Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

∆΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τεύχος Β’

Λύσεις ασκήσεων
για τη

λώσσα

Ενότητα 9

Μια περιπέτεια για τον Ρωµαίο

σελ. 06 | άσκηση 1

συνηθισµένο, τραπεζαρία, οικογένεια,
καθίσµατα, πρεµιέρα, σχολείο,
αποθήκη, ποντικόσπιτο, φωτογραφίες,
αγαπηµένο, µονάκριβος, κωµωδία,
αποµακρύνοµαι, διηγούµαι, κακόκεφος,
χαριτωµένος, λυπητερός, αστείο,
νόστιµος, αγρόκτηµα, µοναδικός

σελ. 06 | άσκηση 2
έχω στολίσει

έχω στολιστεί

έχεις στολίσει

έχεις στολιστεί

έχει στολίσει

έχει στολιστεί

έχουµε στολίσει

έχουµε στολιστεί

έχετε στολίσει

έχετε στολιστεί

έχουν στολίσει

έχουν στολιστεί

σελ. 07 | άσκηση 3

Μια περιπέτεια για τον Ρωµαίο
...συνέχεια.

σελ. 08 | άσκηση 5
Παρατατικός

Αόριστος

Παρακείµενος

χτένιζα

έλυσα

έχω κοιµηθεί

µάθαινα

παίξαµε

έχουµε γνωρίσει

έπιαναν

διηγήθηκα

έχω ανέβει

έφερναν

συνήθισα

έχετε καθαρίσει

έβαφα

συναντήσαµε έχεις επισκεφτεί

διάβαζα

ρώτησα

κατηφόριζαν απάντησε

έχουν διαγωνιστεί
έχει δέσει

σελ. 08 | άσκηση 6
Ενεστώτας

Αόριστος

πλένεται

πλύθηκε

Παρακείµενος

έχει πλυθεί

συµβουλεύοµαι συµβουλεύτηκα έχω συµβουλευτεί

Ενεργητική φωνή

έχω ξεχάσει, έχουµε συναντήσει, έχεις δει,
έχουµε µεταφέρει, έχεις κόψει
Παθητική φωνή

έχω επισκεφτεί, έχουν ντυθεί, έχετε
δροσιστεί, έχω κοπεί, έχει πουληθεί

σελ. 07 | άσκηση 4
Ενεστώτας

Ενότητα 9

Αόριστος

Παρακείµενος

παίζει

έπαιξε

έχει παίξει

φυτεύουµε

φυτέψαµε

έχουµε φυτέψει

ποτίζω

πότισα

έχω ποτίσει

ανησυχείτε

ανησυχήσατε

έχετε ανησυχήσει

αγοράζεις

αγόρασες

έχεις αγοράσει

γελούν

γέλασαν

έχουν γελάσει

δένει

έδεσε

έχει δέσει

συνέχεια...

κοβόµαστε

κοπήκαµε

έχουµε κοπεί

στηρίζεσαι

στηρίχτηκες

έχεις στηριχτεί

χτενίζονται

χτενίστηκαν

έχουν χτενιστεί

βάφεστε

βαφτήκατε

έχετε βαφτεί

σελ. 09 | άσκηση 7
έχει κάνει, έχει κανονίσει, έχει
προετοιµαστεί, έχουν ενηµερωθεί, έχει
µετακοµίσει, έχει πρωταγωνιστήσει, έχει
ετοιµαστεί, έχει καθαρίσει

Ενότητα 9

Ένας Αρλεκίνος από χαρτί

Ενότητα 9

Όρνιθες

σελ. 10 | άσκηση 1

σελ. 13 | άσκηση 1

υπηρέτης, αφίσα, ισόπλευρο,
πρωταγωνιστώ, ηµερολόγιο, κύκλος,
χρωµατιστός, σκοτεινιάζει, έτοιµος,
τρίγωνο, ενθουσιάζοµαι, ευχαριστηµένος,
φροντίζω, περιοδικό, χαριτωµένος,
χαρτόνι, γεωµετρικός, γωνίες

εισιτήριο, πρόγραµµα, χρήµατα,
διαφήµιση, παράπονο, λυπάµαι,
φιλοδώρηµα, υποχρεωτικός, είσοδος,
επίσηµος, ξεφυλλίζω, ανησυχώ,
διαµαρτυρία, απελπισµένα, αίσχος

σελ. 10 | άσκηση 2
πρόσφατα / αργά / πέρσι / σπάνια / φέτος /
αύριο

σελ. 11 | άσκηση 3
ποτέ
χθες
τελικά
σπάνια
πέρσι
πριν

πάντα
σήµερα
αρχικά
συχνά
φέτος
µετά

σελ. 11 | άσκηση 4
Λύσε
Να ψωνίσετε
τερµάτισε
Να προσέχεις
Πρόσεχε
Σχεδιάζουµε
Κόψτε

προστακτική
υποτακτική
οριστική
υποτακτική
προστακτική
οριστική
προστακτική

σελ. 13 | άσκηση 2
Ο δάσκαλος είπε στα παιδιά να διαβάσουν
το κείµενο και να λύσουν τις ασκήσεις.
Ο πατέρας είπε στον γιο του να µαζέψει το
δωµάτιό του και να διαβάσει τα µαθήµατά
του.
Η γιαγιά µάς ρώτησε τι φαγητό θέλουµε να
µαγειρέψει αύριο.
Ο Αντώνης ανακοίνωσε ότι θα λείψει για
πέντε µέρες.

σελ. 14 | άσκηση 3
Η Μαρία είπε: «Θα αγοράσω καινούριο
ποδήλατο».
Ο κύριος Αντωνιάδης ρώτησε: «Πότε
µπορώ να πάρω άδεια;»
Ο Παντελής είπε: «Θα σου τηλεφωνήσω».
Ο Μανώλης είπε: «Έγραψα καλά στο
διαγώνισµα της Ιστορίας».
Ο πατέρας είπε στα παιδιά: «Μην κάνετε
φασαρία το µεσηµέρι».

σελ. 12 | άσκηση 5
τώρα, τότε, πριν, µετά, χτες,
σήµερα, νωρίς, αύριο
δεξιά, µακριά, δίπλα, εδώ, εκεί,
Τοπικά
πέρα, κοντά, µπροστά
διαφορετικά, όπως, κάπως,
Τροπικά
αλλιώς, έτσι, εύκολα, άσχηµα, απλά
Χρονικά

σελ. 12 | άσκηση 6
καθηµερινά / σήµερα / χθες / αρχικά / φέτος

συνέχεια...

Ενότητα 9

Όρνιθες
...συνέχεια.

