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  μαζί μου   

 11. Πρόχειροι λογαριασμοί  Στρογγυλοποίηση φυσικών και  
   δεκαδικών αριθμών 29 

 12. Μπαίνεις μόνο αν χωράς ακριβώς  Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ.  
   αριθμών 31 

 13. Μάντεψε τον μυστικό κανόνα μου  Κριτήρια διαιρετότητας  33 

 14. Είμαστε και οι πρώτοι! Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί 35 

 15. Δέντρα με αριθμούς  Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών 37 

 16. Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας  Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π. 39 

 17. Πολλοί μαζί είμαστε πιο δυνατοί  Δυνάμεις 41 

 18. Συσκευασία: «Δέκα σε ένα»  Δυνάμεις του 10 43 

 19. Τι πλάσμα είναι αυτό το... κλάσμα;  Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα 45 

 20. Ποιος θα με βοηθήσει στο μοίρασμα;  Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης 47 

 21. Μπορώ να λέω το ίδιο και μ’ άλλα λόγια!  Ισοδύναμα κλάσματα 49 

 22. Πώς θα μπούμε στη σειρά;  Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων 51 

 23. Η σωστή ενέργεια!  Προβλήματα με πρόσθεση και  
   αφαίρεση κλασμάτων 53 

 24. Ό,τι κι αν κάνεις εγώ θα  Προβλήματα με πολλαπλασιασμό   
  πολλαπλασιάζομαι!  και διαίρεση κλασμάτων 55 

  Δίνω ... λογαριασμό Ανακεφαλαίωση για τη θεματική  
   ενότητα 1:  Αριθμοί και Πράξεις 57 
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Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα ασχοληθούμε με τους 

αριθμούς και τις πράξεις με αριθμούς.

Θα ξεκινήσουμε από τα αριθμητικά σύμβολα τα οποία 

χρησιμοποιούμε από την Α΄Δημοτικού για να φτιάξουμε τους 

αριθμούς και να κάνουμε υπολογισμούς.

Ξέρετε πως οι Ινδοί τα χρησιμοποιούσαν από το 350 π.X.;

Γνωρίζετε ακόμα ότι τα δίδαξαν αργότερα οι Άραβες στους 

Ευρωπαίους και για τον λόγο αυτό ονομάστηκαν «αραβικοί 

αριθμοί»;

Τα σύμβολα που γνωρίζουμε δεν τελειοποιήθηκαν σε 

κάποιον ορισμένο χρόνο ή τόπο αλλά εξελίχτηκαν με συνεχή 

ανάπτυξη και πιθανότατα τελειοποιήθηκαν τους τελευταίους 

αιώνες.

Στο σκίτσο που ακολουθεί βλέπετε την εξέλιξη των 

συμβόλων από το 800 μετά Χριστόν έως σήμερα. 

Αριθμοί και πράξεις
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Δραστηριότητα 1η

Διαβάζω και γράφω φυσικούς αριθμούς.
Κατανοώ την αρχή της διαδοχής στην ακολουθία των φυσικών αριθμών.
Μαθαίνω την αξία των ψηφίων ενός φυσικού αριθμού.

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης του 64ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος SOCRATES/COMENIUS, αναζήτησαν στοιχεία για τους ανήλικους εργαζόμενους στην 
Ελλάδα.

Στον διπλανό πίνακα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που συγκέ-
ντρωσαν.

●  Ταξινομήστε τους αριθμούς του πίνακα σε ομάδες, ανάλογα 
με το πλήθος των ψηφίων τους.

 (2ψηφία) ...........................................................................................

 (3ψηφία) ...........................................................................................

 (4ψηφία) ...........................................................................................

  ..........................................................................................................

 (5ψηφία) ...........................................................................................

  ..........................................................................................................

●  Σε ποιον από τους αριθμούς το ψηφίο 2 έχει τη μεγαλύτερη 
αξία;

●  Πόσα παιδιά μικρότερα από 15 ετών εργάζονταν στην Ελλά-
δα το 1996;

●  Πόσοι έφηβοι 15-18 ετών εργάζονταν σε βιομηχανίες;

●  Σε ποιον κλάδο εργάζονταν οι περισσότεροι ανήλικοι;

●  Συζητήστε στην τάξη για τη σημασία των αριθμών στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Να τοποθετήσετε στην ιστορική γραμμή τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα. 
Α.   Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες 1896
Β.   Δεκαέξι χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες γίνεται ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος. 
Γ.   Δύο χρόνια μετά αρχίζει ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, που διαρκεί 4 χρόνια. 
      (Σημειώστε την αρχή και το τέλος του.)
Δ.    Η λήξη του πολέμου βρίσκει τον Οδυσσέα Ελύτη στην Αθήνα σε ηλικία 7 ετών. (Σημειώστε τη χρονο-

λογία της γέννησής του.)

Δραστηριότητα 2η

Kεφάλαιο 1ο Φυσικοί αριθμοί

Ανήλικοι εργαζόμενοι 
ανά τομέα απασχόλησης στην Ελλάδα

Τομέας Απασχόλησης
 Ηλικία

 10-14 15-18

 Γεωργία, κτηνοτροφία 3.053 22.798

 Aλιεία 30 679
 Ορυχεία- λατομεία  32

 Βιομηχανία 556 16.470

 ΔΕΗ, Ύδρευση, Φ. Αέριο  58

 Κατασκευές 273 8.857

 Εμπόριο 664 16.373

 Ξενοδοχεία, εστιατόρια 199 8.074

 Μεταφορές  1.766

 Τράπεζες  448

 Άλλες δραστηριότητες 41 3.654

 Παροχή υπηρεσιών  4.384

 Οικιακό προσωπικό  397

 ΣΥΝΟΛΟ 4.816 83.989

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 1996

Kαλημέρα, φίλε μου Aριθμέ

9
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Στο κεφάλαιο αυτό συναντήσαμε τον όρο φυσικός αριθμός. Μπορείς να τον εξηγήσεις με δικά 
σου παραδείγματα;

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις:  Σωστό    Λάθος

✒  Tο μηδέν ως ψηφίο δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μονάδες μιας τάξης. ❒ ❒

✒ Aνάμεσα στο 10 και το 40 το ψηφίο 3 εμφανίζεται 5 φορές. ❒ ❒

✒  Oι μονοψήφιοι φυσικοί αριθμοί είναι 9. ❒ ❒

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

10

Φυσικοί αριθμοί
Οι αριθμοί: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., 99, ..., 1000, ... 
λέγονται φυσικοί αριθμοί. 
Κάθε φυσικός αριθμός, εκτός  από το 0, σχη-
ματίζεται από τον προηγούμενό του, με την πρό-
σθεση του αριθμού 1.

Για τη γραφή όλων των φυσικών αριθμών υπάρ-
χουν δέκα ψηφία: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Το ίδιο ψηφίο, ανάλογα με τη θέση του στον αριθ-
μό, δη λώνει μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χι-
λιάδες κ.λπ.

