
Τεύχος Α’

Λύσεις ασκήσεων
 για τη

λώσσα

∆΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω



Ενότητα 1

ολόχρυσο, φύλλα, σύννεφο, διαµαντάκια, 
κατεβαίνει, συµµαθητές, σχολείο, πανωφόρι, 
βιβλία, χνάρια, σταγονίτσες, πελώρια, 
χτυπήσει, βήµατα, άνεµος, δάση

Τα βιβλία των παιδιών. / Το χρώµα του τοίχου. / 
Η σελίδα του τετραδίου. / Οι παππούδες των 
µαθητών. / Τα κατάρτια των σκαφών. / 
Οι µισθοί των υπαλλήλων.

Εν.: η µητέρα / της µητέρας / τη µητέρα / - µητέρα
Πλ.: οι µητέρες / των µητέρων / τις µητέρες / 
        - µητέρες

Εν.: το βιβλίο / του βιβλίου / το βιβλίο / - βιβλίο
Πλ.: τα βιβλία / των βιβλίων / τα βιβλία / - βιβλία           

Κεφαλονιά, παιχνίδι, σηµαδούρα, βότσαλο, 
συµφωνώ, πετονιά, τσιπούρα, συναντώ, 
στοίχηµα, µακροβούτι, αστερίας, ψάθινος, 
υποµονή, ανασηκώνοµαι, περσινός, κίτρινος, 
κοχύλι, ξαναρίχνω, δόλωµα, απερίγραπτος, 
σκίρτηµα

συναντάµε                          
συναντούσαµε / συναντάγαµε
συναντήσαµε 
θα συναντάµε
θα συναντήσουµε

ανοίγει
άνοιγε
άνοιξε
θα ανοίγει
θα ανοίξει

χρησιµοποιούν
χρησιµοποιούσαν
χρησιµοποίησαν
θα χρησιµοποιούν
θα χρησιµοποιήσουν

• Ο Παναγιώτης αγόρασε ένα κόκκινο    
   αγωνιστικό ποδήλατο.
• Τα παιδιά πήγαν σήµερα εκδροµή.
• Ο δάσκαλος δίδαξε το µάθηµα.
• Η µητέρα της µικρής µαθήτριας ήρθε 
   στο σχολείο.
• Ο Σεπτέµβρης είναι ένας βροχερός µήνας.

πα-νω-φό-ρι / σύν-νε-φο / πλα-τά-νι / ο-ρει-νός / 
βρο-χού-λα / σχο-λι-κό / φύλ-λο / και-νού-ριος / 
φθι-νο-πω-ρι-νός / συµ-µα-θη-τής / ποί-η-µα / 
ζω-γρα-φι-κή

Ο πιλότος / Εκείνοι / Ο παππούς και η γιαγιά / 
Οι εργάτες / Οι µαθητές / εγώ / 
το καλοκαίρι που πέρασε

σελ.: 6 / άσκηση 1 σελ.: 6 / άσκηση 2

σελ.: 7 / άσκηση 3

σελ.: 8 / άσκηση 5

σελ.: 9 / άσκηση 1

σελ.: 10 / άσκηση 3 σελ.: 10 / άσκηση 4

σελ.: 9 / άσκηση 2

σελ.: 8 / άσκηση 6

σελ.: 7 / άσκηση 4

• Οι υπάλληλοι των δήµων έκαναν απεργίες.
• Τα αυτοκίνητα τρέχουν.
• Οι αγώνες είναι προγραµµατισµένοι για αύριο 
   το απόγευµα.
• Το σκυλί άρχισε να γαβγίζει.
• Τα καταστήµατα κλείνουν στις 9.
• Ο παίκτης θα ξεκινήσει προπόνηση αύριο.

το καλοκαίρι, των παιχνιδιών, τα µακροβούτια, 
η φαντασία, τα καλάµια, η πετονιά, 
των καλαθιών, οι φίλοι, των δέντρων, 
τα κοχύλια, ο αστερίας, το αγκίστρι, των χεριών, 
των ιστοριών, η στεναχώρια

Ο Σεπτέµβρης

Αναµνήσεις του καλοκαιριού



Ενότητα 1

σχολικός / ψεύτικος / βορινός / χρηµατικός / 
δερµάτινος / δυναµικός / δυτικός / χάλκινος / 
φωτεινός

παίζαµε / παίξαµε
σηµάδευες / σηµάδεψες
έβαφαν / έβαψαν
διασκέδαζα / διασκέδασα
χορεύατε / χορέψατε
ψάρευα / ψάρεψα
γύριζε / γύρισε

• τον - των
• των
• τον
• τον
• τον - των
• τον - των

διώροφο, πάτωµα, επιστάτης, κρυφοκοιτάζω, 
καµαρωτά, επικίνδυνη, συζητώντας, ισόγειο, 
µαρµαρένια, χαµογελώντας, σκαλοπάτι, 
διευθυντής, αυστηρός, αεροπορικός, υποµονή, 
κρυφά, φεύγω, πρωτοπηγαίνω

σελ.: 13 / άσκηση 1

πρωινό, κριθαρένιο, καθήκον, γραµµατιστής, 
αριθµητική, µυτερός, στρογγυλεµένος, 
παράδοση, ηλεκτρονικός, φωτογραφία, 
αναγνωρίζω, διάσηµος, σταρένιο, παιδαγωγός, 
συνοδεύω, σηµείωση, ανάγνωση, πάπυρος, 
εργαλείο, διδασκαλία, πληκτρολόγιο, 
απαραίτητος, υπογραµµίζω, κακοµεταχείριση

διθέσιο 
δύσπιστος 
δύσβατο 
δίσεκτο
δισύλλαβη 
δίποντο 
δυσνόητη

σελ.: 14 / άσκηση 3
δύσβατο 
δισύλλαβες  
δίπορτο
δυσνόητο
δισέλιδο
δίσεκτο

πήγαινα / θα πηγαίνω
συνόδευες / θα συνοδεύεις
χρησιµοποιούσαµε / θα χρησιµοποιούµε
υπήρχε / θα υπάρχει
παρακολουθούσαν / θα παρακολουθούν
διαβάζατε / θα διαβάζετε
γνώριζα / θα γνωρίζω
πίστευε / θα πιστεύει

σελ.: 14 / άσκηση 4 σελ.: 15 / άσκηση 6

έφυγαν - αόριστος / δηµοσίευσε - αόριστος
τρέχει - ενεστώτας / χτυπούσε - παρατατικός / 
έτρεχε - παρατατικός / έχει - ενεστώτας

σελ.: 16 / άσκηση 7 

σελ.: 17 / άσκηση 1 
σελ.: 16 / άσκηση 8 

ηµερήσιος / απογευµατινός / µάλλινος / 
µαρµάρινος / δερµάτινος / γυάλινος / βελούδινος / 
νυχτερινός / βραδινός / ξύλινος / γούνινος / 
πάνινος / σιδερένιος 

σελ.: 15 / άσκηση 5

δίχρονο, δίπορτο, δίφυλλη, δυσκολεύοµαι, 
δυστύχηµα, δυσάρεστος, δυσοσµία, δίσεκτο
δυστυχία, δυσφηµίζω, δύστροπος, 
δισέγγονο, δισέλιδο, διώροφο, δίωρο, 
δίστιχο

σελ.: 13 / άσκηση 2

σελ.: 11 / άσκηση 5 σελ.: 11 / άσκηση 6 σελ.: 12 / άσκηση 7

• ∆εν πρέπει να χαιρόµαστε µε τη δυστυχία 
   των άλλων ανθρώπων.
• Ο ξάδερφος του παππού µου είναι ο πιο 
   δύστροπος άνθρωπος που έχω γνωρίσει.
• Το εξοχικό µας στην Πάργα είναι διώροφο.
• Χθες διάβασα ένα δίωρο αγγλικά.

Ένα ακόµα σκαλί

Ξηµερώνει µια νέα µέρα... Ώρα για σχολείο



Ενότητα 1

λύνω
λύνεις
λύνει
λύνουµε
λύνετε
λύνουν

• Τα παιδιά καθάριζαν την αυλή του σχολείου.
• Τα παιδιά θα καθαρίζουν την αυλή του σχολείου.

• Οι ποδοσφαιριστές έκαναν προπόνηση.
• Οι ποδοσφαιριστές θα κάνουν προπόνηση.

• Οι µαθητές συµµετείχαν στην παρέλαση.
• Οι µαθητές θα συµµετέχουν στην παρέλαση.