Ενότητα 9

Πρώτη φορά στο θέατρο

σελ. 14 | άσκηση 4

σελ. 16 | άσκηση 1

ωφελώ --- χρησιµεύω

δεκάχρονος, τελευταίο, δίδυµα, ανιψιός,
αχώριστοι, αρχαίος, ντυµένος, σηµάδι,
άδειος, στρίφωµα, διαδροµή,
χαιρετούσαν, εξηγώ, ψάθινες, επίσηµος, µ
αρµάρινα, προσκλήσεις, πάτωµα, χαρήκαµ
ε, ψιθυρίζω, γυναίκα

χρέος --- καθήκον
φήµη --- διάδοση
ανοιχτοχέρης --- γενναιόδωρος
πρόοδος --- προκοπή
πανούργος --- πονηρός
κρίνω --- νοµίζω
καµαρώνω --- υπερηφανεύοµαι
καθοριστικός --- κρίσιµος
ζυγός --- σκλαβιά

σελ. 15 | άσκηση 5

σελ. 16 | άσκηση 2
είχα στολίσει
είχες στολίσει
είχε στολίσει
είχαµε στολίσει
είχατε στολίσει
είχαν στολίσει

είχα στολιστεί
είχες στολιστεί
είχε στολιστεί
είχαµε στολιστεί
είχατε στολιστεί
είχαν στολιστεί

Προσωπική εργασία

σελ. 17 | άσκηση 3

σελ. 15 | άσκηση 6

είχα βοηθήσει, είχα βοηθηθεί
είχες κουρέψει, είχες κουρευτεί
είχαν αγαπήσει, είχαν αγαπηθεί
είχε χάσει, είχε χαθεί
είχατε χτυπήσει, είχατε χτυπηθεί
είχαν κρίνει, είχαν κριθεί
είχες σηκώσει, είχες σηκωθεί
είχα δροσίσει, είχα δροσιστεί

Η γιαγιά λέει στα εγγόνια της:
«Θυµάµαι τις ξέγνοιαστες µέρες της
παιδικής µου ηλικίας. Τότε που όλη την
ηµέρα έπαιζα παρέα µε τους φίλους µου
στην αυλή του διπλανού σπιτιού, χωρίς
να φοβάµαι τίποτα και κανέναν. Και τα
βράδια γυρνούσα στο σπίτι µου και
άκουγα τις ιστορίες και τα παραµύθια
της δικής µου γιαγιάς.»

σελ. 17 | άσκηση 4
Ενεστώτας

πλένεται
φυτεύουµε
διηγούµαι
ανησυχείτε
αγοράζεις
γελώ
συµβουλεύεται
φοβάται

Υπερσυντέλικος

είχε πλυθεί
είχαµε φυτέψει
είχα διηγηθεί
είχατε ανησυχήσει
είχες αγοράσει
είχα γελάσει
είχατε συµβουλευτεί
είχε φοβηθεί

συνέχεια...

Ενότητα 9

Πρώτη φορά στο θέατρο
...συνέχεια.

Ενότητα 9

Ο Κεραµιδοτρέχαλος

σελ. 18 | άσκηση 5

σελ. 19 | άσκηση 1

Οι µαθητές είχαν ετοιµαστεί για την

µεγαλούπολη, φανταστικό, συγυρίζω,
απασχοληµένη, αλλόκοτα, παραµύθι,
ηλεκτρικός, ακαταστασία, γραµµατόσηµα,
ζωγραφιά, κατσουφιάζω, ειδικός,
καταπίνω, κυνηγός, ξηλώνω, κατσαβίδι,
εφηµερίδα, σκορπίστηκε

εκδροµή στο θέατρο της Επιδαύρου.
Ο δάσκαλος είχε ενηµερώσει τους γονείς
για την πρόοδο των παιδιών.
Το θέατρο είχε γεµίσει µισή ώρα πριν την
έναρξη της παράστασης.
Οι ηθοποιοί είχαν κάνει πρόβα δύο µέρες

σελ. 19 | άσκηση 2

πριν την επίσηµη πρεµιέρα.

Προσωπική εργασία

σελ. 18 | άσκηση 6

σελ. 20 | άσκηση 3

Η Μαρία
της.
Παρατατ. Η Μαρία
της.
Αόριστος Η Μαρία
της.
Η Μαρία
Εξ.Μέλλ.
δωµάτιό
Συν.Μέλλ. Η Μαρία
δωµάτιό
Παρακείµ. Η Μαρία
δωµάτιό
Υπερσυντ. Η Μαρία
δωµάτιό
Ενεστώτ.

Ενεστώτ.

καθαρίζει το δωµάτιό
καθάριζε το δωµάτιό
καθάρισε το δωµάτιό
θα καθαρίζει το
της.
θα καθαρίσει το
της.
έχει καθαρίσει το
της.
είχε καθαρίσει το
της.

Ο Τάσος ετοιµάζεται για τον
αγώνα.
Παρατατ. Ο Τάσος ετοιµαζόταν για τον
αγώνα.
Αόριστος Ο Τάσος ετοιµάστηκε για τον
αγώνα.
Εξ.Μέλλ.
Ο Τάσος θα ετοιµάζεται για
τον αγώνα.
Συν.Μέλλ. Ο Τάσος θα ετοιµαστεί για
τον αγώνα.
Παρακείµ. Ο Τάσος έχει ετοιµαστεί για
τον αγώνα.
Υπερσυντ. Ο Τάσος είχε ετοιµαστεί για
τον αγώνα.

Ενικος αριθµός
Αρσενικο

Ονοµ. ποιος
ποιου
Γεν.
ποιανού
τίνος
Αιτ.
ποιο

Θηλυκό

Ουδέτερο

ποια
ποιας
ποιανής

ποιο
ποιου
ποιανού
τίνος
ποιο

ποια

Πληθυντικός αριθµός
Αρσενικο

Ονοµ. ποιοι
ποιων
Γεν.
ποιανών
Αιτ.
ποιούς

Θηλυκό

ποιες
ποιών
ποιανών
ποιές

Ουδέτερο

ποια
ποιών
ποιανών
ποιά

σελ. 20 | άσκηση 4
Σε ποια χώρα θα πάτε το Πάσχα;
Ποιας χώρας είναι πρωτεύουσα η Βιέννη;
Ποιανού µαθητή είναι το κόκκινο τετράδιο;
Ποια µαθήµατα σού αρέσουν πιο πολύ;
Ποιους αριθµούς ονοµάζουµε φυσικούς;
Ποια είναι τα τρία ψηλότερα βουνά της
Ελλάδας;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των µαθητών;
Ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής
της οµάδας;

συνέχεια...

