
Αριθμηηικά  Επίθεηα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Απόλσηα αριθμηηικά 

 

 Θέιεηε λα γξάςεηε ηνπο απόλσηοσς αριθμούς από ην 1 σο ην 10; 

 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9    ελλέα ή ελληά 

5 10 

 

 Να γξάςεηε  κε γξάκκαηα ηνπο απόιπηνπο αξηζκνύο, 

 

ην ζπίηη κνπ έρσ (1) ……………………………….   αξνπξαίν, (1) ……………………………….   

κατκνύ θη (1) ……………………………….   παγώλη. ην δσκάηηό κνπ έρσ θξπκκέλα (2) 

……………………………….   πνληίθηα, (3) ……………………………….   βαηξάρηα θαη  

(4) ……………………………….    ζθνπιήθηα. ε ιίγν ζα ην θάλσ δσνινγηθό θήπν. 

Καη πνπ λα ην κάζνπλ νη γνλείο κνπ!!! Γιέληη πνπ έρεη λα γίλεη… 

 

 Πόζεο κέξεο έρεη: 

ην ηξηήκεξν:  …………………                               ην ηεηξαήκεξν:  ………………… 

ην πελζήκεξν:  …………………                          ην δεθαπελζήκεξν:  …………………                    

 

 

 

 

 

 

Οη ιέμεηο πνπ θαλεξώλνπλ αξηζκνύο 

ιέγνληαη αριθμηηικά επίθεηα. Απηά 

ρσξίδνληαη ζε απόλσηα, ηακηικά, 

πολλαπλαζιαζηικά θαη αναλογικά. 

Σν ήμεξεο; Καη νη 

αξηζκνί επίζεηα είλαη! 



2.  Τακηικά αριθμηηικά 

 

 

Να γξάςεηε ηε ζεηξά ησλ κελώλ 

 

Θαλνπάξηνο:  πξώηνο Θνύιηνο: 

Μάεο: Ννέκβξηνο: 

Φιεβάξεο: Αύγνπζηνο: 

Απξίιεο: Οθηώβξηνο: 

Θνύληνο: Δεθέκβξηνο: 

Μάξηηνο: επηέκβξηνο: 

 

 

 

 

 

 Μαληέςηε πώο ιέγνληαη.  

 

1 νιόθιεξν πξάγκα Μηα κνλάδα 

2 νιόθιεξα πξάγκαηα Μηα 

3 νιόθιεξα πξάγκαηα Μηα 

4 νιόθιεξα πξάγκαηα Μηα 

5 νιόθιεξα πξάγκαηα Μηα 

10 νιόθιεξα πξάγκαηα Μηα 

12 νιόθιεξα πξάγκαηα Μηα 

100 νιόθιεξα πξάγκαηα Μηα 

 

 

 

 

 

Σα ηακηικά αριθμηηικά θαλεξώλνπλ 

ηε ζέζε πνπ παίξλεη θάηη ζε κηα ζεηξά. 

π.ρ. πξώην αζηέξη, δεύηεξν αζηέξη, 

ηξίην αζηέξη …! 

Έρνπκε, όκσο, θαη ηα αριθμηηικά 

οσζιαζηικά. Είλαη ιέμεηο πνπ 

θαλεξώλνπλ πιήζνο π.ρ. δπάδα, 

ηξηάδα, ηεηξάδα θιπ. 



3.  Πολλαπλαζιαζηικά αριθμηηικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Θέιεηε θη εζείο λα θηηάμεηε πνιιαπιαζηαζηηθά αξηζκεηηθά επίζεηα; 

 

Πήξε (3) ……………………….   δόζε από ην θάξκαθν. 

Ζήηεζε έλα (2) ……………………….    ζάληνπηηο κε ινπθάληθν 

Έθαλε (2) ……………………….   πξνζπάζεηα γηα λα πεδήμεη ην πνηάκη, αιιά ηειηθά 

έπεζε κέζα.  

 

4.  Αναλογικά αριθμηηικά  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ξέξσ όηη θνπξαζηήθαηε, αιιά μέξσ, επίζεο, όηη κπνξείηε λα θηηάμεηε 

αλαινγηθά αξηζκεηηθά επίζεηα. 

 

Η αίζνπζα ζεάηξνπ είλαη (10) ……………………….   από κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

Σν παξάζπξν ηεο θνπδίλαο είλαη (2) ……………………….    από ην παξάζπξν ηνπ 

δσκαηίνπ κνπ. 

Σνπ πήξε (3) ……………………….   ώξα κέρξη λα θηάζεη ζην ζπίηη ηνπ κε ηα πόδηα. 

 

 

 ΓΡΑΜΜΑΣΘΚΗ 

 

για τη  Γ΄ &  Δ΄ τάνη τξυ Δημξτικξύ 

τωμ 

Σωτήοη Τεοζίδη & Θεόδωοξ Λιξύλιξ 

 

Σα πολλαπλαζιαζηικά αριθμηηικά 

επίθεηα θαλεξώλνπλ από πόζα απιά 

κέξε απνηειείηαη θάηη π.ρ. ε 25
ε
 

Μαξηίνπ είλαη διπλή γηνξηή, θάζε θνπηί 

μπινκπνγηέο έρεη από ηριπλά ρξώκαηα 

θιπ. 

Σα αναλογικά αριθμηηικά επίθεηα 

θαλεξώλνπλ από πόζεο θνξέο έλα πνζό είλαη 

κεγαιύηεξν από έλα άιιν  

π.ρ.   ην  4  είλαη διπλάζιο ηνπ  2 

         ην  9  είλαη ηριπλάζιο ηνπ  3 


