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«Ιζοδύναμα κλάζμαηα»
ΔΙΑΓΩΓΗ
Σν πξνηεηλόκελν ζρέδην καζήκαηνο απεπζύλεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ΄
ηάμεο δεκνηηθνύ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ έλλνηα ηεο ηζνδπλακίαο ησλ
θιαζκάησλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηελ Δλόηεηα 3, Κεθάιαην 17 «Ηζνδύλακα

θιάζκαηα» ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή θαη ζηα ΓΔΠΠ – ΑΠ (ζει. 251 θαη 268-269).
Οη καζεηέο/ηξηεο ζα αζρνιεζνύλ κε θιάζκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην ζρήκα: κέξνοόινπ θαη πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπλερείο πνζόηεηεο αιιά θαη ζε δηαθξηηέο.
ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ
Σν

ζρέδην

καζήκαηνο

πξνηείλεηαη

λα

πινπνηεζεί

ζην

εξγαζηήξην

πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ.
 Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 2 – 3 αηόκσλ, αλάινγα κε ηελ
ππνινγηζηηθή δύλακε ηνπ εξγαζηεξίνπ.
 Οη Ζ/Τ ζα έρνπλ εγθαηεζηεκέλα:
- θπιινκεηξεηή, θαηά πξνηίκεζε Internet Explorer έθδνζε 6 θαη λεόηεξε
- ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ Π.Η. «Μαζεκαηηθά Δ΄-η΄ ηάμεο»,
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- ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην δηαδίθηπν γηα ηελ αμηνπνίεζε ζρεηηθώλ
εθαξκνγώλ (applets) ζε επηιεγκέλνπο ηζηόηνπνπο, κε ηε ρξήζε θύιισλ
εξγαζίαο θαη αμηνιόγεζεο. Οη εθαξκνγέο πνπ πξνηείλεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη:


“Equivalent Fractions” ζηελ ηζηνζειίδα:
http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=80



“Fractions-Equivalent” ζηνλ ηζηόηνπν:
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_105_g_2_t_1.html?fro
m=topic_t_1.html

Ζ

επηινγή

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο

πξόηαζεο

δηδαζθαιίαο

έλαληη

ηεο

παξαδνζηαθήο έγηλε δηόηη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο άκεζεο θαη παξαζηαηηθήο
απεηθόληζεο ησλ ηζνδπλάκσλ θιαζκάησλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο από ηνπο ίδηνπο
ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κέζσ πεηξακαηηζκνύ. Οη καζεηέο/ηξηεο νπηηθνπνηνύλ αιιά θαη
πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαζθεπή δηθώλ ηνπο αλαπαξαζηάζεσλ, ώζηε λα νηθνδνκήζνπλ ηα
ζηνηρεία πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα.
Δμίζνπ πνιύ ζεκαληηθή σο δηαδηθαζία θαη σο απνηέιεζκα είλαη ε ζπδήηεζε
πνπ ζα πξνθιεζεί θαη’ αξρήλ ζηηο νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε όιε ηελ ηάμε γηα λα
αληηιεθζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο αθελόο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαιείσλ θαη
αθεηέξνπ γηα ηνλ έιεγρν κέζσ δηαδηθαζηώλ κε κεηαγλσζηηθό ραξαθηήξα γηα ηελ
πνξεία επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Ζ δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο ζα είλαη δύν (2) δηδαθηηθέο ώξεο, θαηά
πξνηίκεζε ζπλερόκελεο, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ αλαιπηηθνύ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο.
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σκοπός: Οη καζεηέο/ηξηεο λα κπνξνύλ λα ζρεκαηίδνπλ θαη λα δεκηνπξγνύλ
ηζνδύλακα θιάζκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηεο
ηερληθήο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ή ηεο δηαίξεζεο θαη ησλ δύν όξσλ ησλ θιαζκάησλ κε
ηνλ ίδην αξηζκό.
Στόχοι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα είλαη ηθαλνί λα:
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δηαθξίλνπλ ηα νκώλπκα από ηα εηεξώλπκα θιάζκαηα



εθθξάδνπλ ηελ ίδηα πνζόηεηα κε ηζνδύλακα θιάζκαηα



ζπγθξίλνπλ θιάζκαηα κεηαηξέπνληάο ηα ζε ηζνδύλακα



θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζα από ζηξαηεγηθέο
ζρεδηαζκνύ, ειέγρνπ, αλαηξνθνδόηεζεο θαη δηνξζσηηθήο παξέκβαζεο,
αλαπηύζζνληαο κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 2005)



αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο καζεκαηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη
γεληθόηεξα ηνπ Ζ/Τ (ςεθηαθόο-πιεξνθνξηαθόο γξακκαηηζκόο)



αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, θαζώο εξγάδνληαη ζηνλ
Ζ/Τ



αλαπηύμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Ζ/Τ σο εξγαιείν αλαθάιπςεο
γλώζεσλ



αλαπηύμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά.