έλυνα
έλυνες 
έλυνε
λύναµε
λύνατε
έλυναν

έλυσα
έλυσες   
έλυσε
λύσαµε
λύσατε
έλυσαν

σελ.: 17 / άσκηση 2

χτυπώ 
χτυπάς
χτυπά
χτυπάµε
χτυπάτε
χτυπούν

χτυπούσα
χτυπούσες
χτυπούσε
χτυπούσαµε
χτυπούσατε
χτυπούσαν

θα χτυπώ
θα χτυπάς
θα χτυπά
θα χτυπάµε
θα χτυπάτε
θα χτυπούν

σελ.: 18 / άσκηση 4

Ενεστώτας:
καθαρογράφω, δυναµώνεις, διαγράφεις,
αντιµετωπίζουν, καταλαβαίνει, βάζουµε

Παρατατικός:
ανοίγαµε, καθυστερούσα, καθόµουν, 
συνόδευαν, διαβάζαµε, αναγνώριζαν

Εξ. Μέλλοντας:
θα περπατάω, θα χτυπάµε, θα λείπεις, 
θα αντιγράφουν, θα πίνουν, 
θα προσπαθείς

σελ.: 19 / άσκηση 6

σβήνουµε
λύνουν
διαβάζετε
αγαπάς
δείχνω
οδηγεί
δένεις
τρέχουν 
τραγουδάµε
διώχνουµε

σβήναµε
έλυναν
διαβάζατε
αγαπούσες
έδειχνα
οδηγούσε
έδενες
έτρεχαν 
τραγουδούσαµε
διώχναµε

θα σβήνουµε
θα λύνουν
θα διαβάζετε
θα αγαπάς
θα δείχνω
θα οδηγεί
θα δένεις
θα τρέχουν 
θα τραγουδάµε
θα διώχνουµε

σελ.: 19 / άσκηση 5

σελ.: 20 / άσκηση 7 σελ.: 20 / άσκηση 8

σελ.: 18 / άσκηση 3

θα διορθώνει - εξ. µέλλοντας 
διάβαζα - παρατατικός
έλειπαν - παρατατικός
θα βάφω - εξ. µελλοντας
έκανα - παρατατικός

ναζιάρης
ναύτης
νεανικός
νέφος
νοικιάζω
νόµος
νόστιµος
ντύσιµο
νύχτα

ο γυάλινος τοίχος
του γυάλινου τοίχου
τον γυάλινο τοίχο
- γυάλινε τοίχε

οι γυάλινοι τοίχοι
των γυάλινων τοίχων
τους γυάλινους τοίχους 
- γυάλινοι τοίχοι

η γυάλινη σκάλα
της γυάλινης σκάλας
τη γυάλινη σκάλα
- γυάλινη σκάλα  
οι γυάλινες σκάλες
των γυάλινων σκαλών
τις γυάλινες σκάλες
- γυάλινες σκάλες

το γυάλινο σπίτι
του γυάλινου σπιτιού
το γυάλινο σπίτι
- γυάλινο σπίτι

τα γυάλινα σπίτια
των γυάλινων σπιτιών
τα γυάλινα σπίτια
- γυάλινα σπίτια

σπουδαία, πέτρινο, στρογγυλό, ψηφιδωτό, ανθίζω, χωρίστρα, πάτωµα, βεβαιώνοµαι, σταυρώνω, 
πραγµατικά, ηλεκτρικός, καταπληκτικό, κεραµιδένια, σιδερένιος, βότσαλο, χτενίζω, σιδερωµένος, 
αγωνία, µάρτυρας, ψεύτικος, απόδειξη

σελ.: 21 / 1

σελ.: 21 άσκηση 2

Ενικός
αριθµός:

Πληθυντικός
αριθµός:

Ξηµερώνει µια νέα µέρα... Ώρα για σχολείο

Αστραδενή



Ενότητα 1

Ενότητα 2

Η γυάλινη πιατέλα. / Ο επικίνδυνος δρόµος. / 
Το µάλλινο πουλόβερ. / Ο φωτεινός σηµατοδότης. 
/ Ο φθηνός καφές. / Ο πέτρινος τοίχος. / 
Οι υγιεινές τροφές. / Τα ορεινά χωριά. / 
Ο ταπεινός άνθρωπος. / Ο ανεύθυνος πολίτης. / 
Το σκοτεινό σοκάκι.

σελ.: 22 / άσκηση 3

συστήνοµαι, χωράφι, δελφίνι, ναυτικός, χαίροµαι, 
ευλογηµένος, επιφάνεια, εξατµίζοµαι, σύννεφο, 
σταγόνες, συµπύκνωση, κυλάω, ωκεανός, 
ταξιδεµένος, δροσίζω, συστατικά, βάφτιση, 
ατµόσφαιρα, θερµοκρασία, υγρασία, κίνηση

σελ.: 25 / άσκηση 1

γιατρός: Ονοµαστική / την άσκηση: Αιτιατική / 
έξυπνος: Ονοµαστική / τον Ανδρέα: Αιτιατική / 
πρόεδρος: Ονοµαστική / την κασετίνα: Αιτιατική / 
αρκούδα: Ονοµαστική

• (Υ) Ο κύριος Κώστας (Ρ) διορίστηκε (Κ) καθηγητής
• (Υ) Ο κύριος Αντρέας (Ρ) θεωρείται (Κ) καλός      
   δάσκαλος
• (Υ) Η θέα (Ρ) ήταν (Κ) καταπληκτική
• (Υ) Ο Γιάννης (Ρ) εκλέχτηκε (Κ) πρόεδρος
• (Υ) Οι µαθητές (Ρ) είναι (Κ) χαµογελαστοί
• (Υ) Το κρέας (Ρ) είναι (Κ) σκληρό
• (Υ) Η Μαρία (Ρ) έγινε (Κ) µπαλαρίνα
• (Υ) Τα µαθηµατικά (Ρ) θεωρούνται (Κ) δύσκολα
• (Υ) Το φαγητό (Ρ) είναι (Κ) πολύ νόστιµο
• (Υ) Η Κατερίνα (Ρ) είναι (Κ) όµορφη
• (Υ) Τα ρούχα σου (Ρ) φαίνονται (Κ) καθαρά
• (Υ) Η άσκηση (Ρ) δεν θεωρείται (Κ) δύσκολη

• χαλάζι (Κ)
• καινούριο 
   µοιρογνωµόνιο (Α)
• δήµαρχος (Κ)

• ποδόσφαιρο (Α)
• κατακόκκινος (Κ)
• ωφέλιµα (Κ)

σελ.: 25 / άσκηση 2

σελ.: 26 / άσκηση 3

σελ.: 27 / άσκηση 4

το γόνατό του
τα µαλλιά της
τη βάρκα του
καινούρια τσάντα
τη σχολική γιορτή
τρία γένη
το σχολείο
το ποίηµα

σελ.: 23 / άσκηση 6σελ.: 23 / άσκηση 5

µία νόστιµη σοκολατόπιτα
την Ελένη
ένα παντελόνι / αθλητικά παπούτσια
τον δρόµο
µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής
ένα τηλεγράφηµα
το σχολικό πρωτάθληµα

βραδινός / πρώτος / ανοιχτός / χαµηλός / 
στραβός / αδύνατος - αδύναµος / µακρινός / 
ζεστός / σκοτεινός

σελ.: 24 /άσκηση 7

πέτρινος
υγιεινός
ανεύθυνος
κίτρινος
φωτεινός
επικίνδυνος
φθηνός
ορεινός
ταπεινός

πέτρινη
υγιεινή
ανεύθυνη
κίτρινη
φωτεινή
επικίνδυνη
φθηνή
ορεινή
ταπεινή

πέτρινο
υγιεινό
ανεύθυνο
κίτρινο
φωτεινό
επικίνδυνο
φθηνό
ορεινό
ταπεινό

ορεινή 
πέτρινους 
φθινοπωρινές 
γυάλινα 
χάρτινες 
υγιεινές

σελ.: 22 /άσκηση 4

σελ.: 24 / άσκηση 8

ανώφελο / οφειλέτες / ωφέλιµα / οφειλές / 
όφελος

σελ.: 27 / άσκηση 5

Το νερό συστήνεται



ευτυχισµένος, βουνοκορφή, ατέλειωτος, 
µεγαλοπρεπής, τρυφερός, ερηµιά, σπουργίτι, 
παραµερίζω, διαδροµή, απάτητη, τεντωµένο, 
στρογγυλεµένος, σκοτάδι, πανύψηλος, 
πληµµυρίζω, πολιτεία, καθρεφτίζοµαι, χείµαρρος

