ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
.
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ»
Γ. Καξγησηάθεο Α. Μαξαγθνύ
Ν. Μπειίηζνπ Β. νθνύ

Μαθηματικά

Β΄ Γεκνηηθνύ

β΄ ηεύρνο.

Σόκνο 2νο

Μαζεκαηηθά
Β΄ Γεκνηηθνύ
β΄ ηεύρνο
Σόκνο 2νο

Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 /
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:
«Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ
εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ
Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηηνύηνπ
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ
βηβιίσλ θαη παξαγσγή
ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην
Γεµνηηθό θαη ην Nεπηαγσγείν»
Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Σύπαο
Mόληµνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδ. Ηλζηηη.
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ
Mόληµνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδ. Ηλζηηη.
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από
ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη
25% από εζληθνύο πόξνπο.

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Γηώξγνο Καξγησηάθεο,
Εκπαιδεςηικόρ
Αιεμάλδξα Μαξαγθνύ,
Εκπαιδεςηικόρ
Ναηάζζα Μπειίηζνπ,
Εκπαιδεςηικόρ
Βαζηιηθή νθνύ, Εκπαιδεςηικόρ
ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ
Μαξία Νηθνιαθάθε, Λέκηοπαρ ηος
Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ
ηέθαλνο Παπαζηεξγηόπνπινο,
Σσολικόρ Σύμβοςλορ
Μηραήι θαινρσξίηεο,
Εκπαιδεςηικόρ
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ
νθία Σνπιηάηνπ,
Σκιηζογπάθορ - Εικονογπάθορ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
Ο αλάδνρνο ηεο ζπγγξαθήο

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ
Γεώξγηνο Σύπαο, Μόνιμορ
Πάπεδπορ ηος Παιδ.Ινζηιηούηος
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Ησάλλεο Εηάξαγθαο, Εκπαιδεςηικόρ
ΔΞΩΦΤΛΛΟ
πύξνο Βεξύθηνο,
Εικαζηικόρ Καλλιηέσνηρ
ΠΡΟΔΚΣΤΠΩΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ.
Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε
από ηελ Οκάδα αλάπηπμεο
ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
πξνζβάζηκνπ από ακβιύσπεο
καζεηέο, ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη
Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ
εθπαηδεπηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ
γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο –
Οξηδόληηα Πξάμε»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ & ΔΚΓΟΔΩΝ
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ»
Γηώξγνο Καξγησηάθεο
Αιεμάλδξα Μαξαγθνύ
Ναηάζζα Μπειίηζνπ
Βαζηιηθή νθνύ
ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ:
ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΣΑΚΖ

Μαζεκαηηθά
Β΄ Γεκνηηθνύ
β΄ ηεύρνο
Σόκνο 2νο

Γνυζηικέρ πεπιοσέρ
αξηζκνί
αξηζκνί θαη πξάμεηο
γεσκεηξία
κεηξήζεηο
ζηαηηζηηθή
κνηίβα
πξόβιεκα
Δπαλαιεπηηθά
Γελ είπακε πσο νη γλσζηηθέο
πεξηνρέο δελ είλαη γηα παηρλίδη!

7ν

Δπαλαιεπηηθό
Κεθάιαηα 41-44
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Γξάθσ έλα δπν πξάγκαηα πνπ ζηα
θεθάιαηα 41 έσο 44:
 Μνπ άξεζαλ
……………………………………………
……………………………………………
 Με δπζθόιεςαλ
……………………………………………
……………………………………………
 Έκαζα θαιά:
……………………………………………
……………………………………………

Εμπέδυζη - επέκηαζη ηυν γνώζευν
και δεξιοηήηυν πος διδάσηηκαν ζηην
ενόηηηα.
εθηά 7 / 44

πκπιεξώλσ ηηο εξγαζίεο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηεο
καο δπζθόιεςαλ θαη γηαηί.
1. Οη ηξηςήθηνη αξηζκνί..
 Φηηάρλσ ηξεηο αξηζκνύο πνπ
έρνπλ δύν ίδηα ςεθία.
 Με ςεθία:
α) ......
β) ......

γ) ......

 Με άβαθα:

ΔΓΜ

ΔΓΜ

ΔΓΜ

 Με ιέμεηο:
α) ...........................................…
β) ...........................................…
γ) ...........................................…
νρηώ 8 / 44

Ο δηπιαλόο κνπ θηηάρλεη
έλαλ αξηζκό κεγαιύηεξν από
ηνπο δηθνύο κνπ αξηζκνύο.
 Με ςεθία:
α) ...............

 Με άβαθα:

 Με ιέμεηο:
ΔΓΜ
..............................................
 Βξίζθσ ηνλ κεγαιύηεξν ηξηςήθην
αξηζκό.
 Με ςεθία:
α) ...............

 Με άβαθα:

ΔΓΜ
 Με ιέμεηο:
..............................................
 Βάδσ ζε ζεηξά όινπο ηνπο
αξηζκνύο πνπ θηηάμακε, από ηνλ
κεγαιύηεξν ζηνλ κηθξόηεξν:
ελλέα 9 / 44

...... > ...... > ...... > ...... > ......
2. Γηαρεηξίδνκαη ηξηςήθηνπο
αξηζκνύο.
Βξίζθσ ην ιάζνο θαη μαλαγξάθσ ηηο
αξηζκνζεηξέο:
 20, 120, 220, 330, …...., …...., …....,
…...., …...., …...., …...., 920, ….....
20, 120, ......,
 980, 975, 950, 965, 960, …....,
…...., 945, …...., …...., 930
980, 975, ....,

3. Λύλσ πξνβιήκαηα..
δέθα 10 / 44-45

Έρσ
ραξηνλνκίζκαηα ησλ:

Πόζα
Θέισ λα ραξηνλνκίΣη ξέζηα
αγνζκαηα πξέπεη ζα πάξσ;
ξάζσ:
λα δώζσ;
Εσγξαθίδσ.
Εσγξαθίδσ.

100
220€

50
50

50

20

10

195 €
έληεθα 11 / 45

 Πνηα εγθπθινπαίδεηα είλαη πην
αθξηβή;
389€
415€
Πόζν πεξίπνπ πην αθξηβή;
Τπνινγίδσ:
 Ο παηέξαο ηνπ Γηώξγνπ είλαη
ςαξάο. Αγόξαζε 125 κέηξα ζθνηλί
γηα λα δέλεη ηελ άγθπξα ζηε βάξθα
ηνπ. ήκεξα ην πξσί ζηακάηεζε ηε
βάξθα ζην ζεκείν πνπ είρε βάζνο
530 κέηξα γηα λα ςαξέςεη κε ηνλ
Γηώξγν. Θα θηάζεη ε άγθπξα ζηνλ
βπζό;
Δθηηκώ: …………
Πόζν ζθνηλί ζα ρξεηαδόηαλ
αλ ήζειε ε άγθπξα
λα αθνπκπήζεη ζηνλ βπζό;
δώδεθα 12 / 45

Πεξίπνπ:

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

δεθαηξία 13 / 45

Λύλσ ζύλζεηα
πξνβιήκαηα (γ)

45
ηα ρεηκαδηά

Γξαζηεξηόηεηα – Αλαθάιπςε
Ση ζεκαίλεη «περηζζόηερο από...»
ζηελ θαζεκεξηλή δσή;
ην ρσξηό ηνπ ήθε, νη πεξηζζόηεξνη θάηνηθνη έρνπλ πξόβαηα θαη
θαηζίθηα. Σνλ Ννέκβξην αξρίδνπλ λα
νδεγνύλ ηα θνπάδηα ηνπο ζηα
ρεηκαδηά γηα λα πξνθπιαρηνύλ από
ην θξύν. Θα κείλνπλ πεξίπνπ 4
κήλεο ζηνλ θάκπν θαη κεηά ζα
μαλαλέβνπλ ζην βνπλό. Ο ήθεο
βνεζάεη ηνλ παππνύ θαη ηνλ
παηέξα ηνπ.

