Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ
Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

Μάθημα 10ο
Αξιολόγηςη
Είδη ερωτήςεων

 Μαθηματικό

ςκϋψη
 Μαθηματικό δικαιολόγηςη
 Επύλυςη προβλόματοσ
 Επικοινωνύα
◦ Χρόςη εργαλεύων
◦ Αναπαραςτϊςεισ
◦ Συμβολικό, τυπικό, καθημερινό γλώςςα
◦ Αλληλοκατανόηςη
 Μοντελοπούηςη

Μαθηματικοπούηςη

Μαθηματικοπούηςη

Οριζόντια

Κατακόρυφη

 Αναγνώριςη

 Αναπαρϊςταςη ςχϋςεων μϋςω

των μαθηματικών
εννοιών που περιϋχονται ςτο πλαύςιο
 Σχηματοπούηςη και οπτικοπούηςη του
προβλόματοσ
 Αναγνώριςη ςχϋςεων-κανονικοτότων
 Αναγνώριςη ομοιοτότων με παρόμοια
προβλόματα

τύπου
 Απόδειξη κανονικοτότων
 Προςαρμογό ό και ςυνδυαςμόσ
μοντϋλων
 Γενύκευςη
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Πιθανού κύνδυνοι


Επύπεδα δεξιοτότων

Επύπεδο 1
Οριςμοί

1.

Αναπαραγωγό, οριςμού,
υπολογιςμού και ϊλλεσ τεχνικϋσ
2. Πραγματοπούηςη ςυνδϋςεων
για την επύλυςη προβλημϊτων
3. Μαθηματικοπούηςη, αφαύρεςη,
γενύκευςη, απόδειξη,
διορατικότητα

Ο Γιϊννησ θϋλει να βϊψει το δωμϊτιό
του. Βρόκε λοιπόν ςτην αποθόκη του
ςπιτιού του πϋντε διαφορετικϊ
χρώματα: κόκκινο, πορτοκαλύ, γαλϊζιο,
πρϊςινο και κύτρινο. Τελικϊ αποφϊςιςε
να χρηςιμοποιόςει δύο από αυτϊ τα
χρώματα, ϋνα για τουσ γύρω τούχουσ
και ϋνα για το ταβϊνι. Πόςα διαφορετικϊ
ζευγϊρια χρωμϊτων μπορεύ να επιλϋξει;

Ηλικύεσ: 12-13, Επύπεδο: 2
Πιθανϋσ λύςεισ:
1. Καταγραφό όλων των δυνατών ςυνδυαςμών:
κ–π
π – κι
κι – μ
κ – κι π – μ
κι – μ
κ–μ
π – πρ μ - πρ
κ – πρ
2. Για το πρώτο χρώμα ϋχει 5 επιλογϋσ και για το δεύτερο 4
επιλογϋσ. Άρα οι δυνατού ςυνδυαςμού εύναι 5×4 = 20
ζευγϊρια. Όμωσ υπϊρχουν όλοι οι ςυνδυαςμού δύο φορϋσ
ϊρα ο ζητούμενοσ αριθμόσ εύναι το 10.
Άλλη απϊντηςη:
• Εύναι αδύνατο να απαντόςουμε!
• Γιατύ;
• Γιατύ μπορεύ να ανακατϋψει τα χρώματα, οπότε δεν θα
τελειώςει ποτϋ!

1.

◦

Τι εύναι το ιςόπλευρο τρύγωνο;

◦

Κϊντε ϋνα ςχόμα με δύο παρϊλληλεσ γραμμϋσ.
Υπολογιςμοί

2.

◦

Σχεδιϊςτε τη γραφικό παρϊςταςη τησ y = 3x – 2

◦

Υπολογύςτε το 3674:26

◦

Λύςτε την εξύςωςη: x2 + 3x – 17 = 0
Απλή εφαρμογή

3.

◦

Υπολογύςτε την περιφϋρεια κύκλου με ακτύνα 7 cm.

◦

Αν ςε ορθογώνιο τρύγωνο τα μόκη των δύο κϊθετων
πλευρών εύναι 6 cm και 7 cm αντύςτοιχα, βρεύτε το
μόκοσ τησ υποτεύνουςασ.
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Επύπεδο 2
 Συνδέςεισ

Επύπεδο 3
 Μαθηματικοπούηςη

καταςτϊςεων

◦ Ο θείοσ Πέτροσ έφερε μια ςακούλα με
καραμέλεσ για τουσ 3 μασ. «Να τισ
μοιραςτείτε δίκαια» είπε. Πώσ θα το
κάνετε αυτό;
◦ Εξηγήςτε γιατί το άςπρο τμήμα του
ορθογωνίου είναι μεγαλύτερο από το
γραμμοςκιαςμένο τμήμα.

