθηματικών στην αρχαία Ελλάδα και οι Έλληνες μαθηματικοί γνώριζαν το σύνολο 

σχεδόν των τύπων του εμβαδού και του όγκου που διδάσκονται στα σχολεία 

σήμερα. Ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής γεωμετρίας υποκινήθηκε από τρία 

προβλήματα γνωστά ως Τρία Κλασικά Προβλήματα της αρχαιότητας: τον 

τετραγωνισμό του κύκλου, τον διπλασιασμό του κύβου και την τριχοτόμηση της 

γωνίας χρησιμοποιώντας μόνο διαβήτη και γνώμονα. Το πρώτο πρόβλημα αφορά 

το εμβαδόν, αφού για να τετραγωνίσουμε τον κύκλο πρέπει να κατασκευάσουμε 

ένα τετράγωνο που έχει ακριβώς το ίδιο εμβαδόν με ένα συγκεκριμένο κύκλο. 

Ο πρώτος μαθηματικός στη Βιβλιοθήκη ήταν πιθανότατα ο Ευκλείδης (300 

π.Χ.), ο οποίος είναι διάσημος για την οργάνωση της μαθηματικής γνώσης της 

εποχής του σε ένα ενιαίο σύστημα αξιωμάτων και την εγγραφή μιας συλλογής 13 

βιβλίων με τίτλο Στοιχεία. Τα Στοιχεία είναι το μαθηματικό κείμενο με τη 

μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία του δυτικού κόσμου. Μέχρι τις αρχές του 1900 οι 

μαθητές διάβαζαν τα Στοιχεία ως πρότυπο εισαγωγής στη Γεωμετρία και τα 

ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις μέρες μας μελετούν την Ευκλείδεια Γεωμετρία που 

βασίζεται στα έξι πρώτα βιβλία του των Στοιχείων του Ευκλείδη. 

Στα Στοιχεία ο Ευκλείδης εκθέτει και αποδεικνύει πολλούς τύπους για την 

εύρεση των εμβαδών των επιφανειών. Δηλώνει τους τύπους αυτούς με λέξεις και 

όχι σύμβολα και τείνει να δώσει τα εμβαδά σε συνάρτηση με τα εμβαδά άλλων 
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σχημάτων. Για παράδειγμα στην Πρόταση 41 του Βιβλίου Ι των Στοιχείων, ο 

Ευκλείδης δίνει το εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου μέσω του εμβαδού τριγώνου 

ως εξής: «αν ένα παραλληλόγραμμο έχει την ίδια βάση με αυτή ενός τριγώνου και 

είναι παράλληλες, το παραλληλόγραμμο είναι διπλάσιο του τριγώνου». 

 

                                                                                     

 

       b                                                                      b 

Το τρίγωνο με βάση b και ύψος h που φαίνεται στο σχήμα δεξιά έχει εμβαδόν 

1

2
tA bh

. Δεδομένου ότι το παραλληλόγραμμο έχει την ίδια βάση με το τρίγωνο 

και είναι παράλληλη με αυτή του τριγώνου, η πρόταση εγγυάται πως το εμβαδόν 

pA
 του παραλληλογράμμου είναι 

1
2 2( )

2
p tA A bh bh  

. 

Παρά το γεγονός πως το πιο δημοφιλές βιβλίο όλων των εποχών είναι 

γραμμένο από τον Ευκλείδη, ο ίδιος ο Ευκλείδης δεν θεωρείται ότι είναι ο 

μεγαλύτερος Έλληνας γεωμέτρης. Ο Αρχιμήδης, που έζησε το 287-212 π.Χ., 

αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος Έλληνας μαθηματικός και έκανε πολλές και 

σημαντικές ανακαλύψεις τόσο στον τομέα των μαθηματικών όσο και της φυσικής 

και της μηχανικής. Για παράδειγμα, στη γεωμετρία απέδειξε ότι το εμβαδόν του 

κύκλου ισούται με το ήμισυ του γινομένου της ακτίνας του και της περιφέρειάς του. 

Στην Πρόταση 1 του βιβλίου Περί της Μέτρησης Του Κύκλου δίνει το εμβαδόν του 

κύκλου μέσω του εμβαδού τριγώνου ως εξής: «Το εμβαδόν κάθε κύκλου ισούται με 

το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου στο οποίο μία από τις πλευρές είναι ίση με 

την ακτίνα r του κύκλου και η άλλη με την περίμετρο C» 

. 
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                                                            r 

                        

                                                                                                C 

 

 Ο Ήρων της Αλεξάνδρειας, ένας Έλληνας μαθηματικός που έζησε τον πρώτο 

αιώνα, έγραψε ένα πολύ ισχυρό πρακτικό βιβλίο γεωμετρίας που ονομάζεται 

Metrica. Στο Metrica ο Ήρων δίνει τον τύπο 

211

14
A D

 για το εμβαδόν του κύκλου, 

τύπος που εμφανίζεται σε μαθηματικές εργασίες για εκατοντάδες χρόνια. Το πιο 

διάσημο αποτέλεσμα του Ήρωνα από το Metrica ήταν ο τύπος για την επιφάνεια 

ενός τριγώνου συναρτήσει των μηκών α, b, c των πλευρών του:  

( )( )( )A s s a s b s c   
, όπου s η ημιπερίμετρος του τριγώνου, δηλαδή 

2

a b c
s

 


. Ο τύπος αυτός είναι συχνά πιο πρακτικός από τον γνωστό τύπο 

1

2
tA bh

, όπου b η βάση και h το ύψος του τριγώνου. Για παράδειγμα ένας 

τοπογράφος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον τύπο αυτόν, για να βρει το 

εμβαδόν ενός τριγωνικού πεδίου στο χωράφι, χωρίς να φτιάξει μια κάθετο από την 

κορυφή προς την απέναντι πλευρά. 

 

 

1.8 Αραβική Αυτοκρατορία 

 Η Αραβική Αυτοκρατορία, που εκτεινόταν από την Ισπανία και το Μαρόκο 

στη Δύση έως το Πακιστάν στην Ανατολή, με κοινή θρησκεία το Ισλάμ και κοινή 

γλώσσα για τους μορφωμένους την αραβική, ήταν επίσης μια μαθηματική δύναμη. 
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Ο μεγάλος Άραβας μαθηματικός Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (780-850 CE) 

αν και είναι περισσότερο γνωστός για το βιβλίο του για τα θέματα της al-Jabr 

(άλγεβρα) και al-muqabala, έγραψε επίσης εργασίες για πρακτική γεωμετρία που 

περιέχουν πολλούς τύπους για επιφάνειες και όγκους. Έδωσε τον τύπο του 

Αρχιμήδη και του Ήρωνα για την εύρεση του εμβαδού ενός κύκλου, αλλά και 

τύπους αναφερόμενους σε Ινδούς μαθηματικούς. Αντί να χρησιμοποιεί τον τύπο 

του Ήρωνα για να βρει το εμβαδόν ενός τριγώνου στο οποίο το μήκος των πλευρών 

ήταν γνωστό αλλά το ύψος άγνωστο, ο al-Khwarizmi χρησιμοποίησε το Πυθαγόρειο 

Θεώρημα (δύο φορές) για να βρει το ύψος του τριγώνου. 

 

 

 

2. Η Χρήση Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδασκαλία. 

 

 Τα Μαθηματικά, ως ανθρώπινο επίτευγμα τεσσάρων χιλιάδων χρόνων, είναι 

κομμάτι της ανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι τόσο στενά 

συνδεδεμένα με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους όσο καμία άλλη 

επιστήμη. 

 Η εισαγωγή της ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία έχει 

απασχολήσει  πολλούς μελετητές ανά τον κόσμο. Το γεγονός ότι η διδασκαλία των 

Μαθηματικών δεν πετυχαίνει πάντα τους σκοπούς της σε μαθητές που δεν 

κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις μαθηματικές έννοιες ή αναπτύσσουν φοβία 

απέναντι στα Μαθηματικά, οδηγεί στην εξερεύνηση πιθανών δρόμων βελτίωσης 

της διδακτικής διαδικασίας. Από τις μέχρι τώρα παιδαγωγικές δυνατότητες έχει 

προκύψει μεγάλο εύρος οπτικών και εμπειριών για το πώς η ιστορία των 

Μαθηματικών μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. 
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2.1 Η Σημασία της Χρήσης της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδασκαλία 

Καθοριστικό ρόλο για τη μάθηση των Μαθηματικών διαδραματίζει η χρήση 

της ιστορίας των μαθηματικών στο πλαίσιο της σύγχρονης διδασκαλίας. H ιστορία 

ως εργαλείο αναδεικνύει την ιστορική ανάπτυξη των Μαθηματικών και  γίνεται 

πηγή προβλημάτων, μεθόδων, ερωτημάτων του παρελθόντος που είναι σε θέση να 

κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Επίσης με τη χρήση της ιστορίας τα 

Μαθηματικά γεφυρώνονται με άλλα μαθήματα/τομείς γνώσης και διαφαίνεται η 

διασύνδεση Μαθηματικών περιοχών μεταξύ τους. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουμε 

τη γενική εκπαιδευτική αξία που προσφέρει η ιστορία καθώς βοηθά τους μαθητές 

να εξασκηθούν στην ανάγνωση, γραφή, αναζήτηση πηγών, συζήτηση για τα 

Μαθηματικά, ανάλυση, τεκμηρίωση κ.λπ.  

Επιπροσθέτως, η χρήση της ιστορίας των Μαθηματικών συμβάλλει στην 

ανάπτυξη αντιλήψεων-οπτικών σχετικά με τη φύση της μαθηματικής 

δραστηριότητας. Όσον αφορά το περιεχόμενό τους, τα ευρετικά ή διαισθητικά 

επιχειρήματα, οι εναλλακτικές προσεγγίσεις, λάθη, διαμάχες του παρελθόντος κ.λπ. 

γίνονται αντιληπτά ως εσωτερικό οργανικό κομμάτι των Μαθηματικών, οπότε οι 

μαθητές έμμεσα ενθαρρύνονται να θέτουν τα δικά τους ερωτήματα, υποθέσεις και 

να τα ερευνούν. Επίσης γίνεται αντιληπτή η εξελικτική φύση της μαθηματικής 

γνώσης και η διαφορετική μέσα στο χρόνο αντίληψη βασικών μετα-εννοιών όπως η 

απόδειξη, ο αυστηρός συλλογισμός, το λάθος, κ.λπ. Αναφορικά με τη μορφή, τα 

Μαθηματικά εξελίσσονται σε συμβολισμούς, ορολογία, μεθόδους υπολογισμών, 

τρόπους έκφρασης και αναπαράστασης. Η ιστορία βοηθά στο να επανεκτιμήσουν 

το ρόλο οπτικών, διαισθητικών και μη-τυπικών προσεγγίσεων του παρελθόντος. Με 

τη βοήθεια του ιστορικού υλικού δάσκαλοι και μαθητές ανακαλύπτουν τα 

πλεονεκτήματα ή/και μειονεκτήματα της σημερινής μορφής των Μαθηματικών. 

Ακόμη, η θετική προδιάθεση απέναντι στα Μαθηματικά ως ανθρώπινη 

δραστηριότητα επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης της ιστορίας των Μαθηματικών στη 

διδασκαλία. Με τον τρόπο αυτό τα Μαθηματικά αναγνωρίζονται ως εξελισσόμενο 

και ανθρώπινο ζήτημα και όχι ως άκαμπτο σύνολο αυστηρών αληθειών φτιαγμένο 

για αποστήθιση. Επιπλέον, αναγνωρίζεται η αξία της έρευνας, των ερωτημάτων, της 
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ανάπτυξης δημιουργικών τρόπων σκέψης. Επίσης, οι μαθητές δεν αποθαρρύνονται 

από τυχόν δυσκολίες και αποτυχίες, αφού κατανοούν πως αυτές υπήρξαν το δομικό 

υλικό των πιο διακεκριμένων μαθηματικών τομέων.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μέσω της χρήσης της ιστορίας των 

Μαθηματικών στον χρόνο της διδασκαλίας αποδεικνύεται έμπρακτα ότι τα 

μαθηματικά είναι πολιτισμικό προϊόν. Ειδικότερα, η χρήση της ιστορίας 

γνωστοποιεί στους μαθητές πως τα μαθηματικά δεν αναπτύχθηκαν μόνο για λόγους 

χρησιμότητας αλλά και για χάρη των ίδιων των μαθηματικών με κίνητρο την 

ψυχαγωγία, τη διανοητική περιέργεια, την ευχαρίστηση και επηρεάστηκαν σε 

μεγάλο βαθμό από κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.  Επίσης, οι μαθητές 

κατανοούν πως τα Μαθηματικά στη σημερινή τους μορφή είναι προϊόν πολλών 

πολιτισμών κατά διάρκεια των αιώνων και όχι μόνο της δυτικής κουλτούρας. Η 

ανάδειξη μέσα στην τάξη των διαφορετικών προσεγγίσεων άλλων πολιτισμών 

οδηγεί σε επαναξιολόγηση, αποδοχή και σεβασμό προς αυτούς. 

 

2.2 Τρόποι Ενσωμάτωσης της Ιστορία των Μαθηματικών στη Διδασκαλία. 

 Η χρήση της ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία μπορεί να γίνει με 

άμεσες ιστορικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αποσπάσματα, ιστορικές 

γραμμές, διάσημα προβλήματα, βιογραφίες, αποφθέγματα, ανέκδοτα κ.λπ. ή με 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων ή ανάγνωση βιβλίων με στόχο κυρίως 

την ιστορία των μαθηματικών και όχι τη μάθησή τους, όπως ιστορικά πακέτα έτοιμα 

για χρήση, γνωριμία με διάσημα προβλήματα, επίσκεψη σε μουσεία ή σε βάσεις 

δεδομένων κ.λπ. Επίσης, μπορεί η διδασκαλία να είναι βασισμένη στην ιστορία, 

δηλαδή με τη μελέτη ενός θέματος τη σωστή στιγμή της νοητικής ανάπτυξης. Ο 

δάσκαλος αναπτύσσει διδακτική ακολουθία προβλημάτων που έχουν αντληθεί από 

την ιστορία με αυξανόμενα επίπεδα δυσκολίας σαν να χτίζουμε πάνω στους 

προγενέστερους.  

 Επιπροσθέτως, μπορεί να γίνει προσέγγιση της ιστορίας μέσω ενοτήτων. 