Ενότητα 9

Ο Kεραµιδοτρέχαλος
...συνέχεια.

σελ. 21 | άσκηση 5

Ενότητα 10

Παιχνίδια µε τις λέξεις

σελ. 23 | άσκηση 1

Ονοµ. πόσος
Γεν. πόσου
Αιτ. πόσο

πόση
πόσης
πόση

πόσο
πόσου
πόσο

Ονοµ. πόσοι
Γεν. πόσων
Αιτ. πόσους

πόσες
πόσων
πόσες

πόσα
πόσων
πόσα

σελ. 21 | άσκηση 6
Πόσα βιβλία έχετε στη βιβλιοθήκη σας;
Πόση ζάχαρη θες στον καφέ σου;
Πόσες φορές έχεις επισκεφτεί το Αρχαιολογικό Μουσείο;
Πόσους πίνακες έχει η Εθνική Πινακοθήκη;
Πόσα χρήµατα ξόδεψες αυτήν την εβδοµάδα;
Πόσων ετών είναι η αδερφή σου;

σελ. 22 | άσκηση 7
Ποιο είναι το πιο γρήγορο ζώο στον
πλανήτη;
Ποια είναι τα πιο δύσκολα µαθήµατα της
∆΄ δηµοτικού;
Ποιος σου είπε να γυµνάζεσαι πιο εντατικά;
Ποια παπούτσια είναι πιο ακριβά;
∆εν ξέρω ποια ζακέτα να διαλέξω.
Είµαι πιο καλός στα Μαθηµατικά από ό,τι
στη Φυσική.

σελ. 22 | άσκηση 8
πιο

γρήγορος, κόκκινος, ευχάριστος,
συµπαθής

ποιο

κορίτσι, τετράδιο, σχολείο, βουνό

παιχνίδι, γρύλος, γλώσσα, γρίφος,
ροδάνι, καλοσύνη, νικητής, φτερουγίζω,
οµιλητικός, ταξιδεύω, φουντώνει,
αµυγδαλιά, κρυφακούω, γειτονιά,
ασταµάτητα, δυσκολεύω, συνεννοούµαι,
άσχηµο

σελ. 23 | άσκηση 2
γλυκιά ζωή
ραγισµένο βάζο
καθαρή µπλούζα
γλυκό ποτό
βαθύ νόηµα
ραγισµένες καρδιές
πικρές κουβέντες
βαθύ ποτάµι
υψηλές προσδοκίες
καθαρές κουβέντες
πικρή σοκολάτα
ψηλό κορίτσι

Μ
Κ
Κ
Κ
Μ
Μ
Μ
Κ
Μ
Μ
Κ
Κ

σελ. 24 | άσκηση 3
Ενδεικτική απάντηση:
χρυσή καρδιά
κοφτερό µυαλό
σκληρός νόµος
ραγισµένη καρδιά
πικρή ζωή
λαµπρός άνθρωπος
ζεστή ψυχή
γλυκό χαµόγελο

σελ. 24 | άσκηση 4
Ενδεικτική απάντηση:
χρυσή αλυσίδα
κοφτερό µαχαίρι
σκληρό τσόφλι
ραγισµένη πιατέλα
πικρή γεύση
άδειο µπουκάλι
µαύρο πέπλο
ζεστή σοκολάτα
γλυκό φρούτο
άσπρος τοίχος

συνέχεια...

Ενότητα 10

Παιχνίδια µε τις λέξεις
...συνέχεια.

Ενότητα 10

Γλωσσική αυτοβιογραφία

σελ. 25 | άσκηση 5

σελ. 27 | άσκηση 1

Οι φράσεις µε µεταφορική σηµασία είναι:
όνειρα γλυκά
παιδί µάλαµα
χρυσή καρδιά
ώριµη σκέψη
ραγισµένη καρδιά
χρυσός αιώνας
σκληρά λόγια

φυσικό, τυραννία, θυµήθηκα,
καταλαβαίνω, ιταλικά, δάχτυλα,
γερµανικά, συνηθίζω, µαλώνω,
ξεκαρδίζοµαι, στριφογυρίζω, µολύβια,
καµαρώνω, καλοσύνη, φαίνοµαι

σελ. 25 | άσκηση 6
Μου έβγαλε το λάδι:
µε ταλαιπώρησε
∆εν θα δούµε άσπρη µέρα:
δεν θα γίνει τίποτα καλό
Έβαλε µπροστά την κατασκευή του σπιτιού
ξεκίνησε να φτιάχνει το σπίτι.
∆ε βάζω το χέρι µου στη φωτιά:
δεν είµαι σίγουρος για κάτι
Χώνει τη µύτη του παντού:
ανακατεύεται σε υποθέσεις που δεν τον
αφορούν
Το ένα τού βροµά το άλλο τού ξινίζει:
δεν του αρέσει τίποτα

σελ. 27 | άσκηση 2
Σε πόση ώρα θα περάσει το λεωφορείο;
Πόσες φορές έχεις πάει στη Σπάρτη;
Για ποιο θέµα µίλησε ο διευθυντής;
Τι θα κάνουµε, αν βρέξει το απόγευµα;
Πόσοι µαθητές θα λάβουν µέρος στη
θεατρική παράσταση;
Ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής
της εθνικής οµάδας;
Τι θα ήθελες να κάνουµε το
Σαββατοκύριακο;

σελ. 28 | άσκηση 3

Προσωπική εργασία

Αν σ’ ενοχλήσει κανείς, να µου το πεις.
Ο καθένας έχει τον ρόλο του στην παράσταση.
∆εν άκουσα τίποτε από όσα είπες.
Ήρθε ένας και ρώτησε για σένα.
Έφαγα κάτι πολύ νόστιµο.
Μερικά µαθήµατα δεν µου αρέσουν.

σελ. 26 | άσκηση 8

σελ. 28 | άσκηση 4

Ενδεικτική απάντηση

Περίµενα κάµποση ώρα για να έρθει.
Μερικές φορές σκέφτοµαι πώς θα ήταν αν
µπορούσα να προβλέψω το µέλλον.
∆εν υπάρχει καµία απολύτως περίπτωση να
πιστέψει κάτι τέτοιο.
Άλλοι έκλαιγαν και άλλοι έµεναν σιωπηλοί
µπροστά στο τραγικό συµβάν.

σελ. 26 | άσκηση 7

ταξίδι: καλοτάξιδος, πολυταξιδεµένος,
συνταξιδιώτης, αταξίδευτος, ταξιδιωτικός
παιχνίδι: τηλεπαιχνίδι, παιχνιδιάρης,
παιχνιδούπολη, παίζω, λογοπαίγνιο
νικητής: νικηφόρος, νικητήριος, νίκη,
ολυµπιονίκης, νικηµένος

συνέχεια...

