ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΑ
ΔΙΑΙΡΕΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ
ΔΙΑΙΡΕΗ ΦΥΙΚΟΥ Ή ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

Ωραία! Μάκαμε να κάνουμε
διαίρεςθ ενόσ φυςικοφ αρικμοφ
με ζναν άλλον φυςικό αρικμό.

Σε αυτι τθν περίπτωςθ ξεκινάμε τθ διαίρεςθ
κανονικά, ςαν να πρόκειται για φυςικοφσ
αρικμοφσ.
Μόλισ όμωσ φτάςουμε ςτο ςθμείο να
κατεβάςουμε το πρϊτο δεκαδικό ψθφίο τότε
βάηουμε υποδιαςτολι ςτο πθλίκο και ςυνεχίηουμε
κανονικά τθ διαίρεςθ

Τι γίνεται όμωσ αν ο διαιρετζοσ
είναι δεκαδικόσ αρικμόσ και ο
διαιρζτθσ φυςικόσ; Πϊσ κάνουμε
ςε αυτι τθν περίπτωςθ διαίρεςθ;

Πρόςεχε :
Παραδείγματα κάκετων πράξεων
Αν ςε μια διαίρεςθ κα
πρζπει από τθν αρχι να
χωρίςεισ
το
πρϊτο
δεκαδικό ψθφίο, τότε κα
πρζπει και να βάλεισ από
τθν αρχι ςτο πθλίκο
υποδιαςτολι (μαηί με το
μθδζν φυςικά για ακζραιο
μζροσ).
Δεσ δίπλα το παράδειγμα
με τθ διαίρεςθ 8,4 : 42
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Δθμιουργία υλικοφ:
Παφλοσ Κϊτςθσ (Δάςκαλοσ)

Ζχουμε μάκει ωσ εδϊ
διαιρζςεισ φυςικϊν και
δεκαδικϊν
μόνο
ςτθν
περίπτωςθ που ο διαιρζτθσ
είναι φυςικόσ.
Τι γίνεται όμωσ αν ζχουμε
για
διαιρζτθ
δεκαδικό
αρικμό;

Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ διαδικαςία διαφζρει
λίγο ςτθν αρχι, πριν ξεκινιςουμε τθ διαίρεςθ.
Καταρχιν κα πρζπει να ζχεισ υπόψθ ςου ότι
όταν ζχουμε δεκαδικό διαιρζτθ δε διαιροφμε
αμζςωσ.
Πριν ξεκινιςουμε, λοιπόν, τθ διαίρεςθ,
 παρατθροφμε το διαιρζτθ και μετράμε
πόςα δεκαδικά ψθφία ζχει.
 πολλαπλαςιάηουμε με τον αντίςτοιχο
αρικμό (10 ι 100 ι 1000 κ.τ.λ) και το
διαιρζτθ και το διαιρετζο ζτςι ϊςτε να
μετατραπεί ο δεκαδικόσ αρικμόσ του
διαιρζτθ ςε φυςικό (δε μασ απαςχολεί
κακόλου αν ο διαιρετζοσ προκφψει να
είναι φυςικόσ ι δεκαδικόσ).
 Από κει κι ζπειτα προχωράμε κανονικά
τθ διαίρεςθ, όπωσ ξζρουμε.

Παραδείγματα κάκετων πράξεων
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Πριν ξεκινιςουμε παρατθροφμε το διαιρζτθ
(3,5) και διαπιςτϊνουμε πωσ ζχει 1 δεκαδικό
ψθφίο. Άρα πολλαπλαςιάηουμε και το
διαιρετζο και το διαιρζτθ με το 10 και ζχουμε
54,25 • 10 = 542,5
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3,5 • 10 = 35
Η διαίρεςι μασ λοιπόν γίνεται 542,5 : 35

Δθμιουργία υλικοφ:
Παφλοσ Κϊτςθσ (Δάςκαλοσ)

Συνθκίηουμε ςε αυτζσ τισ διαιρζςεισ με δεκαδικό διαιρζτθ να βάηουμε τουσ νζουσ
αρικμοφσ όχι ςε νζα διαίρεςθ αλλά ακριβϊσ κάτω από τουσ προθγοφμενουσ. Δεσ
και το επόμενο παράδειγμα κι ζπειτα χρθςιμοποίθςε όποιον τρόπο ςου είναι πιο
εφκολοσ.

Πρόςεχε :
Παράδειγμα κάκετθσ πράξθσ
Μασ
ενδιαφζρει
να
μετατρζψουμε το διαιρζτθ
από δεκαδικό ςε φυςικό.
Όςον αφορά το διαιρετζο
δε μασ απαςχολεί το είδοσ
του αρικμοφ που κα
προκφψει ζπειτα από τον
πολλαπλαςιαςμό με το 10
ι το 100 ι το 1000 κ.τ.λ.
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Ο διαιρζτθσ (4,5) ζχει 1
δεκαδικό ψθφίο. Άρα
πολλαπλαςιάηουμε και
το διαιρετζο και το
διαιρζτθ με το 10 και
ζχουμε
54 • 10 = 540
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4,5 • 10 = 45
Η διαίρεςι μασ λοιπόν
γίνεται 540 : 45

Άντε πάλι με τοφτθ τθ φυςικι και τα επίκετα. Είναι λίγο δφςκολα
αλλά δε κα ςτακοφν εμπόδιο ςτο να είμαι ο καλφτεροσ μακθτισ.
Άλλωςτε είναι γνωςτό ότι εγϊ είμαι πανζξυπνοσ κι ζτςι μπορϊ
και ξεπερνάω όλα τα εμπόδια. Ουπσ !!!

Δθμιουργία υλικοφ:
Παφλοσ Κϊτςθσ (Δάςκαλοσ)

