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ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

Α.1.1 
 

Φυσικοί αριθμοί 
 

Διάταξη φυσικών αριθμών 
 

Στρογγυλοποίηση. 
 

Επαναληπτικές έννοιες 

  
 

Το 

 

1
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

περιλαμβάνει 

 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που συναντάμε ή όχι στην φύση. 
       Π.χ. Τα Γυμνάσια της περιοχής, τα δένδρα στο προαύλιο του σχολείου,  
        οι Αρειανοί στο σχολείο μας, κ.τ.λ. 
 
 
 

Οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6......... 98, 99, 100........ , 2018, 2019, ... ονομάζονται φυσικοί 
αριθμοί.  
 
 

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο και ένα προηγούμενο φυσικό αριθμό, εκτός 

από το 0 που έχει μόνο επόμενο, το 1.  
 
 
Για τη σύγκριση των αριθμών χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα:  
το = που σημαίνει «ίσος με»,  
το < που σημαίνει «μικρότερος από» και 
 το > που σημαίνει «μεγαλύτερος από».  

Για παράδειγμα: 0<1<2< ....<10<11< ... <297< ... <1000< ...  
 
 
Οι φυσικοί αριθμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους άρτιους ή ζυγούς και τους 
περιττούς ή μονούς.  
 
 
 
Άρτιοι λέγονται οι φυσικοί αριθμοί που είναι πολλαπλάσια του 2, (δηλαδή διαιρούνται 
με το 2) και περιττοί εκείνοι που δεν διαιρούνται με το 2. 
  
 
 
 
 
 

 

Για να τοποθετηθούν οι αριθμοί σε μία ευθεία γραμμή, φτιάχνετε μία ευθεία στην οποία 
τοποθετείτε αυθαίρετα στην ευθεία ένα σημείο Ο, που αποτελεί την αρχή για να 
παραστήσετε τον αριθμό 0. Μετά δεξιά από το σημείο Ο διαλέγετε ένα άλλο σημείο Α, 
που παριστάνει τον αριθμό 1. Τότε, με μονάδα μέτρησης το ΟΑ, βρίσκετε τα σημεία που 
παριστάνουν τους αριθμούς: 2, 3, 4, 5, ... 
 

 

  

http://blogs.sch.gr/iraidos/


       ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                  Α΄  ΤΑΞΗ 
 

Copyright: Ηλίας Ράιδος  Καθηγητής Μαθηματικών.                                             E-mails:raidosi@yahoo.gr  
                                            http://blogs.sch.gr/iraidos/                                                          iraidos@gmail.com 

Σελίδα 3 από 6 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

1. Δραστηριότητα 
 

(α) Διαλέξτε έναν τριψήφιο αριθμό που θα έχει διαφορετικά όλα τα ψηφία του: ……… 
 

 
(β) Βρείτε τους έξι διαφορετικούς αριθμούς που προκύπτουν όταν εναλλάξετε τα ψηφία του 

αριθμού που διαλέξατε και γράψτε τους. 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

(γ) Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος; ………………  ……………… 
 

 
(δ) Γράψτε όλους τους αριθμούς που βρήκατε με σειρά αύξουσα, δηλαδή από το μικρότερο 

προς το μεγαλύτερο. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
(ε) Γράψτε όλους τους αριθμούς που βρήκατε με σειρά αύξουσα, χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα σύμβολα. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(στ) Στη συνέχεια, γράψτε τους ίδιους αριθμούς με φθίνουσα σειρά. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
(ζ) Να προσδιορίσετε ποιοι από τους αριθμούς που έχετε σημειώσει στο ερώτημα β είναι 

άρτιοι και ποιοι είναι περιττοί. 

