
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1η -2η  ώρα Άλγεβρα 

Μετά τη γνωριμία – αν δεν τους έχετε ξαναδεί – πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα 

παιδιά διαθέτουν όλες τις βασικές γνώσεις για τις πράξεις μεταξύ πραγματικών 

αριθμών. Ξεκινήστε με τους κανόνες των τεσσάρων πράξεων και βεβαιωθείτε με 

σύντομες μικρές ασκησούλες ότι έχουν θυμηθεί τα βασικά για στοιχειώδεις πράξεις. 

Αφιερώστε 5 λεπτά για να εμπεδώσουν τις έννοιες αντίθετου και αντίστροφου 

αριθμού και  δείξτε πάλι την επιμεριστική χρησιμοποιώντας τον όρο κοινός 

παράγοντας. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα: Απαλοιφή παρενθέσεων και αντικατάσταση 

μεταβλητών σε παράσταση από αριθμούς. Δείξτε παραδείγματα στον πίνακα, βάλτε 

τους να λύσουν αντίστοιχες ασκήσεις στο τετράδιο και ελέγξτε τους. Φτιάξτε δικές 

σας ασκήσεις στο στυλ των ασκήσεων 8,9 και 10 του σχολικού βιβλίου. Οφείλετε να 

ετοιμάσετε μετά την πρώτη ώρα και αφού έχετε εντοπίσει τα κενά ή τα προβλήματα 

που έχει η τάξη, ασκήσεις που να επικεντρώνουν σε αυτά. Είναι πιθανό, ανάλογα και 

με το επίπεδο της τάξης, να πρέπει να αφιερώσετε και τρίτη ώρα σε απλές πράξεις 

και απαλοιφή παρενθέσεων. Μην προχωρήσετε παρακάτω, αν δεν έχετε βεβαιωθεί 

ότι όλα τα παιδιά έχουν αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες. Ζητήστε τους να λύσουν 

όλες τις ασκήσεις από το σχολικό που δεν λύσατε μέσα στην τάξη. 

3η ώρα Άλγεβρα 

Δυνάμεις και ιδιότητες δυνάμεων. Υπάρχουν δύο τομείς στους οποίους πρέπει να 

εξασκήσετε τους μαθητές σας. Ο πρώτος είναι καθαρά υπολογιστικός , δηλαδή να 

μπορούν να υπολογίζουν θετικές και αρνητικές δυνάμεις θετικών και αρνητικών 

αριθμών, χωρίς τη χρήση ιδιοτήτων. Ο δεύτερος τομέας είναι πράξεις με 

μεταβλητές όπου εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιούν ιδιότητες, ενώ η αντικατάσταση 

θα είναι το τελευταίο βήμα. Τέλος, πρέπει να αναφερθείτε στην προτεραιότητα 

πράξεων και να λύσετε αντίστοιχες ασκήσεις. Η 2η άσκηση του βιβλίου στη σελίδα 

19, καλό είναι να λυθεί από εσάς. Επίσης, πρέπει να έχετε έτοιμα παραδείγματα που 

θα λύσετε στον πίνακα, ώστε να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Προσέξτε: 

Δουλεύουμε ξεκινώντας από τις απλούστερες περιπτώσεις και για κάθε δύο 

παραδείγματα που δείχνετε στον πίνακα, ζητάτε από τους μαθητές σας να λύσουν 

ένα παρόμοιο στο τετράδιο. Ζητήστε τους να ξέρουν τις ιδιότητες των δυνάμεων και 

να λύσουν τις ασκήσεις 1,3 και 4 του σχολικού (σελ. 19). 

4η  ώρα Άλγεβρα 

Για να μπείτε στην τάξη, οφείλετε να έχετε ετοιμάσει φωτοτυπία με ασκήσεις 

(ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ), πολλές ασκήσεις με το αποτέλεσμα 

τους (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΕ  ΠΡΑΞΕΙΣ Γ). Η δυναμικότητα των 



ασκήσεων θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της τάξης. Τους βάζετε να λύσουν ασκήσεις 

από τη φωτοτυπία σας και εξετάζετε παράλληλα τις ιδιότητες των δυνάμεων. Αν 

υπάρχουν 1-2 που δυσκολεύονται ιδιαίτερα, καθίστε δίπλα τους και δείξτε τους ή (αν 

είναι παραπάνω) σηκώστε τους στον πίνακα και δουλέψτε μαζί τους χωρίς να 

ενοχλείτε όσους λύνουν. Πρέπει να ελέγξετε και τα τετράδια των υπολοίπων – μην 

ξεχνιέστε ! 

