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Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο.
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διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Β’ Δημοτικού - Μαθηματικά
Ενότητα 7η: Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο

άσκηση 1η
Απάντησε στις ερωτήσεις.

Σε ένα λεωφορείο χώρεσαν 22 
παιδιά. Τα μισά από αυτά είναι 
αγόρια. Πόσα είναι τα κορίτσια;

_________________________

φύλλο εργασίας

άσκηση 2η
Βρες το μισό των παρακάτω αριθμών.

20 -> ___
16 -> ___
12 -> ___

8 -> ___
42 -> ___
14 -> ___

Ένα βάζο έχει 12 λουλούδια. Τα 
μισά όμως μαράθηκαν. Πόσα 
λουλούδια έχει τώρα το βάζο;

_________________________

Το βάρος μου είναι 23 κιλά. Η 
αδερφή μου ζυγίζει τα διπλάσια 
κιλά μου. Πόσο είναι το βάρος 

της αδερφής μου;

_________________________

Εγώ ξόδεψα 15 ευρώ. 
Ο αδερφός μου ξόδεψε τα 

διπλάσια χρήματα. Πόσα ξόδεψε 
ο αδερφός μου;

_________________________

50 -> ___
18 -> ___
10 -> ___
26 -> ___
48 -> ___
24 -> ___

άσκηση 3η
Βρες το διπλάσιο των παρακάτω αριθμών.

14 -> ___
30 -> ___
11 -> ___

9 -> ___
21 -> ___
15 -> ___

23 -> ___
16 -> ___

8 -> ___
20 -> ___
14 -> ___
21 -> ___

άσκηση 4η
Χρωμάτισε τα μισά σχήματα.
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Β’ Δημοτικού - Μαθηματικά

Ενότητα 7η: Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο



άσκηση 1η

Απάντησε στις ερωτήσεις.



Σε ένα λεωφορείο χώρεσαν 22 παιδιά. Τα μισά από αυτά είναι αγόρια. Πόσα είναι τα κορίτσια;



 _________________________

φύλλο εργασίας

άσκηση 2η

Βρες το μισό των παρακάτω αριθμών.



20 -> ___

16 -> ___

12 -> ___

8 -> ___

42 -> ___

14 -> ___



Ένα βάζο έχει 12 λουλούδια. Τα μισά όμως μαράθηκαν. Πόσα λουλούδια έχει τώρα το βάζο;



 _________________________



Το βάρος μου είναι 23 κιλά. Η αδερφή μου ζυγίζει τα διπλάσια κιλά μου. Πόσο είναι το βάρος της αδερφής μου;



 _________________________



Εγώ ξόδεψα 15 ευρώ. 

Ο αδερφός μου ξόδεψε τα διπλάσια χρήματα. Πόσα ξόδεψε ο αδερφός μου;



 _________________________

50 -> ___

18 -> ___

10 -> ___

26 -> ___

48 -> ___

24 -> ___

άσκηση 3η

Βρες το διπλάσιο των παρακάτω αριθμών.



14 -> ___

30 -> ___

11 -> ___

9 -> ___

21 -> ___

15 -> ___

23 -> ___

16 -> ___

8 -> ___

20 -> ___

14 -> ___

21 -> ___

άσκηση 4η

Χρωμάτισε τα μισά σχήματα.
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