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Τι θα µάθωσε αυτό το τεύχος:

• Τους αριθµούς µέχρι το 10.000.

• Να πολλαπλασιάζω και να διαιρώ αριθµούς
           µε το 10, το 100 και το 1.000.

• Να µετρώ τα µήκη (δέκατα, εκατοστά και χιλιοστά).

• Να µετατρέπω τα δεκαδικά κλάσµατα σε δεκαδικούς αριθµούς.

• Να υπολογίζω το βάρος (σε γραµµάρια, κιλά και τόνους).

• Να κατασκευάζω σύνθετα σχήµατα από άλλα απλούστερα.

• Να αναγνωρίζω τα συµµετρικά σχήµατα και τα χαρακτηριστικά  
           τους, καθώς και να αναγνωρίζω και να φτιάχνω µοτίβα.

• Να υπολογίζω τον χρόνο (σε ώρες και λεπτά).

• Να κανω διαίρεση εµπειρικά
          (µε διαδοχικούς πολλαπλασιασµούς) και γραπτά.

• Να λύνω διάφορα προβλήµατα.

Μαθηµατικά
Γ’ ∆ηµοτικού, B’ τεύχος
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Αγαπητοί γονείς,

Αυτή η σειρά βιβλίων της iScool µπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια 

των γονέων, αλλά και των εκπαιδευτικών, µε σκοπό να στηρίξουν τους µικρούς µαθητές 

να εµπεδώσουν και να εξασκηθούν στην ύλη που αντιστοιχεί στην τάξη τους.

Τα φύλλα εργασίας της iScool µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς, εµπλουτίζοντας το υλικό των µαθητών προς εξάσκηση, αλλά και 

επαναληπτικά κατά τη διάρκεια των διακοπών ή του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. 

Επιπλέον, εµπεριέχονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας κάθε µαθήµατος, καθώς και 

βοηθητικά παραδείγµατα, καθιστώντας έτσι τη µελέτη  στο σπίτι ευκολότερη.
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2. 
Σε ένα πρωτάθληµα ποδοσφαίρου συµµετέχουν 25 οµάδες. Πόσοι είναι 
συνολικά οι παίκτες που παίζουν στο πρωτάθληµα;

1. Πόσες φέτες ψωµί έχουν 19 συσκευασίες σαν αυτή της εικόνας;

3. Πόσα κιλά ζυγίζουν 36 σακιά µε µήλα;

6

Προβλήµατα
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Κεφάλαιο 31

14 φέτες

23 
κιλά

14 φέτες

Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού

19 συσκευασίες έχουν                    φέτες ψωµί.

Στο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου παίζουν

συνολικά                     παίκτες.

Τα 36 σακιά µε µήλα ζυγίζουν συνολικά                     κιλά.

Σε κάθε οµάδα
παίζουν 11 παίκτες.



14 
Τραγούδια

Θεατρική
              Παράσταση

25/12

18 €

Όλες οι κότες
µου γεννούν ακριβώς

τον ίδιο αριθµό
αβγών!

Γεννάω 34
αβγά τον χρόνο.

7www.iscool.gr

ΠροβλήµαταΚεφάλαιο 31

4. Ο Νίκος έχει 54 κότες. Πόσα αβγά θα γεννήσουν σε 1 χρόνο;

5. 
Ένα τζουκ µποξ έχει 95 δίσκους. Πόσα τραγούδια έχει συνολικά,
αν ο κάθε δίσκος έχει 14 τραγούδια;

6. Πόσα χρήµατα θα χρειαστούν 24 παιδιά για να δουν την παράσταση;

Στα προβλήµατα θα πρέπει να διαβάζεις πολύ προσεκτικά την εκφώνηση και να 
σκέφτεσαι τι πράξεις πρέπει να κάνεις. Πολλές φορές, όµως, αν οι πληροφορίες 
από την εκφώνηση δεν σου αρκούν για να λύσεις ένα πρόβληµα, θα πρέπει να 
κοιτάς και τις εικόνες µήπως έχουν κρυµµένα στοιχεία...

Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού

Οι 54 κότες θα γεννήσουν συνολικά

               αβγά σε 1 χρόνο.

Το τζουκ µποξ έχει 

τραγούδια συνολικά.

Τα 24 παιδιά θα χρειαστούν

                  € συνολικά.



