
 

 

 

 

Θεωρία 

 

Δεκαδικά κλάζμαηα νλνκάδνληαη ηα θιάζκαηα πνπ ζηνλ παξνλνκαζηή έρνπλ ηνπο 

αξηζκνύο: 10, 100, 1.000, 10.000 θιπ.  

 

Παξάδεηγκα:  

 

Δεκαδικοί αριθμοί νλνκάδνληαη νη αξηζκνί πνπ ρσξίδνληαη κε ηελ ππνδηαζηνιή (,) ζε δύν 

κέξε.  

Α) Σν ακέραιο κέξνο, πξηλ ηελ ππνδηαζηνιή  

Β) Σν δεκαδικό κέξνο, κεηά ηελ ππνδηαζηνιή  

 

   

 

Σν αθέξαην κέξνο κπνξεί λα έρεη: ρηιηάδεο, εθαηνληάδεο, δεθάδεο, κνλάδεο 

Σν δεθαδηθό κέξνο κπνξεί λα έρεη: δέθαηα, εθαηνζηά, ρηιηνζηά 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΧΙΛΙΑΓΔ ΔΚΑΣΟΝΣΑΓΔ ΓΔΚΑΓΔ ΜΟΝΑΓΔ δέθαηα εθαηνζηά ρηιηνζηά 

1.987,156 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

ΤΑΞΗ: Γ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΔΚΑΓΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΚΛΑΜΑΣΑ (2) 

ΟΝΟΜΑ:  
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Από ηα δεθαδηθά θιάζκαηα, κπνξνύκε λα θηηάμνπκε δεθαδηθνύο αξηζκνύο. 

Πφς γίνεηαι ασηό όμφς; 

Γηα λα κεηαηξέςνπκε έλα δεθαδηθό θιάζκα ζε δεθαδηθό αξηζκό 

1. Γξάθνπκε ηνλ αξηζκεηή όπσο είλαη  

2. Μεηξάκε ηα κεδεληθά ηνπ παξνλνκαζηή 

3. Μεηξάκε ηνλ ίδην αξηζκό ςεθίσλ ζηνλ αξηζκό καο, αξρίδνληαο από δεμηά πξνο ηα 

αξηζηεξά (από πίζσ πξνο ηα εκπξόο) 

4. ην ζεκείν πνπ ζηακαηάκε, βάδνπκε ηελ ππνδηαζηνιή.  

Αλ δελ θηάλνπλ ηα ςεθία γηα λα βάισ ζηε ζσζηή ζέζε ηελ ππνδηαζηνιή, ζπκπιεξώλσ κε 

κεδεληθά. 

 

Παξάδεηγκα: 

έρεη 2 κεδεληθά άξα κεηξάσ 2 ζέζεηο. Βάδσ ηελ ππνδηαζηνιή θαη 

ζπκπιεξώλσ ην κεδεληθό 0,78. 

 

 

 

 

 

 

Γίλεηαη θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή κπνξνύκε λα κεηαηξέςνπκε έλαλ δεθαδηθό αξηζκό ζε 

δεθαδηθό θιάζκα 

1. Γξάθνπκε ζηνλ αξηζκεηή ηνλ αξηζκό ρσξίο ηελ ππνδηαζηνιή  

2. Μεηξάκε πόζα ςεθία ππάξρνπλ ζηνλ δεθαδηθό αξηζκό κεηά ηελ ππνδηαζηνιή 

3. ηε ζέζε ηνπ παξνλνκαζηή βάδνπκε ηνλ αξηζκό έλα 

4. Καη ζπκπιεξώλνπκε κε ηόζα κεδεληθά όζα ήηαλ θαη ηα ςεθία κεηά ηελ ππνδηαζηνιή 

 

Παξάδεηγκα:           

 

 1 κεδεληθό 

 

      1 ςεθίν 

1,2 = 
12 
10 
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Ασκήσεις 

 

1. Σνπνζεηώ ηα ςεθία ηνπ θάζε αξηζκνύ ζηε ζσζηή ζέζε:  

ΑΡΙΘΜΟ ΧΙΛΙΑΓΔ ΔΚΑΣΟΝΣΑΓΔ ΓΔΚΑΓΔ ΜΟΝΑΓΔ δέθαηα εθαηνζηά ρηιηνζηά 

0,1789 

12,006 

9.000,8 

0,987 

1.234,09 

 

 

2. Μεηαηξέπσ ηα θιάζκαηα ζε δεθαδηθνύο αξηζκνύο όπσο ζην παξάδεηγκα: 

 

 

3. Μεηαηξέπσ ηνπο δεθαδηθνύο αξηζκνύο ζε θιάζκαηα όπσο ζην παξάδεηγκα: 
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4. Γξάθσ ηελ αμία ηνπ αξηζκνύ (ΔΚΑΣΟΝΣΑΓΔ, ΜΟΝΑΓΔ, δέθαηα θνθ) πνπ είλαη 

γξακκέλνο πην έληνλα: 

1,167    …………………………………. 

896,789  …………………………………. 

43,222  …………………………………. 

2,890   …………………………………. 

111,111  …………………………………. 

0,2   …………………………………. 

3000,3  …………………………………. 

9,568   …………………………………. 

1234,89  …………………………………. 

23,98   …………………………………. 

8,907   …………………………………. 

90,9   …………………………………. 

 

5. πγθξίλσ ηνπο δεθαδηθνύο αξηζκνύο θαη βάδσ ηα ζύκβνια < > =. 

ΠΡΟΟΧΗ! σγκρίνφ πρώηα ηα ακέραια μέρη. Αν είναι ίζα, μεηά ζσγκρίνφ ζηο δεκαδικό 

μέρος υηθίο-υηθίο. 

1,25    1,2 

2,22    2,222 

20,9    20,90 

20,9    20,09 

0,05    0,5 

37,07     37,7 

93,4       93,04 

5,32       5,3 

0,2         0,20 

1,349     1,3180 

29,87     29,789 

0,6         0,60 

0,60       0,06 

18,09     18,08 
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6. Γξάθσ: 

 έλαλ δεθαδηθό αξηζκό πνπ λα έρεη ην 6 ζηε ζέζε ησλ εκαηοζηών θαη ην 3 ζηε ζέζε 

ησλ μονάδων 

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

 

 έλαλ δεθαδηθό αξηζκό πνπ λα έρεη ην 9 ζηε ζέζε ησλ χιλιοζηών 

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

 

 έλαλ αξηζκό πνπ λα έρεη ην 5 ζηε ζέζε ησλ μονάδων 

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

 

 

7. Κάλσ θάζεηα ηηο παξαθάησ πξάμεηο . 

ΠΡΟΟΧΗ! Κάθε υηθίο να είναι ζηη ζφζηή θέζη. Αν ζε διεσκολύνει, πρόζθεζε μηδενικά 

όποσ τρειάζεηαι. 

 

123,89 + 0,89 1.238,9 - 129,89 0,09 + 1,389 0,089 + 13,678 398 - 123,8 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