Κατά τη διδασκαλία αναζητούνται τα εννοιολογικά πλαίσια, ερωτήματα, 
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προβλήματα που οδήγησαν στην ανάπτυξη συγκεκριμένου τομέα και  

χρησιμοποιούνται συμβολισμοί, ορολογία, μέθοδοι υπολογισμών, τρόποι 

αναπαράστασης, αποδείξεις με τις μεθόδους του παρελθόντος, για σύγκριση με τις 

σύγχρονες μεθόδους κι έτσι αναδεικνύεται η εξέλιξη των Μαθηματικών σε 

περιεχόμενο και μορφή. Επίσης, μπορεί να παρουσιαστεί το φιλοσοφικό, κοινωνικό 

και πολιτισμικό πλαίσιο των μαθηματικών, ώστε να γίνουν αντιληπτά ως ουσιώδες 

κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάποια από τα παραδείγματα για την 

ανάπτυξη βαθύτερης μαθηματικής επίγνωσης είναι τα ερευνητικά προγράμματα για 

τη μελέτη πρωτογενών πηγών, διάσημα ιστορικά προβλήματα, δραστηριότητες με 

μηχανικά όργανα και εργαλεία κ.ά. Προτεινόμενες ιδέες για εφαρμογή είναι τα 

ιστορικά ψήγματα, τα ερευνητικά πρότζεκτ βασισμένα σε ιστορικά κείμενα, οι 

πρωτογενείς πηγές, τα φύλλα εργασίας, τα «Ιστορικά πακέτα», η αναζήτηση 

οφέλους από λάθη, εναλλακτικές απόψεις, διαισθητικά επιχειρήματα, τα ιστορικά 

προβλήματα, τα μηχανικά όργανα και εργαλεία, οι πειραματικές δραστηριότητες, οι  

ταινίες και άλλα οπτικά μέσα, οι εμπειρίες έξω από την τάξη και το διαδίκτυο. 

 

 

 

 

3. Αποτίμηση της Έννοιας του Εμβαδού στα Σχολικά Εγχειρίδια του 

Δημοτικού και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

3.1 Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού 

 Στην Α΄ Δημοτικού η Γεωμετρία παρουσιάζεται με εμπειρικό τρόπο και 

συνδέεται με την τέχνη και τον πολιτισμό. Οι μαθητές μέσα από τις προτεινόμενες 

δραστηριότητες, καθοδηγούνται στο να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν, να χαράζουν, 

να φαντάζονται, να αναπλάθουν στο μυαλό τους και, γενικώς, να μεταχειρίζονται τα 
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σχήματα εμπειρικά, με τη διαίσθηση αλλά και νοητικά. Με τη σύνθεση εικόνων που 

αποτελούνται μόνο από γεωμετρικά σχήματα και αντικείμενα της καθημερινής ζωής 

οι μαθητές εισάγονται στις έννοιες των γεωμετρικών σχημάτων και των 

γεωμετρικών στερεών. Τα παιδιά χρησιμοποιούν κύκλους, τρίγωνα, τετράγωνα για 

να συνθέσουν τις εικόνες δέντρων, προσώπων κ.ά. Αυτές οι οπτικές διεργασίες της 

ανάλυσης και της σύνθεσης των γεωμετρικών σχημάτων εφαρμόζονται σε 

δραστηριότητες όπως είναι τα παζλ, τα πλακόστρωτα και τα μωσαϊκά. 

 

Κεφάλαιο 2 

 Στο κεφάλαιο 2 με τίτλο «Γεωμετρικά σχήματα» επιδιώκεται οι μαθητές να είναι 

ικανοί να: 

 Αναγνωρίζουν τη φόρμα και να ονομάζουν σωστά τα επίπεδα σχήματα: 

τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος. 

 Αναγνωρίζουν τη φόρμα και να ονομάζουν σωστά τα στερεά σώματα: 

τριγωνική πυραμίδα, κύβος, στερεό ορθογώνιο, κύλινδρος, σφαίρα. 

 Αντιλαμβάνονται τα σχήματα με τις διάφορες αισθήσεις τους. 

 

Βιβλίο μαθητή 

 Στην 1η δραστηριότητα οι μαθητές παρατηρούν τα διάφορα αντικείμενα που 

αποτελούνται από σχήματα. Στο κάθε αντικείμενο ονομάζουν τα σχήματα από τα 

οποία αποτελείται και μετά καλούνται και οι ίδιοι να ζωγραφίσουν τα ίδια 

αντικείμενα και να τα βάψουν. Στη συνέχεια τα παιδιά παροτρύνονται να 

φανταστούν και να ζωγραφίσουν και άλλα αντικείμενα που αποτελούνται από 

γεωμετρικά σχήματα. Στη 2η δραστηριότητα οι μαθητές παρατηρούν τα αντικείμενα 

που υπάρχουν στις εικόνες και αναγνωρίζουν το σχήμα τους. 
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Τετράδιο ασκήσεων-εργασιών 

 Στην 1η άσκηση τα παιδιά βρίσκουν τα σχήματα που έχουν την ίδια φόρμα 

και τα συνδέουν μεταξύ τους, ενώ στη 2η καλούνται να διακρίνουν τη φόρμα των 

στερεών σωμάτων και να τα αντιστοιχίσουν μεταξύ τους. Στην 3η άσκηση οι μαθητές 

καλούνται να συνδέσουν τα σχήματα με τα ονόματά τους και στην 4η να 

χρωματίσουν με το ίδιο χρώμα τα σχήματα που έχουν την ίδια φόρμα. 

 

Κεφάλαιο 61 

 Στο κεφάλαιο 61 με τίτλο «Χαράξεις σχημάτων-παζλ-πλακόστρωτο» οι 

μαθητές συνεχίζουν την άσκηση στις χαράξεις σχημάτων, στη σύνθεση παζλ και την 

κατασκευή πλακόστρωτων. 

 

Βιβλίο μαθητή 

 Στην 1η δραστηριότητα οι μαθητές με τη βοήθεια της δασκάλας διαβάζουν 

το κείμενο για τον περίπατο που έκανε το κουνελάκι και καλούνται να ενώσουν με 

τον χάρακα τα σημεία από τα οποία πέρασε. Έτσι αναγνωρίζουν και γράφουν το 

σχήμα που δημιουργείται κάθε φορά. 

 Στη 2η δραστηριότητα οι μαθητές πρέπει να χαράξουν τις γραμμές με τον 

χάρακα, ώστε να ολοκληρώσουν τα σχήματα στο πλακόστρωτο και στη συνέχεια να 

τα χρωματίσουν με τα ίδια χρώματα. Με τον τρόπο αυτό ασκούνται στη χάραξη 

δεδομένων γεωμετρικών σχημάτων. 

 Η 3η δραστηριότητα έχει τη λογική του παζλ. Αρχικά οι μαθητές παρατηρούν 

τα μέρη του παζλ και στη συνέχεια χρωματίζουν τα ίδια κομμάτια με το ίδιο χρώμα. 
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Τετράδιο ασκήσεων-εργασιών 

 Στην 1η άσκηση οι μαθητές ασκούνται στη χάραξη με τον χάρακα και στη 

μέτρηση των θέσεων και των μεγεθών των σχημάτων επάνω σε τετραγωνισμένο 

χαρτί. Η 2η άσκηση είναι μια επαναληπτική δραστηριότητα και ο στόχος, αρχικά, 

είναι να θυμηθούν τα παιδιά τα ονόματα των στερεών σωμάτων που έμαθαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης, επιδιώκεται να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν 

τα σχήματα των στερεών, τα οποία δίνονται σε διαφορετικές θέσεις και με 

διαφορετικό μέγεθος, και να μπορούν να γράφουν το όνομα του στερεού κάτω από 

το κάθε σχήμα. Η 3η άσκηση βασίζεται στη λογική του παζλ. Ειδικότερα, οι μαθητές 

πρέπει να παρατηρήσουν και να εντοπίσουν τα σχήματα από τα οποία αποτελείται 

η πάπια που βρίσκεται στα αριστερά, τα οποία δίνονται με διαφορετική διάταξη 

στον χώρο. Πρέπει να παρατηρήσουν ποια κομμάτια είναι ίδια και να τα 

χρωματίσουν με το ίδιο χρώμα. Στην 4η άσκηση οι μαθητές καλούνται να 

σχεδιάσουν με το χάρακα τα σχήματα που βρίσκονται στο αριστερό μέρος της 

εικόνας. Για να έχουν τα σχήματα τις ίδιες διαστάσεις πρέπει τα παιδιά να μετρούν 

κάθε φορά τα μήκη των γραμμών με τις τελίτσες, παρατηρώντας έτσι κάποιες 

βασικές ιδιότητες των σχημάτων, όπως για παράδειγμα ότι το τετράγωνο έχει όλες 

τις πλευρές του ίσες. Ακόμη, στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές επαναλαμβάνουν 

τις ονομασίες των βασικών γεωμετρικών σχημάτων.  

 

3.2 Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού 

 Η Γεωμετρία στη Β΄ τάξη χρησιμοποιείται διαισθητικά, συνδέεται με 

εκφάνσεις της καθημερινής ζωής και παιχνίδια. Σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα ο γενικός στόχος, όσον αφορά στη Γεωμετρία της Β΄ Δημοτικού και 

συγκεκριμένα τα Εμβαδά, είναι οι μαθητές να κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια 

του εμβαδού. 
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Κεφάλαιο 14 

 Στο κεφάλαιο 14 με τίτλο «Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα» ο κύριος 

διδακτικός στόχος είναι οι μαθητές να μπορούν να κατασκευάσουν ορθογώνιο 

τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, τετράγωνο και μη κανονικό πολύγωνο 

πάνω σε πλέγμα και με τα κομμάτια του τάγκραμ. Στην ενότητα αυτή εμφανίζεται η 

έννοια του εμβαδού, αλλά θα αναπτυχθεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

Βιβλίο μαθητή 

 Στη δραστηριότητα-ανακάλυψη οι μαθητές παρατηρούν την εικόνα και 

αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα που έχουν φτιάξει με λουλούδια οι κηπουροί 

του πάρκου. Στη συνέχεια σχεδιάζουν με τη βοήθεια του χάρακα ή του γνώμονα τα 

γεωμετρικά σχήματα. 

 Στην εργασία 1 τα παιδιά φτιάχνουν ένα τετράγωνο που αποτελείται από 

άλλα πιο απλά σχήματα και συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο και στα υπόλοιπα 

γεωμετρικά σχήματα. Μετά ελέγχουν τις εκτιμήσεις τους στα ερωτήματα της 

εργασίας με τα κομμάτια τάνγκραμ. 

 Στην εργασία 2 οι μαθητές καλούνται να προβλέψουν το σχήμα που θα 

προκύψει, αν χαράξουν το υπόλοιπο των γεωμετρικών σχημάτων. Ακολούθως, 

επαληθεύουν τις εκτιμήσεις τους, χαράσσοντας τα ευθύγραμμα τμήματα. 

 

Τετράδιο εργασιών 

 Στην εργασία α οι μαθητές αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα, τα 

ονομάζουν και στη συνέχεια τα ζωγραφίζουν. Στις εργασίες β και γ τα παιδιά 

παρατηρούν, αναγνωρίζουν και ονομάζουν τα γεωμετρικά σχήματα που βλέπουν. 

Έπειτα, στην εργασία β σχεδιάζουν τη σημαία και τη ζωγραφίζουν και στην εργασία 

γ χαράζουν τα ευθύγραμμα τμήματα που χρειάζονται προκειμένου να συνεχιστεί το 
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μοτίβο. Στην εργασία δ οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν το δικό του πολύγωνο με 

12 πλευρές. 

 

Κεφάλαιο 31 

 Στο κεφάλαιο 31 με τίτλο «Καλύπτω επιφάνειες» ο κύριος διδακτικός στόχος 

είναι οι μαθητές να μπορούν να μετρούν επιφάνειες χρησιμοποιώντας ως μονάδα 

μέτρησης άλλες μικρότερες επιφάνειες. Πιο αναλυτικά θα πρέπει να μπορούν να: 

 Δείξουν με εποπτικό υλικό τι σημαίνει «καλύπτω μια επιφάνεια». 

 Κατανοούν διαισθητικά την έννοια του εμβαδού μιας επιφάνειας. 

 Χρησιμοποιούν τις έννοιες του μισού και του διπλάσιου για την κάλυψη 

επιφανειών. 

 

Βιβλίο μαθητή 

 Στη δραστηριότητα-ανακάλυψη οι μαθητές εργάζονται βήμα βήμα 

ακολουθώντας τις οδηγίες και καλύπτουν την πρώτη λευκή σελίδα Α4, κολλώντας 

με τη σειρά 1 κόκκινη και 1 κίτρινη λωρίδα. Σε δεύτερη λευκή σελίδα Α4 κολλούν 2 

κόκκινες και 2 κίτρινες λωρίδες κάθε φορά. Στο τέλος παρατηρούν πώς μπορούν να 

καλύψουν μια λευκή σελίδα Α4 με διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας αυτές τις 

λωρίδες, όμως πάντα χρησιμοποιούν 8 ακριβώς λουρίδες. 

 Στην εργασία τα παιδιά ζωγραφίζουν και απαντούν στις ερωτήσεις. 

Καταλήγουν στο συμπέρασμα πως μια επιφάνεια μπορεί να καλυφθεί με 

διαφορετικούς τρόπους. 

Τετράδιο εργασιών 

 Στην εργασία α οι μαθητές εκτιμούν ποια επιφάνεια είναι περισσότερη: η 

χρωματισμένη ή η λευκή και στη συνέχεια ελέγχουν την εκτίμησή τους μετρώντας. 

Στην εργασία β τα παιδιά εκτιμούν με πόσα τετραγωνάκια αρχικά και στη συνέχεια 

με πόσα τρίγωνα μπορούν να καλύψουν τις επιφάνειες που δίνονται. Έπειτα, 

ελέγχουν την εκτίμησή τους ζωγραφίζοντας και μετρώντας. Στην εργασία γ οι 
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μαθητές παρατηρούν και επιλέγουν τρόπους κάλυψης της επιφάνειας, και στην 

εργασία δ βρίσκουν πόσα σχήματα χρειάζονται κάθε φορά για να καλύψουν τις 

δοσμένες επιφάνειες. 

 

3.3 Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού 

  Στη Γ΄ τάξη, όπως και στην Α΄, η Γεωμετρία παρουσιάζεται με εμπειρικό 

τρόπο και συνδέεται με την τέχνη και τον πολιτισμό. Οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες οδηγούν τους μαθητές στο να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν, να 

χαράζουν, να φαντάζονται, να αναπλάθουν στο μυαλό τους και, γενικώς, να 

μεταχειρίζονται τα σχήματα εμπειρικά, με τη διαίσθηση αλλά και νοητικά. Μέσα 

από πίνακες ζωγραφικής, μνημεία, όπως οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, και 

αντικείμενα της καθημερινής ζωής εισάγονται τα γεωμετρικά σχήματα και τα 

στερεά σώματα. Οι οπτικές διεργασίες της ανάλυσης και της σύνθεσης των 

γεωμετρικών σχημάτων, που είναι πολύ σημαντικές για το μάθημα της Γεωμετρίας, 

εφαρμόζονται σε δραστηριότητες των παζλ, των πλακόστρωτων και των μωσαϊκών. 