7. 
Σε ένα λεωφορείο χωράνε 37 παιδιά και ένας οδηγός. Για την εκδροµή του 
σχολείου γέµισαν 22 λεωφορεία. Πόσα άτοµα πήγανε στην εκδροµή;

8. 
Ο µανάβης πούλησε 23 σακιά πορτοκάλια, 14 σακιά καρπούζια και 5 
σακιά µήλα. Πόσα κιλά φρούτα πούλησε συνολικά;

8

Προβλήµατα
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Κεφάλαιο 31

12
 κιλά

 20 
κιλά

 35
 κιλά

Πόσα κιλά ήταν τα
πορτοκάλια που πούλησε;

Πόσα κιλά ήταν τα
µήλα που πούλησε;

Πόσα κιλά ήταν τα
καρπούζια που πούλησε;

Πόσα κιλά ήταν όλα
 τα φρούτα µαζί;

Πολλά προβλήµατα µπορεί να είναι πιο σύνθετα από άλλα και να χρειάζονται 
περισσότερες πράξεις. Θα προσέχεις κάθε πληροφορία του προβλήµατος και θα 
κάνεις βήµα βήµα τις πράξεις µέχρι να βρεις το ζητούµενο!

Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού

Στην εκδροµή πήγανε συνολικά                       άτοµα.

Μην ξεχάσω να 
υπολογίσω και τους 

οδηγούς!
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Επαναληπτικό Κεφαλαίων 27 - 31Κεφάλαιο 32

1. Κάνε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις. Μετά κάνε και τις επαληθεύσεις τους.

2. Κάνε τους παρακάτω πολλαπλασιασµούς µε τον νου.
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Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού



3. Κάνε τους πολλαπλασιασµούς όπως στο παράδειγµα.

4. Κάνε τους πολλαπλασιασµούς κάθετα και επαλήθευσέ τους.

10

Επαναληπτικό Κεφαλαίων 27 - 31

www.iscool.gr

Κεφάλαιο 32
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Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού
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Επαναληπτικό Κεφαλαίων 27 - 31Κεφάλαιο 32

5. 
Κάνε τους πολλαπλασιασµούς κάθετα. Πρόσεξε τη στοίχιση! Ύστερα κάνε 
τις επαληθεύσεις τους.

6. 
Ο Γιώργος θέλει να γεµίσει 18 µπουκάλια µε χυµό. Πόσα πορτοκάλια θα 
χρειαστεί; Αν πουλήσει όλα τα µπουκάλια, πόσα χρήµατα θα πάρει;

3 5
67

8 3
53

6 9
32

2 1
98

5 6
43

4 6
26

Χυ
µό

ς 
απ

ό 
15

 π
ορ

το
κά

λι
α!

4 €

Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού

 Ο Γιώργος θα πάρει συνολικά                  €.

 Ο Γιώργος θα χρειαστεί συνολικά               πορτοκάλια.



1. Κάνε τους παρακάτω πολλαπλασιασµούς. Πολλαπλασιάζω µε το 10!

2. Κάνε τους παρακάτω πολλαπλασιασµούς. Πολλαπλασιάζω µε το 100!

3. Κάνε τους παρακάτω πολλαπλασιασµούς. Πολλαπλασιάζω µε το 1.000!

12

Πολλαπλασιασµός και διαίρεση µε το 10,
το 100 και το 1.000

www.iscool.gr

Κεφάλαιο 33

Όταν πολλαπλασιάζεις µε το 10, το 100 και το 1.000, θα πρέπει να προσέχεις το 
διαχωριστικό των χιλιάδων. Για να µην µπερδεύεσαι, θα γράφεις τον αριθµό, θα 
µετράς από δεξιά τρία ψηφία και µετά θα βάζεις µία τελεία.

350 10 3.500

24 10

143 10

75 10

82 10

356 10

49 10

472 10

17 100 1.700

7 100

529 100

95 100

39 100

487 100

46 100

283 100

34 1.000 34.000

9 1.000

10 1.000

5 1.000

2 0 0 0 2 . 0 0 0

Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού

Όταν 
πολλαπλασιάζω 

έναν αριθµό µε το 
10, ξαναγράφω 
τον αριθµό µε 1 
µηδενικό (0) στο 
τέλος. Προσοχή 

στο διαχωριστικό 
των χιλιάδων(.)!