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ – ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΓΝΩΔΙ
Οη καζεηέο/ηξηεο από ηηο ηάμεηο Γ΄ θαη Γ΄ αιιά θαη από πξνεγνύκελα
καζήκαηα (Δλόηεηα 2: καζήκαηα 7, 8, Δλόηεηα 3: καζήκαηα 15, 16) έρνπλ εηζαρζεί
ζηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο θαη κπνξνύλ:


λα αλαπαξηζηνύλ κε ζρέδην ή εηθόλα ην θιαζκαηηθό κέξνο κηαο κνλάδαο



λα ζπγθξίλνπλ θαη λα δηαηάζζνπλ θιαζκαηηθέο κνλάδεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ίδηα κνλάδα, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζύκβνια ηεο ηζόηεηαο θαη αληζόηεηαο
(<, =, >)



λα εθηεινύλ λνεξνύο ππνινγηζκνύο πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο νκώλπκσλ
θιαζκάησλ



λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο 2 – 3 αηόκσλ



λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Ζ/Τ θαη ηα απαηηνύκελα ινγηζκηθά.
Οη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ζα ηνπο δεηεζεί λα εκπιαθνύλ δεκηνπξγηθά,

εληζρύνπλ ηελ απνζαθήληζε, ηε βαζύηεξε θαηαλόεζε θαη ηελ νηθνδόκεζε ηεο
έλλνηαο ησλ ηζνδπλάκσλ θιαζκάησλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο νπηηθνπνίεζεο
πνιύκνξθεο θαη πνιιαπιήο αλαπαξάζηαζήο ηνπο.
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη γηα:
- ηε ζσζηή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ,
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- ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζε όινπο ηνπο Ζ/Τ,
- λα είλαη έηνηκα ηα θύιια εξγαζίαο θαη αμηνιόγεζεο,
- λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην,
- λα έρεη πξνβιέςεη ηπρόλ απξόνπηα θαη απξόζκελεο εμειίμεηο θαηά ηε
δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη λα είλαη έηνηκνο γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ
άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο.

ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Γηδαθηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο αθνινπζεί έλα κνληέιν θαζνδεγνύκελεο δηεξεύλεζεο
θαη αλαθάιπςεο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ επλννύλ ηελ θξηηηθή θαη ζηνραζηηθή
ζθέςε, ηε ζπκκεηνρηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. ηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο
επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky.
Οη καζεηέο/ηξηεο έρνληαο ήδε κηα δηακνξθσκέλε αληίιεςε γηα ηα θιάζκαηα
(πξνϋπάξρνπζα γλώζε), πεηξακαηίδνληαη, δνθηκάδνπλ, επαιεζεύνπλ, δηαζηαπξώλνπλ
απόςεηο, αμηνπνηνύλ ην ιάζνο, ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο, δηαζθεδάδνπλ, θαηαιήγνπλ ζε
ζπκπεξάζκαηα,

«ρηίδνπλ»

γλώζε,

καζαίλνπλ,

παξαθνινπζνύλ

ηελ

πνξεία

θαηάθηεζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Πξνζθέξεη έλα ειθπζηηθό καζεζηαθό
πεξηβάιινλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο «πείζεη» λα αζρνιεζνύλ κε ηε
δηεξεύλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Ζ «πξνζηηζέκελε αμία» ηνπ είλαη όηη νη καζεηέο/ηξηεο κέζα από κία παηγληώδε
δηαδηθαζία είλαη ειεύζεξνη/εο λα δηεξεπλήζνπλ ην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ σο
δηθό ηνπο, θάλνληαο ππνζέζεηο θαη πεηξακαηηζκνύο όζεο θνξέο απαηηείηαη, γηα λα
θαηαιήμνπλ ζηε γελίθεπζε θαη ζην ζπκπέξαζκα, απαιιαγκέλνη/εο από ην θόβν ηνπ
ελδερόκελνπ ιάζνπο ην νπνίν εληζρύεη ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηέο ηνπο.
Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ/ηξηώλ ζε νκάδεο ηνπο/ηηο βνεζά λα
αιιειεπηδξνύλ θαη λα αλαηξνθνδνηνύληαη ζηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηππώλνπλ θαη ζηηο
απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ.
1η Φάζη: Ανακοίνωζη ηων ζηόσων ηηρ διδαζκαλίαρ. Γιεπεςνηηική αξιολόγηζη
ηων γνώζεων ηων μαθηηών/ηπιών
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Εεηάκε από ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα (Βηβιίν Γαζθάινπ ζ. 95):
«Έρσ δύν θνκκάηηα θνξδέιαο. Τν πξώην έρεη κήθνο 2/5 ηνπ κέηξνπ θαη ην δεύηεξν
40/100 ηνπ κέηξνπ. Πνην θνκκάηη έρεη κεγαιύηεξν κήθνο;»
Πξνθαιείηαη ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο
πξνηείλνπλ ηξόπνπο γηα ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απαληήζεηο. εκείν ην νπνία
αλακέλεηαη λα εζηηάζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο είλαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ νη όξνη ησλ
θιαζκάησλ κεηαμύ ηνπο.
Οη

καζεηέο/ηξηεο

ζηελ

πξνζπάζεηά

ηνπο

λα

απαληήζνπλ

κπνξνύλ

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κέηξν γηα λα ην βξνπλ. Πξνηείλνπλ, εμεγνύλ ηελ πξνζέγγηζή
ηνπο θαη ηε γξάθνπκε ζηνλ πίλαθα. ην ηέινο εμεγνύκε:
Σν κέηξν έρεη 100 εθ. Άξα:


100:5=20 εθ., επνκέλσο ην 1/5=20 εθ. θαη 2/5=2x20=40 εθ.



