Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Ε΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τεύχος Α’

Λύσεις ασκήσεων
για τη

λώσσα

Ενότητα 1

Ο φίλος µας το δάσος

σελ.: 6 / άσκηση 1

σελ.: 7 / άσκηση 4

παράξενα, φύλλα, νιφάδες, φθινοπωρινή,
αχτίδες, προλάβαιναν, άνοιξη, σταγόνες,
διαµαντόσκονη, καλοκαιριάτικος, έντοµα,
ρυάκια, σκεφτόσουν, χειµώνες, φτερούγιζαν

σελ.: 6 / άσκηση 2

σελ.: 7 / άσκηση 3

αναβάλλει
υποβάλουµε
συµβάλει
πανικοβάλλεσαι
εκβάλλει
αµφέβαλλε
πρόσβαλε
καταβάλει

• Από καιρό
• Μόλις φτάσουµε στο
χωριό
• Πριν φύγετε
• Τώρα
• Σε λίγο
• αύριο
• καθηµερινά
• πού και πού

σελ.: 8 / άσκηση 6
Παρατατικός
πίστευα
πίστευες
πίστευε
πιστεύαµε
πιστεύατε
πίστευαν

Αόριστος
πίστεψα
πίστεψες
πίστεψε
πιστέψαµε
πιστέψατε
πίστεψαν

Υπερσυντέλικος
είχα πιστέψει
είχες πιστέψει
είχε πιστέψει
είχαµε πιστέψει
είχατε πιστέψει
είχαν πιστέψει

έπινα
έπινες
έπινε
πίναµε
πίνατε
έπιναν

ήπια
ήπιες
ήπιε
ήπιαµε
ήπιατε
ήπιαν

είχα πιει
είχες πιει
είχε πιει
είχαµε πιει
είχατε πιει
είχαν πιει

αργά: επίρρηµα
Κάθε χρόνο: επιρρηµατική φράση
Χθες: επίρρηµα
µόλις µου τηλεφωνήσεις: χρονική πρόταση
Σήµερα: επίρρηµα
Σε λίγο: εµπρόθετη φράση όταν τελειώσει µε
τις δουλειές του σπιτιού: χρονική πρόταση

σελ.: 8 / άσκηση 5
ενεστώτας - καταφέρνω
παρατατικός - έσβηνα
εξακολ. µέλλοντας - θα διαβάζω
αόριστος - έλυσα
συνοπτ. µέλλοντας - θα ψήσω
παρακείµενος - έχω ακολουθήσει
υπερσυντέλικος - είχα διαγράψει
συντελεσµένος µέλλοντας - θα έχω καταλάβει

σελ.: 9 / άσκηση 7
• Ρήµα: θα βρω // Χρον. Βαθµίδα: µέλλον
Ρήµα: πήρε // Χρον. Βαθµίδα: παρελθόν
• Ρήµα: θα έχουµε φτάσει // Χρον. Βαθµίδα: µέλλον
• Ρήµα: έχω πάει // Χρον. Βαθµίδα: παρόν
• Ρήµα: θα διαβάζει // Χρον. Βαθµίδα: µέλλον
• Ρήµα: ταξιδεύω // Χρον. Βαθµίδα: παρόν
• Ρήµα: περίµεναν // Χρον. Βαθµίδα: παρελθόν
• Ρήµα: µαγείρεψε // Χρον. Βαθµίδα: παρελθόν

σελ.: 8 / άσκηση 8
Το απόγευµα έκανα τα µαθήµατά µου και µελέτησα για το αυριανό µάθηµα. Τελείωσα, όµως, νωρίς.
Έτσι, βγήκα από το σπίτι και περπάτησα προς το παρκάκι κοντά στο σπίτι µου. Είδα κάποιους
συµµαθητές µου και πήγα κοντά τους. Παίξαµε µε την µπάλα για πολλή ώρα. Μετά, νύχτωσε. Γύρισα
στο σπίτι µου εξαντληµένος. Έκανα ένα ζεστό µπάνιο, έφαγα το βραδινό µου και έπεσα για ύπνο µε
τη σκέψη µου στην επόµενη ηµέρα.

Ενότητα 1

Η φίλη µας η θάλασσα

σελ.: 11 / άσκηση 2

σελ.: 11 / άσκηση 1
οικολογική, διαρροή, επιστήµονες, περιπολία,
ρύπανση, αξιωµατούχοι, καταστροφή,
δεξαµενόπλοιο, πετρέλαιο, χιλιόµετρο,
πετρελαιοκηλίδα, καπετάνιος, κατηγορούµενος,
κανονισµός, κατάργηση, τοίχωµα, σταδιακή,
περιβάλλον

σελ.: 12 / άσκηση 3

σελ.: 12 / άσκηση 4

φιλειρηνικός - αγαπάει την ειρήνη
φιλόζωος - αγαπάει τα ζώα
φιλήσυχος - του αρέσει η ησυχία
φιλόσοφος - ασχολείται µε τη φιλοσοφία
φιλόλογος - ασχολείται µε τη φιλολογία
φιλόδοξος - αγαπάει τη δόξα
φιλόµουσος - αγαπάει τη µουσική
φιλοχρήµατος - αγαπάει τα χρήµατα
φιλάνθρωπος - αγαπάει τους ανθρώπους
φιλοπόλεµος - αγαπάει τον πόλεµο
φιλόξενος - είναι πρόθυµος στην παροχή
φιλοξενίας

οικόσηµο, οικοτροφείο, οικοσύστηµα,
οικοδέσποινα, οικοτεχνία, οικογένεια,
οικόπεδο, οικοδόµος, οικοδιδάσκαλος
οικοσκευή, οικόσιτος, οικοδεσπότης

σελ.: 13 / άσκηση 5

σελ.: 13 / άσκηση 6
ξεχνιέµαι
ξεχνιέσαι
ξεχνιέται
ξεχνιόµαστε
ξεχνιέστε
ξεχνιούνται

γράφοµαι
γράφεσαι
γράφεται
γραφόµαστε
γράφεστε
γράφονται

λύνοµαι
λύνεσαι
λύνεται
λυνόµαστε
λύνεστε
λύνονται

η βορειοδυτική ακτή, οι βορειοδυτικές ακτές
η τεράστια καταστροφή, οι τεράστιες καταστροφές
το πλωτό φράγµα, τα πλωτά φράγµατα
η καθαρή ακτή, οι καθαρές ακτές
η εντατική προσπάθεια, οι εντατικές προσπάθειες
η οικολογική οργάνωση, οι οικολογικές οργανώσεις
η εναέρια περιπολία, οι εναέριες περιπολίες

ντύνοµαι
ντύνεσαι
ντύνεται
ντυνόµαστε
ντύνεστε
ντύνονται

• Το φαγητό που έφτιαξε δεν τρώγεται.
• Ο Αντώνης κοιµάται µέχρι αργά.
• Πρέπει να σκεφτείτε καλά πριν αποφασίσετε.
• Απαγορεύεται το κάπνισµα.
• Ο Χρήστος ντύνεται για τη γιορτή.
• ∆εν ενδιαφέρεται καθόλου για τους φίλους
του.
• Ο κύριος Μάνος σηκώνεται κάθε µέρα στις 7.
• ∆εν χρειάζεται να έρθεις στο σπίτι.
• ∆εν ακούγεται απολύτως τίποτα.