δεθαηέζζεξα 14 / 46

Φέηνο έρνπκε 450
θαηζίθηα. Σα πξόβαηα
είλαη 50 πεξηζζόηεξα
από ηα θαηζίθηα καο.

Πόζα
είλαη
ζπλνιηθά,
παππνύ;

 Παξαηεξώ πξνζερηηθά θαη
ζπκπιεξώλσ:
450 + 450
Αλ ηα πξόβαηα
ήηαλ ηόζα όζα ηα
θαηζίθηα, ηόηε όια
ηα δώα καδί ζα
ήηαλ πεξίπνπ: .......
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

δεθαπέληε 15 / 46

Όκσο ηα πξόβαηα είλαη
50 πεξηζζόηεξα, δειαδή:

200

300

250

400

350

500

450

600

550

700

650
ύλνιν

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

450

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

πδεηάκε ζηελ ηάμε πώο
αιιηώο κπνξνύκε λα ιύζνπκε
ην πξόβιεκα

Διδακηική επίλςζηρ πποβλήμαηορ:
Η έννοια ηος «πεπιζζόηεπο /
λιγόηεπο από» ζηοςρ ηπιτήθιοςρ
απιθμούρ. Ανάδειξη ηηρ εκηίμηζηρ.
δεθαέμη 16 / 46

Δξγαζίεο
1. Ζ κεηέξα ηνπ Ζξαθιή είλαη ζπγγξαθέαο. Σα δύν ηειεπηαία βηβιία
πνπ έγξαςε έρνπλ:
ην πξώην βηβιίν 360 ζειίδεο, ελώ
ην δεύηεξν βηβιίν 93 ζειίδεο πεξηζζόηεξεο από ην πξώην. Πόζεο
ζειίδεο έρεη ην δεύηεξν βηβιίν;
Δθηηκώ: πεξίπνπ ...... ζειίδεο, γηαηί
ην δεύηεξν βηβιίν έρεη πεξίπνπ ......
ζειίδεο πεξηζζόηεξεο.
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

2.

Ζ απόζηαζε από ηε Θεζζαινλίθε ζηελ Αζήλα είλαη 470
δεθαεθηά 17 / 47

ρηιηόκεηξα. Αλ ηα Γηάλλελα απέρνπλ
407 ρηιηόκεηξα από ηε
Θεζζαινλίθε:
 Πνηα από ηηο δύν πόιεηο απέρεη
ιηγόηεξν από ηε Θεζζαινλίθε;
.........……………………………………
Πόζα ρηιηόκεηξα ιηγόηεξν;
Δθηηκώ: πεξίπνπ ....... ρκ.
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

3.

- Σν 1 θνπηί γιπθά
δπγίδεη 550 γξακκάξηα.

- Σν 1 θνπηί θνπινπξάθηα δπγίδεη 150
γξακκάξηα ιηγόηεξν.
 Πόζα γξακκάξηα δπγίδνπλ ηα 2
θνπηηά γιπθά;
δεθανρηώ 18 / 47

Δθηηκώ; Πεξίπνπ ....... γξακκ.
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

 Πόζν δπγίδνπλ ηα γιπθά θαη ηα
θνπινπξάθηα καδί;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ....... γξακκ.
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

 Πόζν πεξίπνπ ζα δπγίδνπλ 3 ίδηα
θνπηηά κε θνπινπξάθηα;
Δθηηκώ: ……………
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

δεθαελλέα 19 / 47

πκπέξαζκα.
Όηαλ δύν πνζόηεηεο δελ είλαη ίζεο,
ηόηε ε δηαθορά ηοσς καο δείρλεη
πόζν κεγαιύηεξε είλαη ε κηα από
ηελ άιιε.
Παξάδεηγκα: πόζν κεγαιύηεξν
είλαη ην 13 από ην 7;
13 – 7 = 6 (ε δηαθορά ηοσς είλαη 6
κολάδες).

είθνζη 20 / 47
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Λύλσ πξνβιήκαηα:
ηξαηεγηθέο λνεξώλ
ππνινγηζκώλ (α)

ηελ ππεξαγνξά
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Πώο ππνινγίδνπκε κε κεγάινπο
αξηζκνύο;
Ο Νηθόιαο πήγε ζηελ ππεξαγνξά
κε ηε κεηέξα ηνπ.
Υξεηαδόκαζηε θαη ελάκηζη
θηιό γηανύξηη!
Γαιαθηνθνκηθά

Τπάξρνπλ πνιιέο
ζπζθεπαζίεο κε γηανύξηη.
είθνζη έλα 21 / 48

Παξαηεξώ ηηο ζπζθεπαζίεο:
1 θηιό

κηζό θηιό

250 γξακκάξηα

125 γξακκάξηα

 Πνηεο κπνξεί λα δηαιέμεη γηα λα
έρεη 1 θηιό (1.000 γξακκάξηα);
Σν 1 θηιό είλαη πνιύ βαξύ.
Θα δηαιέμσ κηθξόηεξεο
ζπζθεπαζίεο, δειαδή απηέο
ησλ 125 γξακκαξίσλ.

Όζν πην πνιιέο ζπζθεπαζίεο
παίξλνπκε ηόζν πην πνιύ
κνιύλνπκε ην πεξηβάιινλ καο!
είθνζη δύν 22 / 48

 Παξαηεξώ πξνζερηηθά θαη
ζπκπιεξώλσ ηνπο αξηζκνύο πνπ
ιείπνπλ:
- Σν 1 θηιό γηανύξηη έρεη 1.000
γξακκάξηα. - Σν κηζό θηιό γηανύξηη
έρεη ...... γξακκάξηα.
 Πόζεο ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα
αγνξάζνπκε γηα λα έρνπκε:
250 γξακκάξηα
1 θηιό
...........…
ή ...........…

125 γξακκάξηα
κηζό θηιό
...........…
ή ...........…

Διδακηική επίλςζηρ ζύνθεηυν
πποβλημάηυν / η πποπαίδεια υρ
ζύνηομη ππόζθεζη ζε μεγάλοςρ
απιθμούρ.
είθνζη ηξία 23 / 48

Δξγαζίεο
1.
Ζ Γηάλλα έρεη 8 επξώ. Ση
κπνξεί λα αγνξάζεη από ηα
παξαθάησ πξντόληα ρσξίο λα
πάξεη ξέζηα;

1€

2€

Πξνηείλσ:
 κπηζθόηα
 ζνθνιάηεο
 γηανύξηηα
 θνθαιάθηα
γηα ηα καιιηά

4€

κηζό €
1νο
ηξόπνο
.........
.........
.........

2νο
ηξόπνο
.........
.........
.........

.........

.........