Σν 1/100=1 εθ. ηνπ κέηξνπ θαη ηα 40/100=40x1=40 εθ.

Καηαιήγνπλ έηζη ζην ζπκπέξαζκα όηη:
«α. γηα ηε ζύγθξηζε δύν θιαζκάησλ απηά πξέπεη λα είλαη νκώλπκα θαη
β. δύν θιάζκαηα κε δηαθνξεηηθνύο όξνπο κπνξνύλ λα εθθξάδνπλ ηελ ίδηα πνζόηεηα.»
Γηα ηελ εγθπξνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο,
πξνηείλεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο λα δηεξεπλήζνπλ ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ππήξρε θαη
κηα θνξδέια κε κήθνο 6/15 ηνπ κέηξνπ. Δξγαδόκελνη/εο κε ην ίδην ηξόπν,
δηαπηζηώλνπλ όηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα ππάξμεη ιύζε όπσο έγηλε ζηελ
πξνεγνύκελε πεξίπησζε κε αλαγσγή ζην 100 κε ηε ρξήζε ηνπ κέηξνπ. Γηεξεπλάηαη
ην εξώηεκα αλ κπνξεί λα γίλεη κε θάπνην ηξόπν ή αλ ππάξρεη θάπνην εξγαιείν πνπ
κπνξεί λα βνεζήζεη ώζηε λα γίλεη απηή ε αλαγσγή θαη λα νπηηθνπνηεζεί.
Αλνίγνπλ ην ινγηζκηθό., “Equivalent Fractions” ζηελ ηζηνζειίδα:
http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=80 ε νπνία έρεη πξνζηεζεί ζηα
«Αγαπεκέλα» ηνπ πεξηεγεηή .
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ην πιαίζην ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπλ ηα πιαίζηα “Square” θαη

“Bild Your Own”.
Σν πξώην πιαίζην ην ρσξίδνπλ ζε 100

κέξε κεηαθηλώληαο ηνπο επηινγείο πνπ

εκθαλίδνληαη θάησ θαη δίπια από απηό θαη ρξσκαηίδνπλ επηιέγνληαο ηα 40 από απηά.
ηελ αξηζκνγξακκή ζην θέληξν ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη ην θιάζκα 40/100.
Με όκνην ηξόπν εξγάδνληαη θαη γηα ηα άιια δύν θιάζκαηα:
Σν δεύηεξν ην ρσξίδνπλ ζε 5 κέξε θαη ρξσκαηίδνπλ επηιέγνληαο ηα 2 από απηά.
Σν ηξίην ην ρσξίδνπλ ζε 15 κέξε θαη επηιέγνπλ ηα 6 από απηά.
ηελ αξηζκνγξακκή ζην θέληξν ηνπ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα θιάζκαηα, ηα
νπνία ηνπνζεηνύληαη ζηελ ζέζε 0-1 αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο.
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Παξαηεξνύλ όηη ηα θιάζκαηα ζπκπίπηνπλ, άξα έρνπλ ηελ ίδηα αμία.
Δπηιέγνληαο ην ζύκβνιν () κεηαμύ ησλ δύν θάησ πιαηζίσλ (κπιε θαη πξάζηλν ζηελ
εηθόλα) εκθαλίδνληαη ηα ηζνδύλακα θιάζκαηα ζηνλ πίλαθα (equivalent fractions)

δεμηά ζηελ νζόλε.
2η

Φάζη:

Διζαγωγή

ζηη

νέα

γνώζη.

Ππαγμαηοποίηζη

ειζαγωγικήρ

δπαζηηπιόηηηαρ
Ππόβλημα 1: «Ο Κώζηαο, ν Νίθνο, ν Αληξέαο θαη ν Γηώξγνο παξάγγεηιαλ από κία
πίηζα ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο. Ο Κώζηαο έθαγε ηα 3/4 ηεο πίηζαο ηνπ, ν Νίθνο
έθαγε ηα 6/8, ν Αλδξέαο ηα 12/16 θαη ν Γηώξγνο ηα 15/20. Πνηνο έθαγε ην
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κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πίηζαο ηνπ; Να παξνπζηάζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε
ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ γηα λα ηελ αηηηνινγήζεηε.»
Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθό «Μαζεκαηηθά Δ΄–Ση΄ ηάμεο» ηνπ Π.Ι.
επεηδή κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ κέρξη 10 θιάζκαηα θαη λα ζπγθξηζνύλ άκεζα κε

νπηηθνπνίεζε κε ην εξγαιείν «ρέξη».
Φέξλνπλ ζηελ νζόλε 4 κπάξεο. ηελ πξώηε ζρεκαηίδνπλ ηα 3/4, ζηε δεύηεξε ηα 6/8,
ζηελ ηξίηε ηα 12/16 θαη ζηελ ηέηαξηε ηα 15/20. Φέξλνπλ ην ρεξάθη κε ηνλ θάζεην
άμνλα ζηηο κπάξεο.
πγθξίλνπλ ηα θιάζκαηα θαη ζπκπεξαίλνπλ όηη είλαη ηζνδύλακα, γξάθνληαο:

3 6 12 15
.
 