σελ.: 14 / άσκηση 7
γράφω
έγραφα
έγραψα
θα γράψω
θα γράφω
έχω γράψει
είχα γράψει
θα έχω γράψει

ταξιδεύω
ταξίδευα
ταξίδεψα
θα ταξιδέψω
θα ταξιδεύω
έχω ταξιδέψει
είχα ταξιδέψει
θα έχω ταξιδέψει

πλένοµαι
πλενόµουν
πλύθηκα
θα πλυθώ
θα πλένοµαι
έχω πλυθεί
είχα πλυθεί
θα έχω πλυθεί

επισκέπτοµαι
επισκεπτόµουν
επισκέφτηκα
θα επισκεφτώ
θα επισκέπτοµαι
έχω επισκεφτεί
είχα επισκεφτεί
θα έχω επισκεφτεί

σελ.: 15 / άσκηση 8
Θα ταξιδέψει: εξακολουθητικό
Θα έχω τελειώσει: συντελεσµένο
∆ιάβασα: συνοπτικό
Θα κλείσω συνοπτικό

∆ιαβάζω: εξακολουθητικό
Είχα επισκεφτεί: συντελεσµένο
Σκάλιζα: εξακολουθητικό

Ενότητα 1

Ο φίλος µας ο άνεµος

σελ.: 16 / άσκηση 1
παλαιότερος, αντίκριζε, υψώµατα, ανεµόµυλος, κοινωνικός, εργόχειρο, ανεµόδαρτη, συµπαραστάτης,
Κυκλάδες, ξεπρόβαλλαν, κτίσµατα, αυθόρµητα, πειράγµατα, κακοκαιρία, καταιγίδα, οποιαδήποτε,
µυλωνάς, πλήρωµα, περίπτωση, επένδυση, ιστιοφόρο, πολυδάπανος, αιολική, πατροπαράδοτος

σελ.: 16 / άσκηση 2
λυνόµουν
θα γελαστώ
θα βασανίζοµαι
προσποιήθηκα
είχα πεταχτεί
θα έχω τρανταχτεί
έχω διαγωνιστεί
θα έχω παρουσιαστεί
οργανώθηκα
αναπτυσσόµουν
θα αυξηθώ

σελ.: 18 / άσκηση 4
• Όταν είναι έτοιµο το φαγητό
• ενώ εγώ προσπαθούσα να διαβάσω.
• Σαν άνοιξε το παράθυρο
• Ώσπου να έρθουν οι γονείς µας
• Μόλις έµαθε τους βαθµούς του
• Προτού φύγεις από το σπίτι

σελ.: 19 / άσκηση 6
Φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν:
Μην ανακατεύεσαι σε υποθέσεις που δεν σε
αφορούν, γιατί θα βρεις τον µπελά σου.
Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα:
Όταν κάποιος κριτικάρει τον διπλανό του για
ελαττώµατα που έχει ο ίδιος.
Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς:
Ο άνθρωπος δεν αλλάζει εύκολα συνήθειες.
Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι:
Όταν δύο άνθρωποι ταιριάζουν απόλυτα.
Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται:
Οι αληθινοί φίλοι δείχνουν τη συµπαράστασή
τους στις δύσκολες στιγµές.

σελ.: 17 / άσκηση 3
µαγειρεύει: Ενεργητική φωνή
παρουσιάστηκε: Παθητική φωνή
αναφέρεται: Παθητική φωνή
εµπορεύεται: Παθητική φωνή
διαγωνίστηκαν: Παθητική φωνή
κέρδισε: Ενεργητική φωνή
αναπτύσσεται: Παθητική φωνή

σελ.: 18 / άσκηση 5
τύχη // φίλο // κουρεµένος // Γιάννης - Γιάννη //
πουλί // αστραπές // µισά // µαγειρεύουν //
σακούλι // λίγα

σελ.: 20 / άσκηση 7
αµέσως // πέρυσι // φέτος // διαρκώς //
καθηµερινά // ποτέ

σελ.: 20 / άσκηση 8
Ενεστώτας: χρησιµοποιώ
Παρατατικός: έβαφα
Αόριστος: βρήκα
Συνοπτ. Μέλλοντας: θα ζωγραφίσω
Εξακολ. Μέλλοντας: θα τραγουδώ
Παρακείµενος: έχω παίξει
Υπερσυντέλικος: είχα σκουπίσει
Συντελ. Μέλλοντας: θα έχω γράψει

Ενότητα 2

Η γειτονιά της πόλης

σελ.: 21 / άσκηση 1

σελ.: 21 / άσκηση 2

υπέροχος, συνοικία, περισσότεροι, πλανόδιος,
ισορροπηµένος, γειτονιά, σηµερινός, νεοκλασικά,
χωµατόδροµος, πωλητές, παγοπώλης, σκοτεινός,
ηχορύπανση, ηχογράφηση, κανονισµός,
συνδυασµός, ξένοιαστος, θόρυβος

σελ.: 23 / άσκηση 4

σελ.: 22 / άσκηση 3
βγαίνε / βγες
άφηνε / άφησε
µάζευε / µάζεψε
πίστευε / πίστεψε
βάδιζε / βάδισε
κλείδωνε / κλείδωσε

παραθαλάσσιος / συγκυβερνήτης /
ερυθρόλευκος / τρεµοσβήνω / λογοκρίνω /
συµπρωταγωνιστής / ηχοµόνωση / αποκοιµίζω /
ανθυποπλοίαρχος / παρακούω / λογοθεραπεία /
παραπληροφόρηση / αγριόχοιρος

γύριζε / γύρισε
βλέπε / δες
παίρνε / πάρε
πίνε / πιες
κατέβαινε / κατέβα

βγαίνετε / βγείτε
πιστεύετε / πιστέψτε
κλειδώνετε / κλειδώστε
γυρίζετε / γυρίστε
γράφετε / γράψτε

σελ.: 24 / άσκηση 6
Εξακολουθητική: να ντύνεσαι, να χάνονται, να
βάφεις, να σκέφτεσαι, να δουλεύουµε,
να ονειρευόµαστε
Συνοπτική: να λυθεί, να ιδρύσετε, να
κρυφτούµε, να πληρωθείς, να σκεφτούµε, να
πλυθεί
Συντελεσµένη: να έχεις χαθεί, να έχω πληρώσει,
να έχω ράψει, να έχουν ανάψει, να έχω κρυφτεί,
να έχουµε σκάψει

σελ.: 23 / άσκηση 5
ανέβα / ανεβείτε
κατέβα / κατεβείτε
µπες / µπείτε
έλα / ελάτε
φύγε / φύγετε
πλύνε / πλύνετε
δες / δείτε
πες / πείτε
πιες / πιείτε
φάε / φάτε

σελ.: 25 / άσκηση 7
Αύριο ξυπνήστε πριν τις 8.
∆ιαβάστε καλά τα πρώτα 5 κεφάλαια του βιβλίου.
Προσέξτε τι ζητάει η εκφώνηση της άσκησης.
Κλείσε όλα τα παράθυρα πριν φύγεις από το σπίτι.
Φάε όλο το φαγητό.
Πλύνε τα δόντια σου πριν πέσεις για ύπνο.
Άκουσε προσεκτικά τις οδηγίες του προπονητή σου.

Πόλη και πολιτισµός - Πόλη και διασκέδαση

σελ.: 26 / άσκηση 1
έντονος, Θεσσαλονίκη, σύγχρονη, συνάντηση, οργανώνω, συµπρωτεύουσα, πολύχρωµο, πολιτιστική,
εκδηλώσεις, ορχήστρα, κινηµατογράφος, καλλιτεχνικός, πλουσιότατος, εγκυκλοπαίδεια, ενηµερωτικός,
δηµοκρατικό, τυραννικό, φυλλάδιο, ολιγαρχικό, µοναρχικό, βασιλιάς

σελ.: 26 / άσκηση 2
ο αβλαβής
του αβλαβούς
τον αβλαβή
οι αβλαβείς
των αβλαβών
τους αβλαβείς
-

η αβλαβής
της αβλαβούς
την αβλαβή
οι αβλαβείς
των αβλαβών
τις αβλαβείς
-

σελ.: 27 / άσκηση 3
το αβλαβές
του αβλαβούς
το αβλαβές
τα αβλαβή
των αβλαβών
τα αβλαβή
-

• Ο ηγέτης της χώρας υπέγραψε τη διεθνή
συµφωνία.
• Τα διοικητικά συµβούλια των εταιρειών
είναι δεκαµελή.
• Ο θυελλώδης άνεµος ξήλωσε το δέντρο
του χωριού.
• Βρήκαν έξω από τα σπίτια τους τα ογκώδη
κιβώτια που περίµεναν.

