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Πώς να χρησιμοποιείτε τον Καθρέπτη Μαθηματικών 

 
1. Σχεδιάζοντας και μετρώντας συγκεκριμένο 

μάκρος. 

Ο καθρέπτης έχει μετρική διαβάθμιση στην μια 

άκρη και αυτοκρατορική στην άλλη, ιδανικό για 

σχεδίαση και μέτρηση συγκεκριμένου μάκρους. 

2. Μετρώντας γωνίες 

Ο καθρέφτης έχει ένα μοιρογνωμόνιο στο ένα 

τέλος για τη μέτρηση γωνιών. Τοποθετήστε την 

άκρη του μοιρογνωμονίου έτσι ώστε η γραμμή 

«0» να ευθυγραμμίζεται με μια πλευρά της γωνίας 

και το κέντρο αυτής της γραμμής «0» να ταιριάζει 

με το σημείο γωνίας. Η αριθμημένη γραμμή που 

ευθυγραμμίζεται με την άλλη πλευρά της γωνίας 

λέει το βαθμό της γωνίας. 

3. Ανακάλυψη των χωρικών σχέσεων 

Τοποθετήστε τον καθρέφτη έτσι ώστε η μορφή 

geo και η απεικονισμένη εικόνα της να είναι 

δίπλα-δίπλα, κοντά ή μακριά χώρια και 

παρατηρήστε τι συμβαίνει όταν ο καθρέφτης 

απομακρυνθεί για να προσδιορίσει τους 

μετασχηματισμούς και τις χωρικές σχέσεις. 

4. Ανακαλύπτοντας και εξετάζοντας την 

συμμετρία 

Τοποθετήστε μια μορφή geo απέναντι από τον 

καθρέφτη για να επιδείξετε πώς η μορφή και η 

αντανάκλασή της συνδυάζονται για να κάνουν 

μια συμμετρική μορφή. 
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Ένα συμμετρικό σχήμα έχει δύο μισά που είναι 

αντανακλάσεις η μια για την άλλη. Κατόπιν, 

αφαιρέστε την μπλε πλάτη για να επισημάνετε το 

συμμετρικό σχήμα (το σχήμα και η αντανάκλασή 

του) σε χαρτί με ένα μολύβι. 

 

Τοποθετήστε τη λαξευμένη άκρη του καθρέφτη 

(χωρίς την κάρτα πλάτη του) σύμφωνα με την 

κεντρική γραμμή ενός σχήματος. Εάν η 

απεικονισμένη εικόνα και το μισό του σχήματος 

που μπορεί να δει μέσω του καθρέφτη 

ευθυγραμμίζουν ακριβώς, η μορφή είναι 

συμμετρική. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο να 

εξεταστεί η συμμετρία. 

 

 

• Πόσες γραμμές συμμετρίας έχει ένα τετράγωνο; Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τον καθρέφτη για να τις παρουσιάσετε; 

 

 

 

 

 

5. Ανακαλύπτοντας την συμφωνία 

Σχεδιάστε δύο κύκλους σε χαρτί. Τοποθετήστε τον 

καθρέφτη, χωρίς την κάρτα, μεταξύ τους. Κινήστε τον 

καθρέφτη έως ότου ευθυγραμμίζεται η απεικονισμένη εικόνα 

του κύκλου μπροστά από τον καθρέφτη με τον κύκλο που 

βλέπει μέσω του καθρέφτη. 

 

 

Εάν η εικόνα και ο κύκλος ταιριάζουν οι δύο κύκλοι είναι σύμφωνοι. Είναι ίδιοι 

στη μορφή και το μέγεθος. Ποιος κύκλος, Β ή C, είναι ίδιος στη μορφή και το 

μέγεθος με τον κύκλο το Α; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καθρέφτη για να 

το ανακαλύψετε; 
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