


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 1 ΕΝΟΤΗΤΑ :  ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1.000 – ΟΙ  4 ΠΡΑΞΕΙΣ- Γ.ΣΧΗΜΑΤΑ.

Αναλύω τους αριθμούς σε ανάπτυγμα με τη βοήθεια της πρόσθεσης :

459= 400+50+9 . 

Δηλαδή έχω τον αριθμό τετρακόσια πενήντα εννέα . 

Ο αριθμός έχει 3 ψηφία , άρα είναι εκατοντάδα . Οπότε έχω 

  459=400+50+9=4Ε + 5Δ +9Μ =4x100 +5x10 +9x1 .(Ανάλυση του    αριθμού 459) .

  Όπου Ε= εκατοντάδα , Δ= δεκάδα και Μ=μονάδα. 

 Οριζόντια πρόσθεση : 

     3+2=5

 34+24=58     .Προσθέτω ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ + MONAΔΕΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ 

4+4=8                  ΠΡΟΣΟΧΗ!: Αυτό συμβαίνει , όταν δεν έχω κρατούμενο!



 Αριθμοί έως 90.000.

 Οι αριθμοί που είναι τριψήφιοι ονομάζονται εκατοντάδες(Ε) , έχουν πάντα 3 αριθμούς , για παράδειγμα 
ο αριθμός 234 .Έχει 2εκατοντάδες + 3δεκάδες + 4 μονάδες= 2 Ε+ 3Δ + 4Μ =200+30+4.

 Οι αριθμοί με 4 ψηφία ονομάζονται χιλιάδες ή μονάδες χιλιάδες(Χ) ή (Μ.Χ)  , έχουν πάντα 4 αριθμούς , 
για παράδειγμα ο αριθμός 1.234 .Έχει : 1 χιλιάδα +2εκατοντάδες+3δεκάδες+4μονάδες= 1Μ.Χ+2Ε+ 3Δ + 
4Μ= 1.000 + 200+30 + 4.

 Οι αριθμοί που έχουν 5 ψηφία ονομάζονται δεκάδες χιλιάδες (Δ.Χ) ,έχουν πάντα 5 νούμερα , για 
παράδειγμα ο αριθμός : 23.567. Έχει :

2δεκάδες χιλιάδες+3μονάδες χιλιάδες+5εκατοντάδες+6δεκάδες+7μονάδες= 2Δ.Χ +3Μ.Χ +5Ε 
+6Δ+7Μ=20.000+3.000+500+60+7.



Οριζόντια αφαίρεση !
   7-5=2 

 57 – 35 =22 . Αφαιρώ ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ             

    5-3=2                                                                                                     ΜΟΝΑΔΕΣ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Μόνο όταν δεν έχω δανεικό . Πάντα ξεκινάω από το τέλος ( μονάδες) προς την 
αρχή (δεκάδες) . 

    6-6=0                                                Ε   Δ   Μ

3 4 6 – 1 3 6   =  2 1 6                         3   4     6

           4-3=1                                    -   1   3    6   

 3-1=2                                                   2   1   0   



ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ.

 

456+345  =801 . 

     Προσθέτω τριψήφιο με τριψήφιο αριθμό. Ξεκινάω από τις 
Μονάδες μου . Έχω 6+5=11 . Γράφω στο τέλος το 1 , στη θέση 

των Μονάδων και κρατάω το 1 σαν κρατούμενο . Μετά 
συνεχίζω με τις Δεκάδες  5+4=9 και 1 το κρατούμενο μου από 
πριν 9+1=10. Γράφω το 0 στη θέση των Δεκάδων και κρατάω 

1 . Τέλος προσθέτω τις Εκατοντάδες 4+3=7 και 1 το 
κρατούμενο από πριν 7+1=8. Το γράφω στη θέση των 

Εκατοντάδων.



ΚΑΘΕΤΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗ !

6+9=15 ΓΡΑΦΩ ΤΟ 5 ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΩ 1 . 5+8=13 ΚΑΙ 1 
ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ 13+1=14. ΓΡΑΦΩ ΤΟ 4 
ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΩ 1. 
ΤΩΡΑ 3+7=10 ΚΑΙ 1 ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ 

ΑΠΌ ΠΡΙΝ . 10+1=11. ΤΟ ΓΡΑΦΩ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΜΕ ΤΑ 

ΨΗΦΙΑ ΜΟΥ!



ΚΑΘΕΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΟ !
  

      4  16

   4 5 6             ΜΕΙΩΤΕΟΣ   

  -3 4  8           ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ

    10 8           ΔΙΑΦΟΡΑ .

6 ΒΓΑΖΩ 8 ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ! ΓΙΑΤΙ ΤΟ 6<8 . 
ΟΠΟΤΕ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ ΜΙΑ ΔΕΚΑΔΑ 
ΑΠΌ ΤΟ 5 ΚΑΙ ΤΟ 6 ΤΟ ΣΒΗΝΩ ΚΑΙ 
ΓΙΝΕΤΑΙ 16 . ΤΩΡΑ 16-8=8 ΓΙΝΕΤΑΙ . 

ΜΕΤΑ ΤΟ 5 ΓΙΝΕΤΑΙ 4 ΓΙΑΤΙ ΤΟΥ ΠΗΡΑ 
ΜΙΑ ΔΕΚΑΔΑ ΟΠΟΤΕ 4-4=0 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ 

4-3=1. 



ΚΑΘΕΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Β΄ΤΡΟΠΟΣ .
            16  17

       5   6   7   ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ 

      5   8        ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ 

  -  4   7    9 

      0  8    8

7 ΒΓΑΖΩ 9 ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ 7<9 . ΟΠΟΤΕ 
ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ ΜΙΑ ΔΕΚΑΔΑ ΑΠΌ ΤΟ 6 ΚΑΙ 
ΤΟ 7 ΓΙΝΕΤΑΙ 17. ΛΕΩ 17-9=8 ΤΟ ΓΡΑΦΩ 

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΌΤΙ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΑΡΙΘΜΟ. 

ΟΠΟΤΕ ΤΟ 7  ΣΤΙΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 7+1= 8 
ΚΑΙ ΛΕΩ 6 ΒΓΑΖΩ 8 ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΛΙ. 

ΟΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 5 ΚΑΙ 
ΤΟ 6 ΓΙΝΕΤΑΙ 16 . ΤΩΡΑ 16-8=8 ΤΟ ΓΡΑΦΩ 
ΑΠΌ ΚΑΤΩ.ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΠΑΛΙ ΑΠΌ ΚΑΤΩ. 

ΜΕΤΑ ΤΟ 4 ΘΑ ΓΙΝΕΙ 5 ΚΑΙ ΛΕΩ 5-5=0 



ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ

 78x8= (70+8)x8=(70x8)+(8x8)=560+64= 500+60+64=500+124=624 

 34x6=(30+4)x6=(30x6)+(4x6)=180+24=180+20+4=200+4=204

34x23=(30+4)x(20+3)= (30x20)+(30x3)+(4x20)+(4x3)=600+90+80+12

                                      = 600+170+12

                                      = 770+12

                                      =   782 



ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΜΟΙ ΜΕ ΤΟ 10,100,1.000

Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό με το 
10 ,100, 1000 , πολλαπλασιάζω τον αριθμό με 
το 1 και στο αποτέλεσμα γράφω τον αριθμό 
και προσθέτω δίπλα του , όσα μηδενικά έχει 

το 10 , 100, 1000.Δηλαδή ένα , δύο ή τρία 
μηδενικά



Πολλαπλασιασμοί

 20x10=200
 20x100=2.000
 20x1.000=20.000

Πολλαπλασια
σμός 
διψήφιου 
αριθμού με το 
10,100,1000.

 20x2=40
 20x20=400
 20x200=4.000

Πολλαπλασια
σμός αριθμών 
με τη βοήθεια 
των αριθμών 
10,100,1.000

 200x2=400
 200x20=4.000
 2.000x200=400.000

Πολλαπλασιασ
μός αριθμών με 
τη βοήθεια των 
αριθμών 
10,100, 1.000.



 Κάθετος πολλαπλασιασμός .

 

   3 4                            παράγοντας

 x   2                           παράγοντας 

  6 8                          γινόμενο

  Πολλαπλασιάζω πρώτα το 2 x4 =8 το γράφω κάτω από την γραμμή , μετά πολλαπλασιάζω το 
2x3=6 και το γράφω κάτω από την γραμμή , δίπλα στο 8 .Έτσι έχω το γινόμενο μου ίσο με 68 .