 

Κεφάλαιο 42 

 Στο κεφάλαιο 42 με τίτλο «Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά» οι μαθητές 

εισάγονται στην έννοια της επιφάνειας σε μια προεμβαδική κατάσταση, 

εμβαθύνουν στις ιδιότητες των σχημάτων και συμπεραίνουν πως κάποια σχήματα 

καλύπτουν πλήρως μια επιφάνεια, αν τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ 

κάποια άλλα όχι. Ταυτόχρονα, τα πλακόστρωτα και τα μωσαϊκά αναδεικνύουν την 

πολιτιστική διάσταση των μαθηματικών, καλλιεργούν στους μαθητές την 

καλαισθησία και συνδέουν τη γεωμετρία με την τέχνη. Στόχος της παραγράφου 

αυτής είναι να ασκηθούν οι μαθητές τόσο στην ανάλυση ενός σύνθετου σχήματος 

στα επιμέρους σχήματα από τα οποία συγκροτείται, όσο και στη σύνθεση ενός 

σχήματος με πρότυπα σχήματα ή στην κάλυψη μιας επιφάνειας. 
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Βιβλίο μαθητή 

 Στην 1η δραστηριότητα οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν μόνοι τους 

τα κομμάτια του τάγκραμ. Παρατηρούν τα επτά κομμάτια και αναγνωρίζουν τα 

σχήματα. Στη συνέχεια με τα κομμάτια του τάγκραμ σχηματίζουν τις εικόνες που 

προτείνει το βιβλίο τους. Στη 2η δραστηριότητα οι μαθητές απομονώνουν δύο 

στοιχεία από τη σύνθεση του υφαντού, τις κοπέλες και την μπορντούρα με τα 

τρίγωνα, και εργάζονται πάνω σε αυτά. Διπλώνουν ένα αρκετά μεγάλο χαρτί,  

σχεδιάζουν το πατρόν και κόβουν, προσέχοντας να μην κόψουν τις άκρες των 

χεριών που ακουμπούν στη δίπλωση του χαρτιού. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούν 

μια γιρλάντα. Η δραστηριότητα με τα τριγωνάκια είναι απλούστερη, αφού οι 

μαθητές πρέπει απλώς να χρωματίσουν τα τρίγωνα καλύπτοντας την επιφάνεια. 

 

Τετράδιο εργασιών 

 Στην εργασία 1 οι μαθητές πρέπει να φανταστούν νοερά τα σχήματα και να 

βρουν από ποια κομμάτια συμπληρώνονται. Στη 2η εργασία ζητείται από τους 

μαθητές να παρατηρήσουν και να αναπαραγάγουν το μωσαϊκό στο τετραγωνισμένο 

χαρτί που δίνεται. Στην εργασία 3 τα παιδιά ασκούνται στο να αναλύουν και να 

παρατηρούν τα κομμάτια που συνθέτουν μια εικόνα και στην 4 κατασκευάζουν 

ελεύθερα ένα δικό τους πλακόστρωτο. 

 

 

3.4 Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού 

 Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα ο γενικός στόχος όσον αφορά τη 

Γεωμετρία στη Δ΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα τα Εμβαδά είναι οι μαθητές να 

κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια του εμβαδού. 
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Κεφάλαιο 30 

 Στο κεφάλαιο 30 με τίτλο «Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια» οι 

διδακτικοί στόχοι είναι: 

 Διαισθητική προσέγγιση της έννοιας της επιφάνειας, 

 μέτρηση της επιφάνειας με μη τυπικές μονάδες. 

Πιο αναλυτικά οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: 

 Κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια της επιφάνειας. 

 Διακρίνουν την έννοια του εμβαδού από την έννοια της περιμέτρου. 

 Μετρούν την επιφάνεια με μη τυπικές μονάδες μέτρησης. 

 Συγκρίνουν επιφάνειες εμπειρικά. 

 

Βιβλίο μαθητή 

 Στην αρχική δραστηριότητα γίνεται διάκριση της έννοιας της περιμέτρου 

από την έννοια του εμβαδού. Στην εργασία 1 οι μαθητές καλούνται να καλύψουν 

την επιφάνεια του πίνακα χρησιμοποιώντας όποιες και όσες εικόνες με ψάρια 

χρειάζονται και συμπεραίνουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτό. Στη 

2η εργασία τα παιδιά αρχικά εκτιμούν πόσες εικόνες με λουλούδια χρειάζονται για 

να καλυφθεί η επιφάνεια και στη συνέχεια τοποθετούν τις εικόνες και ελέγχουν την 

εκτίμησή τους. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι μαθητές χρησιμοποιούν τον ίδιο 

αριθμό εικόνων, αφού όλες έχουν ίσα εμβαδά. 

 

Τετράδιο εργασιών 

 Στην άσκηση 1 οι μαθητές μετρούν τα τρίγωνα και τα ορθογώνια και 

βρίσκουν πόσα χρειάζονται για να καλυφθεί η επιφάνεια. Στη 2η άσκηση αρχικά 

υπολογίζουν την περίμετρο του κόκκινου σχήματος και υπολογίζουν πόσα σχήματα 

χρειάζονται για να καλυφθεί. Στην άσκηση 3 τα παιδιά σχεδιάζουν ένα σχήμα με 

περίμετρο 16 εκ. και  ένα σχήμα που η επιφάνειά του καλύπτεται με 7 

τετραγωνάκια. Στην 4η άσκηση παρατηρούν τα σχήματα και εκτιμούν ποιο έχει τη 
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μεγαλύτερη περίμετρο και ποιο τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Στη συνέχεια, ελέγχουν 

την εκτίμησή τους. Στην 5η άσκηση οι μαθητές καλούνται να ελέγξουν τον ισχυρισμό 

της Ηρώς συγκρίνοντας τις δύο επιφάνειες.  

 

Κεφάλαιο 31 

 Στο κεφάλαιο 31 με τίτλο «Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν» οι 

μαθητές εισάγονται στην έννοια του εμβαδού και οι διδακτικοί στόχοι του 

κεφαλαίου αυτού είναι να μπορούν να μετρούν μια επιφάνεια με τυπικές μονάδες 

μέτρησης και να γνωρίζουν τις συνήθεις μονάδες μέτρησης. 

 

Βιβλίο μαθητή 

 Στη δραστηριότητα ανακάλυψης οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν την 

επιφάνεια δύο σχημάτων. Σε πρώτη φάση, συγκρίνουν τις επιφάνειες χωρίς να τις 

μετρήσουν, αντιγράφοντας το ένα σχήμα σε χαρτί και στη συνέχεια κόβοντάς το 

κατάλληλα, εξετάζουν τι μέρος της επιφάνειας του δεύτερου σχήματος καλύπτει. 

Διαφορετικά μπορούν να συγκρίνουν τις δύο επιφάνειες μετρώντας τες. Με το 

χάρακα χωρίζουν το κάθε σχήμα σε τετράγωνα και τα μετρούν. Καταλήγουν στο 

συμπέρασμα πως ενώ τα δύο σχήματα είναι ισεμβαδικά, δεν έχουν τις ίδιες 

περιμέτρους. 

 Στην εργασία 1 δίνεται ο ορισμός του τετραγωνικού εκατοστού και τα παιδιά 

το σχεδιάζουν. Στην εργασία 2 οι μαθητές διατυπώνουν τον ορισμό του 

τετραγωνικού δέκατου,  το σχεδιάζουν και καλούνται να βρουν την ισοδυναμία 

ανάμεσα στα τετραγωνικά δέκατα και τα τετραγωνικά εκατοστά. Στην εργασία 3 οι 

μαθητές σχεδιάζουν σε χαρτόνι ένα τετραγωνικό μέτρο και με τη βοήθειά του 

μετρούν επιφάνειες στην τάξη τους. 
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Τετράδιο εργασιών 

 Στην εργασία 1 οι μαθητές υπολογίζουν το εμβαδόν του πράσινου σχήματος 

και μετά καλούνται να σχεδιάσουν και να ζωγραφίσουν ένα διαφορετικό σχήμα με 

το ίδιο εμβαδόν. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δύο διαφορετικά σχήματα 

μπορεί να είναι ισεμβαδικά.  Στη 2η άσκηση το ένα παιδί φτιάχνει ένα σχήμα 

χρωματίζοντας ολόκληρα τετράγωνα και το διπλανό του ένα άλλο σχήμα με το μισό 

εμβαδόν. Οι μαθητές στην άσκηση 3 καλούνται να βρουν πόσα τ. εκ. ισοδυναμούν 

με 1 τ. δεκ. και πόσα με το ¼ του τ. δεκ. και να τα χρωματίσουν. Στην άσκηση 4 τα 

παιδιά πρέπει να υπολογίσουν το εμβαδόν και την περίμετρο των σχημάτων και 

στην 5 να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο βρήκαν το εμβαδόν του σχήματος. Η 

άσκηση 6 είναι μια διαθεματική δραστηριότητα για την αισθητοποίηση της έννοιας 

του τ.μ. και  την κατανόηση της σχέσης του τ. δεκ. με το τ.μ.. 

 

 

3.5 Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού 

 Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα ο γενικός στόχος όσον αφορά τη 

Γεωμετρία στηv E΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα τα Εμβαδά είναι να μπορούν οι 

μαθητές να υπολογίζουν το εμβαδόν του τετραγώνου, του ορθογώνιου 

παραλληλογράμμου και του ορθογώνιου τριγώνου. 

 

 

Κεφάλαιο 25 

 Στο κεφάλαιο 25 με τίτλο «Ισοεμβαδικά σχήματα» ο κύριος διδακτικός 

στόχος είναι να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν την έννοια του εμβαδού ενός 

γεωμετρικού σχήματος υπό την έννοια της επιφάνειας που αυτό καλύπτει. Τα 

παιδιά κατανοούν πως διαφορετικά σχήματα μπορεί να έχουν το ίδιο εμβαδόν και 

σχήματα των οποίων δεν μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε το εμβαδόν τους, 
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μπορούμε να τα αναλύσουμε σε άλλα των οποίων το εμβαδόν είναι δυνατό να 

υπολογιστεί πιο εύκολα. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να: 

 Μπορούν να αναλύουν σύνθετα γεωμετρικά σχήματα σε άλλα πιο απλά, 

και αντιστρόφως, με τη βοήθεια του παιχνιδιού τάγκραμ. 

 Κατανοούν την έννοια του εμβαδού ως κάλυψη επιφάνειας και να 

μπορούν να το υπολογίζουν χωρίς τη χρήση τύπων, αλλά με τη βοήθεια 

διαγραμμισμένου ή τετραγωνισμένου χαρτιού και με σύγκρισή του με 

άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα σχήματα. 

 Διακρίνουν την περίμετρο από το εμβαδόν ενός σύνθετου ή απλού 

σχήματος και να διακρίνουν τις μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρηση του καθενός, π.χ. μ., εκ. για την περίμετρο και τ.μ., τ.εκ., ή άλλα 

σχήματα για το εμβαδόν. 

 

Βιβλίο μαθητή 

 Η δραστηριότητα-ανακάλυψη έχει βιωματικό χαρακτήρα και οι μαθητές 

καλούνται να βρουν το κομμάτι που έχει το μισό εμβαδόν σε σχέση με το εμβαδόν 

των δοσμένων σχημάτων και να εκτιμήσουν τις σχέσεις του εμβαδού των επιμέρους 

κομματιών του τετραγώνου με το εμβαδόν του μεγάλου τετραγώνου. Τα παιδιά 

συμπληρώνουν τον πίνακα και στη συνέχεια επαληθεύουν τις εκτιμήσεις τους με τη 

βοήθεια του τάγκραμ. 

 Στην εργασία 1 οι μαθητές χρησιμοποιώντας όλα τα κομμάτια από δύο 

τάγκραμ, φτιάχνουν πάνω σε μιλιμιτρέ χαρτί ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, 

ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο και ένα τραπέζιο και εκτιμούν ποιο σχήμα έχει το 

μεγαλύτερο εμβαδόν. Στη συνέχεια υπολογίζουν με όποιο τρόπο θέλουν το 

εμβαδόν του κάθε σχήματος σε τετραγωνικά εκατοστά. Στην εργασία 2 τα παιδιά 

βρίσκουν τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα που δείχνουν οι πολλαπλασιασμοί. Στην 

εργασία 3 παρατηρούν από ποια σχήματα είναι φτιαγμένο το αρχικό σχήμα και 

βρίσκουν πως έχει το ίδιο εμβαδόν με το γ. 
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Τετράδιο εργασιών 

 Στην εργασία α οι μαθητές υπολογίζουν το εμβαδόν των δοσμένων 

γεωμετρικών σχημάτων μετρώντας τα κουτάκια και εκτιμούν τη σχέση μεταξύ των 

εμβαδών των σχημάτων. Στη β εργασία τα παιδιά φτιάχνουν ένα τραπέζιο 

χρησιμοποιώντας όλα τα κομμάτια από δύο τάγκραμ και στη συνέχεια υπολογίζουν 

το εμβαδόν του σε σχέση με το εμβαδόν του πιο μεγάλου και του πιο μικρού 

τριγώνου από τα κομμάτια του τάγκραμ. Στην εργασία γ οι μαθητές παρατηρούν το 

σχήμα, βρίσκουν το εμβαδόν του, το αναλύουν σε επιμέρους σχήματα και 

σχεδιάζουν ένα γεωμετρικό σχήμα με διπλάσιο εμβαδόν από το προηγούμενο. Στην 

εργασία δ καλούνται να υπολογίσουν την περίμετρο και το εμβαδόν του σχήματος 

με διάφορους τρόπους. 

 

Κεφάλαιο 26 

 Στο κεφάλαιο 26 με τίτλο «Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογώνιου 

παραλληλογράμμου, ορθογώνιου τριγώνου» οι μαθητές εισάγονται στην έννοια του 

εμβαδού των προαναφερθέντων σχημάτων και ο κύριος διδακτικός στόχος της 

παραγράφου είναι να μπορούν οι μαθητές να υπολογίζουν τα εμβαδά των 

σχημάτων αυτών με τη χρήση τύπων. Πιο αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να 

μπορούν να: 

 Εφαρμόζουν τη γνώση για τα ισοεμβαδικά σχήματα σε προβλήματα. 

 Ανακαλύπτουν τη σχέση του εμβαδού τυχαίου ορθογώνιου τριγώνου και 

ορθογώνιου παραλληλογράμμου. 

 Υπολογίζουν νοερά το εμβαδόν του τετραγώνου, του ορθογώνιου 

παραλληλογράμμου, του ορθογώνιου τριγώνου, αν γνωρίζουν τις 

διαστάσεις του. 

 Βρίσκουν τις διαστάσεις ενός τετραγώνου, αν γνωρίζουν το εμβαδόν του. 
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Βιβλίο μαθητή 

 Οι μαθητές εργάζονται στα ερωτήματα της δραστηριότητας-ανακάλυψης και 

διαπιστώνουν ότι στα 3 σχήματα και η συνολική επιφάνεια είναι η ίδια και η 

χρωματισμένη επιφάνεια έχει το ίδιο εμβαδόν. Στη συνέχεια καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι δύο φορές το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο με το 

εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου και αναγνωρίζουν το τετράγωνο ως 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που όλες οι πλευρές του είναι ίσες. 