Όταν 
πολλαπλασιάζω 

έναν αριθµό µε το 
100, ξαναγράφω 
τον αριθµό µε 2 
µηδενικά (00)

στο τέλος. 
Προσοχή στο 

διαχωριστικό των 
χιλιάδων(.)!

Όταν πολλαπλασιάζω έναν 
αριθµό µε το 1.000,

ξαναγράφω τον αριθµό µε 3 
µηδενικά (.000) στο τέλος και 

µε το διαχωριστικό των 
χιλιάδων πριν τα 3 µηδενικά!
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4. Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις. ∆ιαιρώ µε το 10!

5. Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις. ∆ιαιρώ µε το 100!

6. Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις. ∆ιαιρώ µε το 1.000!

Κεφάλαιο 33 Πολλαπλασιασµός και διαίρεση µε το 10,
το 100 και το 1.000

3.560 10 356

10 10

960 10

400 10

530 10

1.500 10

730 10

2.450 10

3.700 100

8.900 100

400 100

6.000 100

500 100

700 100

1.200 100

5.600 100

5

8.000 1.000

9.000 1.000

3.000 1.000

5.000 1.000

8

Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού

Όταν διαιρώ έναν 
αριθµό (που στις 

µονάδες έχει το 0) 
µε το 10, 

ξαναγράφω τον 
αριθµό και

 αφαιρώ το 1 
µηδενικό (0) από

το τέλος.

Όταν διαιρώ έναν 
αριθµό (που στις 
µονάδες και στις 

δεκάδες έχει το 0) 
µε το 100, 

ξαναγράφω τον 
αριθµό και 

αφαιρώ τα 2 
µηδενικά (00) από 

το τέλος.

Όταν διαιρώ έναν αριθµό 
(που στα τρία τελευταία 
ψηφία έχει το 0) µε το 
1.000, ξαναγράφω τον 
αριθµό και αφαιρώ τα 3 
µηδενικά (.000) και το 

διαχωριστικό των χιλιάδων.



7. Κάνε τους πολλαπλασιασµούς και τις διαιρέσεις.

8. Βρες τον αριθµό που λείπει για να είναι σωστές οι πράξεις.

9. Συµπλήρωσε τα πινακάκια.

14 www.iscool.gr

Θυµάµαι! Ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση είναι αντίστροφες 
πράξεις.

Πολλαπλασιασµός και διαίρεση µε το 10, το 100 
και το 1.000.

Κεφάλαιο 33

279 10

74 100

62 100

8 1.000

1.290 10

345

53

4

93010

4.700100

6.0001.000

10

100

1.000

9.480 10

65.000 1.000

17.800 100

10
24 240
7

10
8

100 1.000 10
7.000 700
5.000
9.000
3.000

100 1.000

Σκέφτοµαι
ανάποδα!

Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού
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∆εκαδικά κλάσµαταΚεφάλαιο 34

1. Κάνε τις µετατροπές µε τη βοήθεια της σκαλίτσας.

χιλ.

εκ.
δεκ.

µ.

10

10

10

χιλ.

εκ.
δεκ.

10

10

10

 µ.  δεκ.1 10
 µ.  εκ.1 100
 µ.  χιλ.1 1.000

 εκ.  χιλ.1 10 δεκ.  εκ.1 10
 δεκ.  χιλ.1 100

 δεκ.1
 εκ.1

 χιλ.1

 µ.  δεκ.7 70  δεκ.  εκ.5  εκ.  χιλ.13

 µ.  δεκ.3  δεκ.  εκ.16  εκ.  χιλ.12

 µ.  δεκ.30  δεκ.  εκ.9  εκ.  χιλ.4

  δεκ. µ.50 5   εκ. δεκ.60  χιλ.  εκ.500

  δεκ. µ.100   εκ. δεκ.40  χιλ.  εκ.80

  δεκ. µ.20   εκ. δεκ.300  χιλ.  εκ.90

Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού



2. Κύκλωσε τα δεκαδικά κλάσµατα.

16

∆εκαδικά κλάσµατα
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Κεφάλαιο 34

∆εκαδικά κλάσµατα λέµε τα κλάσµατα που στον παρονοµαστή έχουν
το 10, το 100 ή το 1.000. 

