JOLAS MATEMATIKOAK

J. ETXEBERRIA

Sail honen aeken zenbakietan
joIas aritmetiko desberdinak prapssatzen ziren. Gaiaz aldatzea komenigarria iruditu zaigu eta zenbaki
honetan jolas geometrikoen arlora
Pasatzea pentsatu dugu.

Jolas geometrikoen rnundua
zabala bezain aberatsa izanik, gure
gaia gehiago mugatzeko derrigorrezkotasuna begien bistako gauza
d a . Zenba k i honetan proposatzen
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dugun gai orokoria zera da: irudi
planoen arteko bilakapenak aztertzea. Beste hitzez esanda, guk irudi
plano bat emango dugu datu gisa eta
beste bat aipatu ere bai helburu
bezala. Batetik bestera nola pasatzen
den (azalerarik aldatu gabe) eskatzean datza jolasaren helburua. Esate
bateiako, h i r u k i eakalenoa nola
bilakatzen da laukizuzen? Erantzuna
aurkitzeka erabiE daitezkeen bitarteko bakarrak konpasa eta errege-

la dira. Jakina denez baldintza hau ez
da gure kapritxoa; a i n t z i n a k o
tradizio batek jarritako ezinbesteko
eskakizuna Ibaizik, Eskakizun honen
arrazoia, tresna borien zehaztasun
ezin hobean oinarritzen da. HorreIa
da behintzat matematikari kIasikoen
ustetan,
ABC hirukia dh laukizuten, bilakatu nuhi &m.

ABC hirukitik ABED paralelogramo batiokidera pasa gara. Geratzen den lan bakarra paralelogramo
horretatik laukizuzen baliokidera
noIa pasatzea den erakustea da.
Baina pauso hau oso erraza da.

Dtik ABrekiko etkartruta marratu
Etik ABrekiko elkartzuta marratu
E#/ eta DA# berdinuk dim

AC aldeaten erdiko puntua aurkitu.

*

D t i k ABrekiko p a r a l e l o bat
marratu (DE)

8 - t i k ACrekiko p a r a l e l o bat
marratu (BE)

DFC e t a BEF hirukiak berdinak
dira, hisu angeluak berdinak
direlako eta Cü eta BE aldeak ere

berdinak direlako.

EIDH laukizuzena EBAD paralelogramoaren baliokidea da era
ondorioz has ierako hirukiarenu.

Guk proposatuko ditugun problemetan, horrelako lanak burutzea
eskatuko duga. Gai honen interes
didaktiko posiblea aipatu gabe ez
genuke problemak proposatzerik
nahi. Argi eta garbi esan dugunez,
transforrnazio guzti hauetan aldatu

beharko ez den gauza bakarra,
hasieran ernandako irudiaren azalera
da. Baina azalera nosmalean oso
m o d u traketsez l s n t z e n d e n
kontzeptu rnatematikoa dugu.
AzaEerak neurtzea erakusten da,
baina nerrrtu nahi den hori zer ote
den ez da gehienetan argi esaten.
Azalesa neurgarria den zerbait
bezaEa agertzen da, baina zerbait hori
misterio izanik. Guk ernandako
adibidean eta proposatuko ditugun
problemetan, azalera zehazki defini
daitekeen zerbait h z a l a agertzen da.
Azalera transformazio hauetan zehar
agertzen den inbariantea bait da, eta
gauza jakina denez, kontzeptu bat
inbariante modura agertzea oso
jokabide didaktiko interesgarsia da.

Ez dugu itzulinguru eta komentario hauek gehiago lutatu nahi.

Joan gaikzen aipatu dugun problema-zecrenda hori proposatzera.
al Nola biiakatu trapezioa taukizuzen?

6) Nola bilakatu hexagonoa laukiz u e n?
Aipatutako haue k, entrenatze ko
jarri ditugu. Proposa ditzagun orain
zailagoak.
C)

Nola bilakatu g u r u t z e grekoa
(alde guilztiak berdinak dituerza)
karratu?

d) NolQ bilakatu karratua gurutze
greko?

Orainpz nahikoa duzuela isuditzen zaigu.Hurrengoan gehiago.