 Στην εργασία 1 οι μαθητές αναγνωρίζουν το εμβαδόν ενός τετραγώνου και 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου ως το γινόμενο του μήκους των πλευρών, ενώ το 

εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου ως το μισό του ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου στο οποίο εγγράφεται. Στην εργασία 2 οι μαθητές υπολογίζουν 

νοερά  το εμβαδόν τετραγώνου και ορθογωνίου τριγώνου και στη συνέχεια 

επαληθεύουν τους υπολογισμούς τους σχεδιάζοντας τα σχήματα σε μιλιμιτρέ χαρτί. 

Έτσι, οι μαθητές καταλήγουν στο συμπέρασμα όσον αφορά στο εμβαδόν των 

σχημάτων: 

 Τετραγώνου: πλευρά επί πλευρά.  

 Ορθ. παραλληλογράμου: μήκος επί πλάτος.  

 Ορθ. τριγώνου:  

 

Τετράδιο εργασιών 

 Στην εργασία α οι μαθητές χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές 

υπολογίζουν πόσα τ. εκ. είναι η επιφάνεια μιας κόλλας Α4. Στην εργασία β οι 

μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν τα σχήματα με το δοσμένο εμβαδόν. Δοκιμάζουν 

και κάνουν εκτιμήσεις για τις διαστάσεις του κάθε σχήματος και, τέλος, 

επαληθεύουν χαράζοντας τα γεωμετρικά σχήματα. Στην εργασία γ τα παιδιά 

εκτιμούν και επαληθεύουν το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου 
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κάνοντας το σχήμα και στη δ ενώνουν τα γεωμετρικά σχήματα με το αντίστοιχο 

εμβαδόν. Τέλος στην εργασία ε οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν ένα 

ορθογώνιο τρίγωνο με δοσμένο εμβαδόν και στη συνέχεια να υπολογίσουν το 

εμβαδόν των σύνθετων σχημάτων που προκύπτουν από το ορθογώνιο τρίγωνο και 

να υπολογίσουν το εμβαδόν τους.  

 

 

3.6 Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού 

 Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα ο γενικός στόχος όσον αφορά στη 

Γεωμετρία της Στ΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα τα Εμβαδά είναι να μπορούν οι 

μαθητές να υπολογίζουν το εμβαδόν βασικών σχημάτων. Συγκεκριμένα, πρέπει οι 

μαθητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τύπους που επιτρέπουν τον 

υπολογισμό των εμβαδών του τριγώνου, του παραλληλογράμμου, του τραπεζίου 

και του κύκλου και να επιλύουν τα σχετικά προβλήματα. 

 

Κεφάλαιο 61 

 Στο κεφάλαιο 61 με τίτλο «Μετρώ επιφάνειες» οι μαθητές εισάγονται στην 

έννοια του εμβαδού. Οι επιμέρους στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι ο μαθητής να: 

 Κατανοεί τη μέτρηση της επιφάνειας και να υπολογίζει το εμβαδό 

ορθογώνιου. 

 Γράφει και να διαβάζει μετρήσεις επιφανειών με δεκαδικούς, συμμιγείς 

και κλασματικούς αριθμούς. 

 Λύνει προβλήματα σχετικά με μετρήσεις επιφανειών. 

 Στην παράγραφο αυτή ο μαθητής αναμένεται να μπορεί να υπολογίζει το 

εμβαδόν ορθογωνίου σχήματος και να το εκφράζει με δεκαδικούς, συμμιγείς και 

κλασματικούς αριθμούς. Ωστόσο, κατά τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής 

παρατηρούνται δυσκολίες στην εκτίμηση του εμβαδού μιας επιφάνειας. Οι 

μαθητές, αν και συνήθως εκτιμούν εύκολα το μήκος ή το πλάτος μιας επιφάνειας, 



40 

 

δυσκολεύονται να υπολογίσουν το εμβαδόν της συνδυάζοντας τις δύο εκτιμήσεις 

που έκαναν και απαντούν αυθαίρετα.  

 

Βιβλίο μαθητή 

 Στη δραστηριότητα 1 οι μαθητές μαθαίνουν τη μονάδα μέτρησης του 

εμβαδού, το τετραγωνικό μέτρο, και τις υποδιαιρέσεις του. Επίσης, προσπαθώντας 

να μετρήσουν εμβαδά, όπως η επιφάνεια του θρανίου τους, διαπιστώνουν πως, 

παρόλο που έχουν τις μονάδες μέτρησης, δεν είναι εύκολο να μετρήσουν τις 

επιφάνειες και να φτάσουν σε ακριβές αποτέλεσμα. Στη δραστηριότητα 2 οι 

μαθητές χρησιμοποιούν μαθηματικό τρόπο για τον υπολογισμό του εμβαδού και 

ελέγχουν την εκτίμηση του εμβαδού που έχουν κάνει με τον νου με το αποτέλεσμα 

που βρήκαν υπολογίζοντας. 

 Από τα παραπάνω οι μαθητές διαπιστώνουν ότι, για να μετρήσουν την 

επιφάνεια ενός ορθογώνιου, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο μέτρησης. 

Όμως, συμπεραίνουν πως είναι ευκολότερο να υπολογίσουν το εμβαδό 

πολλαπλασιάζοντας το μήκος επί το πλάτος του. 

 Στην Εφαρμογή δίνονται οι διαστάσεις τριών οικοπέδων και ζητείται από 

τους μαθητές να υπολογίσουν ποιο είναι το μεγαλύτερο από αυτά και ποιο θα είναι 

το κέρδος από την πώλησή του. Στις ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση οι 

μαθητές ελέγχουν τις γνώσεις τους σημειώνοντας σωστό ή λάθος και συζητώντας 

τις εκφράσεις που δίνονται. 

Τετράδιο εργασιών 

 Στην άσκηση 1 οι μαθητές πρέπει να μετρήσουν και να υπολογίσουν με τη 

χρήση τύπων το εμβαδόν της τάξης τους και το εμβαδόν του θρανίου τους. Στη 

συνέχεια στη 2η άσκηση, αφού αφαιρέσουν από το εμβαδόν της τάξης το συνολικό 

εμβαδόν των θρανίων, καλούνται να βρουν πόσος χώρος αντιστοιχεί στον καθένα 

τους για να κινηθεί. Στην άσκηση 3 μετρούν τις διαστάσεις της αυλής του σχολείου, 

υπολογίζουν το εμβαδόν της και βρίσκουν πόσος χώρος παιχνιδιού αντιστοιχεί στον 
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καθένα μαθητή. Στο πρόβλημα 1 τα παιδιά καλούνται να υπολογίσουν το μήκος 

συνεχόμενου ρολό χαρτιού πλάτους 1 μέτρου, στο οποίο θα ήταν γραμμένες όλες οι 

σελίδες του βιβλίου των Μαθηματικών. Στο πρόβλημα 2 οι μαθητές πρέπει να 

υπολογίσουν το εμβαδόν των τοίχων των δωματίων τους και στη συνέχεια να βρουν 

πόσο θα κοστίσει η κάλυψή τους από ταπετσαρία. 

 Στη δραστηριότητα με προεκτάσεις με τίτλο «Συνθήκες φωτισμού στον 

χώρο» οι μαθητές πρέπει να δουν αν οι συνθήκες φωτισμού στην τάξη τους είναι 

καλές. Για τον λόγο αυτό καλούνται να βρουν το εμβαδόν των γυάλινων επιφανειών  

της τάξης τους και να υπολογίσουν αν αυτό είναι το 10% του συνόλου των τοίχων. 

 

Κεφάλαιο 62 

 Το κεφάλαιο 62 των μαθηματικών της Στ΄ Δημοτικού με τίτλο «Πλαγιάζω, 

αλλά δεν αλλάζω» αναφέρεται στον υπολογισμό του εμβαδού ενός 

παραλληλογράμμου. Οι επιμέρους στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι ο μαθητής: 

 Να διαπιστώσει ότι διαφορετικά σχήματα μπορεί να έχουν το ίδιο 

εμβαδό. 

 Να υπολογίζει το εμβαδόν οποιουδήποτε παραλληλογράμμου με τη 

βοήθεια τύπου. 

 Να λύνει προβλήματα υπολογισμού εμβαδού παραλληλογράμμου. 

Στην παράγραφο αυτή ο μαθητής αναμένεται να μπορεί να υπολογίζει το εμβαδόν 

οποιουδήποτε παραλληλογράμμου και να το συγκρίνει με άλλα εμβαδά. 

Οι πιθανές δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ο μαθητής αφορούν τα 

ύψη των παραλληλογράμμων ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αφορούν 

άλλες διευθύνσεις, εκτός από την κατακόρυφη. Η σωστή χρήση του γνώμονα βοηθά 

τόσο στο ξεπέρασμα των δυσκολιών αυτών όσο και στον εμπλουτισμό της 

εμπειρίας των μαθητών για καθετότητες έξω από τις κυρίαρχες διευθύνσεις 

(οριζόντια και κάθετα). 
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Βιβλίο μαθητή 

 Στη δραστηριότητα 1 οι μαθητές πρέπει να επεξεργαστούν τις πληροφορίες 

που δίνει η εικόνα με το παραλληλόγραμμο για να απαντήσουν αν η Ιφιγένεια έχει 

δίκιο. Συγκεκριμένα, πρέπει να παρατηρήσουν τα δύο μισά τρίγωνα, τα οποία 

μπορούν να θεωρηθούν ως ένα, και να υποστηριχθεί η άποψη πως το εμβαδόν 

είναι 3 τετραγωνικά εκατοστά. Στη δραστηριότητα 2 οι μαθητές μελετούν τις 

ιδιότητες του παραλληλογράμμου που έχουν συναντήσει σε προηγούμενες τάξεις 

(βάσεις και ύψος). Μπορούν να χαράξουν όποιο ύψος θέλουν σε οποιοδήποτε 

ζεύγος παράλληλων πλευρών. Τονίζουμε στους μαθητές πως οι πλευρές τις οποίες 

τέμνει το ύψος ονομάζονται βάσεις του παραλληλογράμμου. Στη συνέχεια τα 

παιδιά προχωρούν στο μετασχηματισμό του παραλληλογράμμου σε ορθογώνιο, 

κόβοντας και παραθέτοντας τα κομμάτια του. Με τον τρόπο αυτό ανακαλύπτουν 

πως οι βάσεις του παραλληλογράμμου είναι ίσες με το πλάτος του ορθογωνίου και 

το ύψος του ίσο με το μήκος του ορθογωνίου. Επιπρόσθετα, παρατηρούν πως το 

εμβαδόν των δύο σχημάτων είναι το ίδιο, αφού η αρχική επιφάνεια μένει ίδια παρά 

τους μετασχηματισμούς, και καταλήγουν στη διατύπωση του κανόνα που ορίζει ότι 

«το εμβαδόν του παραλληλογράμμου ισούται με το γινόμενο μιας βάσης επί το 

αντίστοιχο ύψος». 

 Από τα παραπάνω οι μαθητές διαπιστώνουν ότι ένα πλάγιο 

παραλληλόγραμμο με βάση β και ύψος υ έχει την ίδια επιφάνεια με ένα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο με διαστάσεις ίσες με β και υ. Επομένως καταλήγουν στο ότι το 

εμβαδό ενός παραλληλογράμμου είναι ίσο με το γινόμενο μιας βάσης του επί το 

αντίστοιχο ύψος και αυτό εκφράζεται σύντομα με τον τύπο 

Ε(παραλληλογράμμου) = β · υ. 

  Στην εφαρμογή 1 οι μαθητές φτιάχνουν το δικό τους τάγκραμ και 

δημιουργούν ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο με επιφάνεια ίση με του αρχικού 

σχήματος. Στην εφαρμογή 2 τα παιδιά υπολογίζουν το εμβαδόν του κομματιού του 

πάρκου που έχει σχήμα παραλληλόγραμμο και βρίσκουν το κόστος, αν αυτό 

στρωθεί με κομμάτια χλοοτάπητα εμβαδού 1 τ.μ.. 
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 Στις ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση οι μαθητές καλούνται να 

σχεδιάσουν ένα παραλληλόγραμμο, να φέρουν τα ύψη του και στη συνέχεια να 

χαρακτηρίσουν ως σωστές ή λανθασμένες τις προτάσεις που ακολουθούν. 

 

Τετράδιο εργασιών 

 Στην άσκηση 1 οι μαθητές πρέπει να σχεδιάσουν ένα παραλληλόγραμμο και 

να υπολογίσουν το εμβαδόν του, ενώ στην άσκηση 2 δίνεται το ύψος και το 

εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου και ζητείται η βάση του. Στην άσκηση 3 τα 

παιδιά πρέπει να υπολογίζουν τη βάση και το ύψος του παραλληλογράμμου με 

δοσμένο εμβαδόν και να συμπληρώσουν με το νου τον πίνακα. 

 Στο πρόβλημα 1 οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν το εμβαδόν της 

βάσης του πύργου του Άιφελ που αποτελείται από παραλληλόγραμμα. Στο 

πρόβλημα 2 δίνονται τα κομμάτια ύφασμα και οι διαστάσεις τους σε εκατοστά, για 

να γίνει ένα σακάκι και οι μαθητές πρέπει να υπολογίσουν το πόσο ύφασμα θα 

αγοράσουν και το κόστος του. 

 

Κεφάλαιο 63 

 Το κεφάλαιο 63 των μαθηματικών της Στ΄ Δημοτικού με τίτλο «Αδυνάτισα! 

Μισός έμεινα!» αναφέρεται στον υπολογισμό του εμβαδού ενός τριγώνου. Οι 

επιμέρους στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι ο μαθητής: 

 Να κατανοεί τη διαδικασία εύρεσης του εμβαδού του τριγώνου. 

 Να υπολογίζει το εμβαδόν του τριγώνου με τη βοήθεια τύπου. 

 Να λύνει προβλήματα εμβαδών τριγώνου. 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο μαθητής αναμένεται να μπορεί να υπολογίζει 

το εμβαδόν ενός τριγώνου. 

 Κατά τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής ίσως παρατηρηθούν δυσκολίες 

στη διαδικασία χάραξης του ύψους του τριγώνου, ειδικά στις περιπτώσεις που 
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αφορούν άλλες διευθύνσεις εκτός της κατακόρυφης, ή βρίσκονται έξω από το 

σχήμα. Η 2η δραστηριότητα βοηθάει στην αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών με 

τη σωστή χρήση του γνώμονα. 