είθνζη ηέζζεξα 24 / 49

Πξνηείλσ:
 κπηζθόηα
 ζνθνιάηεο
 γηανύξηηα
 θνθαιάθηα
γηα ηα καιιηά

3νο
ηξόπνο
.........
.........
.........

4νο
ηξόπνο
.........
.........
.........

.........

.........

 Αλ δηάιεμε λα πάξεη κόλν
κπηζθόηα θαη γηανύξηη, πόζα θνπηηά
κπηζθόηα θαη πόζα γηανύξηηα
κπνξεί λα αγόξαζε, αθνύ δελ πήξε
ξέζηα; …………………………………..
πδεηάκε ζηελ ηάμε ιύζεηο πνπ
βξήθακε. Ση παξαηεξνύκε;
2. Σα έζνδα από κηα παξάζηαζε
ήηαλ 1.000 €. Κάζε εηζηηήξην θόζηηδε
5 €.
 Πόζα εηζηηήξηα έθνςε ν ηακίαο;
είθνζη πέληε 25 / 49

Δθηηκώ θαη βάδσ  ζην ζσζηό,
ρσξίο λα ππνινγίζσ κε αθξίβεηα.
100 εηζηηήξηα

160 εηζηηήξηα

200 εηζηηήξηα

500 εηζηηήξηα

 Πώο ζα ππνινγίζνπκε κε
αθξίβεηα;

πδεηάκε ζηελ ηάμε ηηο
ζηξαηεγηθέο πνπ βξήθακε.
πκπέξαζκα.
ηελ θαζεκεξηλή καο δσή, όηαλ
ιύλνπκε προβιήκαηα κε κεγάιοσς
αρηζκούς, ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκε
ηελ πξνπαίδεηα γηα λα σποιογίζοσκε γρήγορα, όπως θάλακε θαη
κε ηοσς κηθρούς αρηζκούς.
είθνζη έμη 26 / 49

Παξαδείγκαηα:
2 x 5 = 10
2 x 50 = 100
2 x 500 = 1.000
3x3=9
3 x 30 = 90
3 x 300 = 900

5 x 2 = 10
5 x 20 = 100
5 x 200 = 1.000

είθνζη εθηά 27 / 49

Γηαβάδσ ην ξνιόη:
Ζ ώξα «αθξηβώο»

47
Σν ξνιόη

Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Γηαηί ρξεζηκνπνηνύκε ην ξνιόη;
ηελ ηάμε ηεο Μαξίλαο ππάξρεη έλα
ξνιόη. Σα παηδηά έκαζαλ λα
δηαβάδνπλ ηελ ώξα. Σα παηδηά
παξαηεξνύλ ηνπο δύν δείθηεο.
11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

Ζ ώξα είλαη
9 αθξηβώο.

Ζ ώξα είλαη
........ αθξηβώο.

είθνζη νρηώ 28 / 50

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5
Όηαλ ν κεγάινο δείθηεο
δείρλεη ην 12, ηόηε ε ώξα
είλαη «αθξηβώο». Ο κηθξόο
δείθηεο δείρλεη ηελ ώξα.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πόζεο
ώξεο πέξαζαλ από ηηο 12 ην
κεζεκέξη ρηεο κέρξη ηηο 12 ην
κεζεκέξη ζήκεξα.

είθνζη ελλέα 29 / 50

 Πώο ζα είλαη νη δείθηεο ζηα παξαθάησ ξνιόγηα; Σνπο ζρεδηάδσ:
12 1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

12 1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

8 αθξηβώο

4 αθξηβώο

12 1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

12 1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

1 αθξηβώο

6 αθξηβώο

ηξηάληα 30 / 50

 Βξίζθσ ηη ώξα δείρλνπλ ηα ξνιόγηα θαη δσγξαθίδσ ηη θάλσ θάζε
κέξα πεξίπνπ εθείλε ηελ ώξα.
........... ην πξσί
11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

……………………
11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

ηξηάληα έλα 31 / 50

……. ην κεζεκέξη ………. ην βξάδπ
11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

Αναγνώπιζη ηηρ ώπαρ ζηο πολόι. Η
ώπα «ακπιβώρ». Διαιζθηηική εξοικείυζη με ηη διάπκεια ηηρ μίαρ ώπαρ.
ηξηάληα δύν 32 / 50

Δξγαζίεο
1. Πόζε ώξα:
 Γηάβαζε;
12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

Σν απόγεπκα δηάβαζε ...... ώξεο.

ηξηάληα ηξία 33 / 51

 Έπαημε κε θίινπο;
12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

Σν απόγεπκα έπαημε ......… ώξεο.

ηξηάληα ηέζζεξα 34 / 51

 Κνηκήζεθε;
12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

Κνηκήζεθε ην βξάδπ ......… ώξεο
κέρξη ην πξσί.
2. Παξαηεξώ ην
ξνιόη ζηελ ηάμε
θαη δσγξαθίδσ
ηνπο δείθηεο.
Ξεθηλάκε ην
κάζεκα πεξίπνπ
ζηηο ...... ην πξσί

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

ηξηάληα πέληε 35 / 51

θαη ηειεηώλνπκε
όια ηα καζήκαηα
πεξίπνπ
ζηηο ......
ην κεζεκέξη.

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

πδεηάκε ζηελ ηάμε: Κάζε
κέξα θάλνπκε πεξίπνπ .........
ώξεο κάζεκα.
Πόζνπο γύξνπο πξέπεη λα
θάλεη ν κεγάινο δείθηεο ώζηε
λα πεξάζνπλ δύν ώξεο;

Παξαηεξνύκε ην ξνιόη θαη
ζπδεηάκε ζηελ ηάμε ηελ
άπνςή καο.
ηξηάληα έμη 36 / 51

πκπέξαζκα.
Το ροιόη έρεη 12 ώξεο.
Όηαλ ν κεγάιος δείθηες δείρλεη ην
12, ηόηε ν κηθρός δείθηες δείρλεη ηη
ώξα είλαη «αθξηβώο».
Παξαδείγκαηα:
11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5
7 αθξηβώο

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5
3 αθξηβώο

ηξηάληα εθηά 37 / 51

48

Γηαβάδσ ην ξνιόη:
Ζ ώξα «θαη κηζή»

Σν θνπδνύλη ηνπ ρνιείνπ
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Πνύ είλαη ν ιεπηνδείθηεο όηαλ
ε ώξα είλαη «θαη κηζή»;
ην ζρνιείν ηεο Αλεδίλαο ην
θνπδνύλη ρηππάεη θάζε κέξα ζηηο 8
θαη κηζή.
Έρσ μππλήζεη
εδώ θαη κία ώξα.