Να γραφεί με ψηφία ο αριθμός επτά εκατομμύρια δεκαπέντε χιλιάδες 
εννιακόσια δύο.

Λύση

Κάθε ψηφίο διαβάζεται ανάλογα με τη θέση του στον αριθμό. Το ψηφίο 
μηδέν (0) δεν διαβάζεται, αλλά γράφεται για να κρατά τα άλλα ψηφία 
στη σωστή τους θέση και δηλώνει ότι λείπουν οι μονάδες της θέσης 
που κατέχει.

Στους αριθμούς που έχουν περισσότερα από τρία ψηφία, για λόγους 
ευκολίας στην ανάγνωση, χωρίζουμε με μία τελεία κάθε τριάδα ψηφίων, 
αρχίζοντας από τις μονάδες (δεξιά). 

Έτσι, θα γράψουμε τον αριθμό 7015902 χρησιμοποιώντας τις τελείες διαχωρισμού: ..................... 

Εφαρμογή 1η

Εφαρμογή 2η
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Μ
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7. 0 1 5. 9 0 2

Τι φανερώνει το ψηφίο 2 στους παρακάτω αριθμούς;

α. 102 β. 1.020 γ. 12.618 δ. 548.281 ε. 32.405.186

Λύση 

α. μονάδες,  β. δεκάδες,  γ. μονάδες χιλιάδων,  δ. εκατοντάδες,  ε. μονάδες εκατομμυρίων

Ο αριθμός 6 έχει επόμενο τον αριθμό 7, ο αριθ-
μός 99 τον αριθμό 100, ο αριθμός 1000 τον αριθ-
μό 1001 κ.ο.κ.

Ο αριθμός 434 σχηματίζεται με τα ψηφία 4 και 3.
Για το σχηματισμό του αριθμού 11, χρησιμο-
ποιήσαμε μόνο το ψηφίο 1.

Πολλές φορές στη ζωή μας χρησιμοποιούμε αριθμούς για να εκφράσουμε ένα πλήθος ή μια σειρά. Λέμε, 
για παράδειγμα, ότι από τους 23 μαθητές της τάξης στη γραμμή ο Γιάννης είναι 1ος. Οι αριθμοί 23 και 1 
ονομάζονται «φυσικοί αριθμοί». 

Παραδείγματα
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Διαβάζω και γράφω δεκαδικούς αριθμούς.
Μαθαίνω την αξία των ψηφίων ενός δεκαδικού αριθμού. 
Κατανοώ τις ιδιότητες των δεκαδικών αριθμών.

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης του 25ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων θέλησαν να 
καταγράψουν το ύψος τους. Μετρήθηκαν λοιπόν και κατέγραψαν στον παρακάτω 
πίνακα τον αριθμό των παιδιών που αντιστοιχούν σε κάθε ύψος.

Πριν από τους αγώνες άρσης βαρών οι αθλητές της ίδιας κατηγορίας 
ζυγίζονται με ακρίβεια γραμμαρίου, ώστε σε περίπτωση ισοπαλίας να 
κερδίζει ο ελαφρύτερος.  

Στο διπλανό σχήμα καταγράφεται το αποτέλεσμα της ζύγισης του αθλη-
τή Πύρρου Δήμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000· η υποδιαστολή 
χωρίζει το ακέραιο από το δεκαδικό μέρος. Συμπλήρωσε στο σχήμα τι 
δηλώνουν οι αριθμοί 0, 6 και 5 στο δεκαδικό μέρος.

●  Προσπαθήστε τώρα να εκφράσετε το αποτέλεσμα της ζύγισης με λόγια. 

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................
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8 4 , 0 6 5

●  Τι αριθμούς χρησιμοποίησαν για να καταγράψουν τις μετρήσεις τους;

●  Επαρκούν οι φυσικοί αριθμοί για να εκφράσουμε μετρήσεις;

●  Μπορείς να συμπληρώσεις την τελευταία σειρά του πίνακα; 

●  Τι αριθμούς χρησιμοποίησες; Γιατί;

  ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

Aριθμοί με... συνοδεία

Kεφάλαιο 2ο Δεκαδικοί αριθμοί

 ΥΨΟΣ ΣΕ 
 ΜΕΤΡΑ 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
 ΠΑΙΔΙΩΝ 1 1 1 1 0 2 2 4 3 3 2 2 0 1

 ΥΨΟΣ ΣΕ 
 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Δραστηριότητα 1η

Δραστηριότητα 2η
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Δεκαδικοί Αριθμοί
Oι δεκαδικοί αριθμοί απο τελούνται από ένα ακέ-
ραιο και ένα δεκαδικό μέρος. Τα δύο μέρη χωρίζο-
νται μεταξύ τους με την υποδιαστολή (,). 
Όπως οι φυσικοί, έτσι και οι δεκαδικοί αριθμοί, 
σχηματίζονται από μονάδες διάφορων τάξεων στο 
ακέραιο και στο δεκαδικό μέρος.

Τόσο στο ακέραιο όσο και στο δεκαδικό μέρος 
κάθε τάξη είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την 
αμέσως επόμενη προς τα δεξιά της.
Η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει, αν προ  - 
σθέσουμε ή διαγράψουμε μηδενικά στο τέλος του.

 

1,72 
 27,39
 384,206

Στους παραπάνω δεκαδικούς αριθμούς το 
ψηφίο 2 έχει διαφορετική αξία, ανάλογα με τη 
θέση που έχει στον αριθμό.

1 δέκατο = 10 εκατοστά
1 εκατοστό = 10 χιλιοστά
 (δείξτε το στον χάρακά σας)
 0,1 = 0,10
 0,01 = 0,010

Να γραφεί με ψηφία ο αριθμός εκατόν δύο και σαράντα πέντε χιλιοστά.
Ονομάστε κάθε ψηφίο, ανάλογα με την αξία θέσης του στον αριθμό.

Λύση
Το δεκαδικό μέρος διαβάζεται με το όνομα της αξίας του τελευταί-
ου ψηφίου. Έτσι σε αυτόν τον αριθμό, αφού γράψουμε το ακέραιο 
μέρος του (102), συνεχίζουμε στο δεκαδικό, γνωρίζοντας ότι το 
ψηφίο 5 πρέπει να μπει στην τρίτη θέση μετά την υποδιαστολή.
Γράφουμε: 102,045.

Μετρήσαμε το μήκος τριών τύπων μπαταριών και βρήκαμε τα εξής αποτελέσματα:
α) τύπος D: 6,2 εκατοστά, β) τύπος ΑΑΑ: 4,4 εκατοστά, γ)τύπος ΑΑ: 5,1 εκατοστά.
Σημειώστε στην αριθμογραμμή τα σημεία α, β και γ που αντιστοιχούν στις μετρήσεις.
Λύση

Εφαρμογή 1η

Εφαρμογή 2η
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1 0 2 , 0 4 5

Στο κεφάλαιο αυτό συναντήσαμε τον όρο δεκαδικός αριθμός. Μπορείς να τον εξηγή σεις με δικά 
σου παραδείγματα;

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις:  Σωστό    Λάθος

✒  Μετά  την υποδιαστολή γράφεται το ακέραιο μέρος. ❒ ❒

✒ Τα εκατοστά γράφονται στη δεύτερη θέση μετά την υποδιαστολή. ❒ ❒

✒  Το 1 δέκατο της ακέραιης μονάδας είναι ίσο με 10 χιλιοστά της ίδιας  ❒ ❒ 
ακέραιης μονάδας. 