 

Βιβλίο μαθητή 

 Στη δραστηριότητα 1 οι μαθητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 

εμβαδόν του τριγώνου είναι ίσο με το μισό του εμβαδού του τετραγώνου. Στη 

δραστηριότητα 2 ακολουθώντας τα βήματα χαράζουν ένα τρίγωνο και στη συνέχεια 

μελετούν τα μέρη του. Υπολογίζουν το εμβαδόν του τριγώνου και προχωρούν στη 

σύγκριση τριγώνου και παραλληλογράμμου με πρακτικό τρόπο. Καταλήγουν στο 

συμπέρασμα πως το εμβαδόν του τριγώνου είναι ίσο με το μισό του εμβαδού του 

παραλληλογράμμου που έχει την ίδια βάση και το ίδιο ύψος. Στο τέλος 

επαληθεύουν τον κανόνα κάνοντας τις πράξεις. Για τη γενίκευση του κανόνα οι 

μαθητές μπορούν να εργαστούν σε διάφορα είδη τριγώνων δουλεύοντας είτε 

ατομικά ή σε ομάδες. 

 Από τα παραπάνω οι μαθητές καταλήγουν στη διαπίστωση ότι ένα τρίγωνο 

με βάση β και ύψος υ έχει τη μισή επιφάνεια από ένα παραλληλόγραμμο με 

διαστάσεις ίσες με β και υ. Δηλαδή, το εμβαδό ενός τριγώνου είναι ίσο με το μισό 

του γινόμενου της βάσης του επί το αντίστοιχο ύψος, που εκφράζεται σύντομα με 

τον τύπο: Ε(τριγώνου) = (β · υ) : 2. 

 Στην Εφαρμογή 1 οι μαθητές με τη βοήθεια του τάγκραμ πρέπει να βρουν 

ποια είναι η σχέση που έχει το εμβαδό των δύο μικρών τριγώνων με το μικρό 

τετράγωνο. Στην Εφαρμογή 2 οι μαθητές, αφού υπολογίσουν το εμβαδόν του 

κομματιού βρίσκουν το κόστος των εργασιών. 

 Στις ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση τα παιδιά εξηγούν τους όρους 

εμβαδόν τριγώνου, βάση και ύψος τριγώνου και χαρακτηρίζουν ως σωστές ή 

λανθασμένες τις προτάσεις που ακολουθούν.   
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Τετράδιο εργασιών 

 Στην άσκηση 1 οι μαθητές χαράζουν τα ύψη των τριγώνων και στη συνέχεια 

υπολογίζουν τα εμβαδά.  

 Στο πρόβλημα 1 τα παιδιά πρέπει να υπολογίσουν το εμβαδόν του κήπου 

και το κόστος του χλοοτάπητα. Στο πρόβλημα 2 οι μαθητές πρέπει να εκτιμήσουν 

«με το μάτι» ποιο τρίγωνο έχει τη μεγαλύτερη επιφάνεια και στη συνέχεια να 

επαληθεύσουν την πρόβλεψή τους. 

  Στη δραστηριότητα με προεκτάσεις με τίτλο «το τρίγωνο των Βερμούδων» 

οι μαθητές πρέπει να υπολογίσουν το εμβαδόν της περιοχής που θα ψάξουν οι 

ομάδες έρευνας και μετά να συγκρίνουν την έκταση αυτής της περιοχής με την 

έκταση της Ελλάδας. 

 

Κεφάλαιο 64 

 Το κεφάλαιο 64 των μαθηματικών της Στ΄ Δημοτικού με τίτλο «Το εμβαδόν 

του τραπεζίου;» αναφέρεται στον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Οι 

επιμέρους στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι ο μαθητής: 

 Να αναγνωρίζει το τραπέζιο και να κατανοεί τη διαδικασία εύρεσης του 

εμβαδού του. 

 Να βρίσκει το εμβαδόν του τραπεζίου με τη βοήθεια τύπου. 

 Να λύνει προβλήματα εμβαδών τραπεζίου και άλλων πολυγώνων. 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο μαθητής αναμένεται να αναγνωρίζει τα 

τετράπλευρα και να τα ομαδοποιεί ανάλογα με τις ιδιότητές τους, να υπολογίζει το 

εμβαδόν τραπεζίου και να λύνει προβλήματα που αφορούν εμβαδά τετραπλεύρων. 

 Παρόλο που τα παραλληλόγραμμα είναι γνωστά στους μαθητές, είναι 

πιθανό, κατά τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής, να παρατηρηθούν δυσκολίες 

όσον αφορά στην κατανόηση των κοινών και διαφορετικών ιδιοτήτων τους και τη 

διαδοχική οργάνωσή τους. Τα ύψη των παραλληλογράμμων μπορεί, επίσης, να 

δυσκολέψουν τους μαθητές. Ωστόσο, η σωστή χρήση του γνώμονα βοηθά τόσο 
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στην άρση των δυσκολιών όσο και στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των μαθητών 

για καθετότητες έξω από τις κυρίαρχες διευθύνσεις. 

 

Βιβλίο μαθητή 

 Στην δραστηριότητα 1 τα σχήματα που παρουσιάζονται έχουν διαφορετικά 

μεγέθη και προσανατολισμό, προκειμένου να αποφευχθεί η στερεότυπη εκμάθησή 

τους. Για παράδειγμα, να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν έναν ρόμβο, όταν 

είναι τοποθετημένος πλάγια ή ένα τετράγωνο, όταν τοποθετείται όπως συνηθίζεται 

για το ρόμβο. Στη 2η δραστηριότητα οι μαθητές μελετούν το τραπέζιο με πρακτικό 

τρόπο. Καλούνται, αφού σχεδιάσουν ένα τραπέζιο σε μιλιμιτρέ χαρτί, να μετρήσουν 

τα τετράγωνά του και να εκτιμήσουν με τον νου το εμβαδόν του. Στη συνέχεια, 

κόβουν δύο πανομοιότυπα με το σχέδιό τους τραπέζια και συνδυάζοντάς τα 

σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο. Προσπαθούν να παρατηρήσουν τη σχέση που 

έχει η βάση του παραλληλογράμμου με τις βάσεις του τραπεζίου και στη συνέχεια 

να καταλήξουν στον τύπο του εμβαδού του τραπεζίου: «Το εμβαδό ενός τραπεζίου 

είναι ίσο με το άθροισμα μικρής και μεγάλης βάσης του επί το ύψος του δια δύο. 

Αυτό εκφράζεται σύντομα με τον τύπο Ε(τραπεζίου) = (β + Β) · υ : 2». 

 Στην Εφαρμογή 1 δίνεται η κάτοψη ενός ελαιοτριβείου σχήματος τραπεζίου 

και τα παιδιά πρέπει να βρουν το εμβαδόν του. Στη 2η Εφαρμογή πρέπει να βρεθεί 

το εμβαδόν του κτηρίου μετά την επέκταση που πραγματοποιήθηκε. 

 Στις ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση τα παιδιά σχεδιάζουν ένα 

τραπέζιο και εξηγούν τους όρους εμβαδό τραπεζίου, μικρή βάση, μεγάλη βάση, 

ύψος τραπεζίου και χαρακτηρίζουν ως σωστές ή λανθασμένες τις προτάσεις που 

ακολουθούν.   

 

 

 



47 

 

Τετράδιο εργασιών 

 Στην άσκηση 1 οι μαθητές πρέπει να χωρίσουν τα σχήματα σε άλλα 

μικρότερα των οποίων μπορούν να υπολογίσουν το εμβαδόν, ενώ στη 2 πρέπει να 

σχεδιάσουν ένα τραπέζιο και να υπολογίσουν το εμβαδόν του πρώτα χωρίζοντάς το 

σε άλλα μικρότερα σχήματα και μετά με τη βοήθεια του τύπου. 

 Στο πρόβλημα 1 τα παιδιά υπολογίζουν το εμβαδόν των επιμέρους 

σχημάτων και το συνολικό εμβαδόν της στέγης μετρώντας τα τετραγωνάκια. 

 Στη δραστηριότητα με προεκτάσεις με τίτλο «Ισορροπημένη διατροφή» οι 

μαθητές καλούνται να διακρίνουν τα σχήματα στα οποία είναι χωρισμένο το 

τρίγωνο που ονομάζεται «πυραμίδα της ισορροπημένης διατροφής» και να βρουν 

το εμβαδόν του μεγάλου τριγώνου και των μικρότερων σχημάτων. 

 

Κεφάλαιο 65 

 Το κεφάλαιο 65 των μαθηματικών της Στ΄ Δημοτικού με τίτλο «Κόβω 

κύκλους» στοχεύει στην υπενθύμιση του κύκλου, των χαρακτηριστικών του 

στοιχείων και στον υπολογισμό του εμβαδού του. Οι επιμέρους στόχοι του 

κεφαλαίου αυτού είναι ο μαθητής: 

 Να κατανοεί τη διαδικασία εύρεσης του εμβαδού του κυκλικού δίσκου. 

 Να βρίσκει το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου με τη βοήθεια τύπου. 

 Να λύνει προβλήματα με εμβαδά κυκλικών δίσκων. 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο μαθητής αναμένεται να αναγνωρίζει τις 

ιδιότητες του κύκλου, να βρίσκει το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου και να λύνει τα 

σχετικά προβλήματα. 

 Ο κύκλος ως σχήμα εμφανίζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα άλλα σχήματα 

και είναι πιθανό να προκαλέσει δυσκολίες στους μαθητές. Είναι ένας γεωμετρικός 

τόπος που αποτελείται από το σύνολο των σημείων που ισαπέχουν από το κέντρο, 

και αυτό δύσκολα γίνεται αντιληπτό από τους μαθητές, οι οποίοι τον 

αντιμετωπίζουν ως μια συνεχή καμπύλη γραμμή. Συνηθισμένη είναι, επίσης, η 
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σύγχυση των εννοιών κύκλος και κυκλικός δίσκος. Η χρήση του διαβήτη και τα 

προβλήματα αποστάσεων βοηθούν τους μαθητές στην καλύτερη κατανόηση της 

έννοιας του κύκλου. 

Βιβλίο μαθητή 

 Στη δραστηριότητα 1 οι μαθητές πρέπει να παρατηρήσουν κυκλικά σχήματα 

στην καθημερινή τους ζωή, να αναγνωρίσουν τα ειδικά χαρακτηριστικά του κύκλου 

και να επικεντρώσουν την προσοχή τους στα χαρακτηριστικά που βοηθούν στην 

περιγραφή του μεγέθους. Επίσης, παρατηρούν πως εύκολα μπορούν να μετρήσουν 

την ακτίνα και τη διάμετρο του κύκλου, και αντιλαμβάνονται πως για οποιαδήποτε 

άλλη μέτρηση χρειάζονται το π. Στη 2η δραστηριότητα προσπαθούν να εκτιμήσουν 

το εμβαδόν του μεγαλύτερου (μαύρου) κύκλου, και καταλήγουν στις ακόλουθες 

διαπιστώσεις: 

 Η ακτίνα του κύκλου είναι σημαντικός παράγοντας για τον υπολογισμό 

του εμβαδού. 

 Το τετράγωνο που ορίζεται με πλευρά την ακτίνα του κύκλου έχει 

εμβαδόν μεγαλύτερο από το ¼ του κύκλου. 

 Δεν είναι εύκολο να υπολογίσουμε το εμβαδόν του κύκλου ορίζοντας ως 

μονάδα μέτρησης το τετράγωνο της ακτίνας, καθώς για να καλύψουμε 

την επιφάνεια του κύκλου χρειαζόμαστε 3 με 4 τετράγωνα. 

 Επαναλαμβάνοντας τη μέτρηση σε άλλους κύκλους, καταλήγουμε στο 

ίδιο συμπέρασμα. 

 Από τα παραπάνω οι μαθητές διαπιστώνουν ότι το εμβαδό του κυκλικού δίσκου 

είναι περίπου 3 φορές το τετράγωνο της ακτίνας. Επίσης, γνωρίζοντας ότι το μήκος 

του κύκλου είναι περίπου 3 φορές η διάμετρος, επισημαίνουμε στους μαθητές ότι ο 

αριθμός αυτός, ο «περίπου 3» ονομάζεται π και είναι στην πραγματικότητα ένας 

αριθμός με πάρα πολλά δεκαδικά ψηφία, ωστόσο για ευκολία χρησιμοποιούμε 

μόνο τα δύο: λέμε π = 3,14. 
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 Στη συνέχεια καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι το εμβαδό κυκλικού δίσκου 

είναι ίσο με το γινόμενο του αριθμού π επί το τετράγωνο της ακτίνας του και αυτό 

εκφράζεται σύντομα με τον τύπο Ε(κυκλικού δίσκου) = π · α2. 

 Στην Εφαρμογή 1 οι μαθητές πρέπει να υπολογίσουν το εμβαδόν της 

περιοχής εμβέλειας μιας κεραίας και στη 2η το εμβαδόν της ημικυκλικής ορχήστρας 

διαμέτρου 28 μέτρων του αρχαίου θεάτρου της Βεργίνας. 

 Στις ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση οι μαθητές εξηγούν πώς 

γνωρίζοντας μόνο την ακτίνα ενός κυκλικού δίσκου, μπορούν να βρουν το εμβαδόν 

του και χαρακτηρίζουν ως σωστές ή λανθασμένες τις προτάσεις που ακολουθούν. 

 

Τετράδιο εργασιών 

 Στο 1ο πρόβλημα τα παιδιά υπολογίζουν το εμβαδόν της περιοχής που 

κάλυπτε ο τυφώνας Τιπ που είχε ακτίνα 1100 χιλιόμετρα. Στο πρόβλημα 2 δίνεται 

ένας κήπος με γεωμετρικό σχέδιο που περιλαμβάνει ένα τετράγωνο, μέσα στο 

τετράγωνο έναν κύκλο με διάμετρο όση και η πλευρά του τετραγώνου και μέσα 

στον μεγάλο κύκλο ένα μικρότερο κύκλο με διάμετρο 8 μέτρα. Οι μαθητές πρέπει 

αρχικά να εκτιμήσουν πιο παρτέρι έχει το μεγαλύτερο εμβαδό και στη συνέχεια με 

υπολογισμούς να βρουν το εμβαδό του κάθε παρτεριού. 

 Στη δραστηριότητα με προεκτάσεις με τίτλο «ο κύκλος στο ψάρεμα» οι 

μαθητές γνωρίζουν το ριχτάρι, έναν παραδοσιακό τρόπο ψαρέματος σε ποτάμια και 

λίμνες που τώρα έχει εκλείψει. Δεδομένου ότι ένα συνηθισμένο ριχτάρι είχε ακτίνα 

5 μέτρα και ζύγιζε μέχρι 20 κιλά, ζητείται από τα παιδιά να βρουν την επιφάνεια του 

ποταμού που καλύπτει ένα πέταγμα του ριχταριού.  Αν υπολογίσουμε ότι ο ψαράς 

ρίχνει το δίχτυ του κάθε 6 λεπτά, πόση περιοχή του ποταμού έχει «σαρώσει» με το 

δίχτυ σε 2 ώρες; Αν για κάθε τετραγωνικό μέτρο χρειάζονται 200 μέτρα νήμα να 

υπολογίσετε το συνολικό μήκος του νήματος που απαιτείται για ολόκληρο το δίχτυ. 
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4. Συσχετισμός Αρχαίων Προβλημάτων με την Προσέγγιση των Σχολικών 

Εγχειριδίων 

 

4.1 Αιγυπτιακά Προβλήματα Παπύρων 

 

Πάπυρος Rhind πρόβλημα 48 

Το Πρόβλημα 48 στον Πάπυρο του Rhind ζητάει να συγκρίνουμε το εμβαδόν 

του οκταγώνου και του περιγεγραμμένου τετραγώνου. Ενώ στο πρόβλημα ζητείται 

ο υπολογισμός του εμβαδού του οκταγώνου, παρατηρούμε πως στη λύση του 

υπολογίζεται το εμβαδόν του εγγεγραμμένου στο τετράγωνο κύκλου, με διάμετρο 

9.  