4 8 16 20
Παξαηεξώληαο ηνπο όξνπο ηνπ πξώηνπ θιάζκαηνο θαη ηνπο όξνπο ησλ ππνινίπσλ,
ζπδεηνύλ γηα ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμύ ηνπο θαη θαηαιήγνπλ ζην
ζπκπέξαζκα

όηη

ηα

θιάζκαηα

6/8,

12/16

θαη

15/20

δεκηνπξγήζεθαλ

πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπο όξνπο ηνπ πξώηνπ 3/4 κε ηνλ ίδην αξηζκό (2, 4 θαη 5), είλαη
δειαδή πνιιαπιάζηα ηνπ κηθξόηεξνπ. Λεηηνπξγώληαο θαη αληίζηξνθα δεηείηαη από
ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ θαη ηελ πνξεία από ην θιάζκα κε ηνπο κεγαιύηεξνπο όξνπο,
δηαηξώληαο θάζε θνξά θαη ηνπο δύν όξνπο κε ηνλ ίδην αξηζκό.
Ππόβλημα 2: «Η Μαξία δηάβαζε 12 ιεπηά. Η Έιελα δηάβαζε δηπιάζηα ώξα από ηε
Μαξία. Ο Αιέθνο δηάβαζε όζε ώξα δηάβαζε ε Μαξία θαη ε Έιελα καδί.
Να δείμεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ, ζε μερσξηζηή ισξίδα κε

9

κηθξόηεξν δπλαηόλ παξνλνκαζηή, ην ρξόλν πνπ αθηέξσζε ν θάζε καζεηήο
γηα λα δηαβάζεη.»
Βξίζθνπλ ηνλ αθξηβή ρξόλν πνπ αθηέξσζε ν θάζε καζεηήο:
 ε Μαξία 12 ιεπηά ή σο θιάζκα 12/60 ώξεο,
 ε Έιελα 24 ιεπηά 24/60 ώξεο θαη
 ν Αιέθνο 36 ιεπηά 36/60 ώξεο.
ηε ζπλέρεηα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ “Equivalent Fractions” ζηελ
ηζηνζειίδα: http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=80 (όπσο παξαπάλσ
ζηελ 1ε Φάζε) πεηξακαηίδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ θιάζκαηα ηζνδύλακα κε
κηθξόηεξνπο όκσο όξνπο.
ην πάλσ πιαίζην ζρεκαηίδνπλ ην αξρηθό θιάζκα θαη ζηα δύν θάησ πξνζπαζνύλ λα
βξνπλ ην ηζνδύλακν κε ηνπο κηθξόηεξνπο δπλαηνύο όξνπο, παξαηεξώληαο θαη ηε
ζέζε ησλ θιαζκάησλ ζηελ αξηζκνγξακκή. Έηζη γηα ην θιάζκα 12/60 ζα ρσξίζνπλ ην
πάλσ πιαίζην (θόθθηλν) ζην νπνίν ζα ζρεκαηίζνπλ ην θιάζκα θαη ζηα θάησ πιαίζηα
(γαιάδην θαη πξάζηλν), ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζρεκαηίζνπλ θιάζκα ηζνδύλακν κε
κηθξόηεξνπο όξνπο π.ρ. 3/20, 2/10 κε ηειηθό δεηνύκελν ην 1/5.
Αλ δπζθνιεύνληαη ηνπο δίλεηαη ε νδεγία λα ρσξίζνπλ ηα θάησ πιαίζηα κόλν κε ηελ
κία δπλαηόηεηα επηινγήο, ή ζε κνλνςήθην αξηζκό ηκεκάησλ (όπσο ζην πξάζηλν
πιαίζην ζηελ παξαθάησ εηθόλα), εμεηάδνληαο αλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε ηνπ αξηζκνύ
ησλ ηκεκάησλ κε ηνλ αξηζκό 60.

10

Με ηνλ ίδην ηξόπν ζα εξγαζηνύλ θαη γηα ηα θιάζκαηα 24/60 θαη 36/60, βξίζθνληαο ηα
ηζνδύλακά ηνπο (ή θάπνηα από απηά):
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24 12 8
6
4 2




 θαη
60 30 20 15 10 5



36 18 12 9
6 3




 .
60 30 20 15 10 5

ε θάζε

πεξίπησζε κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη ηελ επαιήζεπζε κε ηε ρξήζε ηεο