σελ.: 28 / άσκηση 1
Ενεστώτας
αγαπάω ή αγαπώ
αγαπάς
αγαπάει ή αγαπά
αγαπούµε ή αγαπάµε
αγαπάτε
αγαπούν

χτυπούσα
χτυπούσες
χτυπούσε
χτυπούσαµε
χτυπούσατε 
χτυπούσαν

γελούσα 
γελούσες
γελούσε
γελούσαµε
γελούσατε
γελούσαν

κολυµπούσα       
κολυµπούσες
κολυµπούσε
κολυµπούσαµε
κολυµπούσατε
κολυµπούσαν

Παρατατικός
αγαπούσα ή αγάπαγα
αγαπούσες ή αγάπαγες
αγαπούσε ή αγάπαγε
αγαπούσαµε ή αγαπάγαµε
αγαπούσατε ή αγαπάγατε
αγαπούσαν ή αγαπάγανε

σελ.: 28 / άσκηση 2

σελ.: 29 / άσκηση 4

σελ.: 29 / άσκηση 3

µιλώ, κολυµπώ, γελώ, γλιστρώ, αγαπώ, χαιρετώ, 
τολµώ

• κολυµπούν, κολυµπούσαν
• τολµάει, τολµούσε
• νικάει, νικούσε
• τιµάει, τιµούσε

σελ.: 30 / άσκηση 5
• σαν µέλι
• σαν αλεπού
• σαν δελφίνι
• σαν ψάρι
• σαν αρνάκι
• σαν µετάξι
• σαν τη σβούρα

σελ.: 30 / άσκηση 6 

• Από τη στέγη του ουρανοξύστη οι άνθρωποι 
   µοιάζουν µε µυρµήγκια.
• Η βάρκα στον ωκεανό µοιάζει 
   µε καρυδότσουφλο.
• Με το κίτρινο φόρεµα µοιάζει µε λεµόνι.
• Ο αθλητής µοιάζει µε θηρίο µέσα σε κλουβί.
• Το χειµωνιάτικο τοπίο µοιάζει µε ζωγραφιά.
• Η Αναστασία µε τα άσπρα ρούχα που φοράει 
   µοιάζει µε χιονάνθρωπο.
• Ο Γιάννης κοκκίνισε και µοιάζει µε παντζάρι.
• Η φωνή της µοιάζει µε του αηδονιού.

σελ.: 31 / άσκηση 7

σελ.: 32 / άσκηση 1

Ενότητα 2

θρησκεία, ακίνητος, διάφανος, αγιασµός, ραντίζω, βαφτίζοµαι, κοιµάµαι, ξεπλένω, θεότητες, σπήλαιο, 
λατρευτικός, παράδοση, θυµώνω, λατρεία, εικονοστάσι, ξεκίνηµα, κολυµπήθρα, αµάρτηµα, κατοικώ, 
εκδήλωση, πηγάζω

σελ.: 32 / άσκηση 2 σελ.: 33 / άσκηση 3

• Γιατί δε λύσατε τις ασκήσεις των Μαθηµατικών;
• Πώς περάσατε στις διακοπές;
• Μπράβο, ∆ηµήτρη! Καταπληκτικός αγώνας!
• Στο πρώτο τρίµηνο θα διδαχτούµε 
   τα κλάσµατα, τους φυσικούς αριθµούς, 
   τον πολλαπλασιασµό και τη διαίρεση.
• Η παράσταση τελείωσε στις 10 το βράδυ.
• Μπορείς να µου δανείσεις το ποδήλατό σου;
• Χθες κλάδεψα, πότισα και ράντισα τα φυτά.

• Έγιναν εκδηλώσεις διαµαρτυρίας σε όλες τις µεγάλες  
   πόλεις της χώρας (στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,  
  στα Ιωάννινα, στην Πάτρα).
• Ο Χρήστος µε όλα τα προτερήµατά του - είναι 
   ευγενικός, έξυπνος και καλοσυνάτος - είναι 
   συµπαθής σε όλους.
• Ο ∆ίας, ο πατέρας των θεών του Ολύµπου, είχε 
   πολλά παιδιά.
• Στο τραπέζι ήταν και ο κύριος Αλέξης, ο θείος 
   των παιδιών.
• Οι ξηροί καρποί (αµύγδαλα, φουντούκια, καρύδια) 
   είναι πολύ υγιεινοί.

Το ποτάµι τρέχει να συναντήσει στη θάλασσα

Το νερό στην θρησκεία, στους µύθους και στις παραδόσεις



Ενότητα 2

σελ.: 33 / άσκηση 4 σελ.: 34 / άσκηση 5

γλυκός / µαύρος / δυνατός / µόνος / θάλασσα / 
πικρά

αγιασµός / θρησκεία / θρησκευτικός / θρήσκος / 
µυθικός / µυθολογία / παραµύθι / χριστιανικός / 
χριστιανισµός / χριστιανός

σελ.: 35 / άσκηση 1
δεκαετία, ύδρευση, επάγγελµα, πολλαπλασιάζοµαι, 
ξύλινος, νοικοκυρά, πλύσιµο, φθινόπωρο, 
εξυπηρετώ, υδροφόρα, υδραγωγείο, δίκτυο, 
εµφιαλωµένο, κεντρικός, κουράζοµαι, οικιακός, 
καθαριότητα, ύπαιθρος, αντικατάσταση, συνοικία, 
εφοδιάζω 

σελ.: 35 / άσκηση 2

σελ.: 36 / άσκηση 3

σελ.: 36 / άσκηση 4 

σελ.: 37 / άσκηση 5

σελ.: 34 / άσκηση 6

Ενικός
η σχολική χρονιά 
της σχολικής χρονιάς
τη σχολική χρονιά
- σχολική χρονιά

• Πολλά παιδιά διαβάζουν βιβλία µυθολογίας.
• Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να πιστεύει 
   σε όποια θρησκεία θέλει.
• Κάθε βράδυ διαβάζω ένα παραµύθι για να 
   µε πάρει ο ύπνος.

Ενδεικτικές προτάσεις:

ο αγώνας
του αγώνα 
τον αγώνα
- αγώνα

οι αγώνες
των αγώνων
τους αγώνες
- αγώνες

ο σιδεράς
του σιδερά
τον σιδερά
- σιδερά

οι σιδεράδες
των σιδεράδων
τους σιδεράδες
- σιδεράδες

Ενικός:

Πληθυντικός:

Ισοσύλλαβα: άνθρωπος, θάλασσα, θρανίο,
γυναίκα, παιδί, νερό, ζώο
Ανισοσύλλαβα: σιδεράς, ψαράς, παππούς, 
γαλατάς, βοριάς, αµαξάς, ρήγας

τους ψαράδες / οι µπελάδες / των αµαξάδων / 
τους βοριάδες / των νοτιάδων / τους σιδεράδες / 
των καβγάδων / τους καστανάδες / 
οι σφουγγαράδες

σιδεράς / ψαράς / νερουλάς / γαλατάς / καστανάς / 
µυλωνάς / αµαξάς / βαρελάς

σφουγγαράς / σιδεράς / ψαράς / καστανάς
 / µυλωνάς  / αµαξάς

Τα επαγγέλµατα που υπάρχουν σήµερα:

προγραµµατιστής ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, διαχειριστής social media, 
µηχανολόγος υπολογιστών, διαιτολόγος κ.ά.