12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

Ση ώξα μύπλεζε ε Αλεδίλα;
……………………………………………
ηξηάληα νρηώ 38 / 52

πδεηάκε ζηελ ηάμε ηη ζα
δείρλνπλ ν σξνδείθηεο θαη ν
ιεπηνδείθηεο ηελ ώξα πνπ
μύπλεζε ε Αλεδίλα.
 Αληηζηνηρίδσ, ζε απηή θαη ηελ
επόκελε ζειίδα, ηα ξνιόγηα κε ηελ
ώξα πνπ δείρλεη ην θαζέλα.
1112 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5
1112 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

4 θαη
κηζή

7 θαη
κηζή

ηξηάληα ελλέα 39 / 52

1112 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

6 θαη
κηζή

1112 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

6
αθξηβώο

1112 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

11 θαη
κηζή

ζαξάληα 40 / 52

Γείρλσ ζην ξνιόη ηεο ηάμεο κνπ ηηο
ώξεο. ρεδηάδσ ηνπο δείθηεο θάζε
θνξά.
12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

12 1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

1 θαη κηζή

4 θαη κηζή

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

12 1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

2 αθξηβώο
8 αθξηβώο
ζαξάληα έλα 41 / 52

 Εσγξαθίδσ ηη κπνξεί λα
δηαξθεί:
1 ώξα

κηζή ώξα

Αναγνώπιζη ηηρ ώπαρ ζηο πολόι. Η
μιζή ώπα. Διαιζθηηική εξοικείυζη με
ηη διάπκεια ηηρ μιζήρ ώπαρ.
ζαξάληα δύν 42 / 53

Δξγαζία
Ση ώξα ζα δείρλεη ην ξνιόη ζην
ηέινο ηνπ ηαμηδηνύ;
ΑΘΖΝΑ - ΣΑΘΜΟ ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ
ΚΣΔΛ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5
ζαξάληα ηξία 43 / 53

ΣΑΘΜΟ ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ
ΚΣΔΛ ΠΑΡΣΖ

Ξεθίλεζε ζηηο ...... ην πξσί.
Έθηαζε ζηε πάξηε κεηά από 3
ώξεο θαη κηζή.
Γειαδή έθηαζε ζηηο ...... θαη κηζή ην
κεζεκέξη.
12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5
ζαξάληα ηέζζεξα 44 / 53

πκπέξαζκα.
Όηαλ ε ώξα είλαη «θαη κηζή», ν
κεγάινο δείθηεο (ιεπηνδείθηεο)
δείρλεη ην 6.
Παξαδείγκαηα:
12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

3 θαη κηζή

6 θαη κηζή

7 θαη κηζή

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

ζαξάληα πέληε 45 / 53

Λύλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα (δ).
Ζ
εθηίκεζε
49
ζηνπο ππνινγηζκνύο
ηηο εθπηώζεηο
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Γηαηί ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή
θάλνπκε εθηηκήζεηο πξηλ
ππνινγίζνπκε κε αθξίβεηα;
Ο Νηθόιαο πήγε κε ηνλ κεγάιν
αδεξθό ηνπ γηα λα αγνξάζνπλ ζηηο
εθπηώζεηο αγαπεκέλα ζηληί, βηβιία
θαη επηηξαπέδηα παηρλίδηα.

ζαξάληα έμη 46 / 54

Ηάζνλα, θνίηα!
Θα αγνξάζσ
δύν ζηληί θαη
ην επηηξαπέδην
πνπ ζέισ! Κάλεη
ηώξα 23 €.

Δγώ ζα
πάξσ ην
βηβιίν
πνπ θάλεη
20 €.

15 13€

55 50€
25 23€
21 20€

16 14€
13 11€

ζαξάληα εθηά 47 / 54

ΒΗΒΛΗΟΠΩΛΔΗΟ - ΔΗΓΖ ΓΩΡΩΝ
ΣΑΟ ΚΟΛΛΗΑ
Μεηεώξσλ 38, Ν. Ησλία
ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ
Δπηηξαπέδην
ηληί
ηληί
Βηβιίν
ΤΝΟΛΟ

23 €
13 €
11 €
50 €
97 €

 Ο Ηάζνλαο θαη ν Νηθόιαο
ππνιόγηζαλ όηη ηα ρξήκαηα
πνπ έπξεπε λα πιεξώζνπλ ήηαλ
ιηγόηεξα από 70 €. Καηάιαβαλ όηη ε
ηακίαο είρε θάλεη ιάζνο. Ση ιάζνο
έθαλε ε ηακίαο; Πόζν θνζηίδνπλ
όια όζα αγόξαζαλ ηα παηδηά;
πδεηάκε ζηελ ηάμε.

ζαξάληα εθηά 48 / 54

 Πόζα ξέζηα ζα πάξνπλ ηα παηδηά
αλ έδσζαλ
50

θαη

20

;

Δθηηκώ: Πεξίπνπ ......
Τπνινγίδσ κε αξηζκνύο:

Διδακηική επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν. Ανάδειξη ηηρ εκηίμηζηρ
ζηην επίλςζη πποβλημάηυν. Νοεποί
ςπολογιζμοί.
ζαξάληα ελλέα
νρηώ 48
49 / 54

Δξγαζίεο
1. Πνην παηδί έρεη ζην θπηνιόγηό
ηνπ πην πνιιά εθζέκαηα, ε Μαξίλα
ή ν πύξνο;
θπηνιόγην
Έρσ 32
ινπινύδηα
θαη 26 θύιια.
ην δηθό κνπ έρσ δηπιάζηα ινπινύδηα θαη ηα
κηζά θύιια από όζα
έρεηο εζύ.
 Δθηηκώ: …………………..…………
 Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

πελήληα 50 / 55

πύξνο

Μαξίλα

2. Πνην παηδί έθηηαμε πξόβιεκα
πνπ κπνξεί λα ιπζεί, ν Πέηξνο ή ε
Νεζράλ; ………………
Πόζα επξώ ιηγόηεξα θνζηίδεη ε
πηαηέια από ηελ
θαλάηα;

Πόζν πην
αθξηβή είλαη
ε θαλάηα
από ηελ
πηαηέια;

27 €
19 €
• Πόζν θνζηίδνπλ ε θαλάηα θαη ε
πηαηέια καδί;
Πεξίπνπ ………€
πελήληα έλα 51 / 55

Τπνινγίδσ αθξηβώο:

 Με 100 € πόζεο θαλάηεο θαη
πόζεο πηαηέιεο κπνξνύκε λα
αγνξάζνπκε;

πκπέξαζκα.
ηελ θαζεκεξηλή καο δσή, όηαλ
θάλνπκε ππνινγηζκνύο, κπνξνύκε
λα βξνύκε εύθνια θαη γξήγνξα
πόζν ζα είλαη περίποσ ηο
αποηέιεζκα θάλνληαο εθηίκεζε.

πελήληα δύν 52 / 55

Παξαδείγκαηα:
 19 x 3 είλαη πεξίπνπ 60, γηαηί
19 είλαη πεξίπνπ 20 θαη 3 x 20 = 60.
 κε 20 € δελ κπνξώ λα αγνξάζσ
2 ζηληί ησλ 11 €, γηαηί 2 x 11 = 22.