Ενότητα 10

Γλωσσική αυτοβιογραφία
...συνέχεια.

Ενότητα 10

Xορεύοντας µε...
ανήκουστους ήχους

σελ. 29 | άσκηση 5

σελ. 31 | άσκηση 1

Ενδεικτική απάντηση:
O καθένας έχει την ευθύνη των πραξεών
του.
Έφαγε κάµποσα µήλα το απόγευµα.
Θα πάµε στον κινηµατογράφο µια άλλη
µέρα.
∆εν ξέρω κανέναν µε αυτό το όνοµα.
Όταν διαβάζω, δε θέλω να µε ενοχλεί
κανένας.
Ο κύριος Αντώνης κάποιον µου θυµίζει.

κληρονοµώ, προνόµιο, προσπάθεια,
κοινότητα, εκφραστικότητα, εξηγώ,
νοηµατική, επικοινωνία, καλοκαίρι,
προηγούµενος, εντυπωσιάζοµαι, εποµένως,
ενθουσιασµός, υποχωρώ, επιτυχία,
επιµένω, χαρίζοµαι, ακολουθώ,
αναρωτιέµαι, αγχωµένος, ξύλινος

σελ. 29 | άσκηση 6
ένας / καµιά / µερικές / κάτι / τίποτε /
κάµποσο / κάθε / άλλο / κατιτί

σελ. 30 | άσκηση 7
Ενδεικτικά:
Ήρθε ένας δάσκαλος και µας είπε ότι αύριο
θα πάµε εκδροµή.
Έχεις κάτι να µου πεις;
Μερικοί δε θα έρθουν στο µουσείο.
Ο καθένας έχει τη δική του τσάντα.
∆ώστε προσοχή σε καθετί που θα πω.
Είχε κάµποσο φαγητό στο τραπέζι.

σελ. 30 | άσκηση 8
Αόριστες

καθένας, µερικές, άλλος, κανένα, κάµποσο
Προσωπικές

αυτούς, εσένα, εγώ, εσάς, αυτών
Κτητικές

δικό µου, δικό της, δικός τους, δικό του,
δική σου

σελ. 31 | άσκηση 2
ξαφνικά / ήρεµα / γρήγορα / βιαστικά /
ωραία / µαζί

σελ. 32 | άσκηση 3
τρέχοντας / κολυµπώντας / πλέκοντας /
ανεβαίνοντας / ρωτώντας / ψαρεύοντας /
παίζοντας / περπατώντας / δουλεύοντας /
φεύγοντας

σελ. 33 | άσκηση 4
χτυπώντας, ακούγοντας
ανεβαίνοντας, φορτώνοντας
πηγαίνοντας, ρωτώντας
ακολουθώντας, θεωρώντας
διορθώνοντας, ψήνοντας
περπατώντας, τρέχοντας
φεύγοντας, γράφοντας
τρώγοντας, δουλεύοντας
ζωγραφίζοντας, πληρώνοντας

σελ. 33 | άσκηση 5
Θα πάτε στο µουσείο χωρίς εµένα, γιατί
δουλεύω σήµερα.
Μας µίλησε µε πολλή ευγένεια.
Με µεγάλη ευχαρίστηση θα σας κάνω
αυτήν την εξυπηρέτηση.
Στον δρόµο να περπατάτε µε προσοχή!
Προσπάθησα µε ηρεµία να τον πείσω, αλλά
δεν κατάφερα τίποτα.
Να τρώτε χωρίς βιασύνη!

συνέχεια...

Ενότητα 10

Xορεύοντας µε...
ανήκουστους ήχους...συνέχεια.

Ενότητα 10

Γραφή, η µνήµη των ανθρώπων
- Ο Δίσκος της Φαιστού

σελ. 34 | άσκηση 6

σελ. 35 | άσκηση 1

στο/ µετά / χωρίς / στο / µε / σε, για / σε, από / κατά

αναπτύσσοµαι, κεραµικός, διατήρηση,
πληροφορία, διάµετρος, απεικονίζει,
αποθηκεύω, σύµβολα, καθηµερινή,
εξέλιξη, συγκρατώ, περιφέρεια,
τυποποιηµένος, ακρίβεια, συµπεραίνω,
χρησιµοποιώ, ανακαλύπτω, αποτυπώνω

σελ. 34 | άσκηση 7
αποφεύγω
αποκαλύπτω
αποτελειώνω
µετακινώ
µετασχηµατίζω
µεταπωλώ
κατακοκκινίζω
κατακρίνω
καταγράφω

σελ. 35 | άσκηση 2
αγχωµένος, ανακαλύπτω, απορώ, γλώσσα,
γράµµα, γρίφος, δίσκος, επικοινωνία,
ήχος, θάρρος, καταγραφή, κληρονοµώ,
µολύβια, µπαλέτο, ξεκαρδίζοµαι,
πληροφορία, προσπάθεια, συγκρατώ,
χαρτί, υλικό

σελ. 36 | άσκηση 3
όταν / πριν / µόλις / αφού / άµα / προτού /
όταν

σελ. 36 | άσκηση 4
πότε, τώρα, τότε, πριν, µετά, σήµερα, αύριο,
χτες, µεθαύριο, πέρσι, φέτος, απόψε, αργά

σελ. 37 | άσκηση 5
Όταν µπαίνει στο αεροπλάνο, φοβάται
πολύ.
Έφτασε στο σχολείο πριν αρχίσει το
µάθηµα.
Χάρηκε πολύ όταν κέρδισε το λαχείο.
Έφυγε µε το τρένο προτού νυχτώσει.

σελ. 37 | άσκηση 6
Ενώ επέστρεφε στο σπίτι, συνάντησε τον
Πέτρο.
Ενώ έβγαινα από την τάξη, χτύπησα σε µια
καρέκλα.
Καθώς ανέβαινα τις σκάλες, βρήκα το
πορτοφόλι της Μαρίας.
Μόλις τελείωσε τα µαθήµατά του, βγήκε
µια βόλτα.

συνέχεια...

Ενότητα 10

Γραφή, η µνήµη των ανθρώπων
- Ο Δίσκος της Φαιστού...συνέχεια.

σελ. 38 | άσκηση 7
Τα έργα στην Εθνική Οδό θα έχουν
τελειώσει πριν ξηµερώσει.
Να γυρίσετε στο σπίτι πριν βραδιάσει.
Πριν µπει ο δικαστής στην αίθουσα όλοι
ήταν καθισµένοι στις θέσεις τους.
Θα ξεκινήσουµε για το Ναύπλιο πριν
ανατείλει ο ήλιος.