Ενδεικτικά επαγγέλµατα:

σελ.: 38 / άσκηση 6 

• γειτόνων
• σφουγγαράδων
• σωλήνες
• αιώνα
• κανόνες
• ψαράδες
• αγώνες
• επιστήµονες
• χειµώνα

Πληθυντικός
οι σχολικές χρονιές
των σχολικών χρονιών
τις σχολικές χρονιές
- σχολικές χρονιές

O Νερουλάς



διάστηµα, υδραγωγείο, τεχνητός, διασχίζω, 
διαδροµή, υδραυλικός, υδρόγειος, 
κατασκευάστηκε, ψηλότερο, πολύτιµος, 
χωρητικότητα, µεγαλύτερος, προµηθεύοµαι, 
υδατοσφαίριση, αλµυρός 

αρ.: αριθµός / π.χ.: παραδείγµατος χάρη / 
π.Χ.: προ Χριστού / µ.Χ.: µετά Χριστόν / 
δηλ.: δηλαδή / κτλ.: και τα λοιπά / 
π.µ.: προ µεσηµβρίας / τ.µ.: τετραγωνικό µέτρο /
τηλ.: τηλέφωνο / λ.χ.: λόγου χάρη

Μ.Μ.Ε.: Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
ΕΛ.ΤΑ.: Ελληνικά Ταχυδροµεία
Ο.Η.Ε.: Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
Α.Ε.Ι.: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Ε.Μ.Υ.: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Ε.Ο.Τ.: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού
Ο.Σ.Ε.: Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας
Τ.Ε.Ι.: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυµα
Η.Π.Α.: Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής

Α / Ν / ∆ / ΒΑ / Ν∆ / Β∆ / ΝΑ• υδρόµυλοι 
• υδροηλεκτρικά 
• ύδατα
• υδατογραφίες 
• ύδρευσης 

• Έγιναν εκδηλώσεις διαµαρτυρίας σε όλες τις µεγάλες  
   πόλεις της χώρας (στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,  
  στα Ιωάννινα, στην Πάτρα).
• Ο Χρήστος µε όλα τα προτερήµατά του - είναι 
   ευγενικός, έξυπνος και καλοσυνάτος - είναι 
   συµπαθής σε όλους.
• Ο ∆ίας, ο πατέρας των θεών του Ολύµπου, είχε 
   πολλά παιδιά.
• Στο τραπέζι ήταν και ο κύριος Αλέξης, ο θείος 
   των παιδιών.
• Οι ξηροί καρποί (αµύγδαλα, φουντούκια, καρύδια) 
   είναι πολύ υγιεινοί.

Ενότητα 2

Ενότητα 4

σελ.: 39 / άσκηση 1 σελ.: 39 / άσκηση 2

σελ.: 40 / άσκηση 3 

σελ.: 41 / άσκηση 5σελ.: 41 / άσκηση 6 

σελ.: 40 / άσκηση 4 
Ρήµα: δροσίζω, εξατµίζοµαι, κυλάω, παγώνω, 
χύνοµαι, βαφτίζοµαι
Ουσιαστικό: ωκεανός, εξάτµιση, υδρατµοί, 
αµµουδιά, χείµαρρος, νερουλάς
Επίθετο: γλυκός, υγρός, υπόγειος, αλµυρός, 
πόσιµος, διάφανος
Μετοχή: παγωµένος, εξατµισµένος, 
πληµµυρισµένος, διψασµένος, εµφιαλωµένος, 
ποτισµένος

τελευταία, ανυπόφορη, πετρελαιοκηλίδα, 
θερµοκρασία, αφανίζω, κίνδυνος, µέτωπο, 
λεπτοµέρεια, παραγινωµένος, λειψυδρία, 
απειλητικός, χιλιετία, τηλεγραφήµατα, Ειρηνικός 
Ωκεανός, πυρκαγιά, συναγερµός, εξοργισµένος, 
ανακοίνωση, σφραγίδα, ξεκουφαίνω, 
αποφασιστικός

σελ.: 42 / άσκηση 1 σελ.: 42 / άσκηση  2

σελ.: 43 / άσκηση 3

ο ανήφορος   
του ανήφορου 
τον ανήφορο
- ανήφορε

οι ανήφοροι
των ανήφορων
τους ανήφορους
-  ανήφοροι

ο άνθρωπος
του ανθρώπου
τον άνθρωπο
- άνθρωπε

οι άνθρωποι
των ανθρώπων
τους ανθρώπους
- άνθρωποι

Ενικός αριθµός

Πληθυντικός αριθµός

των υπαλλήλων / των αυλόγυρων / των 
συναδέλφων / των κατοίκων / των δασκάλων / 
των αντίλαλων / των πολέµων / των εµπόρων / 
των κινδύνων

Το νερό ταξιδεύει

Στάση βροχοσταλίδων



σελ.: 44 / άσκηση 5 σελ.: 44 / άσκηση 6 σελ.: 43 / άσκηση 4

Ενότητα 4

σελ.: 46 / άσκηση 3 σελ.: 46 / άσκηση 4

ιντσών / λίµνης / 
αυτοκινήτου / πλοίου / 
Μαραθώνα / µαθητών / 
νύχτας

κρυώνω
ταξιδεύω
ακριβαίνω
κινδυνεύω
φωνάζω
ελευθερώνω

τα βράδια, τα παιδιά, τα δάκρυα, τα στάχυα, 
τα σκουπίδια, τα δίχτυα,  τα πανηγύρια, 
τα στεφάνια

βαθαίνω
απουσιάζω
τροµάζω
ζεσταίνω
φυτεύω
τελειώνω
οµορφαίνω

φωνές: πρωτότυπη
ταξιδεύει: παράγωγη
κινδυνεύει: παράγωγη
κρυωµένος: παράγωγη
άσπρος: πρωτότυπη
παιδικό: παράγωγη

σελ.: 45 / άσκηση 1

σελ.: 48 / άσκηση 8

σελ.: 47 / άσκηση 5
σελ.: 47 / άσκηση 6

σελ.: 48 / άσκηση 7

σελ.: 45 / άσκηση 2

µόλυνση, ξηµερώνει, αλήθεια, ζεστασιά, µαλακώνω, εγκώµιο, σκουπίδι, ενηµέρωση, εξάτµιση, 
ασυγκίνητος, αυθόρµητα, θυµωµένος, γειτονιά, αδύνατο, προστασία, αποτέλεσµα, ανθοδοχείο, 
πετρελαιοκηλίδα, αποσύροµαι, ανταποκρίνοµαι, υπόσχεση

 το τραγούδι
 του τραγουδιού
 το τραγούδι
- τραγούδι

τα τραγούδια
των τραγουδιών
τα τραγούδια
- τραγούδια

το στάχυ
του σταχυού
το στάχυ
- στάχυ

τα στάχυα
των σταχυών
τα στάχυα
- στάχυα

Ενικός αριθµός

Πληθυντικός αριθµός

εµπόρων
συζύγου
δασκάλων
κατοίκων
προέδρου
ανέµων

του χωµατόδροµου / των χωµατόδροµων
του ανέµου / των ανέµων
του κινδύνου / των κινδύνων
του ανεµόµυλου / των ανεµόµυλων
του διαδρόµου / των διαδρόµων
του ορόφου / των ορόφων

Ουσιαστικά: κουλούρι, χαρταετός, ουρανός, 
φεγγάρι, θάλασσα, σύννεφα, βουνά, άνεµος, 
βροχή, δρόµος, ποτάµι, φυτά, θέα, άνθρωπος, 
φίλος
Επίθετα: τραγανό, πολύχρωµος, καταγάλανος, 
αυγουστιάτικο, γαλήνια, πυκνά, ψηλά, δυνατός, 
ξαφνική, ανηφορικός, βαθύ, καταπράσινα, 
µαγευτική, ευγενικός, πιστός

Η διδασκαλία τεχνολογίας υπολογιστών. 
Η προστασία του περιβάλλοντος.
Η ρύπανση της ατµόσφαιρας.
Η εξαφάνιση των άγριων ζώων.
Η µόλυνση των νερών της θάλασσας.

το βράδυ, το ρόδι, των παιδιών, τα στάχυα, 
των τραγουδιών, τα αχλάδια, το δόρυ, 
τα δίχτυα, τα αρνιά, το χιόνι, τα αηδόνια, 
τα σφυριά, του ψωµιού, το οξύ

Στάση βροχοσταλίδων (συνέχεια)



Ενότητα 4

σελ.: 49 / άσκηση 1 σελ.: 49 / άσκηση 2

σελ.: 50 / άσκηση 3

σελ.: 50 / άσκηση 4

σελ.: 51 / άσκηση 7 

σελ.: 53 / άσκηση 3 

σελ.: 52 / άσκηση 1 σελ.: 52 / άσκηση 2

σελ.: 53 / άσκηση 4

Πήγαµε θέατρο µε τους συµµαθητές του.
Τους πήγε στο θέατρο.
Τον έδιωξε από την αίθουσα.
Είδα τον Χρήστο στο χωριό.
Την είδα το καλοκαίρι στο νησί.
Κάλεσέ τον στη γιορτή σου!
Φώναξέ τους να µπουν µέσα!

• Την πήρε τηλέφωνο.
• Του έστειλαν γράµµα.
• Πες τους να έρθουν αύριο στο σχολείο.
• Του είπα να είναι εδώ πριν τις 11.
• ∆εν το έφαγε όλο.