 
  

Άρτιοι Περιττοί  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(η) Να τοποθετήσετε τους αριθμούς που έχετε σημειώσει στο ερώτημα β σε μια ευθεία 

γραμμή. 
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2. Να τοποθετήσετε στην ευθεία γραμμή τους αριθμούς: 370, 234, 558, 92, 703. Εργαστείτε 

στο μικροπείραμα mpa11.ggb. Στη συνέχεια φτιάξτε την ευθεία των αριθμών και 

τοποθετήστε τους αριθμούς στο φύλλο εργασίας. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

1.  Γράψε με ψηφία τους αριθμούς που δίνονται παρακάτω σε φυσική 
γλώσσα:  
(α) διακόσια πέντε,  
(β) επτακόσια τριάντα δύο 
 (γ) είκοσι χιλιάδες οκτακόσια δέκα τρία. 
 
 

2.  Γράψε σε φυσική γλώσσα τους αριθμούς:  

(α) 38.951,  

(β) 5.000.812, 

 (γ) 120.003. 

 

3.  Ποιοι είναι οι τρεις προηγούμενοι αριθμοί του 289 και ποιοι οι δύο 
επόμενοι; 

 

 

4.  Τοποθέτησε σε αύξουσα σειρά τους αριθμούς:  
3.515, 4.800, 3.620, 3.508, 4.801. 
 
 

 

5.  Τοποθέτησε το κατάλληλο σύμβολο: <, =, >, στο κενό μεταξύ των 
ακόλουθων αριθμών:  
(α) 45 … 45   

(β) 38 … 36,  

(γ) 456 … 465,   

(δ) 8.765 … 8.970,  

(ε) 90.876 … 86.945,  

 (στ) 345 … 5.690 

 

 

6.  Κατασκεύασε έναν άξονα με αρχή το σημείο Ο και μονάδα ΟΑ ίσο με 2 
cm. Τοποθέτησε τα σημεία Β, Γ, Δ, Ε σε αποστάσεις 6 cm, 10 cm, 12 cm και 
14 cm αντίστοιχα. Ποιοι αριθμοί αντιστοιχούν στα σημεία αυτά; 
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7.  Γράψε Σ μπροστά από κάθε σωστή πρόταση και Λ μπροστά από κάθε 
λάθος. 

(α) Ένας πενταψήφιος αριθμός έχει 6 ψηφία και με πρώτο ψηφίο το 
0. 
(β) Στον αριθμό 5780901 το μηδέν δηλώνει απουσία δεκάδων και 
χιλιάδων 

(γ) Δέκα χιλιάδες είναι μία δεκάδα χιλιάδα  

(δ) Σε μια πενταήμερη εκδρομή θα γίνουν πέντε διανυχτερεύσεις 

(ε) Από τον αριθμό 32 ως τον αριθμό 122 υπάρχουν 90 αριθμοί  

(στ) Σε οκτώ ημέρες από σήμερα, που είναι Πέμπτη, θα είναι 
Παρασκευή  

(ζ) Από την 12η σελίδα του βιβλίου μέχρι και την 35η είναι 24 σελίδες 

 

 

 

 

Οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις αναφέρονται στο παραπάνω σχήμα 
 
(η) Δεν υπάρχει φυσικός αριθμός μεταξύ των αριθμών 2 και 3  

(θ) Στο σημείο Κ αντιστοιχεί ο αριθμός 370  

(ι) Στο σημείο Λ αντιστοιχεί ο αριθμός 1050  

(ια) Στο σημείο Μ αντιστοιχεί ο αριθμός 1200  

(ιβ) Στο σημείο Ν αντιστοιχεί ο αριθμός 1875 

 
8.  Στρογγυλοποίησε στην πλησιέστερη εκατοντάδα τους αριθμούς: 345, 761, 
659, 2.567, 9.532, 123.564, 34.564, 31.549 και 8.765. 

9.  Στρογγυλοποίησε τον αριθμό 7.568.349 στις πλησιέστερες: (α) δεκάδες, (β) 

εκατοντάδες,  
(γ) χιλιάδες, (δ) δεκάδες χιλιάδες, (ε) εκατοντάδες χιλιάδες. 
 

10. Να στρογγυλοποιηθούν οι αριθμοί 5.362 και 2.903.755 

 α. στην πλησιέστερη δεκάδα. 

 β. στην πλησιέστερη χιλιάδα. 

 γ. στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδα. 

 
 

Κ Λ Μ Ν 
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