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Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο.
Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά
Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές. Το υλικό
διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Δ’ Δημοτικού - Μαθηματικά
Κεφάλαιο 36: Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 100.000

άσκηση 1η
Γράψε με λέξεις τους αριθμούς.

φύλλο εργασίας

65.982 -> ___________________________________________________________
33.333 -> ___________________________________________________________
98.612 -> ___________________________________________________________
71.309 -> ___________________________________________________________
48.008 -> ___________________________________________________________

άσκηση 2η
Ανάλυσε τους αριθμούς, όπως στο παράδειγμα.

54.985 = (5 x 10.000) + (4 x 1.000) + (9 x 100) + (8 x10) + (5 x 1)
69.234 = _________________________________________________
82.002 = _________________________________________________
32.986 = _________________________________________________
51.945 = _________________________________________________
16.053 = _________________________________________________
22.942 = _________________________________________________

άσκηση 3η
Γράφω τον επόμενο και προηγούμενο αριθμό.

______ 23.999 _______
______ 14.069 _______
______ 94.769 _______
______ 39.999 _______
______ 45.000 _______
______ 86.949 _______

άσκηση 4η
Έχω στο μυαλό μου τον αριθμό 79.800. Ποιος αριθμός θα προκύψει αν… 

αφαιρέσω 5 χιλιάδες; 
προσθέσω 9 εκατοντάδες; 

προσθέσω 9 δεκάδες
αφαιρέσω 2 χιλιάδες; 

αφαιρέσω 5 εκατοντάδες; 
αφαιρέσω 10 χιλιάδες; 

______ 33.642 _______
______ 55.555 _______
______ 99.999 _______
______ 31.999 _______
______ 65.000 _______
______ 70.000 _______

_________  
_________  
_________  
_________  
_________  
_________  
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