σελ.: 27 / άσκηση 4
επιεικείς / δηµοφιλούς / ειλικρινές / ασθενείς / πολυτελείς

Ενότητα 2
σελ.: 28 / άσκηση 5

σελ.: 29 / άσκηση 6

Υποτακτική
Εξακολουθητική

Συνοπτική

Συντελεσµένη

να πληρώνοµαι
να πληρώνεσαι
να πληρώνεται
να πληρωνόµαστε
να πληρώνεστε
να πληρώνονται
να κρύβω
να κρύβεις
να κρύβει
να κρύβουµε
να κρύβετε
να κρύβουν
να δέχοµαι
να δέχεσαι
να δέχεται
να δεχόµαστε
να δέχεστε
να δέχονται

να πληρωθώ
να πληρωθείς
να πληρωθεί
να πληρωθούµε
να πληρωθείτε
να πληρωθούν
να κρύψω
να κρύψεις
να κρύψει
να κρύψουµε
να κρύψετε
να κρύψουν
να δεχτώ
να δεχτείς
να δεχτεί
να δεχτούµε
να δεχτείτε
να δεχτούν

να έχω πληρωθεί
να έχεις πληρωθεί
να έχει πληρωθεί
να έχουµε πληρωθεί
να έχετε πληρωθεί
να έχουν πληρωθεί
να έχω κρύψει
να έχεις κρύψει
να έχει κρύψει
να έχουµε κρύψει
να έχετε κρύψει
να έχουν κρύψει
να έχω δεχτεί
να έχεις δεχτεί
να έχει δεχτεί
να έχουµε δεχτεί
να έχετε δεχτεί
να έχουν δεχτεί

χάσου
ντύσου
λύσε
γράψε
σκέψου
ράψου
πλέξε
δρόσισε

χαθείτε
ντυθείτε
λύστε
γράψτε
σκεφτείτε
ραφτείτε
πλέξτε
δροσίστε

σελ.: 29 / άσκηση 7
η διεθνής συµφωνία
της διεθνούς συµφωνίας
τη διεθνή συµφωνία
οι διεθνείς συµφωνίες
των διεθνών συµφωνιών
τις διεθνείς συµφωνίες
-

ο ασθενής άνεµος
του ασθενούς ανέµου
τον ασθενή άνεµο
οι ασθενείς άνεµοι
των ασθενών ανέµων
τους ασθενείς ανέµους
-

Διαδροµές στην πόλη

σελ.: 30 / άσκηση 1

σελ.: 30 / άσκηση 2

αφετηρία, σιδηρόδροµος, συγκοινωνία,
υπόµνηµα, υπόστρωµα, οδόστρωµα, σήµανση,
προάστιο, λεωφορείο, δηµαρχείο, οδοποιία,
άνοδος, αδιέξοδο, οδοστρωτήρας, οδοιπόρος,
οδοκαθαριστής, οδήγηση, είσοδος

οδός + µάχη
οδός + φράγµα
ανά + οδός
οδός + καθαριστής
κατά + οδός

σελ.: 31 / άσκηση 3

σελ.: 32 / άσκηση 4

η είσοδος
της εισόδου
την είσοδο
- (είσοδε)

η παράγραφος
της παραγράφου
την παράγραφο
- (παράγραφε)

η χερσόνησος
της χερσονήσου
τη χερσόνησο
- (χερσόνησε)

η µέθοδος
της µεθόδου
τη µέθοδο
- (µέθοδε)

οι είσοδοι
των εισόδων
τις εισόδους
- (είσοδοι)

οι παράγραφοι
των παραγράφων
τις παραγράφους
- (παράγραφοι)

οι χερσόνησοι
των χερσονήσων
τις χερσονήσους
- (χερσόνησοι)

οι µέθοδοι
των µεθόδων
τις µεθόδους
- (µέθοδοι)

πρόοδο / παραγράφους /
λεωφόρους / επετείου /
διαλέκτους / οδών / κάθοδο

Ενότητα 2
σελ.: 32 / άσκηση 5
των εισόδων / των εξόδων /
των επετείων / των διαγωνίων / των λεωφόρων /
των µεθόδων / των παραγράφων / των προόδων /
των περιόδων / των χερσονήσων / των ψήφων /
των οδών

σελ.: 33 / άσκηση 7
η πολυτελής θαλαµηγός
της πολυτελούς θαλαµηγού
την πολυτελή θαλαµηγό
οι πολυτελείς θαλαµηγοί
των πολυτελών θαλαµηγών
τις πολυτελείς θαλαµηγούς
-

σελ.: 33 / άσκηση 6
τη διάλεκτο / τις διαλέκτους
την εγκύκλιο / τις εγκυκλίους
της εισόδου / των εισόδων
της εξόδου / των εξόδων
η επέτειος / οι επέτειοι
τη διαγώνιο / τις διαγώνιους
της θαλαµηγού / των θαλαµηγών
η κάθοδος / οι κάθοδοι
η κιβωτός / οι κιβωτοί
της λεωφόρου / των λεωφόρων
τη µέθοδο / τις µεθόδους
η νήσος / οι νήσοι
την παράγραφο / τις παραγράφους
την πρόοδο / τις προόδους
η περίοδος / οι περίοδοι
της χερσονήσου / των χερσονήσων
η ψήφος / οι ψήφοι
η διάµετρος / οι διάµετροι

Υπόγειες διαδροµές

σελ.: 34 / άσκηση 1
κατασκευάστηκε, σιδηρόδροµος, ατµοµηχανή, αποπνικτικός, περιορίστηκε, ταχύτητα, κυκλοφοριακός,
υπόγειος, επιβάτες, προβληµατικό, ταχύτερος, πλεονεκτήµατα, ακρίβεια, συζητήσεις, ξηµερώµατα,
ολοκληρώνοµαι, ενδιάµεσος, κατευθύνοµαι, µεταφέροντας, εγκαίνια, σκαρφαλώνω

σελ.: 34 / άσκηση 2
112: εκατόν δώδεκα
1.987: χίλια εννιακόσια ογδόντα εφτά
27: είκοσι εφτά
44: σαράντα τέσσερα
300: τριακόσια
1.250: χίλια διακόσια πενήντα
19: δεκαεννιά
58: πενήντα οχτώ
480: τετρακόσια ογδόντα δύο
11: έντεκα
77: εβδοµήντα εφτά
1.943: χίλια εννιακόσια σαράντα τρία

σελ.: 35 / άσκηση 3
9: εννιά / ένατος / εννιαπλός / εννιαπλάσιος
10: δέκα / δέκατος / δεκαπλός / δεκαπλάσιος
20: είκοσι / εικοστός / εικοσαπλός /
εικοσαπλάσιος
3: τρία / τρίτος / τριπλός / τριπλάσιος
2: δύο / δεύτερος / διπλός / διπλάσιος
12: δώδεκα / δωδέκατος / δωδεκαπλός /
δωδεκαπλάσιος

σελ.: 35 / άσκηση 4
Απόλυτα: δύο, δέκα, δώδεκα, εκατό
Τακτικά: ενδέκατος, δεύτερος, δέκατος,
εκατοστός
Πολλαπλασιαστικά: δεκαπλός, δωδεκαπλός,
διπλός, εκατονταπλός
Αναλογικά: δωδεκαπλάσιος, εικοσαπλάσιος,
δεκαπλάσιος, εκατονταπλάσιος