 Κάθετος πολλαπλασιασμός.
  3 6                    3+6=9

  x  8   4                      8

 288                     2+8+8= 18 προσθέτω το 1+8=9

Πρώτα πολλαπλασιάζω το 8 με το 6 , 8x6=48  , γράφω το 8 στο γινόμενο και κρατάω 4 . Μετά 
πολλαπλασιάζω το 8 με το 3 , 8x3=24 και 4 που είχα από πριν 24+4=28 . Γράφω το 28 στη θέση 
του γινομένου , δίπλα στο 8 .  

Επαλήθευση με σταυρό :                                              9x8=72 = 7+2=9

                                                                         9            8               

                                                                         9              9             

Πολλαπλασιάζω το 9 με το 8 και μου έχω 72 , προσθέτω τα ψηφία και έχω τώρα 9 . Το γράφω 
από κάτω στον σταυρό. Πρέπει αν προσθέσω τα ψηφία του γινομένου μου 288 να βρω 9 . Αν 
βρω είναι σωστή η πράξη !



 Κάθετος πολλαπλασιασμός.
  4 3 

 x 3 5       1

    215

+129        1

  1.505          

Πολλαπλασιάζω πρώτα το 3x5=15 .Γράφω το 5 κρατάω το 1 . Μετά πολλαπλασιάζω το 5x4=20  και 
1 πριν το κρατούμενο 21, το γράφω ολόκληρο. Πάω από κάτω και πολλαπλασιάζω τώρα το 3 με 
το 3 , 3x3=9 το  γράφω μία θέση πιο μέσα , κάτω από το 1. Έπειτα πολλαπλασιάζω το 3 με το 4 , 
3x4=12 και το γράφω ολόκληρο , δίπλα στο 9 . Τώρα κάνω την πρόσθεση και βρίσκω το γινόμενο 
μου , που είναι ο αριθμός  1.505 ( χίλια πεντακόσια πέντε).



 Γεωμετρικά σχήματα .



 Είδη γωνιών .

                                             

                                                                               Ορθή γωνία .



Διαίρεση αριθμών με το 10,100,1.000.

Διαίρεση διψήφιου με 
10,100,1.000 .

 20:10= 2 .

 Όταν διαιρώ έναν αριθμό διψήφιο , 
τριψήφιο κ.ο.κ με το 10 , 100 ,1.000 
βγάζω τόσα μηδενικά από το 10 , 100, 
1.000΄, όσα έχει ο αριθμός που τα 
διαιρεί . Τώρα έβγαλα ένα μηδενικό , 
γιατί το 10 έχει ένα μηδενικό άρα ένα 
μηδενικό βγάζω κι από το 20, και λέω 
2:1=2.

Διαίρεση τριψήφιου και 
τετραψήφιου με 10, 100, 1.000
 200 : 10 = 20 .

  Βγάζω ένα μηδενικό από το 10 και ένα 
μηδενικό από το 200 .Και κάνω τη διαίρεση 
20:1=20.

 200:100= 2.  

 Εδώ βγάζω δύο μηδενικά από το 100 γιατί 
βλέπω ότι και το 200 έχει δύο μηδενικά , τα 
βγάζω και από το 200 και λέω 2:1=2. 

 2.000:10=200.Ένα μηδενικό από το 10 και 
ένα μηδενικό από το 2.000.



 Δεκαδικοί αριθμοί.
Δεκαδικά κλάσματα

• Το 235,127 το ακέραιο μέρος είναι ο 
αριθμός 235 = 2Ε + 3Δ + 5Μ =2x100 + 

3x10+5x1 και
• Η θέση κάθε ψηφίου σε ένα δεκαδικό 

αριθμό δηλώνει την αξία του.
Το δεκαδικό μέρος 0,127 = 0,100 +0,020 + 

0,007.
Το πρώτο ψηφίο μετά το κόμμα είναι τα 

δέκατα , το δεύτερο είναι τα εκατοστά και το 
τρίτο τα χιλιοστά!



 Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς .

 Για να κάνω πράξεις μεταξύ δεκαδικών αριθμών πρέπει να βάλουμε τους αριθμούς τον έναν κάτω 
από τον άλλον και το κόμμα κάτω από το κόμμα. Δηλαδή οι δεκάδες κάτω από τις δεκάδες , οι 
μονάδες κάτω από τις μονάδες , τα δέκατα κάτω από τα δέκατα και τα εκατοστά κάτω από τα 
εκατοστά κ.ο.κ .

 Αν ένας από τους δύο αριθμούς που προσθέτω ή αφαιρώ δεν έχει δεκαδικό μέρος , τότε το 
μετατρέπω σε δεκαδικό μέρος , βάζοντας κόμμα μετά τον αριθμό μου και βάζω τόσα μηδενικά όσα 
έχει ο άλλος αριθμός . 

Για παράδειγμα : 37- 23,07 . 

Το 37 είναι ακέραιος για να τον κάνω δεκαδικό βάζω κόμμα και προσθέτω μηδενικά όσα είναι τα 
δεκαδικά ψηφία του αριθμού 23 ,07 .Είναι 2 μετά το κόμμα το 0 και το 7 . Οπότε το 37 γίνεται 37,00 .Τώρα 
μπορώ να κάνω την αφαίρεσή μου . 37,00-23,07 .

Δείτε τα διπλανά παραδείγματα:



 Δεκαδικά κλάσματα & δεκαδικοί 
αριθμοί

                       

                                    

 Είναι μια διαίρεση . Φανερώνει το μέρος ενός συνόλου , δηλαδή το   = τρία τέταρτα , 
φανερώνει ότι από ένα σύνολο 4 ίσων μερών παίρνουμε 3 από τα 4 ίσα μέρη.( π.χ έχουμε μια 
τυρόπιτα και την κόβουμε σε 4 ίσα μέρη , εγώ θα πάρω τα 3 κομμάτια από τα 4). Ο αριθμός 3 
του κλάσματος λέγεται αριθμητής και  βρίσκεται πάντα πάνω από τη γραμμή του κλάσματος 
και το 4 λέγεται παρανομαστής , βρίσκεται πάντα κάτω από την γραμμή του κλάσματος . Η 
γραμμή κλάσματος = κλασματική γραμμή.

                                  

               Είναι το κλάσμα που έχει παρανομαστή τους 

                                                                               αριθμούς    10, 100, 1.000 κ.ο.κ 

  

ΚΛΑΣΜΑ

ΔΕΚΑΔΙΚΟ 
ΚΛΑΣΜΑ



 Μετατροπές !

 Μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικό κλάσμα και αντίστροφα: 

Οι δεκαδικοί αριθμοί μπορούν να γραφτούν ως δεκαδικά κλάσματα, αρκεί να 
γράψουμε στον αριθμητή του κλάσματος τον δεκαδικό αριθμό που έχω ,χωρίς 
υποδιαστολή και παρανομαστή το 1 με τόσα μηδενικά όσα είναι τα ψηφία του 
δεκαδικού μετά την υποδιαστολή .

Π.χ  3,234 =   .Γράφω τον δεκαδικό μου ολόκληρο χωρίς 

υποδιαστολή (,) και παρανομαστή γράφω το 1 και μετράω πόσα ψηφία έχω 
μετά την υποδιαστολή (,) .Έχω 3 νούμερα (ψηφία) , άρα παρανομαστή έχω τον 
αριθμό 1.000.

  



 Μετατροπές!

= 0,24 .Έχω το δεκαδικό κλάσμα 24 εκατοστά για 

να το γράψω ως 
δεκαδικό αριθμό , πρέπει να γράψω τον αριθμό 

που βρίσκεται στον αριθμητή στο αποτέλεσμα και 
μετά να μετρήσω τα μηδενικά του αριθμού δίπλα 

από το 1 στον παρανομαστή . Το 100 έχει δυο 
μηδενικά .Οπότε μετράω δύο θέσει από το τέλος 
προς την αρχή του αριθμού 24 .  Δηλαδή : 0,24 

                                    2 θέσεις και βάζω (,)

= 0,24 .Έχω το δεκαδικό κλάσμα 24 εκατοστά για 

να το γράψω ως 
δεκαδικό αριθμό , πρέπει να γράψω τον αριθμό 

που βρίσκεται στον αριθμητή στο αποτέλεσμα και 
μετά να μετρήσω τα μηδενικά του αριθμού δίπλα 

από το 1 στον παρανομαστή . Το 100 έχει δυο 
μηδενικά .Οπότε μετράω δύο θέσει από το τέλος 
προς την αρχή του αριθμού 24 .  Δηλαδή : 0,24 

                                    2 θέσεις και βάζω (,)

 



 Μονάδες μέτρησης του μέτρου .