πελήληα ηξία 53 / 55

50

Λύλσ πξνβιήκαηα:
ηξαηεγηθέο λνεξώλ
ππνινγηζκώλ (β)

Τγηεηλή δηαηξνθή
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Πξνπαίδεηα ρξεζηκνπνηνύκε
κόλν όηαλ θάλνπκε
πνιιαπιαζηαζκό;
1. ηελ ηάμε ηνπ Νηθόια ηα παηδηά
έκαζαλ γηα ηελ ππξακίδα ηεο
πγηεηλήο δηαηξνθήο.
 Κόβνπλ θαη θνιινύλ ζπζθεπαζίεο
ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο πξντόλησλ.
Δίλαη πνιύ
πγηεηλό λα
ηξώκε θάζε
κέξα θξνύηα.
πελήληα ηέζζεξα 54 / 56

Γελ είλαη πνιύ
πγηεηλό λα
ηξώκε πνιύ
ζπρλά γιπθά.
γιπθά
θόθθηλν
θξέαο
ςάξη θνηόπνπιν
ηπξί - γηανύξηη
δεκεηξηαθά
γάια
θξνύηα - ιαραληθά
όζπξηα
Ππξακίδα Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο
 Οη ηξνθέο πνπ βξίζθνληαη ζηε
βάζε ηεο ππξακίδαο είλαη πην
πγηεηλέο θαη πξέπεη λα ηηο ηξώκε
πην πνιιέο θνξέο. Παξάδεηγκα:
πελήληα ηέζζεξα 55 / 56

……………………………………………
 Παξαηεξώ ηη γξάθνπλ δύν
ζπζθεπαζίεο πξντόλησλ πνπ
έθεξαλ ηα παηδηά:
Μπνπγάηζα:
Εάραξε
Γηανύξηη
Αιεύξη
αγειάδαο:
Λίπε
Ληπαξά
Γάια
Γάια
Αιάηη
Μαγηά γηανύξηεο
πληεξεηηθά
Πνην από ηα δύν ζα δηάιεγεο αλ
ήζειεο λα θάλεηο πγηεηλή δηαηξνθή;

πδεηάκε ζηελ ηάμε γηα ηηο
δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο.
2. Πόζεο ίδηεο ζπζθεπαζίεο 3
γηανπξηηώλ
ζα
αγνξάζνπλ 12 παηδηά γηα λα θάεη
πελήληα έμη 56 / 56

ην θαζέλα από 2 γηανύξηηα;
πκπιεξώλσ ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ
παηδηώλ.
Θα δσγξαθίζσ ηα παηδηά
θαη ηα γηανύξηηα αλά 1.


Θα ρξεηαζηνύλ ……… γηανύξηηα ή
………

Θα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ πξνπαίδεηα: 12 x 2 = ...... γηανύξηηα
…… x
=
γηανύξηηα.

Ανάδειξη ζηπαηηγικών επίλςζηρ
πποβλήμαηορ μεπιζμού / Νοεποί
ςπολογιζμοί.
πελήληα εθηά 57 / 56-57

Εσγξαθίδσ ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ ζα
ρξεηαζηνύλ:

 Αλ ην ηαςάθη έρεη 2 θνκκάηηα
κπνπγάηζαο, πόζα ηαςάθηα πξέπεη λα αγνξάζνπλ ηα 12 παηδηά γηα
λα θάεη ην θαζέλα από 1 θνκκάηη;

Δμεγώ κε αξηζκνύο:

Διέγρσ ηηο ιύζεηο πνπ βξήθα
κε επνπηηθό πιηθό.
πελήληα νρηώ 58 / 57

Δξγαζία
Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Μηραήι αγόξαζε 3
ίδηα πνδήιαηα θαη πιήξσζε 360 €.
Πόζν έθαλε ην θάζε πνδήιαην;
Αλαιύσ ην 360.
300
......

......

60
......

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

Βξίζθσ κε ηελ πξνπαίδεηα:
...... x 3 = 300
ζύλνιν ........
...... x 3 = ......
Άξα, ην θάζε πνδήιαην θνζηίδεη
…… €.

πελήληα ελλέα 59 / 57

πκπέξαζκα.
ηελ θαζεκεξηλή καο δσή
τρεζηκοποηούκε ηελ προπαίδεηα γηα
λα ππνινγίζνπκε γξήγνξα
προβιήκαηα κοηραζηάς.
Παξαδείγκαηα:
 24 : 3 = 8
ή 24 : 8 = 3

ή

3 x 8 = 24

 2 x 6 = 12
ή 12 : 6 = 2

ή

12 : 2 = 6

εμήληα 60 / 57

8ν

Δπαλαιεπηηθό
Κεθάιαηα 45-50
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Γξάθσ έλα δπν πξάγκαηα πνπ ζηα
θεθάιαηα 45 έσο 50:
 Μνπ άξεζαλ
……………………………………………
……………………………………………
 Με δπζθόιεςαλ
……………………………………………
……………………………………………
 Έκαζα θαιά:
……………………………………………
……………………………………………

Εμπέδυζη - επέκηαζη ηυν γνώζευν
και δεξιοηήηυν πος διδάσηηκαν ζηην
ενόηηηα.
εμήληα έλα 61 / 58

πκπιεξώλσ ηηο εξγαζίεο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηεο
καο δπζθόιεςαλ θαη γηαηί.
1. Γηαρεηξίδνκαη ηξηςήθηνπο..
Παξαηεξώ πξνζερηηθά θαη ζπκπιεξώλσ κε ηνπο ζσζηνύο αξηζκνύο.

800

 Αλ

= 50 θαη

= 100 ηόηε

εμήληα δύν 62 / 58

...... + ...... + ...... + ...... + ......+ ......
+ ...... +...... + ...... + ...... + ...... + ...... =
= ......…
2. Λύλσ πξνβιήκαηα..
ην ζρνιείν ηνπ Μηραήι είλαη
128 αγόξηα θαη 60 θνξίηζηα
πεξηζζόηεξα από ηα αγόξηα.
Πόζα ζπλνιηθά είλαη ηα παηδηά
ζην ζρνιείν ηνπ Μηραήι;
Δθηηκώ: πεξίπνπ .............
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

εμήληα ηξία 63 / 58-59

 Σν παηρλίδη πνπ αγόξαζε ν
Πέηξνο έρεη ηεηξαπιάζηα ηηκή από
ην βηβιίν ηεο αβίλαο. Πόζν
θνζηίδεη ην βηβιίν ηεο αβίλαο;

28 €
ηηο εθπηώζεηο ην παηρλίδη θνζηίδεη
14 € ιηγόηεξν. Πόζν θνζηίδεη
δειαδή;

3. Μεηξώ ηνλ ρξόλν κε ην ξνιόη..

εμήληα ηέζζεξα 64 / 59

 Πόζε ώξα έθαλαλ ν Πέηξνο κε
ηνλ παηέξα ηνπ γηα αγνξέο ζην
ζνύπεξ κάξθεη;
πήγαλ

έθπγαλ

12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

12
1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ

εμήληα πέληε 65 / 59

 Ο θύξηνο ηέθαλνο, γηα λα
μππλήζεη, έβαιε ην μππλεηήξη
λα ρηππήζεη ζε 3 ώξεο.
Γείρλσ ζην δεύηεξν ξνιόη ηη
ώξα ζα ρηππήζεη ην μππλεηήξη.

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

(α)

(β)

Θα δείρλεη

εμήληα έμη 66 / 59

Αλαγλσξίδσ
ηηο θάζεηεο επζείεο

51

Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Τπάξρνπλ θάζεηεο επζείεο ζην
ηεηξάγσλν;
Ο Νηθόιαο, όηαλ κεγαιώζεη, ζέιεη
λα γίλεη νδεγόο ηαμί, όπσο θαη ν
κπακπάο ηνπ.
Πώο μέξεηο
ηνλ δξόκν,
κπακπά;

Έρσ καδί κνπ
ηνλ ράξηε ηεο
πόιεο.

εμήληα εθηά 67 / 60

Ζ νδόο Βεληδέινπ πεξλάεη
από ην ζρνιείν θαη ην
ζπίηη κνπ.
 Υξσκαηίδσ θίηξηλε ηελ νδό
Βεληδέινπ.