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

Μέσα από τις προηγούμενες δραστηριότητες διαπιστώσαμε ότι οι φυσικοί αριθμοί δεν αρκούν για να εκ-
φράσουμε κάποιες μετρήσεις με ακρίβεια. Έτσι, χρησιμοποιούμε ένα άλλο είδος αριθμών που ονομάζονται 
«δεκαδικοί αριθμοί».

Παραδείγματα
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Κατανοώ την ανάγκη μετατροπής των αριθμών από τη μία μορφή στην άλλη.
Μετατρέπω τους δεκαδικούς αριθμούς σε κλάσματα.
Μετατρέπω τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς.

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νιγρίτας επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο στο 
Δίον. Κατά την επιστροφή θέλησαν να καταγράψουν την απόσταση από το σχολείο τους. Ζήτησαν λοιπόν 
από τον οδηγό να «μηδενίσει» τον μετρητή του λεωφορείου. Το λεωφορείο κατά την επιστροφή άφησε 
τους μαθητές στην πλατεία του χωριού που απέχει          του χιλιομέτρου από το σχολείο τους. 

Η ένδειξη του μετρητή φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 

Ο δάσκαλος εξήγησε στα παιδιά ότι η απόσταση δεν ήταν 2.535 αλλά 253,5 
χιλιόμετρα, επειδή το κόκκινο ψηφίο δεν μετρά χιλιόμετρα αλλά δέκατα 
του χιλιομέτρου. 

●  Αφού τα αριθμητικά δεδομένα είναι διαφορετικής μορφής, τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά για να υπο-
λογίσουν πόσο απέχει το Δίον από το σχολείο τους;

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

3
10

Για να φτιάξουν ένα γλυκό στο ολοήμερο τμήμα, τα παιδιά ζύγισαν 0,2 κιλά 
σοκολάτας. Κατόπιν έβαλαν να λιώσει σε ένα δοχείο / δοσομετρητή του 1 κι-
λού. Χρωματίστε το διπλανό σχήμα μέχρι την  ένδειξη έως την οποία ανέβηκε 
η στάθμη της λιωμένης σοκολάτας.

● Τοποθετήσετε τα κλάσματα των ενδείξεων του δοσομετρητή στην παρακάτω αριθμογραμμή.

● Διατυπώστε έναν κανόνα για τη μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα.

  .............................................................................................................................................................. 

  ..............................................................................................................................................................

Oι αριθμοί αλλάζουν εμφάνιση

Kεφάλαιο 3ο Mετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

Δραστηριότητα 1η

Δραστηριότητα 2η

13
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Πώς θα γραφεί ως κλάσμα ο δεκαδικός αριθμός δύο και σαράντα πέντε εκατοστά;

Λύση
Ο αριθμός 2,45 γράφεται στη θέση του αριθμητή, χωρίς την υποδιαστολή, ενώ στη 
θέση του παρονομαστή γράφεται η μονάδα (1) με δύο μηδενικά (00), δηλαδή το 100.
Έτσι έχουμε: 2,45 =             . 

Εφαρμογή 1η

Εφαρμογή 2η

Μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά 
κλάσματα και αντίστροφα

Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι δυνατό να γραφούν ως 
δεκαδικά κλάσματα και τα δεκαδικά κλάσματα ως 
δεκαδικοί αριθμοί. 

Για να γράψουμε έναν δεκαδικό αριθμό ως κλά-
σμα, γράφουμε όλο τον αριθμό, χωρίς την υποδι-
αστολή, στη θέση του αριθμητή και στη θέση του 
παρονομαστή γράφουμε τον αριθμό  1 με τόσα μη-
δενικά όσα ήταν τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού.

Για να γράψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα ως δεκα-
δικό αριθμό, γράφουμε μόνο τον αριθμητή του και 
χωρίζουμε με υποδιαστολή τόσα δεκαδικά ψηφία, 
όσα μηδενικά είχε ο παρονομαστής. 

Ο αριθμός 0,5 μπορεί να γραφεί ως         .

Ο αριθμός           μπορεί να γραφεί ως 0,8.

Ο αριθμός 1,5 γίνεται: 15 αριθμητής, με

παρονομαστή το 10, δηλαδή          ή 1         .

Ο αριθμός           γράφεται ως 0,8. 
8
10

8
10

5
10

15
10

5
10

Αν αφαιρέσουμε από τον δεκαδικό αριθμό 55,70  τον αριθμό   
ποιος αριθμός θα προκύψει;
Λύση 
Ο αριθμός           γράφεται ως δεκαδικός: 0,25. 

Αφαιρούμε τώρα από το 55,70 το 0,25 
55,70 - 0,25 = .................

Απάντηση: Θα προκύψει ο αριθμός .................

25
100

25
100

Στο κεφάλαιο αυτό μελετήσαμε τη διαδικασία της μετατροπής δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά 
κλάσματα και αντίστροφα. Εξήγησε με παραδείγματα τη διαδικασία αυτή.

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις: Σωστό Λάθος

✒ Κάτι που κοστίζει  30 λεπτά, κοστίζει           του €. ❒  ❒

✒  Για να μετατρέψουμε έναν δεκαδικό αριθμό σε κλάσμα, αρκεί να  βάλουμε 
το 10 στη θέση του παρονομαστή. ❒ ❒

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

30
100

Κάνοντας τις προηγούμενες δραστηριότητες διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές χρειάζεται να γράψουμε 
τα δεκαδικά κλάσματα ως δεκαδικούς αριθμούς και αντίστροφα.

Παραδείγματα
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Συγκρίνω φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς.
Χρησιμοποιώ τα σύμβολα > και <.
Διατάσσω  τους φυσικούς και τους δεκαδικούς αριθμούς  κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
Παριστάνω τους αριθμούς με σημεία πάνω σε μια ευθεία.

Το παιχνίδι «Υπερατού» παίζεται με κάρτες 
που έχουν φωτογραφίες και πίνακες με τα 
χαρα κτηριστικά αυτοκινήτων, σκαφών, αε-
ροπλάνων κ.λπ. 
Οι δύο παίκτες ανακατεύουν τις κάρτες και 
παίρνουν από μισές. Ο πρώτος παίκτης δια-
λέγει από την 1η κάρτα του εκείνο το χαρα-
κτηριστικό που πι στεύει ότι  υπερτερεί από 
το αντίστοιχο στην κάρτα του αντιπάλου. 
Λέ ει το χαρα κτη ρι στικό με την τιμή στον 
αντί παλο και, αν υπερι σχύει, τότε ο αντί-
παλος του δίνει την κάρτα του. Το παιχνίδι 
συνε χίζεται μέ χρι να τελειώσουν όλες οι 
κάρτες κάποιου παίκτη.