                                                 

 

Το εμβαδόν του οκταγώνου διαμέτρου 9 προσεγγίζει το εμβαδόν του κύκλου 

διαμέτρου 9 και υπολογίζεται ως εξής:  

1       8 setat 

2       16 setat 

       4         32 setat  

      8         64 setat 
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Και στο πρόβλημα αυτό, όπως και στο Πρόβλημα 50, για να βρεθεί το εμβαδόν ενός 

κυκλικού δίσκου αφαιρείται από τη διάμετρο δ=9 το 1/9 αυτής και στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα που βρέθηκε με τον εαυτό του. 

Το εμβαδόν του τετραγώνου με πλευρά 9 υπολογίζεται ως εξής: 

1       9 setat 

       2          18 setat 

      4           36 setat 

      8           72 setat 

      Σύνολο:  setat 

Παρατηρούμε πως πολλαπλασιάζουν τους αριθμούς με επανειλημμένους 

διπλασιασμούς. 

 Για τη διδασκαλία του προβλήματος 48 στην τάξη οι μαθητές είτε μετρώντας 

τα τετραγωνάκια είτε χρησιμοποιώντας τον τύπο μπορούν να υπολογίσουν  

το εμβαδόν του τετραγώνου που είναι 81. Για να υπολογίσουν το εμβαδόν του 

οκταγώνου, υπολογίζουν πρώτα το εμβαδόν των τεσσάρων γραμμοσκιασμένων 

τριγώνων που ισούται με 18 και το αφαιρούν από το εμβαδόν του τετραγώνου. 

Οπότε αυτό που περισσεύει είναι το εμβαδόν του οκταγώνου 

 . Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε το εμβαδόν του οκταγώνου 

βρίσκοντας το εμβαδόν του εγγεγραμμένου κυκλικού δίσκου διαμέτρου 9, θα 

εργαστούμε ως εξής: 

 τετραγωνικά khet 
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Πάπυρος Rhind πρόβλημα 50 

Στο Πρόβλημα 50 του Πάπυρου Rhind δίνεται κυκλικό χωράφι διαμέτρου 9 

khet και ζητείται το εμβαδόν του.  Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: Πρώτα βρίσκεται 

το ένα ένατο του 9, που είναι 1. Αυτό αφαιρείται από το 9 και γίνεται 8. Στη 

συνέχεια υπολογίζεται το γινόμενο του 8 επί 8 και το αποτέλεσμα είναι 64. Άρα, το 

εμβαδόν του χωραφιού είναι 64 setat (1 setat= 1 τετραγωνικό khet). Επομένως, για 

να βρούμε το εμβαδόν ενός κυκλικού δίσκου αφαιρούμε από τη διάμετρο δ το 1/9 

αυτής και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα που βρήκαμε με τον 

εαυτό του. Οπότε μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα γενικό τύπο της μορφής 

, όπου δ, η διάμετρος του κύκλου. Και κάνοντας πράξεις έχουμε 

και καταλήγουμε στον τύπο . 

Στα Μαθηματικά της Στ΄ Δημοτικού οι μαθητές μαθαίνουν πώς «το εμβαδόν ενός 

κυκλικού δίσκου είναι ίσο με το γινόμενο του αριθμού π επί το τετράγωνο της 

ακτίνας του». Αυτό εκφράζεται σύντομα με τον τύπο Ε(κυκλικού δίσκου) = π · α2, όπου α η 

ακτίνα του κυκλικού δίσκου. Επομένως τα παιδιά θα έλυναν το Πρόβλημα 50 του 

Πάπυρου του Rihnd ως εξής: γνωρίζουν πως η διάμετρος είναι 9 khet, οπότε  

υπολογίζουν την ακτίνα  khet και στη συνέχεια με αντικατάσταση 

στον παραπάνω τύπο υπολογίζουν το εμβαδόν του κυκλικού χωραφιού 

 ή  ή . Οπότε, βρίσκουν ότι το εμβαδόν του 

κυκλικού χωραφιού είναι 63,585 setat. 

 

 

Πάπυρος Rhind πρόβλημα 51 

 Στο Πρόβλημα 51 του Πάπυρου Rhind δίνεται ένα τριγωνικό χωράφι με 

πλευρά 10 khet και βάση 4 khet και ζητείται να υπολογίσουμε το εμβαδόν του. 
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Υποθέτουν πως το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, οπότε το εμβαδόν του υπολογίζεται ως 

εξής: 

  1 400 cubits 

   200 cubits 

  1 1000 cubits 

  2 2000 cubit-strips 

Πάρτε το  του 4 προκειμένου να γίνει ορθογώνιο. Πολλαπλασιάστε το 10 με το 2, 

δίνει 20.Επομένως το εμβαδόν είναι 20 setat. 

 Οι μαθητές για να υπολογίσουν το εμβαδόν του τριγώνου θα 

χρησιμοποιήσουν τον τύπο  και με αντικατάσταση θα βρουν 

setat. 

 

 

Πάπυρος Rhind πρόβλημα 52 

 Στο Πρόβλημα 52 του Πάπυρου Rhind δίνεται παράδειγμα αποκομμένης γης. 

«Ας υποθέσουμε ότι σας ζητείται ποιο είναι το εμβαδόν της αποκομμένης 

τριγωνικής γης με μήκος κάθε πλευράς 20khet, μήκος βάσης 6khet και μήκος 

γραμμής αποκοπής 4 khet. 
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Για τη λύση του προβλήματος υποθέτουν πως το τρίγωνο είναι ορθογώνιο και το 

υπολογίζουν ως εξής: 

Προσθέστε τη βάση στην  γραμμή αποκοπής του: 6+4=10. 

Πάρτε το  του 10, δηλαδή το 5, για να πάρετε το ορθογώνιο. 

Πολλαπλασιάστε 20 φορές το 5. Κάνει 100 setat. 

Επομένως, το εμβαδόν είναι 100 setat.  

 

1 1000  

1/2  500  

  

1  2000  

2  4000  

4  8000  

σύνολο 10000 

Για να λύσουμε το πρόβλημα στην τάξη υποθέτουμε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο 

και η γραμμή αποκοπής είναι παράλληλη στην πλευρά με μήκος 6 khet. Τότε 

προκύπτει ένα τραπέζιο, του οποίου το εμβαδόν υπολογίζεται ως εξής: 

 τετραγωνικά khet. 
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Πάπυρος Μόσχας πρόβλημα 6 

 Το πρόβλημα 6 του πάπυρου της Μόσχας δίνει έναν τρόπο υπολογισμού 

ενός ορθογωνίου. Δίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με εμβαδόν 12, να 

έχει  του μήκους για εύρος και ζητούνται οι διαστάσεις του (μήκος και 

πλάτος). 

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι λύνουν το πρόβλημα ως εξής: 

Πολλαπλασιάστε το   για να κάνει 1. Αποτέλεσμα . 

Πολλαπλασιάστε το 12 με το . Αποτέλεσμα 16. 

Στη συνέχεια καταλήγουμε ότι το μήκος είναι 4 και το πλάτος 3. 

 Για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό στην τάξη, αρχικά υποθέτουμε ότι το 

μήκος του ορθογωνίου είναι x, οπότε το πλάτος του θα είναι . Οι 

μαθητές γνωρίζουν τον τύπο για το εμβαδό του ορθογωνίου και με αντικατάσταση 

έχουν: 

 ή    ή .   

Λύνουν την εξίσωση και βρίσκουν .  

Επομένως το μήκος του ορθογωνίου είναι 4 και το πλάτος του . 
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4.2 Μεσοποταμία 

Τα ακόλουθα προβλήματα εμβαδού είναι από αρχαίες Μεσοποτάμιες πινακίδες.  

 

Πρόβλημα 1 

Βρείτε το εμβαδόν ενός ισοσκελούς τραπεζίου του οποίου οι πλευρές έχουν 

μήκος 30 μονάδες και των οποίων οι βάσεις έχουν μήκη 14 μονάδες και 50 μονάδες  

 

Για να υπολογίσουμε υο εμβαδόν αυτού του τραπεζίου, πρέπει πρώτα να βρούμε το 

ύψος h του τραπεζίου. Εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε ένα από τα δύο 

ορθογώνια τρίγωνα με κάθετες πλευρές h και (50-14)/2=18 και υποτείνουσα 

μήκους 30, έχουμε: 

h2+182=302                    ή  

 h= .  

Επομένως το εμβαδό του τραπεζίου είναι: 

 τετραγωνικές μονάδες.  

Διαφορετικά, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τo εμβαδό του τραπεζίου 

υπολογίζοντας τα εμβαδά των δύο τριγώνων και του ορθογώνιου ξεχωριστά και στη 

συνέχεια να τα προσθέσουμε.  

Για να βρουν οι μαθητές το εμβαδόν του τραπεζίου, πρέπει πρώτα να 

υπολογίσουν το ύψος του χρησιμοποιώντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Όμως στο 

Δημοτικό οι μαθητές δεν το έχουν διδαχθεί. 
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Πρόβλημα 2 

Το διάγραμμα ενός ισοσκελούς τραπεζίου φαίνεται παρακάτω σε μία 

Μεσοποτάμια πινακίδα από περίπου 2300 μΧ. Οι διαστάσεις του τραπεζίου 

φαίνονται στην εικόνα στα αριστερά. Βρείτε το μήκος x του εγκάρσιας γραμμής που 

χωρίζει το τραπέζιο σε δύο τραπέζια ίσης έκτασης.  

 

Οι μαθητές υπολογίζουν το εμβαδό του μεγάλου τραπεζίου: 

   τετραγωνικοί πήχεις = 1sar. Στη 

συνέχεια θέλουμε να βρούμε το μήκος x της εγκάρσιας γραμμής διαιρώντας το 

μεγάλο τραπέζιο σε δύο μικρότερα τραπέζια, καθένα με εμβαδό 72 τετραγωνικούς 

πήχεις.  

Έστω y είναι το ύψος του μεγαλύτερου τραπεζίου. Οπότε με αντικατάσταση στον 

τύπο του εμβαδού, ισχύει για το ένα τραπέζιο:   και για το άλλο 

τραπέζιο:  . 

Στο σημείο αυτό οι μαθητές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, διότι οι γνώσεις τους 

είναι ανεπαρκείς, αφού χρειάζονται γνώσεις Γ΄ Γυμνασίου για να συνεχίσουν. 
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Πρόβλημα 6  

Οι Μεσοποτάμιοι έδωσαν έναν τύπο για το εμβαδόν ενός τμήματος του 

κύκλου που ονομάζεται "πλοίο. Δίνοντας έναν κύκλο, η "φορτηγίδα" αποτελείται 

από δύο τμήματα κύκλου, καθένα από τα οποία σχηματίζεται από ένα τόξο του 

τεταρτημορίου του κύκλου.  

α. Βρείτε το εμβαδόν της "φορτηγίδας" σε σχέση με την ακτίνα r του κύκλου και π, 

στη συνέχεια, βρείτε το εμβαδόν της "φορτηγίδας" σε σχέση με το μήκος του τόξου 

α και π.  

 

 

 

 

Η λύση του ερωτήματος αυτού είναι: 

Το εμβαδόν του "πλοίου" είναι διπλάσιο από το εμβαδόν του κυκλικού τμήματος 

που σχηματίζεται από ένα τόξο του τεταρτημορίου του κύκλου. Υπολογίζουμε το 

εμβαδόν του συγκεκριμένου τμήματος αφαιρώντας το εμβαδόν του αντίστοιχου 

τριγώνου από το εμβαδόν του αντίστοιχου κυκλικού τμήματος. Δεδομένου ότι το 

τόξο του κυκλικού τμήματος είναι το ένα τέταρτο της περιφέρειας, τότε το εμβαδόν 

του κυκλικού τμήματος είναι το ένα τέταρτο του εμβαδού του κύκλου, δηλαδή  

.  

 Δεδομένου ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές με πλευρές μήκους r, τότε το 

εμβαδόν είναι  .  
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Στη συνέχεια, το εμβαδόν του κυκλικού τμήματος είναι     και το 

εμβαδόν πλοίου είναι 

 

Δεδομένου ότι a=1(2πr)/4  τότε  r =2 α/π και το εμβαδόν του πλοίου είναι 

 

 

β. Ο Μεσοποτάμιος τύπος για το εμβαδόν της φορτηγίδας ήταν A = 2α2/9. Αν 

θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτός ο τύπος είναι σωστός, αν αντικαταστήσουμε 

όπου π =3, βρίσκουμε ότι το εμβαδόν του πλοίου είναι: 

 

 

 

Πρόβλημα 7 

Οι Μεσοποτάμιοι έδωσαν έναν τύπο για το εμβαδόν ενός τμήματος κύκλου 

που ονόμασαν μάτι ένα «ταύρου».  

 

 

 

Δίνοντας έναν κύκλο, το μάτι του "ταύρου" αποτελείται από δύο τμήματα κύκλου, 

καθένα από τα οποία σχηματίζεται από ένα τόξο τρίτου τεταρτημορίου του κύκλου.  
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α. Βρείτε το εμβαδόν του ματιού του "ταύρου" σε σχέση με την ακτίνα r του κύκλου 

και π, στη συνέχεια, βρείτε το εμβαδόν των ματιών του "ταύρου" σε σχέση με το 

μήκος  του τόξου α και π.  

Η λύση του ερωτήματος αυτού είναι: 

Το εμβαδόν των ματιών του "ταύρου" είναι διπλάσιο από το εμβαδόν του κυκλικού 

τμήματος που σχηματίζεται από ένα τόξο του τεταρτημορίου του κύκλου. Έχουμε 

υπολογίσει το εμβαδόν του συγκεκριμένου τμήματος αφαιρώντας το εμβαδόν του 

αντίστοιχου τριγώνου από το εμβαδόν του αντίστοιχου κυκλικού τμήματος. 

Δεδομένου ότι το τόξο του κυκλικού τμήματος είναι το ένα-τρίτο της περιφέρειας, 

τότε το εμβαδόν του κυκλικού τμήματος είναι το ένα τρίτο του κυκλικού εμβαδού, 

δηλαδή πr2/3 . Tο τρίγωνο αποτελείται από δύο 30-60-90 ορθογώνια τρίγωνα, το 

καθένα με υποτείνουσα μήκους r, τότε το εμβαδόν του είναι 

 

(κάθε τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 1r/2 και ). Το εμβαδόν του ματιού του 

ταύρου τότε είναι 

 

Έτσι α=1(2πr)/3=2πr/3 τότε r=3a/2π και το εμβαδόν του ματιού του ταύρου είναι  

 

β. Ο Μεσοποτάμιος τύπος για το εμβαδόν του ματιού του ταύρου ήταν A = 9α2/32. 