επηινγήο κεηαμύ ησλ δύν θάησ πιαηζίσλ.
Παξαηεξώληαο ηνπο όξνπο ηνπ πξώηνπ θιάζκαηνο θαη ηνπο όξνπο ησλ ππνινίπσλ θαη
ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο, ζπδεηνύλ γηα ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμύ ηνπο
θαη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα θιάζκαηα κε κηθξόηεξνπο όξνπο
δεκηνπξγήζεθαλ δηαηξώληαο κε ηνλ ίδην αξηζκό ηνπο όξνπο ηνπ θιάζκαηνο θάζε θνξά
(απινπνίεζε). πγρξόλσο παξαηεξνύλ όηη ηα θιάζκαηα 1/5, 2/5 θαη 3/5 δελ
απινπνηνύληαη πεξηζζόηεξν, είλαη δειαδή αλάγσγα.
Σέινο κεηά από ζπδήηεζε θαηαιήγνπλ όηη ε απινπνίεζε είλαη θάηη πνπ έρεη αμία,
θαζώο κε απηήλ θαηαλνείηαη θαιύηεξα ε πνζόηεηα ηνπ θιάζκαηνο θαη γίλνληαη
επθνιόηεξα νη ζπγθξίζεηο.
3η Φάζη: Δπιζημοποίηζη – ανακοίνωζη ηηρ νέαρ γνώζηρ
ηε θάζε απηή γίλεηαη ε επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο κε ηε βνήζεηα ηεο
εθαξκνγήο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε:
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θαη ε νπνία έρεη πξνζηεζεί ζην θάθειν «Αγαπεκέλα» γηα επθνιόηεξε πξόζβαζε.
Ζ εθαξκνγή απηή απεηθνλίδεη ζρέζεηο κεηαμύ ηζνδπλάκσλ θιαζκάησλ. Οη
καζεηέο/ηξηεο

θαινύληαη

λα

δίλεηαη, παηώληαο ζηα βειάθηα

ζρεκαηίζνπλ ηζνδύλακν θιάζκα κε απηό πνπ
ώζηε λα θαηαιήμεη ζην ζρήκα πνπ

επηζπκεί
(κεγαιύη
εξνπο ή κηθξόηεξνπο όξνπο) θαη κεηά λα γξάςεη ην λέν θιάζκα ζηα θελά θνπηάθηα .
Με ηελ επηινγή

ζηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ειέγμνπλ θαηά πόζν

ην θιάζκα πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη έγξαςαλ είλαη ηζνδύλακν κε απηό πνπ ηνπο δόζεθε
από ηελ αξρή. Με ηελ επηινγή

κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ην πεξηβάιινλ

κε ζηήιεο, γξακκέο ή ηνλ θύθιν. Με ηελ πνηθηιία ησλ αλαπαξαζηάζεσλ επηδηώθεηαη
ε επίηεπμε ηεο ζπζρεηηθήο θαηαλόεζεο από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ησλ δύν ηξόπσλ, κε
ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηζνδύλακα θιάζκαηα (κε πνιιαπιαζηαζκό
ή απινπνίεζε ησλ όξσλ).
4η Φάζη: Αζκήζειρ εθαπμογήρ και εμπέδωζηρ
Οη καζεηέο/ηξηεο ζα κεηαβνύλ ζηε δηεύζπλζε:
http://e-math.eduportal.gr/askhseis/fract_c/drast/askhseis/fract_10_exer.htm#3

,

ε

νπνία βξίζθεηαη ζην θάθειν «Αγαπεκέλα», θαη λα αζρνιεζνύλ κε ηε ζεηξά ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ, ειέγρνληαο θάζε θνξά ηελ απάληεζή ηνπο θαη
παίξλνληαο ηελ αλαηξνθνδόηεζε γηα λα ζπλερίζνπλ ζηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα.
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Καη ζε απηήλ ηε θάζε ππάξρεη πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο ηζνδύλακσλ θιαζκάησλ κε
πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο.
5η Φάζη: Αξιολόγηζη
Ζ άζθεζε αμηνιόγεζεο βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν θαη ζηε δηεύζπλζε
http://www.interactivestuff.org/sums4fun/shade.html, ε νπνία θαη απηή ππάξρεη ζην
θάθειν «Αγαπεκέλα» γηα επθνιόηεξε πξόζβαζε.

Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα ρξσκαηίζνπλ θάζε θνξά ηόζα ηεηξαγσλάθηα
όζα αλαθέξνληαη ζην θιάζκα πνπ ηνπο δίλεηαη. Αθνύ θάλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο
κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηελ απάληεζή ηνπο

. Δπεηδή δελ ππάξρεη ε

δπλαηόηεηα απάληεζεο γηα δεύηεξε θνξά ζηελ ίδηα εξώηεζε, ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζεθηηθνί θαη όρη επηπόιαηνη ζηηο απαληήζεηο ηνπο, δηαθνξεηηθά ζα ρξεώλνληαη κε
ιάζνο απάληεζε. ηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ ηελ επόκελε εξώηεζε

.