• Ο Γιώργος παίζει ποδόσφαιρο. απλή
• Της αρέσουν οι µπανάνες, τα µήλα
   και ο ανανάς. σύνθετη
• Ο Αντώνης και ο Χρήστος παίζουν 
   µπάσκετ. σύνθετη
• Ο Παύλος είναι έξυπνος και εργατικός. σύνθετη
• Τα παιδιά καθάρισαν την αυλή και την 
   αίθουσα. σύνθετη
• Οι γονείς φροντίζουν τα παιδιά. απλή 
• Αγόρασα ένα τετράδιο και ένα µολύβι. σύνθετη 

• των δέντρων
• του χωριού
• της δασκάλας
• του καιρού
• της τάξης
• της οµάδας

σελ.: 51 / άσκηση 5

σελ.: 51 / άσκηση 6 

έλειψα, άναψα, έγραψα, χόρεψα, έπαψα, έπλεξα, 
µπήκα, ήπια, κατέβηκα, ήρθα, έπλυνα, έφαγα

Εν.: καταναλώνει,δένουµε
Παρ.: κατανάλωνε, δέναµε
Αορ.: κατανάλωσε, δέσαµε
Εξ. Μελ.: θα καταναλώνει, θα δένουµε 
Συν. Μελ.: θα καταναλώσει, θα δέσουµε

αρτοποιός / υποδηµατοποιός / επιπλοποιός / 
φαρµακοποιός / αρωµατοποιός / 
τραγουδοποιός

ανθρωποφάγος / µυρµηγκοφάγος / χορτοφάγος 
/ κρεατοφάγος / εντοµοφάγος / τυροφάγος / 
φρουτοφάγος

απόσταση, κυκλοφορώ, αποµονωµένος, 
παιχνίδια, απειλή, θαλάσσιος, χελώνα, επιφάνεια, 
καταπίνω, κίνδυνος, φιάλη, αέριο, γεµάτος, 
σκουπίδια, άσχηµος

• Μου αρέσει να ζω στην πόλη, επειδή έχει 
   περισσότερες επιλογές από ό,τι στην επαρχία.
• ∆εν µπορώ να πάω στο σχολείο σήµερα, γιατί 
   έχω κλείσει ραντεβού στον παιδίατρο.
• Πρέπει να προστατεύουµε το περιβάλλον, 
   επειδή είναι πολύ σηµαντικό για το µέλλον 
   του πλανήτη.

δισεκατοµµύρια, πλαστικά, γεµίζω, αποθήκη, 
χαρτοµάντιλο, περιτύλιγµα, χαρτοπετσέτα, 
χρησιµοποιούνται, φορτηγό, πληθυσµός, 
αλουµινόχαρτο, διαφορετικός, σωρός, ειδικά, 
θησαυρός, σπουδαίος, χρήση, µυαλό

Χρησιµοποίησέ το ξανά... και ξανά... και ξανά...

Σκουπίδια στη θάλασσα



σελ.: 54 / άσκηση 1

σελ.: 55 / άσκηση 3 σελ.: 55 / άσκηση 4

καλή
πολύς
λύκος
στενός
ανεβαίνω
άγριο
ψηλός
ξινό
σκληρή

µέρα
χρώµα
σκύλος
µακρύς
κατεβαίνω
λουλούδι
λιγνός
µήλο
καρδιά

συναντιέµαι, αγωγή, τροχονόµος, κυκλοφορία, οδήγηση, διασταύρωση, ευχαριστηµένοι, κυκλοφορώ, 
γραµµατική, παράπονα, κώδικας, προφύλαξη, χαµογελαστός, πεζοδρόµιο, συµπεριφορά, ασφάλεια, 
τρεχαλητό, οφείλω, αυτοκίνητο

Ενότητα 5

σελ.: 56 / άσκηση 6

σελ.: 54 / άσκηση 2

σελ.: 56 / άσκηση 5

σελ.: 57 /άσκηση 7 σελ.: 57 /άσκηση 8

σελ.: 58 / άσκηση 1

σελ.: 58 / άσκηση 2

α’ συνθ. β’ συνθ. • ψηλόλιγνος
• µαυροµάλλη 
   και γαλανοµάτη
• χωµατόδροµο
• ποδηλατοδρόµους

Επίθετο: πλούσιος, άγριος, ελεύθερος, έντιµος, 
καινούριος, κρύος, αστείος

Οριστική: περπατώ, καταλαβαίνει, ανησυχούν, 
φεύγουµε, αντιγράφεις, διασχίζουν
Υποτακτική: να διαβάζετε, να ζωγραφίζουν, να 
δανείζεις, να έχουµε, να λύνετε, να κυκλοφορείς
Προστακτική: πήγαινε, γράφε, πρόσεχε, δένε, 
πλένε, κλίνε

Επίρρηµα: εκεί, διαρκώς, αργά, κακώς, αρκετά, 
παντού, αλλού

Μετοχή: κοιµισµένος, διαβάζοντας, ανθισµένος, 
ευτυχισµένος, στενοχωρηµένος, φοβισµένος, 
θεωρώντας

σελίδα + δείκτης
κίτρινο + µαύρο
λεµόνι + στύφτης
ξανθός + µαλλί
καλή + καρδιά
γλυκός + ξινός
καλός + ντυµένος
µαχαίρι + πιρούνι

γαλανόλευκος
καληνύχτα
σπιτονοικοκύρης
ψαρόβαρκα
τρεµοσβήνω
ανεµόµυλος

ξενάγηση, απορία, διασχίζω, κάθισµα,
συγκεκριµένος, στρίβω, επιβάτης, 
αντανακλαστικά, πινακίδες, γεννιέµαι,
κινδυνεύω, αριστερά, διάβαση, ακουστικά,
ζαλίζοµαι, υποδείξεις, πεζοδρόµιο, φυλλάδιο

σελ.: 59 / άσκηση 4

σελ.: 59 / άσκηση 3

γράφω
γράφεις
γράφει
γράφουµε
γράφετε
γράφουν

παίζε, παίζετε / σταµάτα, σταµατάτε / σκούπιζε, σκουπίζετε / δένε, δένετε / διάβαζε, διαβάζετε / 
πρόσεχε, προσέχετε

να γράφω
να γράφεις
να γράφει
να γράφουµε
να γράφετε
να γράφουν

-
γράφε

-
-

γράφετε
-

Εν.: αλλάζω, επιστρέφω, κλαίω
Παρ.: άλλαζα, επέστρεφα, έκλαιγα
Αορ.: άλλαξα, επέστρεψα, έκλαψα
Εξ. Μελ.: θα αλλάζω, θα επιστρέφω, θα κλαίω 
Συν. Μελ.: θα αλλάξω, θα επιστρέψω, θα κλάψω

Μάθηµα Κυκλοφοριακής Αγωγής

Στον δρόµο µε τον Σωτήρη

Ο Κύριος Αντωνίου είναι λοχαγός. απλή
Κουράστηκα! ελλειπτική
Η Μαρία και η Ελένη είναι φίλες. σύνθετη
Καλό µάθηµα! ελλειπτική
Η Πετρούλα είναι ψηλή και αδύνατη. σύνθετη
Χρόνια πολλά! ελλειπτική
Οι µαθητές έλυσαν τις ασκήσεις. απλή
Ώρα για ύπνο. ελλειπτική
Η µαµά µου αγόρασε φρούτα και λαχανικά. σύνθετη
Η Μαρία κάνει τα µαθήµατά της. απλή

Οριστική Υποτακτική Προστακτική



Να πλένεις τα δόντια σου κάθε 
βράδυ. Υποτακτική
Οι µαθητές ετοιµάζονται για 
την εκδροµή. Οριστική
Προχωράτε γρήγορα! Προστακτική
Να κλίνετε τα ουσιαστικά στο 
τετράδιό σας. Υποτακτική
Τα παιδιά παίζουν στην αυλή του 
σχολείου. Οριστική
Φώτιζέ µου µε τον φακό! Προστακτική
Πήγαινε στο δωµάτιό σου. Προστακτική

Ενότητα 5

σελ.: 60 / άσκηση 5

• Ξεκίνησαν να διαβάζουν 
   τα βιβλία τους.
• Πήγαινε στο σπίτι σου!
• Κλείνε το φως πριν 
   φύγεις από το σπίτι.
• Πρέπει να προστατεύεις 
   το περιβάλλον.
• Να κάθεστε σωστά στις 
   καρέκλες σας.