Για να επιβεβαιώσουμε ότι αυτός ο τύπος είναι σωστός, χρησιμοποιούμε π=3και  

και . Οπότε έχουμε:  
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Οι μαθητές του Δημοτικού δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, ώστε να μπορέσουν 

να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα 3 και 4. 

 

 

4.3 Αρχαία Κινέζικα Προβλήματα 

 

Πρόβλημα 1 

Στο πρόβλημα 1 από το αρχαίο κινεζικό κείμενο Εννέα Κεφάλαια σχετικά με 

τη Μαθηματική Τέχνη δίνεται ένα χωράφι με πλάτος 15bu και μήκος 16bu και 

ζητείται το εμβαδόν του. Μια γενική μέθοδος για την επίλυση τέτοιων 

προβλημάτων, η μέθοδος fang tian, αναφέρει πως «το μήκος και το πλάτος 

πολλαπλασιάζονται αμοιβαία για να δώσουν την απάντηση». Επομένως η λύση του 

προβλήματος σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή είναι 15*16=240 τετραγωνικά bu = 1mu. 

Με ανάλογο τρόπο θα έλυναν το πρόβλημα και οι μαθητές. Αρχικά θα πρέπει να 

αναγνωρίσουν πως το σχήμα του χωραφιού είναι ορθογώνιο και να 

χρησιμοποιήσουν τον τύπο για τον υπολογισμό του εμβαδού 

 τετραγωνικά bu. 

 

Πρόβλημα 21 

 Στο πρόβλημα 21 από το αρχαίο κινεζικό κείμενο Εννέα Κεφάλαια σχετικά με 

τη Μαθηματική Τέχνη δίνεται ένα χωράφι με πλάτος   bu και μήκος  bu και 

ζητείται το εμβαδόν του. Για τη λύση του προβλήματος αυτού το μήκος και το 
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πλάτος πολλαπλασιάζονται και δίνουν  απάντηση   τετραγωνικά bu. Η μέθοδος 

του πολλαπλασιασμού κλασμάτων λέει: «πολλαπλασιάστε τους παρονομαστές για 

να προκύψουν fa. Πολλαπλασιάστε τους αριθμητές για να προκύψουν τα shi. 

Διαιρέστε τα shi από τα fa».  

Ομοίως οι μαθητές θα έλυναν το πρόβλημα: 

 τετραγωνικά bu. 

 

Πρόβλημα 25 

Στο πρόβλημα 25 από το αρχαίο κινεζικό κείμενο Εννέα Κεφάλαια σχετικά με 

τη Μαθηματική Τέχνη δίνεται ένα χωράφι με το σχήμα ενός ισοσκελούς τριγώνου 

(gui tian) με πλάτος 12bu και κάθετο μήκος (zheng cong) 21bu και ζητείται το 

εμβαδόν του. Η μέθοδος για τη λύση του προβλήματος αυτού λέει να «μειωθεί στο 

μισό το πλάτος και να το πολλαπλασιάσουμε με το κάθετο μήκος», δηλαδή: 

Το μισό του 12 είναι 6 

Εμβαδόν =  τετραγωνικά bu. 

Ομοίως οι μαθητές θα έλυναν το πρόβλημα: 

 τετραγωνικά bu. 

 

Πρόβλημα 29 

 Στο πρόβλημα 29 από το αρχαίο κινεζικό κείμενο Εννέα Κεφάλαια σχετικά με 

τη Μαθηματική Τέχνη δίνεται ένα χωράφι που έχει το σχήμα ενός ισοσκελούς 

τραπεζίου με το μεγαλύτερο πλάτος στην κορυφή, ανώτερο πλάτος 20 bu, 
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χαμηλότερο πλάτος 5 bu και κάθετο μήκος 30bu και ζητείται το εμβαδόν του. Η 

μέθοδος για τη λύση του προβλήματος αυτού λέει  

«προσθέστε τα ανώτερα και τα κατώτερα πλάτη:  20+5 = 25, 

μειώστε το ποσό αυτό στο μισό: 12,5 

και πολλαπλασιάστε με το κάθετο μήκος», 12,5*30 = 375 τετραγωνικά bu. 

 Οι μαθητές θα έλυναν το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τον τύπο για το εμβαδόν του 

τραπεζίου: 

 τετραγωνικά bu. 

  

Πρόβλημα 32 

Στο πρόβλημα 32 από το αρχαίο κινεζικό κείμενο Εννέα Κεφάλαια σχετικά με 

τη Μαθηματική Τέχνη δίνεται ένας κυκλικός τομέας με περίμετρο 181 bu και 

διάμετρο  bu και ζητάει να βρεθεί η περιοχή του τομέα. Η μία μέθοδος για τη 

λύση του προβλήματος αυτού λέει «αμοιβαία πολλαπλασιάστε το μισό της 

περιμέτρου και το μισό της διαμέτρου για να προκύψει το εμβαδόν σε 

τετραγωνικά», και περιγράφεται από τον τύπο , και η άλλη μέθοδος: 

«αμοιβαίως πολλαπλασιάστε την περίμετρο και τη διάμετρο και διαιρέστε με 4», 

και περιγράφεται από τον τύπο . Μια τρίτη μέθοδος λέει: 

«Πολλαπλασιάστε τη διάμετρο με τον εαυτό της, στη συνέχεια με 3 και διαιρέστε με 

4», και περιγράφεται από τον τύπο , ενώ μια τέταρτη  μέθοδος προτείνει: 

«Πολλαπλασιάστε την περίμετρο με τον εαυτό της και διαιρέστε με 12», και 

περιγράφεται από τον τύπο  .  Στους παραπάνω τύπους όπου C είναι η 
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περίμετρος του κύκλου και D η διάμετρος. Οι τύποι αυτοί είναι σωστοί αν 

αντικαταστήσουμε το π με 3. 

 Οι μαθητές θα έλυναν το πρόβλημα ως εξής: 

Αρχικά θα υπολόγιζαν την ακτίνα του κύκλου:   

Στη συνέχεια με αντικατάσταση στον τύπο για το εμβαδόν του κύκλου: 

 τετραγωνικά bu. 

Οι μαθητές αφού λύσουν το πρόβλημα, μπορούν να επαληθεύσουν τους αρχαίους 

τύπους με π=3. 

 

 

4.4 Ινδία 

 Στα θρησκευτικά κείμενα με το όνομα Sulbasutras εμφανίζεται η χρήση 

μαθηματικών τύπων εμβαδού στην Ινδία. 

 

Πρόβλημα 2 

 Σε ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στα Sulbasutras δίνεται 

τετράγωνο με μήκος πλευράς 1 και ζητάει να βρεθεί ένα τετράγωνο που έχει δύο 

φορές το εμβαδόν του αρχικού τετραγώνου. Η υπόδειξη που δίνεται από τον 

Baudhayanasulbasutra είναι ότι «η διαγώνιος του τετραγώνου παράγει διπλό το 

εμβαδόν του τετραγώνου». 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πώς να κατασκευάσουμε ένα τετράγωνο με 

διπλάσιο εμβαδόν του τετραγώνου της πλευράς 1. Το νέο τετράγωνο έχει πλευρά 

 και εμβαδόν 2. 
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Οι μαθητές του Δημοτικού δεν έχουν επαρκείς γνώσεις ώστε να μπορέσουν να 

λύσουν το πρόβλημα αυτό. 

 

 

Πρόβλημα 3 

 Ένα άλλο πρόβλημα στα Sulbasutras αναφέρει: «για να κάνετε ένα 

τετράγωνο που έχει το τριπλάσιο εμβαδόν ενός δοσμένου τετραγώνου, σχηματίστε 

ένα ορθογώνιο χρησιμοποιώντας τη διαγώνιο του τετραγώνου που δίνεται ως 

μήκος και την πλευρά του τετραγώνου ως πλάτος του ορθογωνίου». Η υπόδειξη 

που προτείνεται είναι να χρησιμοποιήσουμε τη διαγώνιο του παρόντος ορθογωνίου 

για την πλευρά του τριπλάσιου τετραγώνου. 

Η λύση που προτείνεται στο αρχαίο κείμενο είναι η εξής: «Αν υποτεθεί ότι το αρχικό 

τετράγωνο έχει μήκος πλευράς 1, χρησιμοποίησε τα τμήματα της γραμμής μήκους 1 

και  από τη λύση για το Πρόβλημα 2 ώστε να κατασκευαστεί ένα ορθογώνιο με 

πλευρές 1 και  και με διαγώνιο μήκους . (Αντίστοιχα, χρησιμοποίησε αυτά τα 

τμήματα γραμμής για την κατασκευή ενός ορθογωνίου τριγώνου με μήκη 1 και  
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και υποτείνουσα μήκους .) Το τετράγωνο πλευράς μήκους  έχει εμβαδό 

τριπλάσιο του τετραγώνου της πλευράς 1». 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές του Δημοτικού δεν έχουν επαρκείς γνώσεις ώστε να μπορέσουν να 

λύσουν το πρόβλημα αυτό. 

 

Πρόβλημα 4 

 Στο πρόβλημα αυτό περιγράφεται η εξής διαδικασία: «Αν είναι επιθυμητό 

να μετατρέψουμε ένα τετράγωνο σε ένα ισοσκελές τρίγωνο [που έχουν το ίδιο 

εμβαδό], διπλασιάζουμε το εμβαδό του τετραγώνου [για να σχηματίσουμε ένα 

παραλληλόγραμμο, και] καθορίζουμε ένα καλάμι στο μεσαίο σημείο της ανατολικής 

[επάνω] πλευράς. Οι δύο χορδές δεμένες στο καλάμι και επιμηκυμένες στη [μία 

διαγώνια γωνία και στη συνέχεια στην άλλη διαγώνια γωνία] δίνουν ένα ισοσκελές 

τρίγωνο ίσο σε εμβαδό με το [αρχικό] τετράγωνο. 
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Στην τάξη οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα που περιγράφονται 

στο αρχαίο κείμενο και να σχηματίσουν το παραπάνω σχήμα. Στη συνέχεια μπορούν 

να επαληθεύσουν πως πράγματι το εμβαδόν του αρχικού τετραγώνου με πλευρά α 

ισούται με το εμβαδόν του ισοσκελούς τριγώνου με βάση 2α και ύψος α που 

δημιουργήσαμε, αφού: 

 

 

 

 

 

5. Γεωμετρικοί Χώροι Εργασίας. 

 

Με τον όρο «Γεωμετρικός Χώρος Εργασίας» εννοούμε τον χώρο που έχει 

οργανωθεί με τέτοιον τρόπο που να καθίσταται εφικτή για το χρήστη του χώρου – 

μαθηματικό, φοιτητή ή μαθητή – η επίλυση ενός γεωμετρικού προβλήματος 

(Kuzniak, 2012a). Συνεπώς, τα προβλήματα αποτελούν το λόγο ύπαρξης των ΓΧΕ. 

Oι Houdement και Kuzniak (2004) χρησιμοποιώντας κριτήρια 

επιστημολογικά, ιστορικά και διδακτικά, έκαναν λόγο για 3 διαφορετικά 

παραδείγματα Στοιχειώδους Γεωμετρίας, ως θεωρίας του Χώρου. 

Το 1ο παράδειγμα ονομάστηκε Φυσική Γεωμετρία ή Γεωμετρία 1 (GI), καθώς 

πηγή της επικύρωσης είναι ο πραγματικός κόσμος (Houdement & Kuzniak, 1999, 

2004, 2006· Kuzniak, 2006, 2009a, 2012a). Ειδικότερα, τα επιχειρήματα έχουν ως 

σκοπό να πείσουν και μπορεί να βασίζονται στη διαίσθηση, στον πειραματισμό και 

στο συνακόλουθο συλλογισμό. Μέσα πειραματισμού αποτελούν διάφορα εργαλεία 

κατασκευής και μέτρησης, όπως ο βαθμονομημένος χάρακας, το μοιρογνωμόνιο και 

ο διαβήτης, ενώ εργαλειακά χρησιμοποιείται και η δίπλωση του υλικού 

αντικειμένου ή του σχήματος, όπως και η αποκοπή-επικόλληση. Τα σχήματα 
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(πραγματικά γεωμετρικά αντικείμενα), αν και συνιστούν μια πρώτη μορφή 

αφαίρεσης, αποτελούν ακριβείς αναπαραστάσεις των υλικών αντικειμένων και 

χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα πειραματισμού και πηγή επιχειρημάτων. 

Πρόκειται, έτσι, για Γεωμετρία με τεχνολογικό ορίζοντα, που σχετίζεται ιστορικά με 

πρακτικά προβλήματα χωρομετρίας και θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή 

εμπειρικής επιστήμης (Kuzniak & Vivier, 2010). 

Το 2ο παράδειγμα είναι η Φυσική Αξιωματική Γεωμετρία ή Γεωμετρία 2 (GII) 

και έχει ως αρχέτυπο την κλασική Ευκλείδεια Γεωμετρία (Houdement & Kuzniak, 

2004, 2006· Kuzniak, 2009). Ονομάστηκε αξιωματική διότι πηγή της επικύρωσης 

είναι οι υποθετικο-απαγωγικοί νόμοι, στα πλαίσια ενός αξιωματικού συστήματος. 

Συνεπώς, για να είναι έγκυρες οι αποδείξεις, πρέπει να βασίζονται σε αυτό το 

σύστημα. Ταυτόχρονα, όμως, ονομάστηκε και φυσική, γιατί το αξιωματικό σύστημα 

δεν είναι αποκομμένο από την αισθητή πραγματικότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα 

σχήματα έχουν γενικό χαρακτήρα και βασίζονται σε ορισμούς, αλλά οι ορισμοί 

αυτοί δεν αντιτίθενται στην πραγματικότητα. Ως προς τη λειτουργία τους, τα 

σχήματα αποτελούν στήριγμα για το συλλογισμό, ενώ η μέτρηση πάνω σε αυτά δεν 

είναι αποδεκτή ως μορφή απόδειξης. Ως προς την κατασκευή τους, μπορεί να 

κατασκευάζονται με το χέρι και να έχουν μορφή ελεύθερου σχεδίου, αλλά σε αυτήν 

την περίπτωση είναι κωδικοποιημένα, δηλαδή συνοδεύονται από γράμματα και 

άλλα ειδικά σύμβολα. Τέλος, σε αυτό το παράδειγμα είναι δυνατόν η 

αξιωματικοποίηση να μην έχει ολοκληρωθεί, αλλά να αποτελεί εξελισσόμενη 

εργασία με ορίζοντα τη μοντελοποίηση (Kuzniak, 2009a). 