Ενότητα 11

Ο Μπελάς κι ο Ρουµποτύρης

σελ. 39 | άσκηση 1
διάσηµος, κωµικοί, γιλέκο, ακροβάτες, φη
µισµένος, φτωχός, φεγγίτης, κεραµίδι,
θυµωµένη, ένοικος, συρτάρι,
τροµαγµένος, µάλλινο, δείπνο, σοβαρός,
αιφνίδιος, µαγείρισσα, φήµη,
θορυβηµένη, ντροπιασµένη, πενήντα

σελ. 39 | άσκηση 2

σελ. 38 | άσκηση 8
Προσωπική εργασία

Ενικός Αριθµός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

το ποίηµα
του ποιήµατος
το ποίηµα
- ποίηµα

το µηχάνηµα
του µηχανήµατος
το µηχάνηµα
- µηχάνηµα

Πληθυντικός Αριθµός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

το ποίηµα
του ποιήµατος
το ποίηµα
- ποίηµα

το µηχάνηµα
του µηχανήµατος
το µηχάνηµα
- µηχάνηµα

σελ. 40 | άσκηση 3
Ονοµαστική Ενικού

σώµα
µηχάνηµα
χρώµα
ζήτηµα
γράµµα
µάθηµα

Γενική Ενικού

Γενική Πληθυντικού

σώµατος
µηχανήµατος
χρώµατος
ζητήµατος
γράµµατος
µαθήµατος

σωµάτων
µηχανιµάτων
χρωµάτων
ζητηµάτων
γραµµάτων
µαθηµάτων

σελ. 40 | άσκηση 4
Ονοµαστική Ενικού

όνοµα
δέρµα
βήµα
πρόβληµα
τηλεγράφηµα

Αιτιατική Ενικού

όνοµα
δέρµα
βήµα
πρόβληµα
τηλεγράφηµα

Αιτιατική Πληθυντικού

ονόµατα
δέρµατα
βήµατα
προβλήµατα
τηλεγραφήµατα

συνέχεια...

Ενότητα 11

Ο Μπελάς κι ο Ρουµποτύρης
...συνέχεια.

σελ. 40 | άσκηση 5
καλύπτω
πασαλείβω
βλέπω
ανάβω
ράβω
γράφω

σελ. 41 | άσκηση 6
πλύσιµο
γράψιµο
σβήσιµο
χάσιµο
τρέξιµο
ντύσιµο
φτιάξιµο
δέσιµο
πλέξιµο
κλείσιµο
ψήσιµο
βάψιµο

Ενικός Αριθµός

το γράψιµο
του γραψίµατος
το γράψιµο
- γράψιµο

το βάψιµο
του βαψίµατος
το βάψιµο
- βάψιµο

Πληθυντικός Αριθµός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

δυστυχώς, ερωτηµατικό, διάλειµµα,
εφιάλτης, συγκεντρώνω, σεισµός,
µούδιασµα, απόδειξη, υπαγορεύω,
άρρωστος, χειρότερα, αποφασιστικά,
κιµωλία, φαίνεται, προηγούµενος

σελ. 43 | άσκηση 2
Ενεργητική Φωνή

σελ. 41 | άσκηση 7

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

Ο Aργύρης και το πρόβληµα

σελ. 43 | άσκηση 1
κάλυµµα
πασάλειµµα
βλέµµα
άναµµα
ράµµα
γράµµα

πλένω
γράφω
σβήνω
χάνω
τρέχω
ντύνω
φτιάχνω
δένω
πλέκω
κλείνω
ψήνω
βάφω

Ενότητα 11

τα γραψίµατα
των γραψιµάτων
τα γραψίµατα
- γραψίµατα

τα βαψίµατα
των βαψιµάτων
τα βαψίµατα
- βαψίµατα

Παθητική φωνή

έντυσα
έντυσες
έντυσε
ντύσαµε
ντύσατε
έντυσαν

ντύθηκα
ντύθηκες
ντύθηκε
ντυθήκαµε
ντυθήκατε
ντύθηκαν

σελ. 44 | άσκηση 3
ενοχλήθηκε / γράφτηκε / πλήρωσε / έδεσε
/ αναφέρθηκε

σελ. 44 | άσκηση 4
Οριστική

έκοψα
έκοψες
έκοψε
κόψαµε
κόψατε
έκοψαν

Υποτακτική

να
να
να
να
να
να

κόψω
κόψεις
κόψει
κόψουµε
κόψετε
κόψουν

Προστακτική

κόψε
κόψτε
-

σελ. 45 | άσκηση 5
κόµµα / πάθηµα, µάθηµα / βλέµµα /
χτύπηµα / στόλισµα

σελ. 42 | άσκηση 8
ζευγαρωτή / πλεχτή / σταυρωτή

συνέχεια...

Ενότητα 11

Ο Aργύρης και το πρόβληµα
...συνέχεια.

σελ. 45 | άσκηση 6
το χώρισµα
του χωρίσµατος
το χώρισµα
- χώρισµα

το χτύπηµα
του χτυπήµατος
το χτύπηµα
- χτύπηµα

Πληθυντικός Αριθµός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

τα χωρίσµατα
των χωρισµάτων
τα χωρίσµατα
- χωρίσµατα

τα χτυπήµατα
των χτυπηµάτων
τα χτυπήµατα
- χτυπήµατα

σελ. 46 | άσκηση 7
Ενικός Αριθµός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

το µάθηµα
του µαθήµατος
το µάθηµα
- µάθηµα

το πράγµα
του πράγµατος
το πράγµα
- πράγµα

Πληθυντικός Αριθµός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

Φρουτοπία

σελ. 47 | άσκηση 1
Ενικός Αριθµός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

Ενότητα 11

τα µαθήµατα
των µαθηµάτων
τα µαθήµατα
- µαθήµατα

τα πράγµατα
των πραγµάτων
τα πράγµατα
- πράγµατα

σελ. 46 | άσκηση 8
ο αφρός του κύµατος – ο αφρός των
κυµάτων
η ώρα του µαθήµατος – η ώρα των
µαθηµάτων
το βάρος του σώµατος – το βάρος των
σωµάτων
η κορυφή του υψώµατος – η κορυφή των
υψωµάτων
η ώρα του διαλείµµατος – η ώρα των
διαλειµµάτων
η λύση του προβλήµατος – η λύση των
προβληµάτων

γιορτάζω, ανεξαρτησία, µανάβηδες,
δεξίωση, προεδρικός, διάσηµος,
συνέντευξη, καθήκον, ασήµαντος,
εξαίρεση, σειρήνα, αξιοθέατα

σελ. 47 | άσκηση 2
άρνηση / παρακίνηση / ευχή / πόνο, λύπη /
ξάφνιασµα / στεναχώρια / θαυµασµό / έπαινο

σελ. 48 | άσκηση 3
Ενδεικτικά επιφωνήµατα
Ωχ! Πάλι µε πονάει η κοιλιά!
Άντε! Τελείωνε! ∆ε θα προλάβουµε την ταινία!
Ε! Κώστα! Έλα λίγο που θέλω να σου πω.
Μπράβο! Το φαγητό ήταν πολύ νόστιµο.
Πουφ! Τι απαίσια που µυρίζει!
Μακάρι να έχει καλό καιρό όταν θα πάµε εκδροµή
στο χωριό!
Χαχα! Ήταν πολύ αστείο αυτό που είπες!
Α µπα! ∆εν νοµίζω να µας φτάσει το φαγητό...