Αξηζηεξά θάησ ηεο νζόλεο αλαγξάθεηε ην απνηέιεζκα ησλ επηηπρεκέλσλ
απαληήζεσλ ζην ζύλνιν ησλ εξσηήζεσλ

. Αθνύ αζρνιεζνύλ γηα 5 ιεπηά

ζα αλαθνηλώζνπλ ην απνηέιεζκά ηνπο ε θάζε νκάδα, θαζώο θαη ηη ζα έπξεπε λα
πξνζέμνπλ ζηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πνπ ηπρόλ έρνπλ δώζεη.
ηε ζπλέρεηα ζα δνζεί ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ην θύιιν αμηνιόγεζεο, ζην νπνίν
ππάξρνπλ δξαζηεξηόηεηεο – αζθήζεηο, ηηο νπνίεο θαινύληαη λα ηηο απαληήζνπλ κε
βάζε ηα όζα πξνεγήζεθαλ.
Ζ 1ε, 2ε θαη 3ε είλαη αζθήζεηο πνπ πξνηείλεη ν εθπαηδεπηηθόο Γηάλλεο αινληθίδεο
ζηνλ ηζηόηνπν:
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,

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο θαη
αλαθέξνληαη ζηνλ εληνπηζκό θαη ζηε δεκηνπξγία ηζνδπλάκσλ θιαζκάησλ.


Ζ 4ε άζθεζε απαηηεί ηελ αληηζηνίρηζε ηζνδπλάκσλ θιαζκάησλ.



Ζ 5ε άζθεζε απαηηεί ηε ζπκπιήξσζε ησλ όξσλ πνπ ιείπνπλ από ηζνδύλακα
θιάζκαηα.



Ζ 6ε άζθεζε είλαη έλα πξόβιεκα, ην νπνίν ζα ιπζεί κε ηξόπν αλάινγν ησλ
όζσλ έρνπλ πξνεγεζεί.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Βαζηθόο ζθνπόο είλαη ε ελζσκάησζε ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία σο αλαπόζπαζην θνκκάηη θαη όρη σο ζπκπιήξσκα ή δηαθνπή ηεο. Έηζη ε
αμηνιόγεζε παξέρεη ζπλερή ξνή πιεξνθνξηώλ, επηηξέπνληαο ηε ιήςε απνθάζεσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο θαη όρη κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο.
Κύξηα επηδίσμε είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε εξκελεία ηνπο θαη θπζηθά ε βειηίσζε
ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη όρη ν έιεγρνο.
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζα
πεξηιακβάλεη:


Σελ αξρηθή-δηεξεπλεηηθή αμηνιόγεζε κε ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα, ώζηε λα
ειεγρζνύλ νη πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ηνπο.



Σε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε, ε νπνία ζα δηεμαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηδαζθαιίαο κέζσ παξαηήξεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ, κέζσ ησλ εξσηήζεώλ ηνπο θαη γεληθόηεξα ηνπ δηαιόγνπ,
θαζώο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηελ νκάδα



Σελ ηειηθή αμηνιόγεζε ζηελ ηειεπηαία θάζε κε ην θύιιν αμηνιόγεζεο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Γπαζηηπιόηηηα 1:
Έρσ δύν θνκκάηηα θνξδέιαο. Τν πξώην έρεη κήθνο 2/5 ηνπ κέηξνπ θαη ην δεύηεξν
40/100 ηνπ κέηξνπ. Πνην θνκκάηη έρεη κεγαιύηεξν κήθνο;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
πκπέξαζκα:
α: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
β: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Αλ ρξεηαζηεί θαη έλα θνκκάηη πνπ είλαη 6/15 ηνπ κέηξνπ, πνην από ηα θνκκάηηα ζα είλαη
κεγαιύηεξν;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Γηαηί;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ε δπζθνιεύεη θάηη λα απαληήζεηο ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε;
Μπνξείο λα εξγαζηείο κε ηε βνήζεηα ηνπ κέηξνπ;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Αλνίγνπκε ην ινγηζκηθό: “Equivalent Fractions” ζηελ ηζηνζειίδα:
http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=80 (ζα ην βξεηο ζηελ επηινγή
“Αγαπεκέλα” ηνπ πεξηεγεηή).
Δπηιέγνπκε: “Square” θαη “Buird Your Own”.
Υσξίδνπκε ην θόθθηλν πιαίζην (επάλσ) ζε 100 ίζα κέξε κεηαθηλώληαο θαη ηνπο δύν
επηινγείο ζηε ζέζε 10.
Υξσκαηίδνπκε ηα 40/100.
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Με όκνην ηξόπν ζρεκαηίδνπκε:
ην θιάζκα 2/5 ζην γαιάδην πιαίζην θαη
ην θιάζκα 6/15 ζην πξάζηλν πιαίζην θάησ.
Ση παξαηεξείηε γηα ηα θιάζκαηα 1/5, 16/15 θαη 40/100 ζηελ αξηζκνγξακκή; (Αλ δελ
είζηε βέβαηνη/εο, επηιέμηε θαη παξαηεξήζηε ηη δείρλεη ε νζόλε θαη ν πίλαθαο
“Equivalent Fractions”):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Σα θιάζκαηα απηά ιέγνληαη ιζοδύναμα γηαηί εθθξάδνπλ ην ίδην κέξνο κηαο
πνζόηεηαο (θνξδέια) θαη ηα γξάθνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ην ζύκβνιν ηεο ηζόηεηαο:

