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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1:  

Ανοίξτε το αρχείο Geogebra που βρίςκεται παρακάτω : 

https://www.geogebra.org/m/xphzhksg 

και βοθκιςετε τον βοςκό να λφςει το πρόβλθμα του. 

Ζνασ βοςκόσ ζχει 49 κατςίκια και κζλει να τα μοιράςει εξίςου ςτισ 7 του κόρεσ. 

Μοιράςτε τα κατςίκια με την βοήθεια τησ παρακάτω εικόνασ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και ςτη ςυνζχεια επαληθεφςτε την απάντηςη ςασ με τη βοήθεια τησ αριθμογραμμήσ   

ςτο αρχείο geogebra που ανοίξατε. 

 

 

 

Πόςα κατςίκια κα δϊςει ςτθν κάκε μία από αυτζσ; 

Η κάκε κόρθ κα πάρει  ......................... κατςίκια. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ:  Για να μοιράςω ζναν αριθμό ςε ίςα μζρη χρηςιμοποιώ την πράξη τησ διαίρεςησ.  

Άρα  49:7= ...... ,  γιατί   .... ∙....... = 49. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2:  

Η κ . Δζςποινα κζλει να μοιράςει εξίςου 18 ςοκολάτεσ ςε 6 μακθτζσ.  

Πόςεσ ςοκολάτεσ κα δϊςει ςε κάκε μακθτι; 

πράξθ: .......................................  γιατί ....... ∙....... = 18 

Ο κάκε μακθτισ κα πάρει ........... ςοκολάτεσ. 

https://www.geogebra.org/m/xphzhksg
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ΥΜΠΕΡΑΜΑ: ε μία διαίρεςη     π.χ  20:5=4,    το αποτζλεςμα λζγεται πηλίκο.  

 

                                                Διαιρετζοσ        διαιρζτθσ       πθλίκο 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3: 

 Υπολογίηω και ςυμπλθρϊνω τα κενά ςτισ παρακάτω πράξεισ: 

2∙..... =12. άρα  12:2= ....... 

3∙..... =24. άρα  24:3= ....... 

5∙..... =35. άρα  35:5= ....... 

9∙..... =36. άρα  36:9= ....... 

 Υπολογίηω τα παρακάτω πθλίκα. 

40:5= .......  γιατί .................................... 

60:10= .......  γιατί .................................... 

27:3= .......  γιατί .................................... 

28:4= .......  γιατί .................................... 

81:9= .......  γιατί .................................... 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4: 

Αν ο βοςκόσ του παραπάνω προβλιματοσ είχε 51 κατςίκια, πόςα κα ζδινε ςε κάκε μία από τισ κόρεσ 

του; Μπορεί ςε αυτι τθν περίπτωςθ να τα μοιράςει ακριβϊσ; 

Ναι ι όχι και γιατί; 

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

Αν όχι,  βρείτε πόςα κατςίκια κα του περιςςζψουν για τον εαυτό του. 

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

 Αλλάξτε τουσ δρομζα με τον αρικμό από τα κατςίκια  ςτο ψθφιακό αρχείο, βρείτε τθν απάντθςθ  

και ςυμπλθρϊςτε τα κενά ςτθν παρακάτω διαίρεςθ. 

   51       7 

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

 

 

 

Η διαίρεςθ τθσ παραπάνω μορφισ λζγεται Ευκλείδεια Διαίρεςη.  

 

Ο πρώτο αριθμόσ λζγεται διαιρετζοσ, ο δεφτεροσ λζγεται διαιρζτησ ,  

το αποτζλεςμα που βρίςκουμε λζγεται πηλίκο, και αυτό που περιςςεφει λζγεται υπόλοιπο.  
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 Όηαν δοθούν δύο θςζικοί απιθμοί Δ και δ, ηόηε ςπάπσοςν δύο άλλοι θςζικοί απιθμοί π και ς, έηζι 

ώζηε να ιζσύει:   

 Ο απιθμόρ Δ λέγεηαι διαιρεηέος, ο δ λέγεηαι διαιρέηης, ο απιθμόρ π ονομάζεηαι πηλίκο και ηο σ 

σπόλοιπο ηηρ διαίπεζηρ.  

 Το ςπόλοιπο είναι απιθμόρ μεγαλύηεπορ ή ίζορ ηος μηδενόρ και πάνηα μικπόηεπορ ηος διαιπέηη: 

  

 Αν ηο ςπόλοιπο ς είναι 0, ηόηε λέμε όηι έσοςμε μία Τέλεια Διαίρεζη:  

Σηοςρ θςζικούρ απιθμούρ η ηέλεια διαίρεζη είναι ππάξη ανηίζηροθη ηοσ πολλαπλαζιαζμού  

 

ΑΚΗΗ 1  

Χωρίςτε 70  κατςίκια  ςε ομάδεσ και ςτθν κάκε ομάδα να υπάρχουν  

α) 5 κατςίκια (τα μοιράηω ςε 5αδεσ) 

 

 β) 4 κατςίκια (τα μοιράηω ςε 4αδεσ)  

 

και γ) 8 κατςίκια (τα μοιράηω ςε 8αδεσ). 

 

 Πόςεσ ομάδεσ κα κάνω ςτθν κάκε περίπτωςθ; 

 
 

 

 