1χιλίομετρο=1.000μέτρα.
1μέτρο=10δέκατα 

=100εκατοστά=1.000χιλιοστά 
1δέκατο=10εκατοστά=100χιλιοστά.

1εκατοστό=10χιλιοστά. 



 Γράφω με ψηφία .

1δεκάδα 1δέκατο 
5εκατοστά =10,15

10μονάδε 
15εκατοστά=10,1

5

1μονάδα 
358χιλιοστά=1,358

1μονάδα 
358χιλιοστά=1,358 1μονάδα 3 δέκατα 5 

εκατοστά 
8χιλιοστά=1,358

1μονάδα 3 δέκατα 5 
εκατοστά 

8χιλιοστά=1,358



 Μονάδα μέτρησης του βάρους .

Η μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το κιλό ή χιλιόγραμμο.

 1κιλό = 1.000 γραμμάρια .

 1 γραμμάριο = 1:1.000 κιλά = 0,001 κιλά.

 1τόνος = 1.000 κιλά .

 1κιλό= 1:1.000 τόνοι = 0,001 τόνοι .



 Η αξία των μηδενικών 0 στους 
δεκαδικούς αριθμούς.

 Ένας ακέραιος αριθμός μπορεί να γραφτεί σε μορφή δεκαδικού αριθμού , αν του βάλουμε 
υποδιαστολή και όσα μηδενικά θέλουμε .

4= 4,000   

12=12,0000

Αυτά τα μηδενικά που προσθέτω σε έναν ακέραιο αριθμό , για να τον κάνω δεκαδικό δεν έχουν 
αξία , μπορώ να τα παραλείψω. Όπως μπορώ να παραλείψω τα μηδενικά που είναι μπροστά 
από το κόμμα , δηλαδή είναι πρώτα στο ακέραιο μέρος και μετά ακολουθεί ένας αριθμός. 

π.χ  03,34=3,34 το 0 μπροστά από το 3 δεν έχει αξία.

    30,24 το μηδενικό μετά το 3 έχει αξία !



 Σύγκριση δεκαδικών αριθμών.



 Ευρώ 

Το 1E=100 λεπτά .
Τα 50λεπτά=0,50 Ε .
Τα 2 λεπτά=0,02 Ε.

Τα 500λεπτά=5ευρώ.
Τα 123λεπτά=1,23 ευρώ.
Τα 1024λεπτά=10,24ευρώ



 Διαίρεση αριθμών.
 Όταν θέλω να μοιράσω κάτι κάπου , για παράδειγμα να μοιράσω τα λεφτά μου σε 4 παιδιά 

κάνω διαίρεση.

246   6       Λέω ένα ψηφίο έχει δεξιά ο διαιρέτης ένα τονίζω αριστερά 

                   στον Διαιρετέο και λέω το 6 στο 2 χωράει; ‘Όχι  ,γιατί (6>2) .       

-24   41       Οπότε τονίζω και τον δίπλα αριθμό του 2 δηλαδή το 4 και

=  6              λέω το 6 στο 24 χωράει ; Ναι ! Πόσες φορές = 4 , γιατί 

-   6            6x4=24 .Γράφω το 4 κάτω από το 6 (στο πηλίκο) και το 24

= 0         

   

κάτω από το 24 και κάνω αφαίρεση : 24-24=0 . Κατεβάζω και το 6 από τον Διαιρετέο και λέω το 
6 στο 6 πόσες φορές χωράει ; 1 φορά . Γράφω το 1 δίπλα στο 4 και το 6 κάτω από το 6 και 
κάνω αφαίρεση : 6-6=0 . Άρα έχω υπόλοιπο 0 (υ=0) και πηλίκο 41 ( π=41).Η διαίρεση είναι 
τέλεια, γιατί υ=0



 Ευκλείδεια Διαίρεση

 ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ  
Δ

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ 
δ

ΠΗΛΙΚΟ
π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
υ

Δ=δ*π + υ.
Διαιρετέος=διαιρέτης επί 

πηλίκο συν υπόλοιπο.
Ευκλείδεια διαίρεση!