σελ. 48 | άσκηση 4
Προσωπική εργασία

σελ. 49 | άσκηση 5
Τα επιφωνήµατα που δηλώνουν θαυµασµό
είναι: Α! ποπό! Ω! µπα! ι!
Ποπό! Κοίτα τι ωραίο αυτοκίνητο!
Ω! Τι ζωντανά χρώµατα που έχει η
ζωγραφιά σου!
Ποπό! Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία!

σελ. 49 | άσκηση 6
αγωγή: καταγωγή, αγωγός, συναγωγή,
παραγωγός, εξαγωγή
λέξη: λεκτικός, λεξιλόγιο, λεξικό, δυσλεξία,
λόγος
φωνή: καλλίφωνος, φωνακλάς, άφωνος,
οµοφωνία, φωναχτά

Ενότητα 11

Τρυπωνας ο φαφαγαλος

σελ. 50 | άσκηση 1

σελ. 50 | άσκηση 2
Ενικός Αριθµός

το δάσος
του δάσους
το δάσος
_ δάσος

το έδαφος
του εδάφους
το έδαφος
_ έδαφος

Πληθυντικός Αριθµός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

τα δάση
των δασών
τα δάση
_ δάση

τα εδάφη
των εδαφών
τα εδάφη
_ εδάφη

σελ. 51 | άσκηση 3
Ονοµαστική Ενικού

το
το
το
το
το
το
το
το
το

έλος
χρέος
στέλεχος
βέλος
µήκος
κέρδος
έθνος
κράτος
µέγεθος

Γενική Ενικού

του
του
του
του
του
του
του
του
του

έλους
χρέους
στελέχους
βέλους
µήκους
κέρδους
έθνους
κράτους
µεγέθους

Γενική Πληθυντικού

των
των
των
των
των
των
των
των
των

ελών
χρεών
στελεχών
βελών
µήκων
κερδών
εθνών
κρατών
µεγεθών

σελ. 51 | άσκηση 4
Το
Τα
Τα
Το
Τα

Τρυπωνας ο φαφαγαλος.
..συνέχεια.

σελ. 52 | άσκηση 5

καναρίνι, πετάγοµαι, θυµωµένη,
καθαρισµένο, κατσαρόλα, µαλώνω,
γυµναστική, βολεύοµαι, διπλανό,
χαµογελώντας, τονίζω, σύννεφα,
θυµωµένος, χαριτωµένα, φωνάζω

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

Ενότητα 11

άλσος της Αθήνας.
βέλη των αθλητών.
µεγέθη των καταστροφών
χρέος της Ελλάδας.
ψηλά όρη.

Ενεστώτας

ανεβαίνω
κατεβαίνω
βγαίνω
µπαίνω
βρίσκω
βλέπω
λέω
πίνω
έρχοµαι
πηγαίνω
παίρνω
τρώω
πλένω
φεύγω
αφήνω
ζω
στέλνω
φέρνω
γίνοµαι
µένω

Αόριστος

ανέβηκα
κατέβηκα
βγήκα
µπήκα
βρήκα
είδα
είπα
ήπια
ήρθα
πήγα
πήρα
έφαγα
έπλυνα
έφυγα
άφησα
έζησα
έστειλα
έφερα
έγινα
έµεινα

σελ. 53 | άσκηση 6
Οριστική

είδα
είδες
είδε
είδαµε
είδατε
είδαν

Υποτακτική

να
να
να
να
να
να

δω
δεις
δει
δούµε
δείτε
δουν

Προστακτική

δες
δείτε
-

σελ. 53 | άσκηση 7
είπε / βγήκαν / ήπιαµε, φάγαµε, χορέψαµε,
παίξαµε / ανέβηκα / Πήραν, έφυγαν

συνέχεια...

Ενότητα 13

Όλου του κόσµου τα παιδιά

Ενότητα 13

Όλου του κόσµου τα παιδιά
..συνέχεια.

σελ. 54 | άσκηση 1

σελ. 56 | άσκηση 6

µελαµψός, χρωµατιστό, ευωδιαστός,
συµµαθητής, ανυποµονώ, διαφορετικός,
διαλέγω, συγκεντρώνω

αυτή / νοίκι / τείχη / Μίλα / κλήµα / σήκω /
όµως / κερί

σελ. 57 | άσκηση 7

σελ. 54 | άσκηση 2
υδρόγειος, γεωµετρία, γεωλόγος, ισόγειο,
προσγείωση, γεώσφαιρα, γεωπόνος,
απόγείωση

πλέκω – έπλεξα
κλαίω – έκλαψα
σώζω – έσωσα
κρύβω – έκρυψα

Προσωπική εργασία

τραβώ – τράβηξα

σελ. 55 | άσκηση 3

τρώω – έφαγα

ισόγειο / απογείωση / γεωγραφίας /
γεωµετρία / γεωπόνος

υπόσχοµαι – υποσχέθηκα

υπάρχω – υπήρξα
κόβω – έκοψα

σελ. 55 | άσκηση 4

φέρνω – έφερα

Προσωπική εργασία

µένω – έµεινα
φορώ – φόρεσα

σελ. 56 | άσκηση 5

φταίω – έφταιξα

εύφορος – έφορος
λίρα – λύρα
λιτός – λυτός
κλίνω – κλείνω
µίλα – µήλα
πια –ποια
διάλυµα – διάλειµµα
χοίρος - χήρος
κουτή – κουτί
µέλλει – µέλι
φυλή – φιλί
τοίχοι – τύχη
πήρα – πείρα
κερί – καιροί
καινός – κενός
ώµος – όµως

γίνοµαι – έγινα
φυσώ – φύσηξα
χορταίνω – χόρτασα
πλένω – έπλυνα
βάζω – έβαλα

σελ. 57 | άσκηση 8
Ποια είναι η καλύτερή σου φίλη;
«∆εν αντέχω πια» είπε η Μαρία.
Ο Παντελής είναι χήρος εδώ και έναν
χρόνο.
Το γουρούνι λέγεται αλλιώς και χοίρος.
Η δασκάλα του Νίκου έχει µεγάλη πείρα.
Πήρα ένα κιλό πατάτες από το µανάβικο.