●  Τι θα διάλεγες να πεις αν είχες την κάρτα Γ1, χωρίς να γνωρίζεις τι έχει ο αντίπαλος;

●  Ανάμεσα στα δύο σκάφη αυτό με τη μεγαλύτερη ισχύ είναι και το πιο γρήγορο;

●  Με τη σύγκριση μπορούμε να βρούμε ποιο σκάφος είναι το πιο γρήγορο, το πιο δυνατό και το πιο βαρύ. 
Μπορούμε όμως να βρούμε ποιο υπερτερεί σε όλα;

Ενώ στον χάρτη η Σύρος φαίνεται να βρίσκεται στο κέντρο των νησιών, 
οι αποστάσεις ανάμεσα στα λιμάνια διαφέρουν, όπως φαίνεται και στον 
πίνακα.

●  Ποιο είναι το πιο μακρινό και ποιο το πιο κοντινό νησί, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του πίνακα; ..........................................................................

● Η Σέριφος ή η Κύθνος φαίνεται να είναι πιο κοντά στη Σύρο στον χάρτη; 

● Αφού εξετάσετε τα στοιχεία του πίνακα, απαντήστε στο ίδιο ερώτημα.

● Διατάξτε τα λιμάνια από το κοντινότερο προς το πιο μακρινό: 

  ............................................................................................................

  ............................................................................................................

      «Yπερατού»

 «Oι αποστάσεις στις Kυκλάδες»

Oι αριθμοί αναμετριούνται

Kεφάλαιο 4ο Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

OI AΠOΣTAΣEIΣ (ΣE MIΛIA) TΩN ΓYPΩ NHΣIΩN AΠO TO ΛIMANI THΣ ΣYPOY

 Πάρος Νάξος Κύθνος Τήνος Μύκονος Σίφνος Σέριφος Κέα Άνδρος 

 25,2 30,3 40,5 12,2 19,1 41,3 37,5 33,8 51,2

Δραστηριότητα 1η

Δραστηριότητα 2η
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Ένα έτοιμο τοστ στοιχίζει 1,10 €. Για να το φτιάξουμε μόνοι μας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα 
εξής υλικά: ψωμί που κοστίζει 0,20 €, σαλάμι που κοστίζει 0,23 € και κασέρι που κοστίζει 0,18 €. 
Σε ποια περίπτωση μας στοιχίζει το τοστ περισσότερο;

Λύση
Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα ποσά που πληρώνουμε στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να 
βρούμε πόσο πληρώνουμε για όλα τα υλικά όταν το φτιάχνουμε μόνοι μας.
Έτσι έχουμε: 0,20 + 0,23 + 0,18 = .....................
Επομένως, πληρώνουμε περισσότερο όταν το αγοράζουμε έτοιμο, αφού 1,10 > ..........

Αν τα σημεία Α και Β πάνω στην αριθμογραμμή αντιστοιχούν στους αριθμούς 2 και 6, σε ποιον αριθμό 
αντιστοιχεί το μέσο του τμήματος ΑΒ;

Λύση
Η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β είναι 4 μονάδες. Το μέσο τους απέχει 2 μονάδες από το 
καθένα. Το ζητούμενο σημείο απέχει από το Α δύο (2) μονάδες, προσθέτουμε και τις 2 μονάδες που 
απέχει το σημείο Α από το μηδέν και βρίσκουμε: 2 + 2 = 4.
Άρα το μέσο του τμήματος ΑΒ αντιστοιχεί στον αριθμό ...........  της αριθμογραμμής.

Οι προηγούμενες δραστηριότητες μας βοηθούν να διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές χρειάζεται να συ-
γκρίνουμε φυσικούς ή δεκαδικούς αριθμούς μεταξύ τους.

Εφαρμογή 1η

Εφαρμογή 2η

Στο κεφάλαιο αυτό συναντήσαμε τους όρους σύγκριση, μεγαλύτερος, μικρότερος, διάταξη αριθμών 
και αριθμογραμμή. Εξήγησε με παραδείγματα τους όρους αυτούς.

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις:  Σωστό    Λάθος

✒  O αριθμός 2.006 παρεμβάλλεται ανάμεσα στους αριθμούς 2.005 και 2.007 ❒ ❒

✒ 5,014 < 5,041 ❒ ❒

✒  11.100 > 11.001 > 10.101 > 10.110 ❒ ❒

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

Σύγκριση και διάταξη αριθμών

Δύο αριθμοί (φυσικοί ή δεκαδικοί) μπορούν πάντα 
να συγκριθούν μεταξύ τους. 
Το αποτέλεσμα της σύγκρισης εκφράζεται με τα 
σύμβολα <, >, =.

Μπορούμε να διατάξουμε τους αριθμούς, σύμ-
φωνα με το αποτέλεσμα της σύγκρισής τους, από 
τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο (αύξουσα 
σειρά) ή από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο 
(φθίνουσα σειρά).

Η σύγκριση και η διάταξη των αριθμών  μας επι-
τρέπει να παρεμβάλουμε έναν ή περισσότερους 
αριθμούς ανάμεσα σε δύο άλλους.

801 < 811 

1,13 < 1,15

 

2,05 < 3,1 < 3,5

23 > 15 > 9

9 < 23 > 15

1 < .... < 3

 0 1 2 3 

Παραδείγματα

	 ●	 ●	 ●	 ●
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Σε ένα παιχνίδι ντόμινο βρίσκεται στα χέρια σου η διπλανή κάρτα. 
●  Ποιο είναι το άθροισμα των σημείων της; ...........................................................
●  Με πόσους τρόπους μπορούμε να οδηγηθούμε στο άθροισμα;
●  Τι παρατηρείς; .....................................................................................................

Τι παρατηρείς στη δεύτερη κάρτα για το άθροισμα με το 0;

  ............................................................................................................................

  ....................................................................................................

Αν έχεις να προσθέσεις τις δύο αυτές κάρτες μαζί, να περιγράψεις 
τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να το κάνεις:

  .............................................................................................................................................................. 
 
  ..............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................. 

Μια πράξη ή μια ενέργεια που εξουδετερώνει μια άλλη λέγεται αντίστρο-
φή της (π.χ. ανεβαίνω τη σκάλα – κατεβαίνω τη σκάλα).

● Βρείτε άλλες αντίστροφες πράξεις ή ενέργειες.

  .............................................................................................................

  .............................................................................................................

Αν από τον αριθμό 26 αφαιρέσουμε τον αριθμό 8 βρίσκουμε 18. Πώς από 
τον αριθμό 18 μπορούμε να ξαναβρούμε το 26;
Σημειώστε με ισότητες αυτές τις πράξεις.