σελ.: 60 / άσκηση 6 σελ.: 61 / άσκηση 7 

σελ.: 62 / άσκηση 1

σελ.: 63 / άσκηση 4

σελ.: 64 / άσκηση 5

σελ.: 65 / άσκηση 8

σελ.: 64 / άσκηση 6

σελ.: 65 / άσκηση 7

σταµατήστε, 
σκουπίστε, ντυθείτε, 
ζωγραφίστε, 
ζητήστε, χτίστε, 
νικήστε, γεµίστε, 
γυρίστε,
δεθείτε, 
προχωρήστε, 
παρακολουθήστε, 
απαντήστε, 
περιποιηθείτε

ευρωπαϊκός, διοργάνωση, πραγµατoποιώ, 
ανυποµονησία, πεζοδρόµια, ασφάλεια, µετακίνηση, 
επίσκεψη, ενηµέρωση, συµπεριφορά, σήµανση, 
αναγνωρίζω, πλαίσιο, µοιάζω, φορτηγό, δίκυκλο, 
κίνδυνος, πλατεία

σελ.: 62 / άσκηση 2

σελ.: 63 / άσκηση 3

το πράγµα
του πράγµατος
το πράγµα
- πράγµα

τα πράγµατα
των πραγµάτων
τα πράγµατα
- πράγµατα

Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

το µάθηµα
του µαθήµατος
το µάθηµα
- µάθηµα

τα µαθήµατα
των µαθηµάτων
τα µαθήµατα
- µαθήµατα

το όνοµα
του ονόµατος
το όνοµα
- όνοµα

των διαλειµµάτων
των γραµµάτων
των κλαµάτων
των κλιµάτων
των πραγµάτων
των µαθηµάτων
των σωµάτων
των χρωµάτων
των συνταγµάτων
των ποιηµάτων

των βηµάτων
των προβληµάτων
των ενδυµάτων
των µηνυµάτων
των οχηµάτων
των ατυχηµάτων
των θεµάτων 
των φορεµάτων
των συνθηµάτων

τα ονόµατα
των ονοµάτων
τα ονόµατα
- ονόµατα

Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

το ποίηµα
του ποιήµατος
το ποίηµα
- ποίηµα

τα ποιήµατα
των ποιηµάτων
τα ποιήµατα
- ποιήµατα

ράµµα / θρέµµα / κόµµα / 
τρίµµα / πασάλειµµα / 
όργωµα / γράµµα / 
κάλυµµα / δέµα

υψώµατος 
ράµµατα 
σφάλµατα
διαγωνίσµατα
ιδρυµάτων

• αποκόµµατα
• κοµµάτων
• καλύµµατα
• γράµµατα
• ράµµατα
• διαλείµµατος
• απορριµµάτων
• σήµατα

• ανακάτεµα των 
   χρωµάτων
• εξέταση του αίµατος
• αρχή του ποιήµατος
• ξεφλούδισµα του 
   δέρµατος
• διακοπή του µαθήµατος
• τέλος του διαλείµµατος
• λύση του προβλήµατος
• κλάδεµα του κλήµατος

Ένα αλλιώτικο Πάρκο!



τροχονόµος, πεζόδροµος, σταυροδρόµι, 
ασφάλεια, υποχρεωτικός, φυλλάδιο, συνέπεια, 
οδικός, δίκυκλα, απαγορεύεται, ποδηλάτισσα, 
τροχαία, ατύχηµα, κυκλοφορία, ρυθµίζω, 
διάβαση, µετακίνηση, πινακίδα, όχηµα, 
ποδηλατόδροµος, νιώθω

το στόµα
του στόµατος
το στόµα
- στόµα

τα στόµατα
των στοµάτων
τα στόµατα
- στόµατα

Ενικός αριθµός

Οριστική

Πληθυντικός αριθµός

Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

το γράµµα
του γράµµατος
το γράµµα
- γράµµα

τα γράµµατα
των γραµµάτων
τα γράµµατα
- γράµµατα

2. ∆ιασχίζουµε τον δρόµο από τη διάβαση, αφού κοιτάξουµε δεξιά και αριστερά.
3. Όταν κυκλοφορούµε µε ποδήλατο, φοράµε πάντα κράνος και επιγονατίδες.
4. Ακολουθούµε τις οδηγίες του σχολικού τροχονόµου.
5. Περπατάµε πάντα στο πεζοδρόµιο και όχι στον δρόµο.
6. Γνωρίζουµε καλά τις βασικές πινακίδες για να κυκλοφορούµε µε ασφάλεια.
7. ∆εν ενοχλούµε τον οδηγό στο αυτοκίνητο.

Ενότητα 5

σελ.: 66 / άσκηση 1

σελ.: 68 / άσκηση 4

σελ.: 68 / άσκηση 5

σελ.: 69 / άσκηση 6 σελ.: 69 / άσκηση 7

σελ.: 66 / άσκηση 2

σελ.: 67 / άσκηση 3

• σχεδιάζω, σχεδιάζεις, σχεδιάζει, σχεδιάζουµε, 
   σχεδιάζετε, σχεδιάζουν
• µαζεύω, µαζεύεις, µαζεύει, µαζεύουµε, 
   µαζεύετε, µαζεύουν

Υποτακτική

• να σχεδιάζω, να σχεδιάζεις, να σχεδιάζει, 
   να σχεδιάζουµε, να σχεδιάζετε, να σχεδιάζουν
• να µαζεύω, να µαζεύεις, να µαζεύει, 
   να µαζεύουµε, να µαζεύετε, να µαζεύουν
Προστακτική

• σχεδίαζε, σχεδιάζετε
• µάζευε, µαζεύετε

το πλούσιο γεύµα
του πλούσιου γεύµατος
το πλούσιο γεύµα
- πλούσιο γεύµα

τα πλούσια γεύµατα
των πλούσιων γευµάτων
τα πλούσια γεύµατα
- πλούσια γεύµατα

αγένεια - απρέπεια
άνεση  -   ευκολία
διάλογος - συνοµιλία
ήσυχος - ήρεµος
µυστικός - κρυφός
σιγανά  -   αθόρυβα
τόπος   -  µέρος
φοβερά - τροµερά

κλείνω: κλειδώνω, κλειδί, κλειδαράς, κλειστός, 
ξεκλειδώνω, κλειδαρότρυπα
χέρι: χερούλι, χειροτεχνία, χειρολαβή, απλόχερα, 
αντίχειρας, χειροκρότηµα
χώρος: χωρητικότητα, χωροφύλακας, χωρίζω,
χώρισµα, χωριστός, χωροταξία 
οδός: είσοδος, έξοδος, οδόστρωµα, κάθοδος, 
συνοδός, οδοκαθαριστής 

Ρόδα είναι και γυρίζει



Ενότητα 6

σελ.: 70 / άσκηση 1

σελ.: 71 / άσκηση 4

σελ.: 72 / άσκηση 5

σελ.: 72 / άσκηση 6

σελ.: 74 / άσκηση 1

σελ.: 73 / άσκηση 7

σελ.: 74 / άσκηση 2

σελ.: 70 / άσκηση 2

σελ.: 71 / άσκηση 3

πράσινο, συντριβάνι, όνειρο, αριστερά, 
βατόµουρο, µέλισσα, θεόρατος, περιτριγυρίζω, 
συντροφεύω, εντυπωσιάζω, µπαίνω, ροδιά

τον πρόεδρο
τον κανόνα
έναν δικαστή
τον καφέ
τον ουρανό
έναν καναπέ
τον χάρακα 

τη νεράιδα
τη φαντασία
τον ξιφία
την εγκυκλοπαίδεια
τον καιρό
τον κήπο
τον παππού
τον τζίτζικα
τη ρόδα
τη λέξη

τον ποιητή
την ταχύτητα
τον γεωργό
τον τοίχο
την νταλίκα
τον ψαρά
τη λύση
τη λεµονιά
την πεταλούδα

Οριστική: δίνω, δίνεις, δίνει, δίνουµε, 
δίνετε, δίνουν

µυρίστε, θερίστε, ακολουθήστε, παρατηρήστε, 
φιλήστε, τηλεφωνήστε, προσπαθήστε, χτυπήστε, 
µελετήστε

ώριµος - γινωµένος / βασικός - σηµαντικός / 
γελαστός - κεφάτος / γνήσιος - αυθεντικός / 
διαφορά - διαφωνία / διστάζω - δειλιάζω / 
καηµός - στενοχώρια  / ποινή - τιµωρία

• Οι µαθητές του Γυµνασίου οργάνωσαν 
   την ετήσια γιορτή του σχολείου.
• Ο κηπουρός σκάλιζε τον κήπο όλο το απόγευµα.
• Συναντήθηκε µε τον µηχανικό για να 
   συζητήσουν τα σχέδια του σπιτιού.
• Πέρασαν πολύ ωραία στη γιορτή του Νίκου