◦ Η Σοφύα ϋβγαλε μια φωτοτυπύα
μειώνοντασ το μϋγεθοσ του αρχικού
εγγρϊφου ςτο 60%. Όμωσ το
αποτϋλεςμα δεν την ικανοπούηςε, γι’
αυτό πόρε το αντύγραφο και ϋβγαλε μια
φωτοτυπύα αυτού ςτο 140% του
μεγϋθουσ του, ελπύζοντασ το νϋο
αντύγραφο να ϋχει τισ αρχικϋσ διαςτϊςεισ.
Εύχε δύκιο; Εξηγεύςτε την απϊντηςό ςασ.

Βαθμού δυςκολύασ – Επύπεδο 1
Συμπληρώςτε το κενό:
Ο κύβοσ ϋχει … ακμϋσ.
2. Βρεύτε τον αριθμό των ακμών που ϋχει το
κουτύ γλυκών τησ εικόνασ.
1.

3.

Έςτω ϋνασ ξύλινοσ κύβοσ, από τον οπούο
κόβετε ϋνα κομμϊτι από κϊθε μια από τισ 4
κορυφϋσ του. Πόςεσ ακμϋσ ϋχει το νϋο
ςτερεό;
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Βαθμού δυςκολύασ – Επύπεδο 1
1.

Υπολογύςτε το 237 – 46

2.

Διαβϊζω τη ςελύδα 46 ενόσ βιβλύου, το
οπούο ϋχει 237 ςελύδεσ. Πόςεσ ςελύδεσ μου
απομϋνουν;

3.

Το ϊλμπουμ γραμματοςόμων μου ϋχει 56
ςελύδεσ. Σε κϊθε ςελύδα χωρϊνε 28
γραμματόςημα. Αν θϋλω να βρω πόςα
γραμματόςημα χωρϊνε ςυνολικϊ ςτο ϊλμπουμ
ποια από τισ παρακϊτω πρϊξεισ πρϋπει να κϊνω;
56 : 28 84 – 28
56 + 28
28 x 56
28 : 56 56 x 28
28 + 56
56 – 28

Βαθμού δυςκολύασ – Επύπεδο 2


Η εικόνα δεύχνει δύο γειτονικϊ ςπύτια, τα οπούα
μοιρϊζονται την πύςω αυλό τουσ. Οι γεύτονεσ
θϋλουν να χτύςουν ϋνα φρϊχτη που να χωρύζει την
αυλό ςτη μϋςη. Στην εικόνα φαύνονται οι
μετρόςεισ που ϋκαναν. Για παρϊδειγμα, το μόκοσ
του φρϊχτη θα εύναι 8 μϋτρα. Ο φρϊχτησ θα
πρϋπει να εύναι κϊθετοσ ςτον τούχο των ςπιτιών.
Ιςχύει αυτό ςύμφωνα με τισ μετρόςεισ που
βλϋπετε;

Βαθμού δυςκολύασ – Επύπεδο 2
 Τα μόκη των πλευρών ενόσ

τριγώνου εύναι 21, 14 και 16.
Πρόκειται για ορθογώνιο τρύγωνο;

Βαθμού δυςκολύασ – Επύπεδο 2
 Ο Τζον εύναι ϋνασ παπαγϊλοσ που η

μόνη λϋξη που ξϋρει εύναι: «ϋνα».
Πρϋπει λοιπόν να του δώςουμε
ερωτόςεισ των οπούων η
απϊντηςη εύναι ϋνα…
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Βαθμού δυςκολύασ – Επύπεδο 2

Επύπεδο 3
 Ο μικρόσ ςου αδερφόσ θϋλει να

του εξηγόςεισ γιατύ το 4/5 εύναι
μεγαλύτερο από το 4/7. Πώσ θα
το κϊνεισ;