 Μέτρηση της ώρας .

 1ώρα= 60 λεπτά .

 1λεπτό= 60 δευτερόλεπτα.

 1ημέρα=24 ώρες.

 Μισή ώρα = 30 λεπτά . 

Οπότε έχουμε 1 ημέρα =24ώρες=1.444 λεπτά= 86.640 δευτερόλεπτα.

Γιατί 1 ώρα = 60 λεπτά , άρα οι 24 ώρες είναι 24x60=1.444 λεπτά.

Το 1 λεπτό = 60 δευτερόλεπτα , οπότε οι 1.444 ώρες είναι 1.444x60=86.640 δευτερόλεπτα .



 Περίμετρος χωρίου (σχημάτων) με 
χάρακα.

 Περίμετρος : ενός γεωμετρικού σχήματος , ονομάζουμε το άθροισμα του μήκους των 
πλευρών του ( το γύρω γύρω).

 Υπολογίζουμε με τις μονάδες μήκους(μέτρα, δεκατόμετρα , εκατοστά , χιλιοστά…)

Για παράδειγμα :                                      6εκ.

                                  

                                            3εκ.

Π.ορθογωνίου= 6+6+3+3 εκ. ή Π=2x6+2x3=12+6=18 εκ.

Το ορθογώνιο έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες .



 Περίμετρος.

 Την περίμετρο ενός σχήματος την μετράμε με τον χάρακά μας , όταν δεν 
μας δίνουν τις μονάδες των πλευρών του σχήματος !



 Επαναληπτικές ασκήσεις .

1) Να αναλύσετε τους παρακάτω αριθμούς σε ανάπτυγμα όπως το 
παράδειγμα :

456= 4 Ε + 5 Δ + 6 Μ=4x100 + 5x10 + 6x1=400 + 50 + 6.

α) 1.234 β) 12.230 γ) 234 δ) 23.046 ε) 123 στ) 993.

2) Να γράψετε τους αριθμούς με γράμματα .

11.234=

2.234=

634=

98.236=

22.345=



 Επαναληπτικές ασκήσεις.

3) Γράψτε τους αριθμούς με ψηφία :

Πέντε χιλιάδες εκατό =

Δεκαεφτά χιλιάδες τριακόσια τρία=

Είκοσι εφτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα=

Εφτακόσια ογδόντα εννιά =

Έξι χιλιάδες δύο= 

Είκοσι χιλιάδες τρία = 

Δύο χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα ένα =



 Επαναληπτικές ασκήσεις .
4) Κάνω τις πράξεις με νοερούς υπολογισμούς :

234-123=

1.230-1.030=

987-234=

2.567-2.057=

5) Κάνω τις πράξεις με νοερούς υπολογισμούς :

234+236=

1.250+350=

2.060+1.240=

12.237+243=



 Επαναληπτικές ασκήσεις .
6) Κάνω κάθετα τις πράξεις : 

α) 234+349 β)1.234+1.238 γ)10.234+2.989 δ) 20.345+14.098 

ε)12.089- 2.098 στ)2.098-1.998 ζ) 13.890-13.781 η) 1.097-999

7) Κάνω τους πολλαπλασιασμούς οριζόντια :

 α) 23x4=

 β) 15x8=

γ) 29x6=

δ) 25x3=

ε) 12x23=

στ) 14x28=

ζ) 76x23=



 Επαναληπτικές ασκήσεις.

8) Κάνω τους πολλαπλασιασμούς κάθετα και τους επαληθεύω :

α) 23x7  β) 78x9  γ) 29x6 δ) 67x34 ε) 98x65 στ) 68x25 

9) Κάνω τις διαιρέσεις οριζόντια με αιτιολόγηση :

α) 54:6 β)36:9  γ)36:6 δ) 110:11 ε)25:5 στ)81:9 ζ)64:8 η) 63:7 θ)27:3 ι)56:8 κ)24:4 
λ) 28:7 

10) Κάνω τις διαιρέσεις οριζόντια με περίσσευμα και αιτιολόγηση :

α)36:5 β)27:8 γ) 40:6 δ)81:8 ε) 92:9 στ) 16:7 η)56:9 θ)63:10 



 Επαναληπτικές ασκήσεις .