συνέχεια...

Ενότητα 13

Το σχολείο του κόσµου

σελ. 58 | άσκηση 1

Ενότητα 13

Το σχολείο του κόσµου
..συνέχεια.

σελ. 60 | άσκηση 5

πατρίδα, µικροσκοπικός, πανύψηλος,
στρογγυλός, εβδοµάδα, τετράγωνο,
πινακίδες, γείτονας, περαστικός,
χαµογελώ, ενδιαφέρον, χειροκροτώ,
ανυπόµονος, ετοιµασία, πρόσωπο,
χαρτόνι, επιστήµονας, καλλιτέχνης,
καλυτερεύω, προσφορά, πλανήτης

σελ. 58 | άσκηση 2
ο ίδιος / µόνος του / µόνος του / µόνος
µου /ο ίδιος / µόνος του

σελ. 59 | άσκηση 3

Ενικός Αριθµός

Ον. το µικρό παιδί
Γεν. του µικρού παιδιού
Αιτ. το µικρό παιδί
Κλητ. - µικρό παιδί

το µακρινό µέρος
του µακρινού µέρους
το µακρινό µέρος
- µακρινό µέρος

Πληθυντικός Αριθµός

Ον. τα µικρά παιδιά
Γεν. των µικρών παιδιών
Αιτ. τα µικρά παιδιά
Κλητ. - µικρά παιδιά

τα µακρινά µέρη
των µακρινών µερών
τα µακρινά µέρη
- µακρινά µέρη

σελ. 60 | άσκηση 6

α΄ πρόσωπο

µόνος µου, µόνων µας, µόνο µου, µόνοι
µας, µόνες µας
β΄ πρόσωπο

µόνες σας, µόνη σου, µόνου σου, µόνα
σας, µόνων σας
γ΄ πρόσωπο

µόνα τους, µόνος του, µόνες τους, µόνο
του, µόνων τους

σελ. 59 | άσκηση 4
Εκείνη φώναξε τα παιδιά.
Ο Μάνος και η Ντίνα διαβάζουν Μαθηµατικά.
Τα παιδιά της ∆’ ∆ηµοτικού κάνουν φασαρία την ώρα του µαθήµατος.
Το σχολείο έχει έναν δάσκαλο για τη
Γυµναστική.
Στα χωριά, συχνά οι µεγαλύτεροι άνθρωποι φορούν ρούχα του τόπου τους.
Οι γείτονες και οι περαστικοί χαµογελούν.
Εµείς στο σχολείο µαθαίνουµε για τους
ήρωες της Επανάστασης.
Εσύ µου µίλησες;

συνέχεια...

Οι αθλητές / Οι γονείς / Ο Πρωθυπουργός
/ Ο υπάλληλος / Εσύ / Η γιαγιά

Ενότητα 13

Tα δικαιώµατα των παιδιών

σελ. 61 | άσκηση 1

σελ. 61 | άσκηση 2
Εν.
βλέπουµε
Παρ.
βλέπαµε
Αορ.
είδαµε
Εξ. Μελλ. θα βλέπουµε
Συν. Μελλ. θα δούµε
Παρακ.
έχουµε δει
Υπερσ.
είχαµε δει

αναφέροµαι
αναφερόµουν
αναφέρθηκα
θα αναφέροµαι
θα αναφερθώ
έχω αναφερθεί
είχα αναφερθεί

σελ. 62 | άσκηση 3
αγωνίζονται, βλέπουν
διάβαζα, αγαπούσαν
τυλίξαµε, κρεµάστηκε
θα γράφω, θα γελώ
θα φύγω, θα καλύψω
έχω αρχίσει, έχεις ζωγραφίσει
είχα παίξει, είχαµε φροντίσει

σελ. 62 | άσκηση 4
Ενεστώτας

χρειάζοµαι
χρειάζεσαι
χρειάζεται
χρειαζόµαστε
χρειάζεστε
χρειάζονται

Tα δικαιώµατα των παιδιών
..συνέχεια.

σελ. 63 | άσκηση 5

παγκόσµιος, οργάνωση, δικαιώµατα,
αφίσα, ταυτότητα, πολίτης, κοινωνία,
µόρφωση, ψυχολογικός, σωµατικός,
εξασφαλίζω, ανακοίνωση, αγωνίζοµαι,
εκπαίδευση

Εν.
Παρ.
Αορ.
Εξ. Μελλ.
Συν. Μελλ.
Παρακ.
Υπερσ.

Ενότητα 13

πεινάω
φρόντιζα
θα πλύνω
γύρισα
θα ονειρεύοµαι
είχα διαβάσει
έχω καταφέρει

Ενεστώτας
Παρατατικός
Συν. Μέλλοντας
Αόριστος
Εξ. Μέλλοντας
Υπερσυντέλικος
Παρακείµενος

σελ. 63 | άσκηση 6
αγοράζετε – αγοράζεις
καλύπτουν – καλύπτει
υπογραµµίζει – υπογραµµίζουν
µοιραζόµαστε – µοιράζοµαι
οργανώνεις – οργανώνετε
προστατεύουν – προστατεύει
τυλίγει – τυλίγουν
διαλέγεις – διαλέγετε
διασχίζω – διασχίζουµε
πέφτετε – πέφτεις
µαγειρεύει – µαγειρεύουν
φεύγουµε – φεύγω

σελ. 64 | άσκηση 7
Η Χριστίνα έφαγε µακαρόνια και πίτσα.
Ο Πέτρος αγόρασε κινητό και υπολογιστή.
Ο Αντώνης είναι ευγενικός και ντροπαλός.
Οι µαθητές και οι δάσκαλοι µπήκαν στην
τάξη.
Η Νεφέλη µαθαίνει µπαλέτο και πιάνο.
Τα παιδιά και ο παππούς παίζουν κρυφτό.
Ο Βασίλης διαβάζει µαθηµατικά και
φυσική.

Αόριστος

χρειάστηκα
χρειάστηκες
χρειάστηκε
χρειαστήκαµε
χρειαστήκατε
χρειάστηκαν

συνέχεια...