Υποτακτική: να δίνω, να δίνεις, να δίνει, 
να δίνουµε, να δίνετε, να δίνουν

Προστακτική: δίνε, δίνετε

τροµαγµένα, ευχάριστα, συζήτηση, παλικάρι, ανατριχίλα, σκοτεινιάζει, θηλυκό, διακρίνω, σταλαχτίτης, 
πρωτόγνωρος, λιγοστό, διστάζω, θησαυρός, αρχηγός, σφυρίχτρα, ανακούφιση, φοβισµένος, 
υποµονετικά, πελώριος, µαστίχα, αποκρίνοµαι

Οριστική Αορίστου:
έχτισα, έχτισες, έχτισε, χτίσαµε, χτίσατε, έχτισαν

Υποτακτική Αορίστου: 
να χτίσω, να χτίσεις, να χτίσει, 
να χτίσουµε, να χτίσετε, να χτίσουν

Προστακτική Αορίστου:
χτίσε, χτίστε
Οριστική Συνοπτ. Μελλ.:
θα χτίσω, θα χτίσεις, θα χτίσει, θα χτίσουµε, 
θα χτίσετε, θα χτίσουν

σελ.: 75 / άσκηση 3

• Ο δάσκαλος διόρθωσε τα διαγωνίσµατα 
   των µαθητών.
• Ο Παναγιώτης χρησιµοποίησε τον χάρακά του.
• Το λεωφορείο έφτασε στον προορισµό του.
• Ο καθηγητής έγραψε στον πίνακα.
• Τα φύλλα έπεσαν από τα δέντρα.

έναν καθηγητή
τον χρόνο
έναν µαθητή
τον φόβο
έναν γείτονα
τον πατέρα

Κορίτσι

Το µεγάλο µυστικό



σελ.: 80 / άσκηση 7
• Οι µπαµπάδες µας κουράζονται πολύ.
• Τα µωρά κοιµούνται εδώ και πέντε ώρες.
• Ο υπάλληλος πληρώνεται κάθε 15 του µήνα.
• Οι ταχυδρόµοι σηκώνονται κάθε µέρα στις 5.
• Το ψωµί ψήνεται στον φούρνο.
• Το αγόρι κρύβεται πίσω από τον θάµνο.
• Οι θεατρικές παραστάσεις συνεχίζονται
   και αυτή τη χρονιά.

Ενότητα 6

σελ.: 75 / άσκηση 4

σελ.: 76 / άσκηση 6

σελ.: 77 / άσκηση 1

σελ.: 77 / άσκηση 2

σελ.: 76 / άσκηση 5

θυµωµένος, έκπληκτος, απλωµένα, ζηλιάρης, αµφιβολία, απαιτήσεις, αντιµετωπίζω, στερεοφωνικό, 
αδικία, φωτογραφίες, φυσικό, ελάττωµα, έπιπλο, δωµάτιο, υποµονή, συµφωνώ, δικαιολογώ, οµολογώ

σελ.: 78 / άσκηση 3 σελ.: 78 / άσκηση 4

σελ.: 79 / άσκηση 5

Εν.: κρύβοµαι, κρύβεσαι, κρύβεται, κρυβόµαστε, 
κρύβεστε / κρυβόσαστε, κρύβονται
Παρατ.: κρυβόµουν, κρυβόσουν, κρυβόταν, 
κρυβόµασταν, κρυβόσασταν, 
κρύβονταν / κρυβόντουσαν
Εξ. Μελ.: θα κρύβοµαι, θα κρύβεσαι, θα κρύβεται, 
θα κρυβόµαστε, θα κρύβεστε / θα κρυβόσαστε, 
θα κρύβονται

ονοµάζεται 
κοιµόµαστε 
κρύβεστε - αρχίστε 
κουράζεται
βάφεται - χτενίζεται 
σηκώνεστε 
ντύνεστε

σηκωνόµασταν
πλενόσουν
βαφόµουν
ψήνονταν / ψηνόντουσαν
χανόµασταν
φωτίζονταν / φωτιζόντουσαν 
κρυβόµουν

Θα βάφω: Εξακολ. Μέλλοντας
θα πάει: Συνοπτ. Μέλλοντας
θα τρέξουν: Συνοπτ. Μέλλοντας
θα παίζω: Εξακολ. Μέλλοντας
θα σταµατήσει: Συνοπτ. Μέλλοντας

• πλένουµε, πλύναµε, θα πλύνουµε
• βήχει, έβηξε, θα βήξει
• καθαρίζετε, καθαρίσατε, θα καθαρίσετε
• σπάω, έσπασα, θα σπάσω
• χωρίζουν, χώρισαν, θα χωρίσουν
• σκάβω, έσκαψα, θα σκάψω
• αρχίζουν, άρχισαν, θα αρχίσουν

• Ο δάσκαλος θα διορθώσει τα διαγωνίσµατα 
   των µαθητών.
• Ο Παναγιώτης θα χρησιµοποιήσει τον 
   χάρακά του.
• Το λεωφορείο θα φτάσει στον προορισµό του.
• Ο καθηγητής θα γράψει στον πίνακα.
• Τα φύλλα θα πέσουν από τα δέντρα.

Ενεργητική φωνή:
κλείνεις, ξέχασαν, πλένεις, θα καταφέρω, 
νυστάζουµε, αφιερώνω, αφήνω 
Παθητική φωνή:
πιάνοµαι, πετάχτηκα, δανείζοµαι, κουράζεται, 
λούζονται, σηκωνόταν, προσποιούµαι

Παρατατικός

σελ.: 79 / άσκηση 6
Εν.: λύνοµαι, λύνεσαι, λύνεται, λυνόµαστε, λύνεστε 
/ λυνόσαστε, λύνονται
Παρατ.: λυνόµουν, λυνόσουν, λυνόταν, 
λυνόµασταν, λυνόσασταν, λύνονταν / λυνόντουσαν 
Εξ. Μελ.: θα λύνοµαι , θα λύνεσαι, θα λύνεται, 
θα λυνόµαστε, θα λύνεστε / θα λυνόσαστε, 
θα λύνονται 

Ο αδελφός της Ασπασίας



Ενότητα 6

σελ.: 81 / άσκηση 1 σελ.: 81 / άσκηση 2

σελ.: 82 / άσκηση 3

σελ.: 82 / άσκηση 4

σελ.: 83 / άσκηση 5 σελ.: 83 / άσκηση 6

σελ.: 84 / άσκηση 1 σελ.: 84 / άσκηση 2 σελ.: 85 / άσκηση 3

φαντάζοµαι, γειτονιά, αµερικάνικο, συγκινητικό, 
προστασία, καταφύγιο, προσγείωση, 
συγκεντρωµένος, ψύχραιµος, υπευθυνότητα, 
ποδοσφαιρικός, ευθύνη, βρετανικός, συνεργείο, 
τυφώνας, αυθόρµητα, τραγικός, ελικόπτερο, 
προµηθεύω, ανταµείβοµαι, εντοπίζω

15: δεκαπέντε, 22: είκοσι δύο, 200: διακόσια,
2.000: δύο χιλιάδες,1.000.000: ένα εκατοµµύριο,
1.000.000.000: ένα δισεκατοµµύριο,
800: οχτακόσια, 102: εκατόν δύο

15: δέκατος πέµπτος, 900: εννιακοσιοστός,
200: διακοσιοστός, 34: τριακοστός τέταρτος,
97: ενενηκοστός έβδοµος, 
102: εκατοστός δεύτερος

όγδοος / εικοστή δεύτερη / δωδέκατος / 
εκατοστή / εβδοµηκοστό τρίτο   

θυγατέρα, ερηµιά, σηµάδι, κατοικία, προκοπή, 
αγιασµένη, τιµηµένη, σκοτάδι, γραµµένη, ντροπή, 
ακούστηκε, ρίζα

σελ.: 85 / άσκηση 4

γι’ αυτό
τ’ ουρανού
απ’ όλα
τ’ αστέρια
θ’ απαγορευτεί
µ’ ένα
µεσ’ από
κι άλλο

µου ’δωσε
το ’να
που ’χα
το ’µαθα
τα ’φερε
θα ’ρθει
µου ’στειλεδωσ’ µου / καν’ το / κοψ’ τα / µες στο σπίτι / 

παρ’ το / βαλ’ το / µες στην τάξη

δεκαέξι / είκοσι εφτά / τριάντα / σαράντα πέντε / 
ογδόντα εννιά / χίλια διακόσια / πεντακόσια  / 
τριακόσιες είκοσι / δεκαπέντε / σαράντα πέντε   