11) Κάνω τις διαιρέσεις κάθετα και γράφω τον τύπο της ευκλείδειας διαίρεσης για κάθε 
διαίρεση:

α) 123:3 β)92:2 γ)48:4 δ)234:7 ε)87:5 στ)343:9 ζ)765:5 η)128:4 

Επίσης να γράψετε αν η διαίρεση είναι τέλεια ή όχι .

12)Κάνω τους πολλαπλασιασμούς οριζόντια :

23x100=

240x100=

34x1.000=

287x10=

234x100=

20x20=

40x4=

70x30=

90x9=

80x3=

60x50=



 Επαναληπτικές ασκήσεις .

13)Κάνω τις διαιρέσεις οριζόντια :

230:10=

13.000:100=

2.000:1.000=

34.000:100=

8.900:10=

14) Μετατρέπω τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα :

0,234=

0,007=

0,12=

0,068=

0,7=



 Επαναληπτικές ασκήσεις .

15) Να γράψετε με γράμματα τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς όπως το παράδειγμα :

1,203 = 1 μονάδα και 2 δέκατα και 3 χιλιοστά ή 1 μονάδα και 203χιλιοστά ή 1.203 χιλιοστά.

α) 0,23 β)12,23 γ) 123,234 δ)0,987 ε)23,2 στ)1,034 ζ)12,08 η)0,230

16) Να κυκλώσετε σε ποιους από τους παρακάτω αριθμούς τα 0 περισσεύουν 
( παραλείπονται).

α)0,05   β)10,000   γ)2.020 δ)30 ε)2,020 στ)1,205 ζ) 12,0230 η)03,34 θ)20,90 



 Επαναληπτικές ασκήσεις .

17) Να κάνετε κάθετα τις πράξεις :

α)12+0,023 β)23,09+12 γ) 123,23+9,987 δ) 123-23,56 ε)78-6,2 στ)24,07-12,452 

18) Να γράψεις τα κλάσματα :

Τρία τέταρτα =

Πέντε έκτα=

Δύο έβδομα=

Δεκαπέντε εικοστά=

Δεκατρία δεύτερα=



 Επαναληπτικές ασκήσεις.
19) Να μετατρέψετε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς:

 = 

 =

=

 

=

=     

  



 Επαναληπτικές ασκήσεις .

20) Συγκρίνω τους δεκαδικούς αριθμούς ( <,=,>) :

 α)3,09_3,90  β) 13,10_13,010 γ) 23,45_23,54 δ) 2_2,000 ε)123,45_123,400 
στ)200,23_203,23 ζ)10,23_10,32 η) 100_100,02

21) Κάνω σωστά τις μετατροπές στις μονάδες του μέτρου (μ):

5μ.=__ δεκ.=__εκ.= __χιλ.

12μ.=__δεκ.=__εκ.=__χιλ.

130μ.=__δεκ=__εκ.=__χιλ.

0,8μ.=__δεκ.=__εκ.=__χιλ.

1,3μ.=__δεκ.=__εκ.=__χιλ. 



 Επαναληπτικές ασκήσεις .

22) Να βρείτε τον επόμενο και τον προηγούμενο των παρακάτω αριθμών :

α) ___<3.900<___ β) ____<13.000<____ γ) ____<2.100<____

δ)____<1.000<____ ε) ____<9.990<____ στ) ____<3.300<___

23) Να κάνετε σωστά τις μετατροπές  :

10κιλ.=___ γραμμ. 

0,730κιλ.=___γραμμ.

1,23κιλ.=___γραμμ.

2τόνοι=___κιλ.

1,3τόνοι=___κιλ.



 Επαναληπτικές ασκήσεις .

24) Να κάνετε σωστά τις μετατροπές :

10λεπτά=___δευτερόλεπτα 

2 ώρες=____λεπτά =____δευτερόλεπτα.

10ώρες=___λεπτά=____δευτερόλεπτα.

2 ημέρες=___ώρες.

1 εβδομάδα=___ημέρες =____ώρες.

1χρόνος =___ μήνες =____ημέρες.

30λεπτά=____δευτερόλεπτα.