Επύπεδο 3


Μαθηματικοπούηςη



Μαθηματικό ςκϋψη, δικαιολόγηςη και απόδειξη



επικοινωνύα



γενύκευςη



ανϊπτυξη νϋων ςτρατηγικών και μοντϋλων



διϊκριςη μεταξύ ςχετικόσ και μη πληροφορύασ



ενςωμϊτωςη δεξιοτότων των προηγουμϋνων
επιπϋδων



υποθϋςεισ για πληροφορύεσ που λεύπουν



απαντώ ςε ερωτόςεισ αλλϊ θϋτω και ερωτόςεισ

Επύπεδο 3 - Μαθηματικοπούηςη
 Σε ποιο από τα 2 χωρϊφια

αντιςτοιχεύ μεγαλύτεροσ χώροσ
για βοςκό ςε κϊθε αγελϊδα;
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Επύπεδο 1;

Τύποι ερωτόςεων - δραςτηριοτότων
 πολλαπλόσ επιλογόσ
 ςύντομησ απϊντηςησ
 εκτεταμϋνησ απϊντηςησ
 πολλαπλών ερωτόςεων
 διερεύνηςησ

Επύπεδο 2;

Πολλαπλόσ επιλογόσ






 δύο ςταδύων



 καταςκευόσ



Δεν πληροφορούν για τον τρόπο λύςησ
Χρηςιμοποιούνται ςε ςταθμιςμϋνα τεςτ, ϊρα
δεν μπορούμε να τισ αποφύγουμε.
Βαθμολογούνται γρόγορα.
Συνόθωσ μπορούν να απαντηθούν μόνο με την
κοινό λογικό.
Μπορούν να απαντηθούν με λϊθοσ τρόπο χωρύσ
να μπορούμε να το διακρύνουμε.
Καλϋσ ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ εύναι
δύςκολο να ςχεδιαςτούν.
Μπορούν να απαντηθούν λαθεμϋνα εξαιτύασ
αςόμαντων λαθών υπολογιςμού.
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Πολλαπλόσ επιλογόσ


Αν ο μαθητόσ κϊνει κϊποιο υπολογιςτικό
λϊθοσ ενδεχομϋνωσ να μπορϋςει να το
επιςημϊνει
◦ … αρκεύ το λαθεμϋνο αποτϋλεςμα να μην
περιλαμβϊνεται ςτισ πιθανϋσ απαντόςεισ



Ευνοούν τουσ μαθητϋσ που ο τρόποσ
γραφόσ και ςκϋψησ δεν εύναι γραμμικόσ
◦ … ϊρα θα χρειϊζονταν περιςςότερο χρόνο για
να καθαρογρϊψουν την απϊντηςη.

Πολλαπλόσ επιλογόσ
 Η τιμό ενόσ πύνακα αυξόθηκε κατϊ

15%. Στη ςυνϋχεια, η νϋα τιμό
αυξόθηκε πϊλι κατϊ 15%. Ποιο εύναι
το ςυνολικό ποςοςτό τησ αύξηςησ
τησ αρχικόσ τιμόσ;
◦ 15%
◦ 20%
◦ 25%
◦ 30%
◦ Άλλο

Πολλαπλόσ επιλογόσ
 Ποια από τισ παρακϊτω πρϊξεισ

ϋχει το μεγαλύτερο αποτϋλεςμα;
◦ 350,40
◦ 350,041
◦ 350,044
◦ 350,399

Πολλαπλόσ επιλογόσ
 Η διαφορϊ μεταξύ του μιςού ενόσ

αριθμού και του 1/5 του ύδιου αριθμού
εύναι 561. Ο ζητούμενοσ αριθμόσ εύναι:
A.
B.
C.
D.
E.

168
2805
1870
5610
187

Οι απαντόςεισ Α και Ε εύναι πολύ
μικρού αριθμού και το D εύναι πολύ
μεγϊλοσ. Το μιςό του 2805 (ςτο Β)
δεν εύναι ακϋραιοσ, ϊρα ςωςτό
απϊντηςη εύναι η C.
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Πολλαπλόσ επιλογόσ

Πολλαπλόσ επιλογόσ


 Τι ποςοςτό του 36 εύναι το 27;

◦ 36%
◦ 50%
◦ 66 ¾ %
◦ 75%

Σε ϋνα δελτύο πρόγνωςησ καιρού εύδατε την
ακόλουθη εικόνα:

Τι ςημαύνει ότι υπϊρχει 30% πιθανότητα βροχόσ
για αύριο;
Το 27 εύναι πϊνω από το μιςό του 36,
ϊρα το Α και το Β εύναι λϊθοσ. Εύναι
λοιπόν ό το C ό το D. Το C εύναι
δύςκολο, ϊρα επιλϋγω το D.