Ενότητα 2
σελ.: 36 / άσκηση 5
δεύτερη
εικοστή τέταρτη
ένατος
εννιακοσίων
τέταρτη

Ενότητα 4

σελ.: 36 / άσκηση 6
τρίκλινο
τετραώροφο
τριψήφιος
δίστηλο
δίσεκτο
µονολεκτική

σελ.: 37 / άσκηση 7
Επίρρηµα: ωραία
Επίρρηµα: ανατολικά
Επίρρηµα: ξαφνικά
Επίρρηµα: εξαρχής
Επίρρηµα: αρκετά

Είδος: τροπικό
Είδος: τοπικό
Είδος: τροπικό
Είδος: χρονικό
Είδος: ποσοτικό

Ιστορίες µε ζώα - Ο Μάγκας

σελ.: 38 / άσκηση 1
βρισκόµουν, γνωριµία, υπηρέτης, καταδέχοµαι,
επισκέψεις, πάνινος, κουβεντιάζω, ιδιαίτερη,
τακτικά, παραµονή, µετρηµένα, πανηγύρι,
γαλανοµάτης, ανασηκώνοµαι, συντροφιά,
παραδέχοµαι, µετανιωµένος, συλλογίζοµαι,
θυµώνω, απόδειξη, πηγαινοέρχοµαι

σελ.: 39 / άσκηση 3
πρόθυµος / προσεκτικοί / παιχνιδιάρης /
υπεύθυνη / ιδιότροπος / ευέξαπτος / νευρικός /
αφελής / αγενής

σελ.: 40 / άσκηση 5
θλιµµένα / χαρούµενοι / αγαπηµένος /
βραβευµένος / µπαλωµένο / µολυσµένα

σελ.: 41 / άσκηση 7
• επειδή αύριο θα σηκωθούµε πολύ πρωί.
• αφού έχει πυρετό.
• γιατί είχε διαβάσει πολύ καλά.
• επειδή δεν του αρέσουν τα γλυκά.
• διότι δεν είχε κοιµηθεί το βράδυ.
• γιατί ήµουν άρρωστος.

σελ.: 38 / άσκηση 2
έξυπνος, ευαίσθητος, παιχνιδιάρης, προσεκτικός,
πρόθυµος, επιπόλαιος, συναισθηµατικός,
ακινδυνος, υποχωρητικός, αγαπητός, φιλήσυχος,
µαρτυριάρης, φωνακλάς, ιδιότροπος,
ανυποχώρητος, εκδικητικός, πεισµατάρης,
εύθικτος

σελ.: 39 / άσκηση 4
Εξωτερική εµφάνιση: λεπτός, χνουδωτός,
σκουρόχρωµος, καφετής, ψηλός, µαλλιαρός,
όµορφος
Χαρακτήρας: χαδιάρης, παιχνιδιάρης, πεισµατάρης,
πανέξυπνος, φιλικός, πιστός, παραπονιάρης

σελ.: 40 / άσκηση 6
ντυµένος / χτυπηµένος / βραβευµένος /
τεντωµένος / αγανακτισµένος / βολεµένος /
αγαπηµένος / τιµηµένος / περικυκλωµένος /
θυµωµένος

Ενότητα 4

Τα χαρακτηριστικά των ζώων

σελ.: 42 / άσκηση 1
ονοµάζοµαι, σηµαίνει, ευγενικά, περισσότερο, εκπαίδευση, συνδυασµός, σύνθετη, στοιχεία,
υποµονετικός, παρατηρητές, τρίχωµα, συνηθισµένος, καστανοκόκκινος, καθάρισµα, επιστηµονικός,
πρόσωπο, καθιστική, διαγώνισµα

σελ.: 42 / άσκηση 2
ευγενική / ευγενικό
ανεξάρτητη / ανεξάρτητο
ακούραστη / ακούραστο
εύθυµη / εύθυµο
ακίνδυνη / ακίνδυνο
υποχωρητική / υποχωρητικό
τίµια / τίµιο
δίκαια / δίκαιο
αυθόρµητη / αυθόρµητο
σοβαρή / σοβαρό
αγαπητή / αγαπητό
τολµηρή / τολµηρό
γενναία / γενναίο
βολική / βολικό
άγρια / άγριο
πιστή / πιστό

σελ.: 43 / άσκηση 3
ο καφετής
του καφετή / καφετιού
τον καφετή
- καφετή

η καφετιά
της καφετιάς
την καφετιά
- καφετιά

το καφετί
του καφετιού
το καφετί
- καφετί

οι καφετιοί
των καφετιών
τους καφετιούς
- καφετιοί

οι καφετιές
των καφετιών
τις καφετιές
- καφετιές

τα καφετιά
των καφετιών
τα καφετιά
- καφετιά

ο χρυσαφής
του χρυσαφή / χρυσαφιού
τον χρυσαφή
- χρυσαφή

η χρυσαφιά
της χρυσαφιάς
τη χρυσαφιά
- χρυσαφιά

το χρυσαφί
του χρυσαφιού
το χρυσαφί
- χρυσαφί

οι χρυσαφιοί
των χρυσαφιών
τους χρυσαφιούς
- χρυσαφιοί

οι χρυσαφιές
των χρυσαφιών
τις χρυσαφιές
- χρυσαφιές

τα χρυσαφιά
των χρυσαφιών
τα χρυσαφιά
- χρυσαφιά

σελ.: 44 / άσκηση 4
τις πορτοκαλιές / οι τριανταφυλλιοί / η καφετιά /
οι θαλασσιές / οι βυσσινιοί / τον σταχτή /
των καφετιών

“Αγάπες... µε ουρά”

σελ.: 46 / άσκηση 1
γατόφιλη, αγριεύουν, γατίσιες, αποκλείεται,
αποκλειστικά, τσακωµοί, προτιµώ, δαγκωνιά,
συνοδεύονται, ανεξάρτητα, καµπουριάζω,
τρωγόµαστε, φιλιώνω, αφεντικό,
οµοιοκαταληξία, συντροφεύω, γνωρίσµατα,
κτηνίατρος

σελ.: 44 / άσκηση 5

σελ.: 45 / άσκηση 6

• πορτοκαλιά / πορτοκαλί
• βυσσινή / βυσσινί
• τριανταφυλλί
• καφετί
• χρυσαφί

Προσωπική εργασία

σελ.: 46 / άσκηση 2
αγένεια - ευγένεια
γενικός - ειδικός
διακοπή - συνέχιση
αργός - ταχύς
άγνοια - γνώση
επίθεση - άµυνα
θερινός - χειµερινός
ερηµιά - πολυκοσµία
φίλος - εχθρός

Ενότητα 4
σελ.: 47 / άσκηση 3
ο βαθύς
του βαθιού/βαθύ
τον βαθύ
- βαθύ

η βαθιά
της βαθιάς
τη βαθιά
- βαθιά

το βαθύ
του βαθιού/βαθύ
το βαθύ
- βαθύ

οι βαθιοί
των βαθιών
τους βαθιούς
- βαθιοί

οι βαθιές
των βαθιών
τις βαθιές
- βαθιές

τα βαθιά
των βαθιών
τα βαθιά
- βαθιά

ο πλατύς
του πλατιού/πλατύ
τον πλατύ
- πλατύ

η πλατιά
της πλατιάς
την πλατιά
- πλατιά

το πλατύ
του πλατιού/πλατύ
το πλατύ
- πλατύ

οι πλατιοί
των πλατιών
τους πλατιούς
- πλατιοί

οι πλατιές
των πλατιών
τις πλατιές
- πλατιές

τα πλατιά
των πλατιών
τα πλατιά
- πλατιά

σελ.: 48 / άσκηση 4

σελ.: 48 / άσκηση 5

οι πλατιοί ποταµοί
οι παχιές αγελάδες
τα µακριά καλώδια
των ελαφριών γευµάτων
τα φαρδιά παντελόνια
τα τραχιά όρη
των φαρδιών δρόµων
των βαθιών ποταµών

των ελαφριών
τους µακριούς
τους βαριούς
τα παχιά
τους πλατιούς
τις φαρδιές
τους τραχιούς
των πλατιών
τα µακριά
των βαθιών
των παχιών
των βαριών

σελ.: 49 / άσκηση 6
• Πήγε τον σκύλο στον κτηνίατρο, επειδή ήταν
αδιάθετος.
• ∆εν αγόρασε την τσάντα, γιατί ήταν πολύ ακριβή.
• Ο πατέρας άλλαξε λάστιχα στο αυτοκίνητο µιας
και είχαν φθαρεί.
• Με πήρε τηλέφωνο το απόγευµα, γιατί ήθελε
να µε καλέσει στο πάρτι.