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

● Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε για τις πράξεις πρόσθεση και αφαίρεση;

  .............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

Προσθέσεις και αφαιρέσεις

Kεφάλαιο 5ο Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Προσθέτω και αφαιρώ φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς.
Χρησιμοποιώ τις ιδιότητες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.
Αναγνωρίζω ότι η αφαίρεση είναι αντίθετη πράξη της πρόσθεσης.

Δραστηριότητα 1η

Δραστηριότητα 2η
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Η Φωτεινή μάζεψε 18,85 €. Πόσα χρήματα πρέπει να προσθέσει ακόμα στις 
οικονομίες της, ώστε να συγκεντρώσει 35,60 € και να αγοράσει μια συσκευή 
DVD για τον υπολογιστή της;

Λύση - Απάντηση
Τα χρήματα που χρειάζεται να συγκεντρώσει θα είναι τόσα ώστε αν προστεθούν 
στο αρχικό ποσό, το άθροισμα να είναι ίσο με 35,60 €.
Δηλαδή 18,85 + άγνωστο ποσό = 35,60 €.
Ξέροντας ότι η αφαίρεση είναι πράξη αντίστροφη της πρόσθεσης, λύνω το 
πρόβλημα κάνοντας την πράξη: 35,60 - 18,85 = ............... €

Υπολογίστε με τον νου το άθροισμα 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1= ....
Λύση
Παρατήρησε δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους υπολογίζεται το άθροισμα:

Oι προηγούμενες δραστηριότητες μας οδηγούν στα εξής συμπεράσματα:

Εφαρμογή 1η

Εφαρμογή 2η

Πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών
Αν αλλάξουμε τη σειρά των προσθετέων, 
δεν αλλάζει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης  
(αντι μεταθετική ιδιότητα).

Σε μια πρόσθεση πολλών αριθμών, προσθέτου-
με πρώτα τους δύο και μετά στο άθροισμά τους 
τον τρίτο κ.ο.κ. Αν αλλάξουμε τα ζευγάρια των 
προ σθε τέων, το αποτέλεσμα της πρόσθεσης δεν 
αλλάζει (προσεταιριστική ιδιότητα).

Η αφαίρεση είναι πράξη αντίστροφη της πρό-
σθεσης. Σε κάθε αφαίρεση, αν προσθέσουμε τη δι-
αφορά και τον αφαιρετέο, βρίσκουμε τον μειωτέο.

 
προσθετέοι   άθροισμα
 49 + 16 =  65 3,2 + 11,5 = 14,7
 16 + 49 =  65 11,5 + 3,2 = 14,7 

49 + 16 + 14 =  (49 + 16) + 14 =   65 + 14 = 79

49 + 16 + 14 =  49 + (16 + 14) =   49 + 30 = 79

 

 μειωτέος – αφαιρετέος = διαφορά
 693 - 541 = 152 92,5 - 48,2 = 44,3
 152 + 541 = 693 44,3 + 48,2 = 92,5

Παραδείγματα

Στο κεφάλαιο αυτό συναντήσαμε τους όρους αντιμεταθετική ιδιότητα, προσεταιριστική ιδιότητα και 
αντίστροφες πράξεις. Εξήγησε με παραδείγματα τους όρους αυτούς.

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις:  Σωστό    Λάθος

✒  H ισότητα:  74 + 62 + 26 = 100 + 62  είναι σωστή. ❒ ❒

✒ Μπορούμε να κάνουμε αφαίρεση ως δοκιμή της πρόσθεσης. ❒ ❒

✒  Στην αφαίρεση ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα.  ❒ ❒

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

Οι ιδιότητες της πρόσθεσης μας βοηθούν να υπολογίζουμε πιο γρήγορα αθροίσματα με πολλούς αριθμούς. 
Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς γίνονται όπως και στους φυσικούς. Προ-
σθέτουμε ή αφαιρούμε τα ψηφία σύμφωνα με την αξία τους.

Επιλέγω ένα ζευγάρι προσθετέων και βρίσκω το άθροισμά 
τους. Μετά επιλέγω έναν από τους υπόλοιπους προσθετέους 
για να τον κάνω ζευγάρι με το προηγούμενο άθροισμα και 
συνεχίζω έτσι μέχρι να τελειώσουν όλοι οι προσθετέοι. … 

Αλλάζω τη σειρά των προσθετέων ώστε να 
γίνουν ζευγάρια που έχουν άθροισμα το 10. 
Μετά προσθέτω όσους δεν έχουν ζευγάρι. 
Π.χ. (9+1) + (8+2) + (7+3) + (6+4) + 5 = ………
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Ο Πυθαγόρας, ο μεγάλος Έλληνας φιλό σοφος και μαθηματικός, που γεννήθηκε στη Σάμο το 580 π.Χ., ίδρυ-
σε την περίφημη Πυθαγόρειο Φιλο σοφική Σχολή. Με τις μελέτες του βοήθησε στην ανάπτυξη των Μαθη-
ματικών και ιδιαίτερα της Γεωμετρίας.

Ο διπλανός πίνακας είναι επινόηση του Πυ-
θαγόρα για να δείξει πώς υπο λογίζονται 
τα γινόμενα του  πολ λαπλα σια σμού των 
φυσικών αριθμών από το 0 ως το 10. 

●  Συμπλήρωσε τον πίνακα με τα υπόλοιπα 

γινόμενα.

●  Τι παρατηρείς για τις γραμμές και τις 
στήλες του; Αναγνωρίζεις κάποιες σχέ-
σεις;

  .............................................................

  .............................................................

  ...............................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

 

Ο χορηγός της εθνικής ομάδας ποδηλασίας παρέχει  ένα κράνος και μια στολή 
σε κάθε μέλος της ομάδας. Το κράνος στοιχίζει 45,8 € και η στολή 52 €. Η 
ομάδα αποτελείται από 5 άτομα. 

●  Με πόσους τρόπους μπορεί ο χορηγός να υπολογίσει το κόστος της χορη-
γίας;

  ....................................................................................................................

  ....................................................................................................................

  ....................................................................................................................

  ....................................................................................................................

Πολλαπλασιάζω φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς.
Χρησιμοποιώ τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού.
Διαπιστώνω την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού.
Πολλαπλασιάζω με το 10, το 100, το 1000 … και με το 0,1, το 0,01, το 0,001 ...