◦ Το 30% των 12 ωρών είναι περίπου 3 ½ ώρεσ, άρα θα έχουμε
3 ½ ώρεσ βροχήσ.
◦ Το 30% είναι μικρότερο του ½, άρα θα έχουμε βροχή για
λιγότερο από τη μιςή αυριανή μέρα.
◦ Το 30% είναι μικρότερο του 50% άρα είναι περιςςότερο
πιθανό να μην έχουμε βροχή αύριο.
◦ Δεν μπορώ να απαντήςω γιατί το δελτίο καιρού πολλέσ φορέσ
δεν επαληθεύεται.

Πολλαπλόσ επιλογόσ
 Καταςκευϊςτε μύα ερώτηςη

πολλαπλόσ επιλογόσ για την ϋννοια:
◦ Πρόςθεςη κλαςμϊτων
◦ Πολλαπλαςιαςμόσ κλαςμϊτων
◦ Σύγκριςη δεκαδικών αριθμών
◦ Ποςοςτϊ
◦ Εμβαδόν ορθογωνύου
παραλληλογρϊμμου

Σύντομησ απϊντηςησ
Δύνοντασ μια μη ολοκληρωμϋνη απϊντηςη
ο μαθητόσ θα πϊρει κϊποιεσ μονϊδεσ.
 Δεν παραςύρεται ο μαθητόσ από τισ
λαθεμϋνεσ απαντόςεισ.
 Δεν παραςύρεται ο μαθητόσ ςτο να
επιλϋξει μια απϊντηςη χωρύσ να κϊνει
υπολογιςμούσ.
 Μια αναπϊντεχη απϊντηςη παρϋχει ςτο
δϊςκαλο ενδεύξεισ για λαθεμϋνη
ςτρατηγικό που χρηςιμοποιόθηκε από το
μαθητό.
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Σύντομησ απϊντηςησ

Ανϊπτυξησ


Πολλαπλών ερωτόςεων


Ένασ γεωργόσ καλλιεργεύ μηλιϋσ ςε
τετραγωνικό ςχηματιςμό. Για να τισ
προςτατϋψει φύτεψε κωνοφόρα δϋντρα
γύρω τουσ, όπωσ δεύχνει το ςχόμα.

Αν οι περιςςότεροι μαθητϋσ χρηςιμοποιόςουν
ϊτυπεσ ςτρατηγικϋσ, ο δϊςκαλοσ μπορεύ να
ζητόςει τον αριθμό των γκρι πλακών του 100 ου
ςχηματιςμού.

Η εικόνα δεύχνει ϋνα μοτύβο που
αποτελεύται από γκρι και ϊςπρεσ
πλϊκεσ. Για τον πρώτο ςχηματιςμό
χρειϊζεςτε μύα ϊςπρη και 14 γκρι
πλϊκεσ. Πόςεσ γκρι πλϊκεσ θα
χρειαςτεύτε για τον 14ο ςχηματιςμό;

Πολλαπλών ερωτόςεων
1.

Συμπληρώςτε τον πύνακα.
ν

μηλιέσ

κωνοφόρα

1

1
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2

4

3
4
5
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Πολλαπλών ερωτόςεων
2.

Υπϊρχουν δύο τύποι που μπορούν να
μασ δώςουν τον αριθμό των μηλιών
και των κωνοφόρων:
◦ Αριθμόσ μηλιών = ν2
◦ Αριθμόσ κωνοφόρων = 8ν
όπου ν ο αριθμόσ των ςειρών από μηλιέσ.
Για ποια τιμό του ν ο αριθμόσ των μηλιών
ιςούται με τον αριθμό των κωνοφόρων;
Δικαιολογόςτε την απϊντηςό ςασ.

Πολλαπλών ερωτόςεων
3.

Ο γεωργόσ θϋλει να φτιϊξει ϋνα πολύ
μεγαλύτερο ςχηματιςμό από δϋντρα.
Καθώσ ο ςχηματιςμόσ μεγαλώνει, ποιο
αυξϊνεται πιο γρόγορα, ο αριθμόσ των
μηλιών ό ο αριθμόσ των κωνοφόρων;
Δικαιολογόςτε την απϊντηςό ςασ.
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