Ενότητα 7

δίποντο / δυσεύρετος
δύστυχος / δίσεκτος 
δισέγγονος / δισεκατοµµύριο
δύσµορφος / δύστροπος
δυσάρεστος / δισύλλαβη
δίκοπο / δυσκίνητος
δυσκολία 

η τιµηµένη ελιά 
της τιµηµένης ελιάς
την τιµηµένη ελιά
- τιµηµένη ελιά

οι τιµηµένες ελιές
των τιµηµένων ελιών 
τις τιµηµένες ελιές
- τιµηµένες ελιές

το καρποφόρο δέντρο
του καρποφόρου δέντρου
το καρποφόρο δέντρο
- καρποφόρο δέντρο

τα καρποφόρα δέντρα
των καρποφόρων δέντρων
τα καρποφόρα δέντρα
- καρποφόρα δέντρα

Ενικός αριθµός

Πληθυντικός αριθµός

σελ.: 86 / άσκηση 5

σελ.: 86 / άσκηση 6

Έκθλιψη
σ’ αγαπώ 
γι’ αυτό 
τ’ ουρανού
απ’ όλα
τ’ αστέρια
θ’ απαγορευτεί

Αφαίρεση 
να ’µαι
το ’να
που ’χα 
το ’µαθα 
τα ’φερα
θα ’ρθουν

Αποκοπή
λύσ’ τους 
δώσ’ µου
πάρ’ το
κόψ’ τα
βάλ’ το
στείλ’ τους

Ο εξάχρονος ήρωας της Ορλεάνης

Η Ελιά



Ενότητα 7

σελ.: 87 / άσκηση 1

σελ.: 87 / άσκηση 2

σελ.: 88 / άσκηση 3

σελ.: 88 / άσκηση 4 σελ.: 89 / άσκηση 5

µύθος, κυριαρχία, τρίαινα, εντυπωσιακή, φωτισµένη, ανεκτίµητη, φύλαξη, καλλιέργεια, διαγωνισµός, 
αναβλύζει, φύλλωµα, καύσιµο, χαρισµατικό, ελαιόδεντρο, διαµάχη, πολύτιµη, Ποσειδώνας, 
µαγειρεµένο, εξελιγµένο, ονειρεµένα, µυστικά 

• Η Μαρία, ο Τάσος, ο Παναγιώτης και ο Χρήστος είναι µαθητές της ∆’ δηµοτικού.
• Ο Όλυµπος, ο Σµόλικας, ο Παρνασσός και η Ίδη είναι βουνά της Ελλάδας.
• Η Τριχωνίδα, η Υλίκη, η µικρή Πρέσπα και η Βιστωνίδα είναι λίµνες της Ελλάδας.
• Η Ιταλία, η Γερµανία, η Ολλανδία και η Αργεντινή είναι µερικές από τις οµάδες που θα λάβουν µέρος 
   στο Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
• Για αύριο έχουµε να διαβάσουµε Μαθηµατικά, Γλώσσα, Ιστορία και Γεωγραφία.

ο εαυτός µου 
του εαυτού µου
τον εαυτό µου 
                                           
ο εαυτός µας
του εαυτού µας / των εαυτών µας 
τον εαυτό µας / τους εαυτούς µας

τον εαυτό της / τον εαυτό της / τον εαυτό του / 
εαυτό µας / εαυτό σας

ο εαυτός σου
του εαυτού σου
τον εαυτό σου
                                           
ο εαυτός σας
 του εαυτού σας / των εαυτών σας
τον εαυτό σας / τους εαυτούς σας 

ο εαυτός του / της
του εαυτού του / της
τον εαυτό του / της
                                           
ο εαυτός τους
του εαυτού τους / των εαυτών τους
τον εαυτό τους / τους εαυτούς τους

η σπηλιά
της σπηλιάς
τη σπηλιά
- σπηλιά

οι σπηλιές
των σπηλιών
τις σπηλιές
- σπηλιές

η µαµά
της µαµάς
τη µαµά
- µαµά

οι µαµάδες
των µαµάδων
τις µαµάδες
- µαµάδες

η αίθουσα
της αίθουσας
την αίθουσα
- αίθουσα

οι αίθουσες
των αιθουσών
τις αίθουσες
- αίθουσες

της φωλιάς / των φωλιών
της χώρας / των χωρών
της θάλασσας / των θαλασσών
της ελπίδας / των ελπίδων
της µέλισσας / των µελισσών
της αίθουσας / των αιθουσών
της ασπίδας / των ασπίδων
της γλώσσας / των γλωσσών

σελ.: 89 / άσκηση 6

Οι µύθοι και η ελιά



Ενότητα 7

σελ.: 91 / άσκηση 4 σελ.: 92 / άσκηση 5

σελ.: 92 / άσκηση 6

σελ.: 93 / άσκηση 1

σελ.: 90 / άσκηση 2 σελ.: 91 / άσκηση 3
Τετάρτη, Χριστός, 
Κινέζος, Γουατεµάλα, 
Όλυµπος, Πλάτωνας, 
Αυστραλία, ∆εκέµβριος

αµπελώνας / 
περιστερώνας / 
στρατώνας / ξενώνας / 
ελαιώνας / 
πορτοκαλεώνας / 
καλαµιώνας / πευκώνας

Πελοποννήσιος / Κύπριος / Ιταλός / Αθηναίος
Αµερικάνος / Ασιάτης / Γάλλος / Ηπειρώτης / 
Ναξιώτης - Αξιώτης

ελληνικά / κινέζικο / γαλλική / αµερικανικές / 
ελληνικές

σελ.: 93 / άσκηση 2

σελ.: 94 / άσκηση 4

σελ.: 94 / άσκηση 3
Οριστική:
δέθηκα, δέθηκες, δέθηκε, δεθήκαµε, δεθήκατε, 
δέθηκαν
Υποτακτική:
να δεθώ, να δεθείς, να δεθεί, να δεθούµε, 
να δεθείτε, να δεθούν
Προστακτική:
δέσου, δεθείτε

αχυρώνας, αµπελώνας, αγώνας, στρατώνας, 
κηδεµόνας, Μακεδόνας, καλαµιώνας, 
περιστερώνας, κανόνας, πορτοκαλεώνας, 
ξενώνας, ελαιώνας, Στρυµόνας, πευκώνας

απαραίτητος, µεσογειακή, υγιεινή, µακροζωία, αποκαλύπτω, διαλυµένος, λαχανικά, ζυµώνω, αχνίζω, 
στοιχείο, καθηµερινά, βασίζεται, διαιτολόγος, νοστιµιά, ψιλοκοµµένος, θερµοκρασία, σιγοβράζω, 
µαγείρεµα

δροσίστηκα / δέθηκα / λύθηκα / στρώθηκα / 
κρατήθηκα / κινήθηκα / διαλύθηκα 

σελ.: 95 / άσκηση 5

σελ.: 95 / άσκηση 6

σελ.: 96 / άσκηση 7

εσύ δροσίσου, εσείς δροσιστείτε 
εσύ δέσου, εσείς δεθείτε
εσύ λύσου, εσείς λυθείτε
εσύ στρώσου, εσείς στρωθείτε 
εσύ κρατήσου, εσείς κρατηθείτε
εσύ κινήσου, εσείς κινηθείτε
εσύ διαλύσου, εσείς διαλυθείτε

των ζωών / των λύσεων / των αποφάσεων / 
των γραµµών / των γνώσεων / των ψυχών / 
των λιµνών / των µαχών

η τιµή   
της τιµής
την τιµή 
- τιµή

οι τιµές
των τιµών
τις τιµές
- τιµές

η πόλη 
της πόλης
την πόλη
- πόλη

οι πόλεις
των πόλεων
τις πόλεις
- πόλεις

κοσµάκης / δροµάκος / αστερίσκος / 
παππούλης / µαµάκα / αρχοντοπούλα / µεζεδάκι / 
µηλαράκι / γατάκι / ψωµάκι

σελ.: 90 / άσκηση 1
εµφανίζοµαι, απολιθωµένος, ελαιόλαδο, 
µεσογειακός, ορθόδοξη, βραβείο, στεφανώνω, 
χαρακτηριστικό, τοιχογραφία, ανάπτυξη, 
πινακίδα, πολύτιµο, γονιµότητα, ιδιαίτερος, 
περίφηµος, στολίζω, καλλιτέχνης, θρησκεία

Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

Μαγειρεύουµε µε ελαιόλαδο
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