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by Xristina Bessiou

Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο
πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και
διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με
άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές. Το υλικό διατίθεται
αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Πολλαπλάσια ενός φυσικού αριθμού είναι όλοι οι 
αριθμοί που σχηματίζονται από τον πολλαπλασιασμό 
του με όλους τους φυσικούς αριθμούς.

Τι είναι τα πολλαπλάσια;

παραδείγματα:
2 χ 3 = 6
4 χ 9 = 36

Διαιρέτες ενός φυσικού αριθμού 
είναι όλοι οι αριθμοί που τον 
διαιρούν. Οι διαιρέτες ενός 
φυσικού αριθμού είναι μικρότεροι 
ή ίσοι του αριθμού.

Τι είναι οι διαιρέτες;

Πολλαπλάσια δηλαδή είναι 
οι αριθμοί 6 και 36. 

παράδειγμα:
Οι διαιρέτες του αριθμού 10 
είναι οι αριθμοί 1, 2 και 5 γιατί:
10 : 1 = 10
10 : 2 = 5
10 : 5 = 2









ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τι είναι το Πολλαπλάσιο;

www.thrania.com

ΑΦΙΣΕΣ

by Xristina Bessiou



Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.



Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου













Πολλαπλάσια ενός φυσικού αριθμού είναι όλοι οι αριθμοί που σχηματίζονται από τον πολλαπλασιασμό του με όλους τους φυσικούς αριθμούς.

Τι είναι τα πολλαπλάσια;







WWW.THRANIA.COM

παραδείγματα:

2 χ 3 = 6

4 χ 9 = 36



Διαιρέτες ενός φυσικού αριθμού είναι όλοι οι αριθμοί που τον διαιρούν. Οι διαιρέτες ενός φυσικού αριθμού είναι μικρότεροι ή ίσοι του αριθμού.

Τι είναι οι διαιρέτες;

Πολλαπλάσια δηλαδή είναι οι αριθμοί 6 και 36. 

παράδειγμα:

Οι διαιρέτες του αριθμού 10 

είναι οι αριθμοί 1, 2 και 5 γιατί:



10 : 1 = 10

10 : 2 = 5

10 : 5 = 2







image1.png