Μαθηµατικά Γ΄ ∆ηµοτικού

3. Συνέχισε όπως στα παραδείγµατα.

1
8

5
5

10
250

100
50

79
100

85
100

459
1.000

354
2.000

6
10

100
2.000

25
1.000

10
15

50
100

80
1.000

60
100

350
1.000

140
100

600
1.000

5 50
10

8
100

10

100

10

10

4
10

5
10

εκ. 5 δεκ.

80 χιλ. 8 εκ.

εκ. δεκ.

χιλ. εκ.

εκ. δεκ.

χιλ. δεκ.

Στα δεκαδικά κλάσµατα
µπορούµε να 

διαγράφουµε ίσο
αριθµό µηδενικών (που 

βρίσκονται στο τέλος του 
αριθµού) και από τον 
αριθµητή και από τον 

παρονοµαστή.



Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Προτεραιότητα
 της iSCOOL είναι να 

προσφέρουμε ένα 
ελκυστικό περιβάλλον 

μάθησης, με χρώμα, 
έμπνευση και 

γνώση!

Στην iSCOOL 
πιστεύουμε ότι
οι βάσεις της 
εκπαίδευσης 

“χτίζονται” στο 
∆ημοτικό.

iSCOOL: Για 
τους γονείς του 
“Σήμερα” και την 
έξυπνη γενιά του 

“Αύριο”!

C L
 Tips

Στις μικρές 
τάξεις του 
∆ημοτικού 

συνδυάζουμε το μάθημα 
του σχολείου και τη 

γνώση μαζί με τη 
δημιουργική 
απασχόληση!



Με θεωρία, συμβουλές και παραδείγματα,  
ο γονιός να μπορεί να βοηθήσει το παιδί 
του με την κατάλληλη μεθοδολογία.

Το ∆ημοτικό μου είναι COOL! Τα βιβλία 
της iSCOOL είναι ιδανική παρέα και στις 
διακοπές των παιδιών!

Σχεδιάζουμε με στόχο τα παιδιά να 
εξασκούν την κριτική τους σκέψη και 
αντίληψη, παρέα με το άμεσα γνωστικό 
αντικείμενο!

Τα βιβλία μας κολουθούν βήμα - βήμα τις 
ενότητες και τα κεφάλαια των σχολικών 
βιβλίων κάθε τάξης.

Τα βιβλία µας είναι...“άλλο ένα απλό βοήθηµα”
... ένας ελκυστικός  τρόπος εµπέδωσης του σχολικού µαθήµατος
και πολλά παραπάνω...



Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Αγαπητοί γονείς,

σχεδιάζοντας την iSCOOL, είχαµε ως όραµα ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που να είναι πρώτα απ’ όλα αφιερωµένο στα 
ίδια τα παιδιά. Στόχος µας είναι να µπορούµε να 
συνεισφέρουµε στην ανάπτυξη της αγάπης τους για 
µάθηση, να βοηθήσουµε τα παιδιά να εξερευνήσουν τα ατοµικά ταλέντα 
και τις δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την ευφυΐα και την 
αυτοπεποίθησή τους.

Οι εκδόσεις µας ακολουθούν βήµα-βήµα την ύλη του σχολείου. Τα 
θεωρούµε όµως το ίδιο εξαιρετικά και για τη δηµιουργική απασχόληση 
των παιδιών στον ελεύθερό τους χρόνο, ιδίως για τις µικρές τάξεις του 
∆ηµοτικού, όπου η εξάσκηση έχει κυρίαρχο ρόλο στην αφοµοίωση της 
γνώσης και θέτει σταθερές βάσεις στην εξελικτική τους πορεία. 

Πρώτιστα, θέλουµε η iSCOOL να είναι πάνω απ’ όλα δηµιουργικός 
χρόνος µε τους γονείς, να συµπληρώσουµε το δεσµό παιδιών, γονέων 
και σχολείου, ώστε να συµβάλλουµε ενεργά σε ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που διεγείρει την προσωπική, πνευµατική και κοινωνική 
ανάπτυξη.

      
    Με εκτίµηση
   H εκπαιδευτική οµάδα της iScool



iSCOOL: Με αξία
που θα φανεί στο µέλλον

Μ Ε Λ Ε Τ Α Μ Ε  Π Α Ρ Ε Α  !