Αναγνώπιζη κάθεηυν εςθειών με
σπήζη γνώμονα. Διαιζθηηική
εξοικείυζη με ηην οπθή γυνία.
εμήληα νρηώ 68 / 60

 Πνηεο νδνί ζπλαληνύλ ηελ νδό
Βεληδέινπ; Σηο ρξσκαηίδσ θόθθηλεο.
……………………………………………
 Πνην κπνξεί λα είλαη ην ζπίηη ηνπ
Νηθόια; Σν θπθιώλσ.
 Παξαηεξώ
ηνπο δξόκνπο
ζηνλ δηπιαλό
ράξηε ηεο πόιεο.
Βξίζθσ δύν δξόκνπο πνπ
ζρεκαηίδνπλ ζηαπξό (+) κεηαμύ
ηνπο. Σνπο ρξσκαηίδσ θόθθηλνπο.
 Γύν δξόκνη πνπ ζρεκαηίδνπλ
ζηαπξό θηηάρλνπλ έλα ………………
 Φέξλσ κε ην

:

α) δύν επζείεο πνπ ζρεκαηίδνπλ
ζηαπξό (είλαη θάζεηεο).
εμήληα ελλέα 69 / 60

β) δύν επζείεο πνπ δε ζρεκαηίδνπλ
νιόθιεξν ζηαπξό, αιιά είλαη
θάζεηεο.
α)

β)

Δξγαζίεο
1. Ο Νηθόιαο
έθηηαμε κε ην
γλώκνλα θαη ην
ράξαθα 2 θάζεηεο
κεηαμύ ηνπο επζείεο.
Διέγρσ κε ην
πόζεο νξζέο
γσλίεο θηηάρηεθαλ.
πδεηάκε ζηελ ηάμε.

εβδνκήληα 70 / 60-61

2. Φηηάρλσ ζην
δηπιαλό πιέγκα
1 ηεηξάγσλν.
Διέγρσ κε ην
θαη ην
αλ έρεη νξζέο γσλίεο.
Σν ηεηξάγσλν έρεη … νξζέο γσλίεο.
3. Πνηεο επζείεο είλαη θάζεηεο;
Διέγρσ κε ην
θαη ην
Βάδσ 

4.
Φηηάρλσ 2 επζείεο
θάζεηεο κεηαμύ ηνπο
κε ην
θαη ην
.

εβδνκήληα έλα 71 / 61

.

πκπέξαζκα.
Γύν επζείεο πνπ ζρεκαηίδνπλ κηα
ορζή γωλία είλαη θάζεηες.
Σν ηεηράγωλο θαη ην ορζογώληο
παραιιειόγρακκο έρνπλ 4 ορζές
γωλίες.
12

9

3

6

εβδνκήληα δύν 72 / 61
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Αλαγλσξίδσ
ηηο παξάιιειεο επζείεο

Σα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Τπάξρνπλ παξάιιειεο επζείεο
ζε έλα ηξίγσλν; ε έλα ηεηξάγσλν;
Σα παηδηά ζηελ ηάμε ηεο Μαξίλαο
θάλνπλ θνιάδ κε ζέκαηα ζήκαηα ηεο
ηξνραίαο. Πνηα ζήκαηα έθηηαμαλ ηα
παηδηά; Αληηζηνηρίδσ:

Αναγνώπιζη παπάλληλυν εςθειών
εμπειπικά.
εβδνκήληα ηξία 73 / 62

Δγώ έθηηαμα ην ζήκα πνπ απαγνξεύεη λα πεξλνύλ απηνθίλεηα:
Δίλαη έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν κέζα ζε έλαλ θύθιν.
Δγώ έθηηαμα έλα ζήκα ζε
ζρήκα πνιύγσλνπ.

•
•
•
•

•

Δγώ έθηηαμα ην ζήκα πνπ
δείρλεη ππνρξεσηηθή πνξεία.

•

Δγώ έθηηαμα έλα ηξηγσληθό
ζήκα, πνπ ζεκαίλεη: Πξνζνρή,
δηάβαζε πεδώλ.

•

•

εβδνκήληα ηέζζεξα 74 / 62

Παξαηεξώ πώο έθηηαμε
ε Μαξίλα ην ζήκα ηεο. Σν θηηάρλσ
θη εγώ κε ηνλ ίδην ηξόπν ζην
ζρήκα, από ην Παξάξηεκα.
πλεξγάδνκαη κε ηνλ δηπιαλό κνπ.
2 εθ.
8 εθ.

8 εθ.
Έθηηαμε έλα
επζύγξακκν
ηκήκα
8 εθαηνζηώλ.

2 εθ.

8 εθ.

2 εθ.

Έθεξε θάζεηα
κε ην νξζνγώλην
ηξίγσλν ζηελ
θάζε άθξε έλα
επζύγξακκν
ηκήκα κήθνπο 2 εθ.
2 εθ.

Έλσζε κε ηνλ ράξαθα ηα δύν
ζεκεία θαη, όηαλ ηα κέηξεζε, βξήθε
όηη ε απόζηαζε είλαη 8 εθ.
εβδνκήληα πέληε 75 / 62

Σν ρξσκαηίδσ ζσζηά

Δξγαζίεο
1. Α

Γ

νξζνγώλην
παξαιιειόγξακκν
Β
Γ
 Πξνεθηείλσ κε ηνλ ράξαθά κνπ ηα
επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΓ θαη ΒΓ.
Ση παξαηεξώ;

πδεηάκε ζηελ ηάμε.
εβδνκήληα έμη 76 / 62-63

Ε
Ζ

Η
νξζνγώλην
ηξαπέδην

Θ

 Πξνεθηείλσ κε ηνλ ράξαθά κνπ ηα
επζύγξακκα ηκήκαηα ΕΖ θαη ΗΘ.
Ση παξαηεξώ;

πδεηάκε ζηελ ηάμε.
Ο Μηραήι έρεη παξαηεξήζεη όηη νη
θνιπκβεηέο θνιπκπνύλ κέζα ζηηο
δηθέο ηνπο ινπξίδεο (δηαδξνκέο). Οη
δηαδξνκέο είλαη παξάιιειεο.
Πόηε ζα ζε
ζπλαληήζσ;
Πνηέ!
εβδνκήληα εθηά 77 / 63

2. Πξνεθηείλσ κε ηνλ ράξαθα
παξάιιεια επζύγξακκα ηκήκαηα
θαηά έλα εθαηνζηό.
Μ Ξ
Π 
Α
Β
Γ

Γ

Ρ

Σ

Ν

Ο

πκπέξαζκα.
Οη γξακκέο πνπ δε ζπλαληηνύληαη,
όζν θη αλ ηηο πξνεθηείλνπκε κε ηνλ
ράξαθα, ιέγνληαη παράιιειες.
Παξαδείγκαηα:

εβδνκήληα νρηώ 78 / 63
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Λύλσ θαη θηηάρλσ
ζύλζεηα πξνβιήκαηα (ε)

ην ιηκάλη
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Πνηεο ζηξαηεγηθέο κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ιύζνπκε
ζύλζεηα πξνβιήκαηα;
Μεηά ην Πάζρα έξρνληαη ζην ιηκάλη
πην πνιιά πινία. ηε ύξν, ζην
ιηκάλη ηεο Δξκνύπνιεο, θαηέβεθαλ
ην άββαην πνιινί επηβάηεο.
70 επηβάηεο
11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5
εβδνκήληα ελλέα 79 / 64