Τα ζώα της εξοχής

σελ.: 50 / άσκηση 1

βραδινό, συνέχεια, σηκώνοµαι, κοιµήθηκα, κατσικάκι, συµφωνία, φροντίζω, θυµωµένος, αισθάνεται,
αυτοκίνητο, παραµονή, απελπισµένος, περιβόλι, αγρόκτηµα, κατοικίδιο, υγιεινός, θρεπτικός,
γαλακτοκοµικός, εξηµερωµένος, ανθεκτικός, ξεφυτρώνω

σελ.: 50 / άσκηση 2
• τη µέρα / τους γονείς
• Οι µαθητές / το διαγώνισµα
• Ο δήµαρχος / της πόλης / του σχολείου
• το τηλέφωνο / του Μιχάλη / της Ανδριάνας
• Το παιχνίδι / των παιδιών / το βράδυ
• Οι γονείς
• Ο σκύλος / η γάτα / του Χρήστου

σελ.: 51 / άσκηση 3

σελ.: 51 / άσκηση 4

• ένα / ένα
• ένας
• µια
• ένα
• ένας
• µια / έναν

• Τα / τη
• Μια / ένα
• Μια / έναν / ένας
• Ο / ένα
• Ένα

σελ.: 52 / άσκηση 5
Ένα πλοίο σάλπαρε. / Ένα πουλάκι κελαηδούσε. /
Πήρα ένα τηλέφωνο. / Ένα αυτοκίνητο χάλασε. /
Ένα τριαντάφυλλο ξεράθηκε. /
Ένας µαθητής διαβάζει. /
Μου έδωσε ένα µολύβι. / Ένα µωρό κλαίει. /
Έφαγε µια σοκολάτα.

Ενότητα 5
σελ.: 52 / άσκηση 6
αγελαδινός / αγελαδινή / αγελαδινό
ανθεκτικός / ανθεκτική / ανθεκτικό
γαλακτοκοµικός / γαλακτοκοµική / γαλακτοκοµικό
δυνατός / δυνατή / δυνατό
επιθετικός / επιθετική / επιθετικό
ζωηρός / ζωηρή / ζωηρό
ήρεµος / ήρεµη / ήρεµο
θρεπτικός / θρεπτική / θρεπτικό
κατσικίσιος / κατσικίσια / κατσικίσιο
κουραστικός / κουραστική / κουραστικό
νόστιµος / νόστιµη / νόστιµο
παραγωγικός / παραγωγική / παραγωγικό

Ενότητα 6

σελ.: 53 / άσκηση 7
• Η Μαρία ήταν πολύ λυπηµένη σήµερα.
• Ο διαιτητής έδωσε αντιαθλητικό φάουλ
στον παίκτη.
• Ο µηχανικός έκανε τον καθιερωµένο
έλεγχο στο αυτοκίνητο.
• Ο διαιτολόγος µας µίλησε για τα θρεπτικά
συστατικά που υπάρχουν στα φρούτα.
• Αύριο, θα γίνει η ετήσια συνάντηση
των κατοίκων της περιοχής.
• Στη γειτονιά µας έχουµε πολλά
αδέσποτα ζώα.
• Τα αγαπηµένα µου ζώα είναι τα άλογα.
• Η Ελένη έκοψε τα κόκκινα τριαντάφυλλα
από τον κήπο.

Φίλοι από άλλες χώρες

σελ.: 54 / άσκηση 1
επικοινωνία, αποκλειστικά, ιστοσελίδα,
παράδειγµα, ανταλλαγή, ενθύµια, ευκαιρία,
επιστολή, εσωτερικό, αλληλογραφώ,
αναµνηστικό, διεύθυνση, ανθοδοχεία, µαστίχα,
αναπτύσσεται, παραγωγή, χρωµατισµός,
απόσπασµα

σελ.: 54 / άσκηση 2
φιλάνθρωπος, φιλάργυρος, φιλειρηνικός,
φιλεύω, φιλόζωος, φιλαναγνώστης, φιλιώνω,
φιλήσυχος, φιλοδοξία, φιλόλογος, φιλικός,
φιλότιµος, φιλόσοφος, φιλόξενος,
φιλοχρήµατος

σελ.: 55 / άσκηση 3

σελ.: 55 / άσκηση 4

• Έφυγε νωρίς να µη χάσει το τελευταίο
τρένο.
• Θα πάµε σινεµά, για να δούµε την
καινούρια ταινία.
• Ο Κώστας ήρθε σπίτι να διαβάσουµε µαζί
Μαθηµατικά.
• Ο πατέρας διαβάζει κάθε µέρα εφηµερίδα,
για να ενηµερώνεται.
• Φώναξα τον θείο µου να φτιάξει
το ποδήλατο.

• Έχω τόση πολλή δουλειά, που δεν προλαβαίνω
να πάω για ψώνια.
• Είχε διαβάσει τόσο πολύ, ώστε έλυσε όλες
τις ασκήσεις.
• Θα κάνω γρήγορα, ώστε να προλάβω να έρθω
στην εκδροµή.
• Ο Αντώνης είναι τόσο ανεύθυνος, που κανείς
δεν του έχει εµπιστοσύνη.
• Πρέπει να συνεχίσουµε να προσπαθούµε, ώστε
να γίνουµε καλύτεροι.

Ενότητα 6
σελ.: 56 / άσκηση 5
• Αγαπούσα τόσο τη ζωγραφική ώστε έγινα
ζωγράφος.
• Έτρεξε στον δρόµο για να προλάβει
το λεωφορείο.
• Πρέπει να ξυπνήσω νωρίς για να προλάβω
το τρένο.
• Ήταν τόσο όµορφα που δεν καταλάβαµε
πώς πέρασε η ώρα.

σελ.: 57 / άσκηση 6
φιλάνθρωπος / φιλειρηνικός / φιλελεύθερος /
φιλόδοξος / φιλόσοφος / φιλήσυχος /
φιλαναγνώστης / φιλοπόλεµος

σελ.: 57 / άσκηση 7
θεατρόφιλος / κινηµατογραφόφιλος /
µουσικόφιλος / ζωόφιλος / ποδοσφαιρόφιλος /
βιβλιόφιλος / γαλλόφιλος

Ιστορίες µε φίλους

σελ.: 58 / άσκηση 1
τσιγγάνος, φιλεύω, κοντοστέκοµαι, εξακολουθώ,
ασηµένιος, δύναµη, λαχανιασµένος, σκαλοπάτι,
φυσαρµόνικα, βουρκώνω, σκαλιστός, περιγράφω,
χρωµατιστός, ερηµιά, πληµµυρισµένος, άγκυρα,
σκοτεινός, ενώνω

σελ.: 59 / άσκηση 3
• Ο δάσκαλος είπε ότι αύριο θα µας
εξετάσει στην ορθογραφία.
• Η Μαρία ρώτησε τον Αντώνη πότε θα πάει
διακοπές.
• Η µητέρα τού είπε να έρθει γρήγορα
στο σπίτι.
• Ο ∆ηµήτρης είπε ότι θέλει να πάµε εκδροµή
το Σαββατοκύριακο.
• Η γιαγιά είπε ότι θα φτιάξει λεµονάδα.