Το 3ο παράδειγμα ονομάστηκε Τυπική Αξιωματική Γεωμετρία ή Γεωμετρία 3 

(GIII), λόγω της έμφασης στην τυπική λογική και στη δομή (Houdement & Kuzniak, 

2004). Εδώ, η γεωμετρική εργασία αφορά λογικά προβλήματα και το αξιωματικό 

σύστημα είναι αποκομμένο από την αντιληπτή πραγματικότητα και πλήρες, καθώς 

υπάρχει η τάση για συμπλήρωση ακόμα και διαισθητικών αξιωμάτων, όπως αυτό 

της κυρτότητας. 

Ο ΓΧΕ περιλαμβάνει, καταρχάς, 3 συστατικά: «ένα σύνολο αντικειμένων, που 

πιθανώς λαμβάνουν υλική υπόσταση σε ένα χώρο πραγματικό και τοπικό, ένα 

σύνολο από τεχνουργήματα, που αποτελούν εργαλεία και όργανα στην υπηρεσία 
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του γεωμέτρη και ένα θεωρητικό σύστημα αναφοράς, πιθανώς οργανωμένο σε ένα 

θεωρητικό μοντέλο» (Kuzniak). Στο χώρο τοποθετούνται τα σχήματα και 

αντικείμενα, ενώ το σύστημα αναφοράς περιλαμβάνει ορισμούς και ιδιότητες.  

Για να γίνει, όμως, κατανοητός ο τρόπος που εργάζονται οι χρήστες του ΓΧΕ, 

συμπεριελήφθησαν σε αυτόν και οι 3 γνωστικές διαδικασίες που ο Duval (στο 

Kuzniak, 2006) είχε υποστηρίξει ότι εμπλέκονται στη γεωμετρική δραστηριότητα: η 

διαδικασία οπτικοποίησης, η διαδικασία κατασκευής και η διαδικασία απόδειξης, 

που συνδέεται με την εκφορά του λόγου.  

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν οι 3 τρόποι γεωμετρικής σκέψης που είχε διακρίνει 

ο Gonseth (στο Houdement & Kuzniak, 1999): η διαίσθηση, το πείραμα και η 

παραγωγή (déduction). Κατά τους Houdement και Kuzniak, το πείραμα μπορεί να 

είναι και νοητικό (π.χ. νοερή αποκοπή-επικόλληση), ενώ η απαγωγή 

χρησιμοποιήθηκε με μια ευρύτερη σημασία, πιο κοντά στο συλλογισμό. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο ΓΧΕ δεν είναι ένας και μοναδικός· το 

είδος του εξαρτάται, καταρχάς, από το ποιος είναι ο κατασκευαστής και ποιος ο 

χρήστης του. Επιπλέον, η μορφή του ΓΧΕ εξαρτάται από το είδος και τη διατύπωση 

του προβλήματος που τίθεται. 

Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει τη μορφή του ΓΧΕ είναι το 

γεωμετρικό παράδειγμα. Η GI δίνει έμφαση στον εμπειρικό πόλο της γεωμετρίας, 

δηλαδή στη διαίσθηση και στο πείραμα, ενώ η GIII στο θεωρητικό πόλο, που 

σχετίζεται με το συλλογισμό (Kuzniak, 2006). Η GII, πάλι, είναι μάλλον ανάμεσά 

τους, συνδυάζοντας την αντίληψη του φυσικού κόσμου και το λογικό συλλογισμό. 

Επιπλέον, στο επίπεδο του ΓΧΕ αναφοράς, το θεωρητικό σύστημα αναφοράς της GIII 

είναι οργανωμένο σε μορφή θεωρητικού μοντέλου, που προϋπάρχει των 

αντικειμένων. Στη GII το σύστημα αναφοράς έχει και πάλι δομή θεωρητικού 

μοντέλου, αλλά αυτό αποτελεί προϊόν αφαίρεσης και μοντελοποίησης του φυσικού 

κόσμου. Αντίθετα, στη GI, αν εξαιρεθούν κάποιες παλαιότερες προσπάθειες 

συγκρότησης μιας οργανωμένης θεωρίας, το σύστημα αναφοράς συνήθως δεν είναι 

οργανωμένο ως θεωρητικό μοντέλο. 

Στο βιβλίο Μήκη, Εμβαδά και Όγκοι υπάρχει η δραστηριότητα για τον 

υπολογισμό του εμβαδού ενός χωραφιού με ακανόνιστο σχήμα: «Χρησιμοποιήστε 
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τον τύπο για το εμβαδό ενός τριγώνου για να βρείτε το εμβαδό ενός ακανόνιστου 

σχήματος, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω». 

 

 

 

Για τη λύση του προβλήματος αυτού παρουσιάζεται μια ιδέα που πιστεύεται 

ότι έχει χρησιμοποιηθεί από τους αρχαίους Αιγυπτίους και προτείνει να 

δουλέψουμε ως εξής: «Χωρίστε την περιοχή σε τρίγωνα, όπως στο παρακάτω 

σχήμα. Χαράξτε  πήχεις στο σχοινί με την ωλένη σας, δένοντας κόμπους ή 

κολλώντας ένα ραβδί στο σχοινί για να σηματοδοτήσει κάθε κύβο. Μετρήστε τη 

βάση και το ύψος του κάθε τριγώνου με το σχοινί. Υπολογίστε το εμβαδόν κάθε 

τριγώνου με τον τύπο εμβαδού τριγώνου. Σημειώστε ότι οι μονάδες του εμβαδού 

σας θα είναι τετραγωνικοί πήχεις. Εάν δουλεύετε με οδοντογλυφίδες και για να 

μετρήσετε το εμβαδό μιας περιοχής που περιγράφεται σε ένα κομμάτι χαρτί, τότε 

το σημειώστε "πήχεις"  "στο σχοινί σας " με ένα ραβδί ή μία οδοντογλυφίδα».  
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 Οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν το εμβαδόν του ακανόνιστου 

σχήματος, αφού προηγουμένως το χωρίσουν σε τρίγωνα. Θα πρέπει να μετρήσουν 

τις πλευρές και τα ύψη των τριγώνων και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τον τύπο 

να υπολογίσουν το εμβαδόν τους. Επομένως το εμβαδόν του αρχικού σχήματος θα 

προκύψει από το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων.  

 Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στη GI καθώς το πλαίσιό της αφορά τον 

πραγματικό κόσμο, η μέτρηση στο σχήμα είναι αποδεκτή και η αριθμητική 

απάντηση αποτελεί προσέγγιση. 

 Το Πρόβλημα 8 από τον Πάπυρο του Καΐρου λέει: «Ένα μέτρο του 

υφάσματος που έχει 7 πήχεις ύψος και πέντε πήχεις πλάτος ανέρχεται σε 35 πήχεις 

ύφασμα. Αφαιρέστε ένα πήχη από το ύψος του, προσθέστε το στο πλάτος. Τι είναι 

αυτό το οποίο προστίθεται στο πλάτος της»; Η ιδέα είναι ότι το κομμάτι του 

υφάσματος πρέπει να διατηρήσει το ορθογώνιο σχήμα του και ότι το συνολικό 

εμβαδόν του πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό προϋποθέτει ότι η επιφάνεια του είναι ίση 

με την έκταση που προστέθηκε. Ο γραφέας υπολογίζει πρώτα το νέο ύψος: 7 - 1 = 6. 

Αναφέρει, στη συνέχεια, «Η ληφθείσα έκταση κάνει 5 πήχεις υφάσματος». Έπειτα 

διαιρεί 5 με 6 και, τέλος, προσθέτει το αποτέλεσμα 5 / 6 στο πλάτος 5.  

 Πιο αναλυτικά η λύση του προβλήματος δίνεται: «Μετά την κοπή της ταινίας 

με 1 πήχη ύψους και 5 πήχεις πλάτος από την κορυφή του τεμαχίου 7 x 5 του 

υφάσματος, θέλουμε να αναμορφώσουμε την ταινία έτσι ώστε να έχει 6 μονάδες 

ύψος, αλλά να εξακολουθεί το εμβαδό να είναι 5 πήχεις υφάσματος (τετραγωνικοί 



72 

 

πήχεις). Η εξίσωση μας, τότε, για το x πλάτος της νέας ταινίας είναι 6x = 5, ούτως 

ώστε x = 5 / 6 πήχεις. Αν προσθέσουμε μια ταινία υφάσματος με 6 πήχεις ύψος και 

πλάτος 5 / 6 πήχεις στην αριστερή (ή δεξιά) πλευρά του υπολοίπου 6 x 5 

υφάσματος, θα αποκτήσουμε  6 πήχεις ύψος κατά 5 5/6 πήχεις πλάτος πανί έχοντας 

εμβαδό (6) (5 5 / 6) = 35 τετραγωνικοί πήχεις, με ίδιο εμβαδό με το αρχικό κομμάτι 

ύφασμα7 x 5.   

 

 Ο ρόλος του δασκάλου εδώ είναι να καθοδηγεί τους μαθητές να 

ακολουθούν σωστά τις οδηγίες και να καταλήξουν στο συμπέρασμα. Και αυτή η 

δραστηριότητα εντάσσεται στη GI και η εξαγωγή του συμπεράσματος μέσω του 

πειραματισμού στον πραγματικό κόσμο είναι χαρακτηριστική της μορφής που 

παίρνει ο θεωρητικός πόλος στη GI. 

 Στην Ινδία στα θρησκευτικά κείμενα που ονομάζονται Sulbasutras δίνεται η 

δραστηριότητα: «είναι επιθυμητό να μετατρέψουμε ένα τετράγωνο σε ένα 

ισοσκελές τρίγωνο [που έχουν το ίδιο εμβαδό]». Για τη λύση του οι μαθητές 

μπορούν να δουλέψουν με ξυλάκια και να κατασκευάσουν το ισοσκελές τρίγωνο. 

Στη συνέχεια μετακινώντας τα κατάλληλα μπορούν να καταλήξουν στο συμπέρασμα 

ότι το ισοσκελές τρίγωνο με βάση 2α και ύψος α έχει το ίδιο εμβαδό με τετράγωνο 

πλευράς α. 
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Το πρόβλημα εντάσσεται στη GI, καθώς το πλαίσιό του αφορά τον πραγματικό 

κόσμο και η εξαγωγή του συμπεράσματος μέσω του πειραματισμού. 

 Στη Δραστηριότητα Queen Dido οι μαθητές θα πρέπει να συγκρίνουν τα 

εμβαδά διάφορων σχημάτων με την ίδια περίμετρο. Οι μαθητές θα πρέπει να 

υπολογίσουν τα εμβαδά διαφόρων σχημάτων, εργαζόμενοι ατομικά ή ομαδικά. Ο 

δάσκαλος μοιράζει σε κάθε ζευγάρι μαθητών ένα σχοινί 12 ", ένα χάρακα, και 1/4-

ιντσών χαρτί διαγραμμάτων. Ο ρόλος του είναι να καθοδηγεί τους μαθητές και να 

τους προτείνει σχήματα, όπως τρίγωνα, ορθογώνια, κύκλους, πενταγώνα, εξάγωνα, 

ή ακανόνιστα σχήματα. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν το 

εμβαδό των σχημάτων που έφτιαξαν. Για κάθε σχήμα που προσπαθούν, οι μαθητές 

θα πρέπει να παρέχουν ένα σκίτσο και να καταγράφουν τα συνολικά εμβαδά. Οι 

μαθητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κάποια ή όλες από τις ακόλουθες 

μεθόδους: 

 1. Χρησιμοποιήστε έναν τύπο για να βρείτε το εμβαδόν της περιοχής. 

2. Χωρίστε την περιοχή σε μικρότερα σχήματα των οποίων τα εμβαδά είναι γνωστά 

και αθροίστε τα εμβαδά. 

3. Χρησιμοποιήστε χαρτί πλέγματος και καταμετρήστε τα τετράγωνα, για να 

προσεγγίσετε το εμβαδόν όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Το πρόβλημα εντάσσεται στη GI, καθώς το πλαίσιό του αφορά τον πραγματικό 

κόσμο, η μέτρηση στο σχήμα είναι αποδεκτή και η αριθμητική απάντηση αποτελεί 

προσέγγιση. 
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Επίλογος 

 

 Η πορεία που ακολουθήθηκε στην παραπάνω εργασία καταδεικνύει το 

βαθμό σημαντικότητας της κατανόησης της έννοιας του εμβαδού. Ακολουθώντας τα 

Μαθηματικά σε όλη τους την ιστορική πορεία από τα πρώτα χρόνια και τους 

πρώτους πολιτισμούς, φάνηκε ότι σε όλους τους τομείς της καθημερινής 

ανθρώπινης δράσης, όπως στη γεωργία, την αρχιτεκτονική, το εμπόριο οι άνθρωποι 

ανέπτυξαν τρόπους υπολογισμού του εμβαδού. Οι αρχαίοι πολιτισμοί των λαών 

έδειξαν τον δρόμο που στάθηκε αφορμή να προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε τους 

τρόπους τους με τη σύγχρονη διδακτική προσέγγιση. Ειδικότερα, μας δόθηκε το 

έναυσμα να επιχειρήσουμε μια αποτίμηση της έννοιας του εμβαδού, όπως αυτή 

προτείνεται προς διδασκαλία στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα. Εξετάστηκαν αναλυτικά τα εγχειρίδια των τάξεων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι τρόποι διδασκαλίας και οι δραστηριότητες που 

αφορούν στις μετρήσεις του εμβαδού, συγκρίσεις σχημάτων, τοποθέτηση ενός 

σχήματος πάνω στο άλλο και αποκοπή-επικόλληση των τμημάτων που 

περισσεύουν, με τις οποίες καταπιάνονται οι μαθητές είτε στο Βιβλίο Μαθητή είτε 

στο Τετράδιο Εργασιών. Κατόπιν, επιχειρήθηκε ο συσχετισμός των αρχαίων 

προβλημάτων υπολογισμού του εμβαδού με την προαναφερθείσα προσέγγιση  των 

σχολικών εγχειριδίων, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές στην κατανόηση των 

νέων γι’ αυτούς μαθηματικών εννοιών, στην ανακάλυψη των παραγόντων που 

επέδρασαν ιστορικά στη διαμόρφωση της έννοιας του εμβαδού καθώς και στη 

δημιουργία κινήτρων και θετικών στάσεων απέναντι στο μάθημα, οδηγώντας τους 

στη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα Μαθηματικά και οι έννοιές τους 

αφορούν την καθημερινή τους ζωή, τις καθημερινές τους δράσεις. Επιπλέον, με την 

αναφορά μας στους Γεωμετρικούς Χώρους Εργασίας καθίσταται σαφές πως κατά τη 

διδασκαλία του εμβαδού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μας ενδιαφέρει η 

Γεωμετρία 1 (GI), όπου κυριαρχεί ο πειραματισμός και επιτρέπονται οι πρακτικές 

αποδείξεις, οι μετρήσεις, η χρήση αριθμών και οι κατά προσέγγιση απαντήσεις. 
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