95 επηβάηεο
11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

12
1
75 επηβάηεο
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5
 Πόζνη επηβάηεο θαηέβεθαλ
ζπλνιηθά ην άββαην ζην λεζί;
Δθηηκώ: πεξίπνπ ....... επηβάηεο.
 πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα:
νγδόληα 80 / 64

Οη επηβάηεο πνπ θαηέβεθαλ:
ηηο 3.00΄ αθξηβώο
.............
ηηο 5.30΄ (5 θαη κηζή)
.............
ηηο 9.00΄ αθξηβώο
.............
πλνιηθά:
.............
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα ην ζύλνιν
ησλ επηβαηώλ:

Διέγρσ κε ηνλ άβαθα:
Ο Μαλώιεο ζα πάεη
ηελ Κπξηαθή ζηε λνλά
ηνπ ζηνλ Πεηξαηά.
Ξεθίλεζε κε ηνπο
γνλείο ηνπ από ην Ζξάθιεην. Δθεί
αλέβεθαλ ζπλνιηθά 250 επηβάηεο.
νγδόληα έλα 81 / 64-65

ην ιηκάλη ηεο αληνξίλεο θαηέβεθαλ 30 επηβάηεο θαη αλέβεθαλ 180.
ην ιηκάλη ηεο Σήλνπ αλέβεθαλ 20,
αιιά δελ θαηέβεθε θαλέλαο. Πόζνη
επηβάηεο έθηαζαλ ζην ιηκάλη ηνπ
Πεηξαηά;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ....... επηβάηεο.
 πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα.
Οη επηβάηεο
πνπ:
ζην Ζξάθιεην
ζηε
αληνξίλε
ζηελ Σήλν
πλνιηθά

αλέβεθαλ θαηέβεθαλ
.............

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

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

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

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

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

νγδόληα δύν 82 / 65

Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα ην ζύλνιν
ησλ επηβαηώλ:

Διέγρσ κε ηνλ άβαθα:

Διασείπιζη δεδομένυν με ζύνθεηα
πποβλήμαηα. Καηαζκεςή πποβλημάηυν με πποϋποθέζειρ. Τα βήμαηα
ζηην επίλςζη ενόρ πποβλήμαηορ.
νγδόληα ηξία 83 / 65

Δξγαζία
Γηα ηελ θαηαζθήλσζε ε
νηθνγέλεηα ηνπ Μαξηγθιέλ
αγόξαζε:
1 ζθελή
4 ζηξώκαηα
1 ηξαπέδη
4 θαξέθιεο

350 €
4 x 20 €
180€
4 x 30 €

 Πόζα ρξήκαηα πιήξσζαλ;
Δθηηκώ: πεξηζζόηεξα από 800
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Τπνινγίδσ κε αθξίβεηα:

νγδόληα ηέζζεξα 84 / 65

πκπέξαζκα.
Όηαλ έρνπκε λα ιύζνπκε έλα
πξόβιεκα:
 Δηαβάδοσκε προζετηηθά ηα
δεδνκέλα θαη θξίλνπκε αλ ην
πξόβιεκα έρεη ιύζε.
 Οργαλώλοσκε ηα δεδοκέλα κας.
 Κάλνπκε κηα γξήγνξε εθηίκεζε
ηοσ αποηειέζκαηος.
 Υποιογίδοσκε κε αθρίβεηα.
 Ειέγτοσκε ηο αποηέιεζκα πνπ
βξήθακε κε κία άιιε ζηξαηεγηθή.

νγδόληα πέληε 85 / 65

54

Αλαγλσξίδσ ηνπο
ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο

Σα παιηά ηεηξάδηα θαη βηβιία
Γξαζηεξηόηεηα - Αλαθάιπςε
Ση δείρλεη ε εκεξνκελία;
Σα ζρνιεία ηειείσζαλ. Ζ Μαξίλα
θηηάρλεη κε ηε κεγάιε ηεο αδεξθή
ηε Γηάλλα ηε βηβιηνζήθε. Αδεηάδνπλ
ηα ξάθηα κε ηα παιηά ηεηξάδηα θαη
βηβιία. Γηαιέγνπλ πνηα ζα
θξαηήζνπλ.

Φυνολογική ανάλςζη και ζύνθεζη
ηεηπατήθιυν με σπήζη εποπηικού
ςλικού.
νγδόληα έμη 86 / 66

Ηνύληνο
13
2007
Δγώ ηόηε
δελ
πήγαηλα
ζρνιείν.

Κνίηα, απηό
ην βηβιίν είλαη
πνιύ παιηό. Σν είρα
θη εγώ όηαλ ήκνπλ
ζηε Β΄ Σάμε πξηλ
από 4 ρξόληα.

ρνι. ρξνληά
2003-2004
ΣΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
ΜΟΤ
Πόζν ρξνλώλ πεξίπνπ ήηαλ ε
Μαξίλα πξηλ από 4 ρξόληα αλ
ζήκεξα ηειεηώλεη ηε Β΄ Σάμε;
νγδόληα εθηά 87 / 66

Δμεγώ πώο ζθέθηεθα.

 Πνηα ρξνληά ηειείσζε ε Γηάλλα ηε
Β΄ Σάμε; Τπνγξακκίδσ:
 2003

 2005

ΥΔΓΜ

 2006

Με ηνλ άβαθα
είλαη πην εύθνιν!

 Πώο δηαβάδνπκε ηνλ αξηζκό
2007; ......... ρηιηάδεο εθηά
Σνλ αλαιύσ ζε κηθξόηεξνπο
αξηζκνύο:
……… ρηιηάδεο + ………
ή ……… + ………
 Γξάθσ ηε ζεκεξηλή εκεξνκελία:
……………………………………………
νγδόληα νρηώ 88 / 66

- Πνηνο αξηζκόο δείρλεη ηε ρξνληά;
……………………………………………
- Πώο ηνλ δηαβάδνπκε;
……………………………………………
- Σνλ δείρλσ ζηνλ άβαθα.
ΥΔΓΜ
Σνλ αλαιύσ: …………………………..
……………………………………………
Δξγαζίεο
1. Πόζα ςεθία έρεη ν αξηζκόο ρίιηα;
Φηηάρλσ κε ηελ νκάδα κνπ
αξηζκνύο πνπ ηειεηώλνπλ
ζε 000 θαη έρνπλ 4 ςεθία.
Υξεζηκνπνηώ ηνλ άβαθα γηα λα
ηνπο νλνκάζσ.
νγδόληα ελλέα 89 / 66-67

Με ςεθία:....................
....................
ΥΔΓΜ
Με ιέμεηο: ……………………………….
……………………………….
2. Ο Νηθόιαο κεηξάεη ζηα δάρηπιά
ηνπ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ ρίιηα.
πλερίδσ:
ρίιηα
3.000 4.000
δύν ρηιηάδεο
5.000 ηξεηο ρηιηάδεο
2.000
…………………….
1.000
…………………….
έμη ………………..
........
…………………….
..........
…………………….
..........
…
…………………….
..........
…………………….
10.000
ελελήληα 90 / 67

 Πνηνλ αξηζκό δείρλνπλ; Μεηξώ κε
ρηιηάδεο.