 Επαναληπτικές ασκήσεις.
25)Να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο με πλευρά 5 εκ. και να βρείτε την περίμετρό του. 

(Θυμάμαι το τετράγωνο έχει όλες τις πλευρές του ίσες).

26) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο που η μία του πλευρά είναι 3εκ. Και η άλλη 5 εκ. 

(Θυμάμαι ότι το ορθογώνιο έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες.)



 Επαναληπτικές ασκήσεις.
 27) Να βρείτε την περίμετρο των παρακάτω σχημάτων με τη βοήθεια του χάρακα :

 



 Επαναληπτικές ασκήσεις.

28) Να μετατρέψετε σωστά :

1ευρώ=__ λεπτά 

3ευρώ=__λεπτά

10ευρώ=__λεπτά 

0,50 ευρώ=___λεπτά

0,03ευρώ=___λεπτά

123ευρώ=___λεπτά

0,91 ευρώ=__λεπτά 



 Επαναληπτικές ασκήσεις.

29) Ο Νίκος ζυγίζει 56,7 κιλά και η αδερφή του η Μαρία ζυγίζει 5,92 κιλά λιγότερα από τον Νίκο. 
Πόσα κιλά είναι η Μαρία; Πόσα κιλά ζυγίζουν και τα δύο αδέρφια μαζί;

30) Ο Κώστας έχει δύο χαρτονομίσματα των 50ευρώ στο πορτοφόλι του , θέλει να αγοράσει 
μία φωτογραφική μηχανή που κοστίζει 45,2 ευρώ και ηχεία που κοστίζουν 39,6 ευρώ. Πόσο 
κοστίζουν μαζί τα πράγματα που θέλει να αγοράσει; Θα του φτάσουν τα χρήματα , αν ναι 
πόσα θα του περισσέψουν; 

31) Η Αννέτα έχει 26 ευρώ ο Πέτρος έχει τα διπλάσια από την Αννέτα και  ο Ηλίας έχει τριπλάσια 
από τον Πέτρο. Πόσα χρήματα έχει ο Πέτρος ; Πόσα χρήματα έχει ο Ηλίας ; Πόσα χρήματα 
έχουν και τα τρία παιδιά μαζί ; 



 Επαναληπτικές ασκήσεις.

32) Ο Θανάσης έχει ύψος 1,78 μέτρα η Ιουλία έχει ύψος 1,56 και η Μαρία είναι 
70εκ. πιο κοντή από την Ιουλία. Πόσο ύψος έχει η Μαρία ; Πόσο ύψος έχουν και 
τα τρία παιδιά μαζί; 

33)Ένα τετράγωνο έχει περίμετρο 24 εκ. Πόσο είναι η μία πλευρά του τετραγώνου; 



 Επαναληπτικές ασκήσεις.

2.400

30.00-___
80x__

600x__
1.230+__

34)Φτάσε τον στόχο



 Επαναληπτικές ασκήσεις.

35) Ο Κώστας έφτιαξε 20 κιλά μέλι. Θέλει να το μοιράσει σε 10 κιβώτια .Πόσα 
κιλά μέλι χωράει σε κάθε κιβώτιο ;

36) Η μία κότα έχει 2 πόδια , πόσα πόδια έχουν οι 13 κότες; 

37) Η Μαίρη περπάτησε 70 μέτρα από το σπίτι της . Ο Νίκος 70 εκατοστά 
περισσότερα από την Μαίρη . Πόσο περπάτησε ο Νίκος;

38)Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες και πόσες ώρες; 



 Επαναληπτικές ασκήσεις.

39) Ένας φούρναρης ζύμωσε 59 κιλά ψωμί .Την πρώτη μέρα πούλησε τα 12 
κιλά , την δεύτερη μέρα τα 6 κιλά περισσότερα από την πρώτη και την τρίτη 
μέρα το υπόλοιπο. Πόσα κιλά ψωμί πούλησε την δεύτερη και πόσο την τρίτη 
μέρα;

40) Ένας μανάβης πουλάει την ημέρα 50 κιλά φρούτα και 60 κιλά λαχανικά . 
Πόσα κιλά φρούτα θα πουλήσει τον έναν μήνα και πόσα λαχανικά; Πόσα είναι 
συνολικά τα φρούτα και τα λαχανικά που πουλάει το μήνα ;
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