Οι αριθμοί αναπαράγονται

Kεφάλαιο 6ο Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Δραστηριότητα 1η

Δραστηριότητα 2η
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Πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό (φυσικό ή δεκαδικό)  με το 10,  το  100, το  1.000 ...
Λύση: 
Φυσικοί: Αρκεί να προσθέσω στο τέλος του αριθμού ένα 0 για να μεγαλώσει 10 φορές, δύο 0 για να 
μεγαλώσει 100 φορές, τρία 0 για να μεγαλώσει 1000 φορές  κ.ο.κ.  
 8 . 10 = 80 8 . 100 = 800 8 . 1.000 = 8.000 8 . 10.000 = 80.000
Δεκαδικοί: Θυμάμαι ότι στους δεκαδικούς αριθμούς η αξία κάθε δεκαδικού ψηφίου είναι κατά δέκα 
φορές μεγαλύτερη από την αξία του ψηφίου που βρίσκεται στα δεξιά του. Άρα η μετακίνηση της 
υποδιαστολής μία θέση δεξιά μεγαλώνει τον αριθμό δέκα φορές: 8,255 . 10 = .....,.....

Πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό (φυσικό ή δεκαδικό) με το 0,1 ή το 0,01 ή το 0,001 ...
Λύση: 
Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό με το 1, ο αριθμός δε μεταβάλλεται. Το 0,1 είναι 10 φορές μικρό-
τερο από το 1. Άρα όταν πολλαπλασιάσω τον αριθμό με το 0,1 τότε αυτός μικραίνει 10 φορές. Για 
να μικρύνω έναν αριθμό 10 φορές αρκεί να μετακινήσω την υποδιαστολή μια θέση προς τα αριστερά: 
 935 . 0,1 = 93,5 935 . 0,01 = 9,35 93,5 . 0,01 = 0,935

Οι προηγούμενες δραστηριότητες μας βοηθούν  να καταλήξουμε στα παρακάτω συμπεράσματα:

Εφαρμογή 1η

Εφαρμογή 2η

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών 
αριθμών
Στον πολλαπλασιασμό, αν αλλάξουμε τη σειρά των 
παραγόντων, δεν αλλάζει το γινόμενο (αντιμε-
ταθετική ιδιότητα).

Για να πολλαπλασιάσουμε τρεις αριθμούς, πολ λα-
πλα σιάζουμε τους δύο μεταξύ τους και μετά το γι-
νόμενό τους με τον τρίτο (προσεταιριστική ιδιότητα).

Για να πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό με άθροισμα 
δύο ή περισσότερων προσθετέων, μπορούμε να 
πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό με κάθε προσθετέο 
και να προσθέσουμε τα επιμέρους γινόμενα (επιμε-
ριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς 
την πρόσθεση)
Η ιδιότητα αυτή ισχύει και ως προς την αφαίρεση.

παράγοντες  γινόμενο
 2 . 8 = 16   ή   8 . 2  = 16
 2,5 . 8,4 = 21 ή    8,4 . 2,5 =  21 

(2 . 3) . 5 = 6 . 5 = 30   ή   2 . (3 . 5) = 2 . 15 = 30
(2,5  . 3) . 4,2 = 7,5 . 4,2 = 31,5   ή 
2,5 . (3 . 4,2) = 2,5 . 12,6 = 31,5

το γινόμενο 20 . (12 + 0,5) 
μπορεί να βρεθεί κι έτσι:
20 . 12 + 20 . 0,5 = 240 + 10 = 250

20 . (12 - 2) = 20 . 12 - 20 . 2 = 240 - 40 = 200

Παραδείγματα

Στο κεφάλαιο αυτό συναντήσαμε τους όρους αντιμεταθετική ιδιότητα, προσεταιριστική ιδιότητα και 
επιμεριστική ιδιότητα στον πολλαπλασιασμό. Εξήγησέ τους με παραδείγματα.

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις:  Σωστό    Λάθος

✒  H ισότητα  35 . 10 . 0 = 350 είναι σωστή. ❒ ❒

✒ Το 5 . 19 + 5 . 6 μπορεί να γίνει 5 . (19 + 6) = 5 . 25 = 125 ❒ ❒

✒ H ισότητα: 0,31 . 0,1 = 0,31 είναι σωστή. ❒ ❒

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

Οι ιδιότητες του πολλαπλασιασμού μας βοηθούν να υπολογίζουμε εύκολα γινόμενα με πολλούς αριθμούς.
Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς γίνεται όπως και στους φυσικούς. Στο γινόμενο τα 
δεκαδικά ψηφία είναι τόσα, όσα ήταν συνολικά τα δεκαδικά ψηφία σε όλους τους παράγοντες.
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Στο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου έφτασαν δύο δέματα με το Β΄ τεύχος του βιβλίου Μαθηματικών, της 
Στ΄ τάξης. Το ένα δέμα έχει 40 βιβλία και το άλλο 80. Η δασκάλα φώναξε 4 παιδιά για να τα μεταφέρουν. 

●  Πώς θα βρουν από πόσα βιβλία θα κουβαλήσει κάθε παιδί;

  .................................................................................................................................................................

●  Με πόσους τρόπους μπορείς να υπολογίσεις το αποτέλεσμα;

  .............................................................................................................

  .............................................................................................................

●   Αν τα κουβαλούσαν 10 παιδιά; 

  ..............................................................................................................................................................

●  Αν διπλασιαστεί ο αριθμός των βιβλίων (120 . 2) και διπλασιαστεί και ο αριθμός των παιδιών (4 . 2) από 
πόσα βιβλία θα κουβαλήσει κάθε παιδί;

  ...........................................................................................................  Τι παρατηρείς; ............................

Στους παρακάτω πολλαπλασιασμούς συμπλήρωσε τους παράγοντες που λείπουν: 

●  Με ποια διαδικασία τούς βρήκες;  ............................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

●   Ποια σχέση διακρίνεις ανάμεσα στη διαίρεση και τον πολλαπλασιασμό;

●   Ποιες διαιρέσεις προκύπτουν από την ισότητα 6 . 8 = 48;

 α)  ..............................................................................................................

 β)  ..............................................................................................................

●   Μπορείς με βάση τα προηγούμενα να εξηγήσεις το αποτέλεσμα 
της διαίρεσης 0 : 4 = 0;

  .................................................................................................................................................................

●   Μπορούμε να διαιρέσουμε έναν αριθμό με το μηδέν;

  .................................................................................................................................................................

 4 . ....... = 36 ....... . 8 = 48 3 . ....... = 63 10 . ....... = 120 ....... . 1000 = 4000 

Δίκαιη μοιρασιά!

Kεφάλαιο 7ο Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Διαιρώ φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς.
Μελετώ τη διαίρεση ενός αριθμού με το 1 ή με τον εαυτό του.
Διαπιστώνω ότι η τέλεια διαίρεση είναι αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού.
Διαιρώ με το 10, το 100, το 1000 … και με το 0,1, το 0,01, το 0,001 …

Δραστηριότητα 1η

Δραστηριότητα 2η
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Διαιρούμε έναν αριθμό (φυσικό ή δεκαδικό)  με 10, το 100, το 1000 ...,
Λύση
Όταν διαιρώ έναν αριθμό με το 10, το 100, το 1000, ..., τότε ο αριθμός μικραίνει κατά 10 
ή 100 ή 1000 ... φορές αντίστοιχα. Αρκεί λοιπόν να μετακινήσω την υποδιαστολή 1 ή 2 
ή 3 ...  θέσεις προς τα αριστερά:   
 8 : 10 = 0,8        8 : 100 = 0,08         8 : 1.000 = 0,008        0,8 : 10 = ......,......