Με ιέμεηο: ……………………………….
Με ςεθία: ………………………………

Με ιέμεηο: ……………………………….
Με ςεθία: ………………………………

Με ιέμεηο: ……………………………….
Με ςεθία: ………………………………
ελελήληα έλα 91 / 67

3. πκπιεξώλσ όπσο ζην
παξάδεηγκα:
 5 x 100 = 500
...... x 100 = 700
...... x 100 = 1.000
 5 x 1.000 = 5.000
...... x 1.000 = 7.000
...... x 1.000 = 10.000
 3 x 500 = 1.500
...... x 500 = 2.500
...... x 500 = 4.000
πκπέξαζκα.
Γηα λα γξάςνπκε ην έηνο ζηελ
εκεξνκελία, ρξεζηκνπνηνύκε
αξηζκνύο πνπ έρνπλ 4 ςεθία, είλαη
δειαδή πάλσ από ην 1.000.
Παξάδεηγκα: 13 Ηνπλίνπ 2007.
ελελήληα δύν 92 / 67

9ν

Δπαλαιεπηηθό
Κεθάιαηα 51-54
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Γξάθσ έλα δπν πξάγκαηα πνπ ζηα
θεθάιαηα 51 έσο 54:
 Μνπ άξεζαλ
……………………………………………
……………………………………………
 Με δπζθόιεςαλ
……………………………………………
……………………………………………
 Έκαζα θαιά:
……………………………………………
……………………………………………

Εμπέδυζη - επέκηαζη ηυν γνώζευν
και δεξιοηήηυν πος διδάσηηκαν ζηην
ενόηηηα.
ελελήληα ηξία 93 / 68

πκπιεξώλσ ηηο εξγαζίεο.
πδεηάκε ζηελ ηάμε πνηεο
καο δπζθόιεςαλ θαη γηαηί.
1. Αλαγλσξίδσ ηηο παξάιιειεο
επζείεο.
Πνύ ππάξρνπλ παξάιιειεο επζείεο
ζην παξαθάησ ζρήκα;
Σηο ρξσκαηίδσ κε ην ίδην ρξώκα.
Διέγρσ ηελ άπνςή κνπ
πξνεθηείλνληαο ηηο επζείεο.

 Φέξλσ κε ηνλ ράξαθα
ηελ επζεία πνπ
πεξλάεη από ηηο
θόθθηλεο ηειείεο.
ελελήληα ηέζζεξα 94 / 68-69

 Πνύ ππάξρνπλ νξζέο γσλίεο;
 Διέγρσ κε ηνλ γλώκνλα.
 Παίδσ κε ηνλ δηπιαλό κνπ ηξίιηδα.
2. Λύλσ πξνβιήκαηα κε πνιιέο
πιεξνθνξίεο.
Ζ ηακίαο ηνπ
ΣΑΜΔΗΟ
θηλεκαηνγξάθνπ
έθνςε ηελ Σξίηε
130 εηζηηήξηα θαη
ηελ Σεηάξηε 60 εηζηηήξηα. Όιε ηε
βδνκάδα έθνςε ζπλνιηθά 1.000
εηζηηήξηα. Πόζα εηζηηήξηα κπνξεί λα
έθνςε ηηο άιιεο κέξεο;
Δθηηκώ: Πεξίπνπ ...... εηζηηήξηα.
Διέγρσ κε ηνλ άβαθα ηε ιύζε πνπ
έδσζα.

ελελήληα πέληε 95 / 69

πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα.
Γεπηέξα
Σξίηε
Σεηάξηε
Πέκπηε
Παξαζθεπή
άββαην
Κπξηαθή
ύλνιν

......
130
60
......
......
......
......
1000

πδεηάκε ζηελ ηάμε
ηηο ιύζεηο πνπ βξήθακε.
3. Αλαγλσξίδσ λα δηαβάδσ θαη λα
θηηάρλσ κε ηνλ άβαθα αξηζκνύο
πάλσ από ην 1.000.
πκπιεξώλσ ηνπο αξηζκνύο πνπ
ιείπνπλ. Γείρλσ ζηνλ άβαθα.

ελελήληα έμη 96 / 69

Υ ΔΓΜ
1.1 0 0 = ρίιηα εθαηό =
ρίιηα + ............
1.000 + ............

ΥΔΓΜ

Υ ΔΓΜ
3.5 0 0 = ηξεηο ρηιηάδεο
πεληαθόζηα =
……………. + ……………..
……………. + ……………..

ΥΔΓΜ
 Πνην έηνο δείρλεη ε ζεκεξηλή
εκεξνκελία; ……………………………
- Γξάθσ κε ιέμεηο:
……………………………………………
- Αλαιύσ:……………………………….
- Γείρλσ ζηνλ άβαθα:
ΥΔΓΜ
ελελήληα εθηά 97 / 69

Φ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
ελελήληα νρηώ 98 / 70

Φ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

4

5

6

7

8

ελελήληα ελλέα 99 / 70

9

10 11

παδνθεθαιηέο
Δλώλσ ηα επζύγξακκα
ηκήκαηα θαη ζρεδηάδσ
έλα πνιύγσλν.
Σν ρξσκαηίδσ
Όπσο ζέισ.
Υξσκαηίδσ ην παξαθάησ ζρήκα.

Από πνην ην θηηάμακε;
Βάδσ  ζην ζσζηό.

εθαηό 100 / 71

Υξσκαηίδσ ην παξαθάησ ζρήκα.

Δίλαη ζπκκεηξηθό; …………
Σα ηξίγσλα
ηα ρξσκαηίδσ
πνξηνθαιί.
Σα πιάγηα παξαιιειόγξακκα
θόθθηλα.
Σα πιάγηα παξαιιειόγξακκα
κπιε.
Σα ηεηξάγσλα
πξάζηλα

εθαηόλ έλα 101 / 71

Πεξηερόκελα 2νπ ηόκνπ
Γ΄ ΠΔΡΗΟΓΟ
Ενότητα 7
(Σςνέσεια από 1ο ηόμο)
7ν ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
Κεφάλαια 41-44

7-13

Ενότητα 8
Λύλσ ζύλζεηα
45 πξνβιήκαηα (γ)
Σηα τεηκαδηά
Λύλσ πξνβιήκαηα:
46 ηξαηεγηθέο λνεξώλ
ππνινγηζκώλ (α)
Σηελ σπεραγορά
Γηαβάδσ ην ξνιόη:
47 Ζ ώξα «αθξηβώο»
Το ροιόη
Δθαηόλ δύν 102

14-20

21-27

28-37

48

49

50

8ν

Γηαβάδσ ην ξνιόη:
Ζ ώξα «θαη κηζή»
Το θοσδούλη
ηοσ ζτοιείοσ
Λύλσ ζύλζεηα πξνβιήκαηα (δ). Ζ εθηίκεζε
ζηνπο ππνινγηζκνύο
Σηης εθπηώζεης
Λύλσ πξνβιήκαηα.
ηξαηεγηθέο λνεξώλ
ππνινγηζκώλ(β)
Υγηεηλή δηαηροθή
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
Κεθάιαηα 45-50

38-45

46-53

54-60
61-66

Ενότητα 9
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ
Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ..
ηππώλνληαη από ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ
θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα
ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη
πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά
θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ». Κάζε
αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε
θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο
δηώθεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21
Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).
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