Όπως καταλαβαίνετε, θα περάσετε μια δύσκολη ώρα, αλλά μην ανησυχείτε:   Τα 

παιδιά ανταποδίδουν με το παραπάνω την προσοχή και την προσπάθειά σας, 

δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους. Εννοείται πως αν υπάρχουν και δύο - τρία παιδιά 

που είναι σε θέση να δώσουν χείρα βοηθείας σε κάποιους συμμαθητές τους, πρέπει 

να τα αξιοποιήσετε. Ο στόχος είναι να τους κάνετε όλους να αισθανθούν άνετα με 

τις πράξεις οπότε κάντε ότι καλύτερο μπορείτε!  

5η ώρα Άλγεβρα 

Ασχοληθείτε με τις ρίζες, υπενθυμίστε πως τις συνδυάζουμε με το Πυθαγόρειο 

θεώρημα, δείξτε οπωσδήποτε ρητοποίηση παρονομαστή, δείξτε τους πως 

απλοποιούμε και κάνουμε πράξεις με τις ρίζες των αριθμών 8, 12, 18, 27, 32, 48 

50, 72, 90 , 108. Λύστε τους τις ασκήσεις 9, 11 του σχολικού, αφήστε τις ασκήσεις 

1, 2, 3, 5, 6 για το σπίτι. Όχι, δε θα τους εξετάσετε σήμερα και δε θα τους βάλετε 

τεστ σε αυτά, εκτός αν θέλετε να τους «ταρακουνήσετε», οπότε θα φάτε άλλες δύο 

ώρες. Ας πάρουμε την καλή περίπτωση: Όλα πάνε καλά και συνεχίζουμε ! 

6η ώρα Άλγεβρα 

Κρίσιμο μάθημα! Μπαίνετε σε μονώνυμα. Αφιερώστε χρόνο για να τους υπαγορεύσετε 

τους ορισμούς για ακέραια αλγεβρική παράσταση, μονώνυμο (προσοχή!!! Ο ορισμός 

που έχει το βιβλίο είναι λάθος), βαθμό μονωνύμου, όμοια, ίσα κ.λ.π. Οι εφαρμογές 

του βιβλίου στην παράγραφο είναι για τα μπάζα, αλλά αν σας εμπνέουν… . 

Λύστε μαζί με τα παιδιά τις ερωτήσεις κατανόησης (όλες, έτσι; ) και κρατείστε τους 

«στην τσίτα». Το σταυρόλεξο που έχει προσφέρεται για να δείτε αν εμπέδωσαν τους 

ορισμούς. Αν προλάβετε, λύστε τους και ασκήσεις παρόμοιες με τις 3 και 4 του 

σχολικού στη σελίδα 29. Για το σπίτι, οι 1, 2, 3, 4 και 7.   

7η ώρα Άλγεβρα 

Δείχνουμε πράξεις με μονώνυμα. Θυμηθείτε: Τα παιδιά λύνουν και εσείς 

επιβλέπετε, όχι αντίστροφα. Η ενότητα προσφέρεται για να βάλετε στο παιχνίδι και 

τους πιο αδύνατους μαθητές και να κάνετε επανάληψη στις ιδιότητες των δυνάμεων. 

Είναι χρήσιμο να γράφετε εκφωνήσεις στον πίνακα και να απαντούν τα παιδιά και 

ακόμα πιο χρήσιμο να τις έχετε σε υπολογιστή ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις 

και να τις προβάλλετε στον διαδραστικό ή έστω με προτζέκτορα. Τονίστε τους ότι η 



εξάσκηση είναι ο μόνος τρόπος να εμπεδώσουν όσα τους λέτε και φορτώστε τους με 

ασκήσεις σχολικού από τη σελίδα 32 – όσο νομίζετε ότι αντέχουν.  Επανάληψη τους 

ορισμούς που δεν έμαθαν καλά (τσεκάρετέ το, αλλά είναι σίγουρο! ) για σήμερα. 

8η ώρα Άλγεβρα 

Εξετάστε (επιτέλους! ) τι έχουν συγκρατήσει από τις δύο προηγούμενες ενότητες, 

κράξτε τους αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την επίδοσή τους. Καλό θα είναι να 

έχετε και μερικές έξτρα ασκήσεις για την – όχι απίθανη – περίπτωση να μην έχουν 

εμπεδώσει καλά το μάθημα. Διδάξτε τα βασικά για τις πράξεις πολυωνύμων και 

λύστε τους οπωσδήποτε δική σας άσκηση στο στυλ της 9 του σχολικού βιβλίου. Οι 

ασκήσεις 5, 6, 8 είναι για ισοβίτες, αλλά τι να κάνουμε. Συμπαθητικές οι 7 και 9, 

εντελώς ακατάλληλη η 10, ενώ την 4 μη τους τη βάλετε για το σπίτι γιατί θα 

κλάψουν πρώτα εκείνοι και μετά εσείς!  

 