1 40
6

 .
5 100 15
Γπαζηηπιόηηηα 2:
Ο Κώζηαο, ν Νίθνο, ν Αληξέαο θαη ν Γηώξγνο παξάγγεηιαλ από κία πίηζα ηνπ ίδηνπ
κεγέζνπο. Ο Κώζηαο έθαγε ηα 3/4 ηεο πίηζαο ηνπ, ν Νίθνο έθαγε ηα 6/8, ν Αλδξέαο ηα
12/16 θαη ν Γηώξγνο ηα 15/20. Πνηνο έθαγε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πίηζαο ηνπ; Να
παξνπζηάζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ Μαζεκαηηθά Δ΄-Ση΄:
Μπάξεο γηα λα ηελ αηηηνινγήζεηε.
Απάληεζε: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ση παξαηεξείηε; Πνηα ζρέζε έρνπλ νη όξνη ησλ θιαζκάησλ;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Με πνηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηζνδύλακα θιάζκαηα;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Πνιιαπιαζηάδνληαο θαη ηνπο δύν όξνπο κε ηνλ ίδην αξηζκό. Έηζη θηηάρλνπκε
ηζνδύλακα θιάζκαηα κε κεγαιύηεξνπο όξνπο)
Γπαζηηπιόηηηα 3:
α)

Η Μαξία δηάβαζε 12 ιεπηά. Η Έιελα δηάβαζε δηπιάζηα ώξα από ηε Μαξία. Ο

Αιέθνο δηάβαζε όζε ώξα δηάβαζε ε Μαξία θαη ε Έιελα καδί.
Να δείμεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ “Equivalent Fractions” ζηελ ηζηνζειίδα:
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http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=80,
ζε μερσξηζηό πιαίζην θάζε θνξά, πξνζπαζώληαο λα βξείηε ην ηζνδύλακν θιάζκα κε
όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξν παξνλνκαζηή, γηα ην ρξόλν πνπ αθηέξσζε ν θάζε καζεηήο
γηα λα δηαβάζεη.
(Μπνξείο λα ζρεκαηίζεηο ζηα θάησ πιαίζηα, ην γαιάδην θαη ην πξάζηλν ίζα κέξε κε ηελ
επηινγή κόλν ηνπ ελόο δείθηε)
Πνηα είλαη ηα θιάζκαηα απηά;

Μαξία:
Έιελα:
Αιέθνο:.

Ση παξαηεξείηε; Πνηα ζρέζε έρνπλ νη όξνη ησλ θιαζκάησλ κε ηα αξρηθά;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Με πνηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηζνδύλακα θιάζκαηα;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Γηαηξώληαο θαη ηνπο δύν όξνπο κε ηνλ ίδην αξηζκό. Έηζη θηηάρλνπκε ηζνδύλακα
θιάζκαηα κε κηθξόηεξνπο όξνπο-απινπνίεζε)
Πνηα θιάζκαηα δελ απινπνηνύληαη πεξηζζόηεξν;
_____________________________________________________________________
(Τα θιάζκαηα 1/5, 2/5, 3/5 θαη γη’ απηό ηα νλνκάδνπκε αλάγσγα)
ε ηη καο βνεζά ε απινπνίεζε θιαζκάησλ;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Η απινπνίεζε είλαη θάηη πνπ έρεη αμία, θαζώο κε απηήλ θαηαλνείηαη θαιύηεξα ε
πνζόηεηα ηνπ θιάζκαηνο θαη γίλνληαη επθνιόηεξα νη ζπγθξίζεηο).
β)

Να εμεηάζεηε αλ ηα παξαθάησ θιάζκαηα είλαη ηζνδύλακα θαη λα αηηηνινγήζεηε

ηελ απάληεζή ζαο:
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1 2

4 5

5 4 3 1
  
7 6 5 3

2 4 6 18
  
3 6 9 27

7 14 15 17



8 16 18 18

3 4 6 13
  
4 5 7 14

Γπαζηηπιόηηηα 4:
Αλνίγνπκε ηνλ ΗΔ θαη από ην θάθειν «Αγαπεκέλα» θαη επηιέγνπκε ηε δηεύζπλζε:
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_105_g_2_t_1.html?from=topic_t_1.html

Αξηζηεξά ηεο νζόλεο βιέπεηε ηα ίζα κέξε ζηα νπνία είλαη ρσξηζκέλν ην ζρήκα θαη
ρξσκαηηζκέλα θάπνηα από απηά. Παηώληαο ην θνπκπί

κπνξείηε λα

επηιέμεηε αλάκεζα ζε θύθιν θαη ζε νξζνγώλην ρσξηζκέλν ζε γξακκέο ή ζηήιεο. ηα
δεμηά ππάξρεη γξακκέλν ην θιάζκα πνπ παξηζηάλεη. Δζείο ζα πξέπεη κε ηα βειάθηα
πνπ ππάξρνπλ ζην θάησ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο

λα απμήζεηε ή λα ειαηηώζεηε ηα

κέξε ηνπ ώζηε λα βξείηε θιάζκα ηζνδύλακν κε κεγαιύηεξνπο ή κηθξόηεξνπο όξνπο
θαη λα ην γξάςεηε κεηά ην ζύκβνιν ηεο ηζόηεηαο ζηα ιεπθά θνπηάθηα
ζπλέρεηα θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή

. ηε

γηα λα ειέγμεηε ηελ απάληεζή ζαο.

Έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο 5 ιεπηά γηα λα αζρνιεζείηε θαη λα ζεκεηώζεηε ηηο επηηπρίεο
ζαο. πδεηείζηε γηα ηηο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηέο ζαο.
Γπαζηηπιόηηηα 5:
Από ην θάθειν «Αγαπεκέλα» επηιέμηε ηε δηεύζπλζε:
http://e-math.eduportal.gr/askhseis/fract_c/drast/askhseis/fract_10_exer.htm#3

20

θαη πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ, ειέγρνληαο θη
εδώ ηηο απαληήζεηο ζαο. εκεηώζηε ηηο επηηπρεκέλεο απαληήζεηο θαη ζπδεηείζηε γηα
ηηο απνηπρεκέλεο.
Γπαζηηπιόηηηα 6
Από ην θάθειν «Αγαπεκέλα» επηιέγνπκε ηε δηεύζπλζε:
http://www.interactivestuff.org/sums4fun/shade.html.

Δκθαλίδεηαη έλα πιέγκα

ζρήκαηνο όπσο ην παξαθάησ:

ην ζρήκα πνπ ππάξρεη θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε ίζα κέξε ζα πξέπεη λα ρξσκαηίζεηε

ηόζα ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην θιάζκα πνπ ππάξρεη δεμηά ηνπ ζρήκαηνο

.

Αθνύ θάλεηε ηηο επηινγέο ζαο κπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ απάληεζή ζαο θάλνληαο θιηθ
ζηελ επηινγή

. Δπεηδή δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ηεο

απάληεζήο ζαο ζα πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί θαη ζνβαξνί, δηαθνξεηηθά ζα
ρξεώλεζηε κε ιάζνο απάληεζε. ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηελ επόκελε εξώηεζε κε ηελ
επηινγή

. Αξηζηεξά θάησ ηεο νζόλεο αλαγξάθεηε ην απνηέιεζκα ησλ

επηηπρεκέλσλ απαληήζεσλ ζην ζύλνιν ησλ εξσηήζεσλ

. Έρεηε ζηε

δηάζεζή ζαο 5 ιεπηά γηα λα αζρνιεζείηε θαη λα ζεκεηώζεηε ηηο επηηπρίεο ζαο.
πδεηείζηε γηα ηηο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηέο ζαο.
Γπαζηηπιόηηηα 7:
πκπιεξώζηε ζσζηά ην ζπκπέξαζκα:
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Α. Σα θιάζκαηα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνύο όξνπο, αιιά εθθξάδνπλ ηελ ίδηα πνζόηεηα
ιέγνληαη ………………………
Β. Γηα λα βξσ ηζνδύλακα θιάζκαηα ελόο θιάζκαηνο:


………………………………….……………………………. (πνιιαπιαζηάδσ
θαη ηνπο δύν όξνπο κε ηνλ ίδην αξηζκό) θαη θηηάρλσ ηζνδύλακα θιάζκαηα κε
κεγαιύηεξνπο όξνπο.



………………………………….……………………………. (δηαηξώ θαη ηνπο
δύν όξνπο κε ηνλ ίδην αξηζκό) θαη θηηάρλσ ηζνδύλακα θιάζκαηα κε
κηθξόηεξνπο όξνπο.
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Σν θιάζκα πνπ δελ απινπνηείηαη πεξηζζόηεξν νλνκάδεηαη …………………..

ΦΤΛΛΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
1.

Παξαηήξεζε πνην κέξνο ηνπ ζρήκαηνο είλαη βακκέλν θαη βάιε ην ζσζηό

αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή:

2.

23

Υξσκάηηζε ην κέξνο ηνπ ζρήκαηνο πνπ δείρλνπλ ηα θιάζκαηα:

4.

Αληηζηνηρίζεηε ην θιάζκα πνπ ππάξρεη αξηζηεξά κε όζα ηζνδύλακά ηνπ

ππάξρνπλ ζηε δεμηά ζηήιε:

1
4

2
8

4
12

2
10

1
5

3
7

2
10

1
3
5
6

24

6
7

3
11

3
9
6
15

5
14

5.

10
12

2
5

15
16

1
10

15
18

8
20

Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο όξνπο πνπ ιείπνπλ ώζηε λα ηζρύεη ε ηζνδπλακία ησλ

θιαζκάησλ:

6



10
12

1
4



9 18 27 36

6.

1

2 16

1 2 3 4
  
10

2



4
10

1
3

 
5 10
20

Σηηο καζεηηθέο εθινγέο ςήθηζαλ 24 καζεηέο/ηξηεο θαη καζήηξηεο. Η Έθε πήξε

12 ςήθνπο.
 Τη κέξνο ησλ ςήθσλ (ζε θιάζκα) πήξε ε Έθε;
Απάληεζε: ___________________________________________________________
 Με πνηα άιια ηζνδύλακα θιάζκαηα κπνξείηε λα ην εθθξάζεηε;
_____________________________________________________________________
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