Οι προηγούμενες δραστηριότητες μας βοηθούν  να συμπεράνουμε τα ακόλουθα:

Εφαρμογή 1η

Εφαρμογή 2η

Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
Τέλεια λέγεται η διαίρεση στην οποία το υπόλοιπο είναι 0. 
Όταν το υπόλοιπο είναι διαφορετικό από το 0, η διαίρεση 
λέγεται ατελής.

Η τέλεια διαίρεση είναι πράξη αντίστροφη του πολλαπλα-
σιασμού. 
Σε κάθε διαίρεση ο διαιρετέος είναι ίσος με το γινόμενο του 
διαιρέτη επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο.

Παραδείγματα

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

Κάθε αριθμός, αν διαιρεθεί με το 1, δίνει πηλίκο τον εαυτό του.
Κάθε αριθμός, αν διαιρεθεί με τον εαυτό του, δίνει πηλίκο το 1.

Το 0, με όποιον αριθμό και αν διαιρεθεί, δίνει πηλίκο 0.

Σε κάθε διαίρεση, αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και 
τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό, το πηλίκο δεν αλλάζει.

Διαιρετέος, διαιρέτης, πηλίκο, υπόλοιπο
 12 4  13 4 

 0 3 τέλεια 1 3 ατελής

 4 . 3 = 12

12 : 4 = 3 12 : 3 = 4
 13 = 3 . 4 + 1

12 : 1 = 12 3,5 : 1 = 3,5
12 : 12 = 1 3,5 : 3,5 = 1 

0 : 12 = 0 0 : 3,5 = 0

12 : 3 = 4
(12 . 2) : (3 . 2) = 24 : 6 = 4

Διαιρούμε έναν αριθμό (φυσικό ή δεκαδικό) με το 0,1 ή το 0,01 ή το 0,001 ...,
Λύση
Γνωρίζω ότι το πηλίκο δεν αλλάζει, αν πολλαπλασιάσω τον διαιρετέο και τον διαιρέτη με τον ίδιο 
αριθμό. Για να γίνει εύκολα η διαίρεση μπορώ να μετατρέψω τον διαιρέτη στον αριθμό 1 πολλα-
πλασιάζοντας τον με το 10, το 100, το 1000, ...,
93,5 : 0,1 = (93,5 . 10) : (0,1 . 10) = 935 : 1 = 935
458 : 0,01 = (458 . 100) : (0,01 . 100) = 45800 : 1 = 45.800
Παρατηρώ ότι για να διαιρέσω έναν αριθμό με το 0,1 ή το 0,01 ή το 0,001 ... αρκεί να μετακινήσω 
την υποδιαστολή 1 ή 2 ή 3 ...  θέσεις προς τα δεξιά, σαν να τον πολλαπλασιάζω με το 10, το 100, 
το 1000, ..., αντίστοιχα.

Στο κεφάλαιο αυτό συναντήσαμε τους όρους τέλεια και ατελής διαίρεση, διαίρεση αριθμού με το 1 ή 
με τον εαυτό του. Εξήγησε τους όρους αυτούς με δικά σου παραδείγματα.

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις:  Σωστό    Λάθος

✒  H ισότητα: 10 : 2 = 2 : 10 είναι σωστή. ❒ ❒

✒ Από τη διαίρεση Δ : δ = π  μπορώ να πω ότι ισχύει Δ = δ . π. ❒ ❒

✒  Η διαίρεση και ο πολλαπλασιασμός είναι πράξεις αντίστροφες. ❒ ❒22
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Ο Τοτός πήγε στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς για να αγοράσει κάποια πράγματα έχοντας 
10 €. Αγόρασε 10 τετράδια προς 0,45 € το ένα, 2 ντοσιέ προς 0,80 € το ένα και 1 μπλοκ 
ακουαρέλας προς 1,90 €. Έδωσε το χαρτονόμισμα των 10 €  και πήρε 2 € ρέστα.

●  Κάνοντας με τον νου τις πράξεις υπολογίστε με την ομάδα σας τα χρήματα που ξόδεψε και γράψτε το 
αποτέλεσμα.

 

τετράδια
10 . 0,45

 

+

 

ντοσιέ
2 . 0,80

 

+

 

μπλοκ
1,90  

=

 

Σύνολο

 

Ο Τοτός,  για να είναι σίγουρος, προτίμησε να κάνει  τις πράξεις με τη σειρά στον υπολογιστή  τσέπης που 

είχε: 

●   Ακολούθησε και συ την ίδια λογική και κάνε τις πράξεις με το μολύβι και την ίδια σειρά:

 10 . 0,45 + 2 . 0,80 + 1,90 =  ......................................................................................................................

●   Με ποια σειρά έγιναν οι πράξεις με τον νου; 

  .................................................................................................................................................................

●    Με ποια σειρά έκανες τις πράξεις με το μολύβι στη δεύτερη περίπτωση;

  .................................................................................................................................................................

●    Ποιο αποτέλεσμα είναι σωστό;

  .................................................................................................................................................................

●    Μπορείτε με την ομάδα σας να προτείνετε έναν κανόνα για τη σειρά των πράξεων;

  .................................................................................................................................................................

Ο ζαχαροπλάστης Ανρί, αυτή την εβδομάδα, πούλησε 85 μερίδες μους σοκολάτας 
προς 3,80 € τη μία.  Είχε προετοιμάσει όμως 100 μερίδες που του κόστισαν 2,40 € 
η μερίδα. 

●    Βοήθησε τον  Ανρί να υπολογίσει το κέρδος του για αυτή την εβδομάδα στον πίνακα που ακολουθεί:

 
Έσοδα
85 . 3,8

 

–

 

Έξοδα
100 . 2,4

 

=

 

Kέρδος

 
●    Με ποια σειρά έκανες τις πράξεις; Πρώτα  .................................. μετά  ................................................... 

και τέλος  ................................................... 

●    Μπορούσες να κάνεις τις πράξεις με διαφορετική σειρά;  .................................... γιατί;  ............................. 

 Πού πήγαν τα 90 λεπτά μου;

H σωστή σειρά

Kεφάλαιο 8ο Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

Διαπιστώνω την ανάγκη της προτεραιότητας σε μια σειρά από πράξεις.
Μαθαίνω τη σειρά των πράξεων για τον υπολογισμό της τιμής μιας αριθμητικής παράστασης.
Υπολογίζω την τιμή της αριθμητικής παραστάσης.
Σχηματίζω αριθμητικές παραστάσεις για τη λύση προβλημάτων.

Μαθαίνω τη γλώσσα των αριθμών

Δραστηριότητα 1η

Δραστηριότητα 2η
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Αριθμητικές παραστάσεις
Μια σειρά αριθμών που συνδέονται μεταξύ τους  με τα 
σύμβολα των πράξεων λέγεται αριθμητική παράσταση.