σελ.: 58 / άσκηση 2
• Της πήρα δώρο ένα πολύ ωραίο ρολόι.
• Ο Γιώργος µού έγραψε γράµµα.
• Να την καλέσεις αύριο.
• Τον πήρε τηλέφωνο για να του θυµίσει ότι αύριο
έχει µάθηµα.
• Η Μαρία είπε στη µητέρα της να πάνε για ψώνια.
• Θα το φτιάξω µόλις βρω χρόνο.

σελ.: 60 / άσκηση 4
• <<Θέλεις να παίξουµε µπάσκετ;>> τον ρώτησε
ο Μάνος.
• <<∆ιαβάστε το επόµενο κεφάλαιο της Ιστορίας!>>
είπε η δασκάλα.
• <<Πλύνε το αυτοκίνητο>> µου είπε ο πατέρας µου.
• <<Την Τρίτη θα πάµε εκδροµή στο Ναύπλιο>>
ανακοίνωσε ο διευθυντής στους µαθητές.

σελ.: 60 / άσκηση 5
άνεµος:
ανεµοστρόβιλος, ανεµοθύελλα, αντιανεµικός,
ανεµόσκαλα, ανεµιστήρας, ανεµογεννήτρια,
ανεµίζω

ήχος
υπέρηχος, ηχοµόνωση, ηχολήπτης,
ηχογράφηση, ηχοσύστηµα, ηχηρός, ηχητικός

σελ.: 61 / άσκηση 6
Η γιατρός ρώτησε την ασθενή πώς τη λένε και εκείνη απάντησε ότι τη λένε Κατερίνα και ότι ήρθε στο
ιατρείο της επειδή δεν ένιωθε πολύ καλά. Η γιατρός τη ρώτησε αν πονάει κάπου και εκείνη της είπε ότι
εκείνη την ηµέρα στο σχολείο την πόνεσε πολύ η κοιλιά της. Η γιατρός τής πρότεινε να µείνει στο σπίτι
την επόµενη µέρα και να πάρει το σιρόπι που θα της γράψει.

Ενότητα 6

Οι φίλοι τραγουδάνε

σελ.: 62 / άσκηση 2

σελ.: 62 / άσκηση 1
εµπιστοσύνη, συµπαθώ, µαντινάδα, κίνδυνος,
άπειρες, σχολιάζω, αναβοσβήνω, σίγουρος,
καρδιακός, οµοιοκαταληξία, χατίρι, αισθάνοµαι,
συµπάθεια δεκαπεντασύλλαβος, δίστιχο,
ιδιωµατικές, συγγραφέας, πληγώνω,

• για να προλάβει τις δουλειές του σπιτιού. Τ
• ώστε έγινε µουσικός. Σ
• επειδή είµαι άρρωστος. Α
• να διαβάσουµε µαζί για το αυριανό τεστ. Τ
• που κανείς δεν τολµάει να του µιλήσει. Σ

σελ.: 63 / άσκηση 3
Γ’ πρόσωπο
Ενικός αριθµός

Α’ πρόσωπο
Ενικός αριθµός
Πληθυντικός αριθµός

εγώ
εµένα / µου
εµένα / µε

εµείς
εµάς / µας
εµάς / µας

B’ πρόσωπο
Ενικός αριθµός
Πληθυντικός αριθµός

εσύ
εσένα / σου
εσένα / σε

εσείς
εσάς / σας
εσάς / σας

αυτός / τος
αυτού / του
αυτόν / τον

αυτό / το
αυτού / του
αυτό / το

αυτή / τη
αυτής / της
αυτή(ν) / τη(ν)
Γ’ πρόσωπο
Πληθυντικός αριθµός

αυτοί / τοι
αυτών / τους
αυτούς / τους

αυτές / τες
αυτών / τους
αυτές / τες / τις

αυτά / τα
αυτών / τους
αυτά / τα

σελ.: 64 / άσκηση 4

σελ.: 64 / άσκηση 5

Λεωνίδας: Πάρε την µπάλα και πλύνε την. Είναι πολύ βρόµικη.
Πέτρος: ∆εν µπορώ. Να την πλύνεις εσύ.
Λεωνίδας: Εγώ τακτοποίησα χθες το γραφείο. Άρα, τώρα είναι
η δική σου σειρά.
Πέτρος: Εντάξει, θα το κάνω. Αλλά από ’δω και πέρα δεν θα
µου λες εσύ τι να κάνω. Θα το αποφασίζω µόνος µου!

Προσωπική εργασία

Οι φίλοι γιορτάζουν

σελ.: 65 / άσκηση 1

σελ.: 65 / άσκηση 2

στριφογυρίζω, νηστικός, ανησυχώ, πελώριος,
περιτύλιγµα, ετοιµασία, αµίλητος, ανυπόµονος,
ελατήριο, παράπονο, αµφιβολία, πολυθρόνες,
σκυταλοδροµία, αστυνόµος, σκαρφίζοµαι,
εντάσσοµαι, συνεργασία, υπογραµµίζω,
επόµενος, διοργανώνονται, υποστήριξη

σελ.: 67 / άσκηση 4
αµυγδαλιές – αµυγδαλές
αµαρτωλός – αρµατολός
στήλη – στύλος
σφήκα – σφίγγα
τεχνικός – τεχνητός
ωφελώ – οφείλω

θέα – θεά
κάνεις – κανείς
πίνω – πεινώ
σχολείο – σχόλιο
πρότυπο – πρωτότυπο

τοίχος – τείχος
σήκω - σύκο
όµως – ώµος
κλίµα – κλήµα
φύλλο – φύλο
κουτί – κουτή
λύρα – λίρα
σκηνή – σκοινί
χήρος – χοίρος
ψηλός – ψιλός
λίπη – λείπει

σελ.: 66 / άσκηση 3
• διάλειµµα
• Τείχος
• κλίµα
• κλίνουµε
• φύλλα
• χήρος
• σκηνή

Ενότητα 6
σελ.: 67 / άσκηση 5

σελ.: 68 / άσκηση 6

• βράχια
• βράγχια
• όροφο
• οροφή
• τεχνικός
• τεχνητός
• θέα
• θεά

Υποτακτική Αορίστου:
να αγαπήσεις / να αγαπήσετε
να γράψεις / να γράψετε
να δείξεις / να δείξετε
να πιεις / να πιείτε
να φας / να φάτε

Προστακτική Αορίστου:
αγάπησε / αγαπήστε
γράψε / γράψτε
δείξε / δείξτε
πιες / πιείτε
φάε / φάτε

Ενότητα 7
Εγώ σε συναυλία;

σελ.: 69 / άσκηση 1
συναυλία, δοκιµές, τυφλοπόντικας, φωτισµός, µαγνητόφωνο, εισιτήρια, συγκρότηµα, καταπληκτικά,
ρυθµίζω, εµπειρία, παρατηρητήριο, καρφίτσα, προβολέας, µικρόφωνο, ενθουσιασµένος, προσεκτικός,
αναβοσβήνω, ενηµερώνω

σελ.: 71 / άσκηση 4
Αυτοί: αντωνυµία
Ο υδραυλικός: ουσιαστικό
Οι µουσικοί: ουσιαστικό
να ξεκινήσει η συναυλία σε λίγο:
ολόκληρη πρόταση
Εσύ κι εγώ: αντωνυµία
Εµείς: αντωνυµία
να συγκεντρώσουµε τρόφιµα για τις
άπορες οικογένειες: ολόκληρη πρόταση
Οι µαθητές: ουσιαστικό
Οι θεατές: ουσιαστικό

σελ.: 73 / άσκηση 6
έφαγαν : µεταβατικό
πείνασε : αµετάβατο
κοιµάται : αµετάβατο
σκάλισε : µεταβατικό
έφυγε : αµετάβατο
ολοκλήρωσε : µεταβατικό
έστριψε : αµετάβατο
µαγείρεψε : µεταβατικό
τρέχει : αµετάβατο

σελ.: 69 / άσκηση 2
Εσύ
Οι δάσκαλοι
Εµείς
Η ηθοποιός
Οι µαθητές
Τα παιδιά
Η Ελένη