Σε ένα πρόβλημα, όταν θέλουμε να υπολογίσουμε μια 
ποσότητα, πρέπει να κάνουμε κάποιες πράξεις με συ-
γκεκριμένη σειρά. Όλα αυτά μπορούμε να τα εκφρά-
σουμε με μια αριθμητική παράσταση.

Στις αριθμητικές παραστάσεις, οι πράξεις γίνονται από 
τα αριστερά προς τα δεξιά με μια ορισμένη σειρά:
α) πρώτα  πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις και 
β) μετά προσθέσεις και αφαιρέσεις

Αν υπάρχουν παρενθέσεις, κάνουμε πρώτα τις πράξεις 
μέσα στις παρενθέσεις με την ίδια σειρά.

Παραδείγματα

Στο κεφάλαιο αυτό συναντήσαμε τον όρο αριθμητική παράσταση. Εξήγησέ τον με  δικά σου παραδείγματα.

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις:  Σωστό    Λάθος

✒  Μια σειρά αριθμών λέγεται αριθμητική παράσταση. ❒ ❒

✒ Στις αριθμητικές παραστάσεις οι προσθέσεις μπαίνουν σε παρένθεση. ❒ ❒

✒  Δεν μπορώ να κάνω αριθμητική παράσταση χωρίς παρενθέσεις. ❒ ❒

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

45 + 6 + 3,2 + 0,9 + 65
8 . 2,5 + 40 

Αγόρασα 2 παγωτά των 0,90 € το καθένα και 
3 μπουκαλάκια νερό των 0,45 € το καθένα. 
Πόσο πλήρωσα;
Λύση: 2 . 0,90 + 3 . 0,45 = 1,80 + 1,35 = 3,15

15 : 3 . 5 + 3,5 = 5 . 5 + 3,5 = 25 + 3,5 = 28,5
(αφού η διαίρεση και ο πολλαπλασιασμός 
έχουν την ίδια προτεραιότητα, εκτελούμε 
τις πράξεις από αριστερά προς τα δεξιά και 
μετά την πρόσθεση)

(117,6 + 98,4) : (40 - 22) = 216 : 18 = 12

Ο Ανρί για το μους σοκολάτας αγόρασε τα εξής υλικά: 2,5 κιλά σοκολάτα προς 16,8 € το κιλό, 1,25 
κιλά βούτυρο προς 10,2 € το κιλό, 40 αβγά προς 0,65 € το ένα, 1,5 κιλά κρέμα γάλακτος προς 7,5 
€ το κιλό και 1,25 κιλά ζάχαρη προς 3,2 € το κιλό. Υπολόγισε πόσο του κοστίζει κάθε μερίδα, αφού 
με τα υλικά που αγόρασε έφτιαξε 40 μερίδες.
Λύση
Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε πόσο πλήρωσε για την αγορά κάθε υλικού, μετά να προσθέσουμε 
τα ε πι μέρους ποσά και να διαιρέσουμε το συνολικό άθροισμα με το 40 για να βρούμε πόσο κοστίζει 
η 1 μερίδα. 
Για να γίνουν οι προσθέσεις πριν από τη διαίρεση, πρέπει να μπουν σε παρένθεση. Μέσα στην 
παρένθεση η προτεραιότητα των πράξεων αρκεί για να τηρηθεί η σωστή σειρά: 
(2,5 . 16,8 + 1,25 . 10,2 + 40 . 0,65 + 1,5 . 7,5 + 1,25 . 3,2) : 40 = (42 + 12,75 + 26 + 11,25 + 4) : 40 = 
96 : 40 = 2,4 

Απάντηση: Κάθε μερίδα στοιχίζει 2,4 €

Να λύσετε την αριθμητική παράσταση: 25 + 32 : 8 – 5 . 4
Λύση
Γνωρίζουμε ότι αρχίζουμε από αριστερά, πρώτα κάνοντας τις διαιρέσεις 
και τους πολλαπλασιασμούς και μετά τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις: 
25 + 32 : 8 – 5 . 4 = 25 + 4 - 20 = 29 - 20 = 9

Εφαρμογή 1η

Εφαρμογή 2η

Οι προηγούμενες δραστηριότητες μας βοηθούν  να συμπεράνουμε τα εξής:
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Τώρα που «φρεσκάραμε» τις γνώσεις μας για τους φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς και για τις ιδιότη-
τες των πράξεων, και αφού εξασκηθήκαμε με ασκήσεις και προβλήματα για κάθε τομέα ξεχωριστά, ας 
εξασκηθούμε περισσότερο εφαρμόζοντας τις γνώσεις μας σε γενικότερα προβλήματα, όπως είναι αυτά 
που έτσι κι αλλιώς συναντάμε κάθε μέρα.

Το υπερωκεάνιο "Τιτανικός" βυθίστηκε το 1912. Οι επιβάτες του ήταν 1316 άτομα και το πλήρωμά του 885. 
Είχε 20 σωσίβιες λέμβους, η καθεμία από τις οποίες χωρούσε 58 άτομα. Στο ναυάγιο χάθηκαν 1490 άτομα. 
Αν γέμιζαν όλες οι σωσίβιες λέμβοι, πόσο περισσότεροι διασωθέντες θα υπήρχαν;

Αφού διαβάσεις με προσοχή το πρόβλημα, απάντησε στις ερωτήσεις:

●   Ποια είναι τα γνωστά στοιχεία που θα σε βοηθήσουν στη λύση;

 (τι ξέρεις;) ..........................................................................................

  ...........................................................................................................

  ...........................................................................................................

●   Ποια είναι τα άγνωστα στοιχεία του προβλήματος;

 (τι δεν ξέρεις;) ....................................................................................

● Πώς σχετίζονται τα γνωστά με τα άγνωστα στοιχεία;

     ..........................................................................................................

●    Οργάνωσε το σχέδιο λύσης και διάλεξε ποιες πράξεις θα χρησιμο-

ποιήσεις  (+) (-) (:) (.)

 Αρχικά θα κάνω.................................. ώστε να ..................................

  .................................................................................................................................................................

 Στη συνέχεια θα .......................................................................................................................................

 Τέλος .......................................................................................................................................................

●    Κάνε τις πράξεις. (Μπορείς με τον νου ή με χαρτί και μολύβι.)

  .................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

●   Απάντησε στο πρόβλημα.

  .................................................................................................................................................................

●    Έλεγξε αν είναι η απάντηση λογική σύμφωνα με τα δεδομένα.

  .................................................................................................................................................................

Λύνω ένα πρόβλημα ακολουθώντας μια σειρά από βήματα.
Λύνω σύνθετα προβλήματα εφαρμόζοντας τις ιδιότητες και τις 
τεχνικές των  τεσσάρων πράξεων.

Μιλώ τη γλώσσα των αριθμών

Kεφάλαιο 9ο Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

Δραστηριότητα
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