σελ.: 70 / άσκηση 3
βρέχει
Πρόκειται
Ακούγεται
Είναι σίγουρο
Είναι αλήθεια
Είναι καλό
Αξίζει
Φαίνεται
Λέγεται

σελ.: 72 / άσκηση 5
• τους τοίχους και τα καγκελα
• τις λεµονιές
• πώς πρέπει να λύσουµε την άσκηση
• το διαγώνισµα
• µήπως βρέξει
• κιθάρα
• ότι δεν πεινάει
• το βιβλίο
• να του φέρω το βιβλίο
• όλη τη σοκολάτα

Ενότητα 7

Μουσικά όργανα

σελ.: 74 / άσκηση 1
υλικό, ξύλινος, εκατοστό, εφαρµόζουµε, αρχαιότητα, συναυλία, πολιτισµός, φωτογραφικός, συνθέτης,
περιλαµβάνω, διακόσµηση, θρησκευτικός, ποικιλία, κρυστάλλινος, ερασιτέχνης, οργανωµένος, µελωδίες,
ορχήστρα, θόρυβος, ευχάριστος, καθυστέρηση

σελ.: 74 / άσκηση 2

σελ.: 75 / άσκηση 3

Ρ: θεωρείται Κ: ιδιοφυΐα
Ρ: είναι Κ: εργατικός
Ρ: έγινε Κ: δασκάλα
Ρ: σπουδάζει Κ: αρχιτέκτονας
Ρ: ονοµάστηκε Κ: δίκαιος
Ρ: φαίνεται Κ: εξαντληµένος
Ρ: διορίστηκε Κ: δικαστικός αντιπρόσωπος
Ρ: ονοµάζεται Κ: Μαρία
Ρ: είναι Κ: πορσελάνινο

γίνοµαι / φαίνοµαι / διορίζοµαι / είµαι / λέγοµαι /
εκλέγοµαι / θεωρούµαι / ονοµάζοµαι

σελ.: 76 / άσκηση 5
Ουσιαστικό: σούπα, φαρµακοποιός, δήµαρχος,
γιατρός
Επίθετο: υπάκουος, νόστιµο, δύσκολη, έξυπνος
Μετοχή: νευριασµένος, χιονισµένες, φοβισµένος,
εγκαταλελειµµένο

σελ.: 78 / άσκηση 7
• πως θα βρέξει το απόγευµα: υποκείµενο
• να πάω διακοπές στο Παρίσι: αντικείµενο
• πως θα γράψουµε διαγώνισµα
τη ∆ευτέρα: αντικείµενο
• ό,τι σου αρέσει: αντικείµενο
• να τρως πολλά γλυκά: υποκείµενο

σελ.: 75 / άσκηση 4
• Πέρσι η θεία µου διορίστηκε στο δηµόσιο.
• Η κοπέλα που γνώρισα στο πάρτι ονοµάζεται
Νεφέλη.
• Ο Στάθης θεωρείται ο καλύτερος µαθητής
της τάξης.
• Ο Νίκος από το Γ3 εκλέχτηκε πρόεδρος
του δεκαπενταµελούς.

σελ.: 77 / άσκηση 6
> υπάκουος, παιχνιδιάρης, έξυπνος (Κ)
> τα χρήµατα (Α)
> βρόµικα (Κ)
> τα σεντόνια (Α)
> εύκολη (Κ)
> τα νέα (Α)
> διαιτητής (Κ)
> γάλα, ντοµάτες, φρυγανιές (Α)
> πρωταθλήτρια (Κ)

Τραγούδια και στίχοι

σελ.: 79 / άσκηση 1
ολόκληρη, γραφείο, χάρτινος, µέλισσα,
αντήχησαν, κιθάρες, φώναζαν, άνοιξη,
νοήµατα, ελπίδες, προκυµαία, µαντολίνα,
καλλιγραφικά, χρωµατισµένες, µαγεία, λεύκωµα,
γοητεία, πλατεία

σελ.: 79 / άσκηση 2
Γη: γαιοκτήµονας, γεωπόνος, απογείωση,
προσγείωση
Χέρι: χερούλι, χειρολαβή, απλόχερος, χειραψία

Ενότητα 7
σελ.: 80 / άσκηση 3
Ενικός
αριθµός:
Πληθυντικός
αριθµός:

η πολιτεία
της πολιτείας
την πολιτεία
- πολιτεία

η συνήθεια
της συνήθειας
τη συνήθεια
- συνήθεια

η κοινωνία
της κοινωνίας
την κοινωνία
- κοινωνία

η πλατεία
της πλατείας
την πλατεία
- πλατεία

οι πολιτείες
των πολιτειών
τις πολιτείες
- πολιτείες

οι συνήθειες
των συνηθειών
τις συνήθειες
- συνήθειες

οι κοινωνίες
των κοινωνιών
τις κοινωνίες
- κοινωνίες

οι πλατείες
των πλατειών
τις πλατείες
- πλατείες

σελ.: 81 / άσκηση 4
φυτεία / βασιλεία / αλιεία / δουλειά / καλλιέργεια /
προσπάθεια / αδικία / οµιλία / αντλία / συνήθεια /
φορολογία / βαθµολογία / αρρώστια / ζήλεια

σελ.: 82 / άσκηση 6
πειρατεία / εφηβεία / πελατεία / αδικία / χηµεία /
κυκλοφορία / βαθµολογία / ληστεία / αρρώστια /
γοητεία / πολιτεία / γειτονιά / γιατρειά

σελ.: 81 / άσκηση 5
νηστεύω / γοητεύω / κυκλοφορώ / θεραπεύω /
επιθυµώ / ληστεύω / οδηγώ / µαγεύω /
φιλοσοφώ / προδίδω

σελ.: 82 / άσκηση 7
πλατεία / ασθένεια / αλήθεια / ξαστεριά / νηστεία /
δηµιουργία / ερµηνεία / προδοσία / ανεργία /
οδηγίες / διάρκεια

Ενότητα 9
Ο µαγικός κόσµος των βιβλίων

σελ.: 83 / άσκηση 1
συνήθιζαν, στριφογύριζαν, πυραµίδες, κλωνάρι,
νανουρίζω, συνάντησα, υδρόγειος, ωκεανός
έλκηθρο, παραµύθι, ποταµόπλοιο, ονειρεύοµαι,
τυχαίνει, θαλασσοπόρος, επιτέλους, αγριελιά,
εξερευνητές, συγγραφέας

σελ.: 83 / άσκηση 2
συγγράφω, συγκάτοικος, συµµαθητής, σύσκεψη,
συγχαίρω, συµπολίτης

σελ.: 84 / άσκηση 3
• Στον Πάνο αρέσει να διαβάζει βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες και κόµικς.
• Σήµερα θα φάµε τυρόπιτα, κοτόπουλο, µελιτζανοσαλάτα και σοκολατόπιτα.
• Αγοράσαµε από το σουπερµάρκετ γάλα, τυρί, λαχανικά, µακαρόνια και κρασί.
• Στο ζωολογικό κήπο είδαµε λιοντάρια, καµηλοπαρδάλεις, φλαµίνγκο, ζέβρες και πολλά άλλα ζώα.
• Μετά την καταρρακτώδη βροχή το ποτάµι ξεχείλισε, τα δέντρα ξεριζώθηκαν, τα σπίτια πληµµύρισαν
και πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.

σελ.: 85 / άσκηση 4
• Σήµερα θα φάµε τυρόπιτα και κοτόπουλο και µελιτζανοσαλάτα και σοκολατόπιτα.
• Αγοράσαµε από το σουπερµάρκετ γάλα και τυρί και λαχανικά και µακαρόνια και κρασί.
• Στο ζωολογικό πάρκο είδαµε λιοντάρια και καµηλοπαρδάλεις και φλαµίνγκο και ζέβρες
και πολλά άλλα ζώα.
• Μετά την καταρρακτώδη βροχή το ποτάµι ξεχείλισε και τα δέντρα ξεριζώθηκαν και τα σπίτια
πληµµύρισαν και πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.

Ενότητα 9
σελ.: 86 / άσκηση 5
Κύριες

∆ευτερεύουσες

>

>

Νοµίζω
Εύχοµαι
Απαγορεύεται
Ανησυχώ
Ρώτησε
Ξέρω
η οµάδα έχασε
∆εν έκανε την εργασία

ότι δεν θα έρθει στο µάθηµα
να πετύχεις τον στόχο σου
να καπνίζετε σε εσωτερικούς χώρους
µήπως δεν περάσω τις εξετάσεις
τι ώρα είναι
πότε θα βγουν τα αποτελέσµατα
Επειδή δεν έπαιξε στον αγώνα
γιατί έχασε τις σηµειώσεις.

σελ.: 87 / άσκηση 6

σελ.: 87 / άσκηση 7

Ρήµατα

∆ευτερεύουσες

>

>

δεν ρώτησα / ντρεπόµουν
πήγε / βρει
Φτιάξε / είσαι
δεν πληρώσει / θα κόψουν
δεν είχε / ήρθε
έρθει / θα ειδοποιήσω
Ετοιµάσου / φτάσουµε
χρειάζεται / παίρνει

επειδή ντρεπόµουν
για να βρει τη Μαρία
ώστε να είσαι έτοιµος το πρωί.
Εάν δεν πληρώσει τη ∆ΕΗ
Αν και δεν είχε όρεξη
Όταν έρθει η σειρά σου
για να φτάσουµε στην ώρα µας.
Όποτε χρειάζεται κάτι

• ∆εν πήγα βόλτα γιατί είχα
πολύ διάβασµα.
• ∆εν αγόρασα το παντελόνι
επειδή είχε εξαντληθεί.
• Ακολούθησε την Εθνική Οδό
Αθηνών - Λαµίας για να πας
στη Λάρισα.
• Ο δάσκαλος θα σου βάλει
τιµωρία αν κάνεις φασαρία.

Ποιοι είναι οι συγγραφείς;

σελ.: 88 / άσκηση 1
φιλοσοφική, ινστιτούτο, κυριότερος, επιτροπή,
οικογενειακώς, µυθιστόρηµα, σεναριογραφία,
χαρακτήρας, διηγήµατα, πρόσφυγας,
λογοτεχνικό, περίπατος, σηµείωµα, χρονολογία,
γράψιµο, δραστηριότητα, ενδιαφέρον,
βιογραφικό

σελ.: 89 / άσκηση 3
Ρηµατικές φράσεις
>
κοιµάται
συναντήθηκαν το Πάσχα.
θα ξεκινήσει σε δέκα λεπτά.
τελείωσε ισόπαλος.
άρχισε µε µια ώρα καθυστέρηση.
κέρδισε το πρωτάθληµα.
συνέλαβε τον κλέφτη.
πήρε το δίπλωµα οδήγησης.

σελ.: 88 / άσκηση 2
Ο υδραυλικός - τη βρύση / Η παράσταση /
Μερικοί / Οι µαθητές / Ο Χρήστος /
Το γήπεδο - κόσµο / Εκείνος / Όλοι

σελ.: 90 / άσκηση 4
• Η προσγείωση του αεροπλάνου.
• Η ανακάλυψη του φαρµάκου.
• Η ολοκλήρωση της συµφωνίας.
• Η αύξηση του φόρου.
• Η ενηµέρωση του κοινού.
• Το κλάδεµα των φυτών.
• Το διάβασµα του βιβλίου.

Ενότητα 7
σελ.: 91 / άσκηση 5
• Η άσκηση λύθηκε.
• Το επαναληπτικό κεφάλαιο διαβάστηκε.
• Οι αθλητές προπονήθηκαν.
• Η τιµή των προϊόντων έπεσε.
• Το ευρωπαϊκό πρωτάθληµα άρχισε.
• Οι εξετάσεις µαταιώθηκαν.

σελ.: 91 / άσκηση 6
ανα- : ανακαλύπτω, αναλύω, αναλογία,
αναζήτηση, αναλαµβάνω
κατα- : καταβάλλω, καταγράφω, κατασκήνωση,
κατανάλωση, κατασκευάζω
δια- : διαστολή, διατροφή, διαλέγω, διακόπτω,
διάφανος

σελ.: 92 / άσκηση 7
Βιβλιοθήκες

σελ.: 93 / άσκηση 1
αναγνώστες, πληροφορίες, πληροφόρηση,
απευθύνεται, έντυπο, εξοπλισµένος, υλικό,
τυχερός, καθηµερινότητα, εξοικείωση,
πληθυσµός, διαµορφωµένος,
οπτικοακουστικό, δανειστικά, πολιτιστικός,
υπεύθυνος, ανανέωση, λογοτεχνία,
δανεισµός, διάστηµα, εκπαιδευτικοί

Προσωπική εργασία

σελ.: 93 / άσκηση 2
Ενικός
ο πολύς
του πολύ / πολλού
τον πολύ
Πληθυντικός
οι πολλοί
των πολλών
τους πολλούς

σελ.: 94 / άσκηση 3

η πολλή
της πολλής
την πολλή

το πολύ
του πολύ / πολλού
το πολύ

οι πολλές
τα πολλά
των πολλών των πολλών
τις πολλές
τα πολλά

σελ.: 95 / άσκηση 4

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. : επίθετο
Αγοράσαµε µια πολύ ψηλή βιβλιοθήκη. : επίρρηµα
Άσε τις πολλές κουβέντες και κάνε αυτό που σου ζήτησα. : επίθετο
Στη συναυλία συγκεντρώθηκε πολύς κόσµος. : επίθετο
Είχε πολλές ιδέες για την ετήσια γιορτή του σχολείου. : επίθετο
Πολύ καλή η ιδέα σου. : επίρρηµα
Το κάπνισµα βλάπτει πολύ την υγεία. : επίρρηµα
Ο Μάριος έχει πολλούς φίλους. : επίθετο

...χιόνισε πολύ.
...πολύ χιόνι.
...πολύ πυκνό.
...πολλές δυνατότητες.
Πολύ ισχυροί...
...πολλά γλυκά.
...πολλή ζάχαρη...
...ευχαριστήσω πολύ...

σελ.: 95 / άσκηση 5
βιβλιοθηκάριος, βιβλιοκριτική, βιβλιοστάτης, βιβλιογραφία, βιβλιοδεσία, βιβλιοφάγος,
βιβλιοκαπηλία, βιβλιοχαρτοπωλείο, βιβλιοδετείο, βιβλιόφιλος, βιβλιοπώλης, βιβλιοµανία,
βιβλιοδέτης, βιβλιοθηκονοµία, βιβλιοκρισία, βιβλιοκριτικός, βιβλιοπαρουσίαση, βιβλιοσυλλέκτης

σελ.: 96 / άσκηση 6
• Οι µαθητές της τάξης είναι πολύ ζωηροί.
• Πρέπει να κάνεις πολλή υποµονή.
• Η οµάδα έδωσε πολλά εκατοµµύρια ευρώ
για να αποκτήσει τον παίκτη.
• Παρά την πολλή προσπάθεια που κατέβαλε
δεν έγραψε πολύ καλά στις εξετάσεις.
• Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη.
• Πολλές φορές δεν είµαστε πολύ προσεκτικοί.
• Το Πάσχα φάγαµε πολύ αρνί.

σελ.: 96 / άσκηση 7
άψογος - άψογα
θετικός - θετικά
παράλληλος - παράλληλα
συνολικός - συνολικά
χαρούµενος - χαρούµενα

τυχαίος - τυχαία
συχνός - συχνά
δυτικός - δυτικά
καλός - καλά
κρυφός - κρυφά
όµορφος - όµορφα

www.iscool.gr