Ενότητα 13

Η 5η Βασική Αρχή των
Δικαιωµάτων των Παιδιών

σελ. 65 | άσκηση 1

Ενότητα 13

Η 5η Βασική Αρχή των
Δικαιωµάτων των Παιδιών ..συνέχεια.

σελ. 67 | άσκηση 6

συγκεντρώθηκαν, εκπαιδεύω, µυστικό,
συνεννοήθηκα, φροντίδα, προσπάθεια,
παγκόσµιος, αντιµετωπίζω, αδυναµία,
κατεύθυνση, δικαιώµατα, αποδέχοµαι,
περίεργος, χρησιµοποιώ, δυσκολίες,
συζητώ, πλησιάζοντας, µεταχειρίζοµαι

σελ. 65 | άσκηση 2
Τονίζουµε:
Πού ήσουν χτες;
∆ε µου είπες πού αγόρασες το παντελόνι.
Πού θα πας το Πάσχα;
Πού και πού πηγαίνω στο χωριό.
Πού να σ’ τα λέω!

σελ. 66 | άσκηση 3
Τονίζουµε:
Πώς θα πάµε στο Ολυµπιακό Στάδιο;
Πώς θα φτιάξουµε τη σπανακόπιτα;
Με ρώτησε πώς έγραψα στο διαγώνισµα
της Γλώσσας.
Περίµενα να φύγουµε διακοπές πώς και
πώς.
∆εν µου είπες πώς τα πέρασες.

σελ. 66 | άσκηση 4
ότι / πως / ότι / πως / που

σελ. 67 | άσκηση 5
Άκουσα ότι αύριο θα βρέξει.
Ακούει µόνο ό,τι τον συµφέρει.
Η Μαρία πίστευε ότι δεν θα την εξετάσει ο
δάσκαλος.
Ό,τι και να πεις, δε θα σου κάνω το
χατίρι.
Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
Νοµίζω ότι κάνεις λάθος.

συνέχεια...

Ουσιαστικά

δικαίωµα, εκπαίδευση, τάξη, χάρακας,
οικογένεια, ανάγκη, αγάπη
Επίθετα

καλλιτεχνικός, µικροσκοπικά, διάσηµος,
χρήσιµος, ταλαντούχος, καλοκαιρινός,
ειδικός
Ρήµατα

διαλέγω, χρησιµοποιώ, καταφέρνω,
διδάσκω, σχηµατίζω, φωνάζω, αποδέχοµαι

Ενότητα 14

Ύµνος στον άνθρωπο

Ενότητα 14

σελ. 68 | άσκηση 1

σελ. 70 | άσκηση 5

απόσπασµα, πολυµήχανος, οργώνοντας,
διασχίζω, παγωνιά, παγιδεύω, καταπονώ,
τραγωδία, διακυβέρνηση, ελαφρόµυαλος,
υπέρτατος, απροετοίµαστος

ξανθοµάλλης
ανοιχτόµυαλος
βορειοδυτικός
Προσωπική εργασία

σελ. 68 | άσκηση 2
Επίθετο

σελ. 70 | άσκηση 6

Επίρρηµα

άνετος
άψογος
θετικός
παράλληλος
συνολικός
τυχαίος
στραβός
συχνός
δυτικός
καλός
κρυφός

Ενδεικτικά:

άνετα
άψογα
θετικά
παράλληλα
συνολικά
τυχαία
στραβά
συχνά
δυτικά
καλά
κρυφά

χιονοθύελλα, χιονοστιβάδα,
χιονοδροµικό, χιονάνθρωπος,
χιονόµπαλα, χιονόνερο
Προσωπική εργασία

σελ. 70 | άσκηση 7
Προσωπική εργασία

σελ. 69 | άσκηση 3
άνθρωπος: απάνθρωπος, υπεράνθρωπος,
ανθρωπιστής, ανθρωπιά, ανθρώπινος
δύναµη: αδυναµία, δυναµικός, δυναµώνω,
αποδυνάµωση, δυναµισµός, δυναµωτικό

σελ. 69 | άσκηση 4
Εν.
Παρ.
Αορ.
Εξ.Μελλ.
Συν.Μελλ.
Παρακ.
Υπερσ.

Ύµνος στον άνθρωπο
...συνέχεια.

κουράζεται
κουραζόταν
κουράστηκε
θα κουράζεται
θα κουραστεί
έχει κουραστεί
είχε κουραστεί

συνεργάζονται
συνεργάζονταν
συνεργάστηκαν
θα συνεργάζονται
θα συνεργαστούν
έχουν συνεργαστεί
είχαν συνεργαστεί

συνέχεια...

Ενότητα 14

Από το πρώτο τηλεφώνηµα
στο πρώτο ηλεκτρονικό µήνυµα!

Ενότητα 14

Από το πρώτο τηλεφώνηµα
στο πρώτο ηλεκτρονικό µήνυµα!

σελ. 71 | άσκηση 1

σελ. 73 | άσκηση 5

ορθοφωνία, φθινοπωρινός, καλώδιο,
αξιοποιώ, προσπάθεια, ακουστικό,
ηλεκτρικός, λειτουργία, προγραµµατιστής,
αναπαραγωγή, ανθρώπινος, ταχυδροµείο,
αναποδογυρίζω, µήνυµα, καθιερώθηκε,
υπολογιστής, διεύθυνση, σύµβολο

Ο Χρήστος, που είναι καθηγητής,
εργάζεται στο 3ο Γυµνάσιο της Αθήνας.
Ο Παναγιώτης, που είναι αρχιτέκτονας,
εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.
Το πλοίο, που είναι αραγµένο στο λιµάνι,
θα πάει στην Κρήτη.

σελ. 71 | άσκηση 2

σελ. 74 | άσκηση 6

Ουσιαστικό

Είναι σίγουρο ότι θα βρέξει.
Μου είπε ότι δε θα πάει διακοπές το
καλοκαίρι.
Ρωτήστε µε ό,τι θέλετε.
∆εν κατάλαβα ότι έκανα λάθος.
Εσύ ευθύνεσαι για ό,τι έγινε.
Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο.
Νοµίζω ότι αύριο θα γράψουµε διαγώνισµα στην Ιστορία.
Της είπε ότι πρέπει να διαβάσει περισσότερο.

Ρήµα

φωνή
πάγος
άδειος
κλαδί
κόκκινος
κουµπί

φωνάζω
παγώνω
αδειάζω
κλαδεύω
κοκκινίζω
κουµπώνω

φυτό
κλειδί
ζέστη
σηµάδι
κόπος
θυµός

φυτεύω
κλειδώνω
ζεσταίνω
σηµαδεύω
κοπιάζω
θυµώνω

σελ. 74 | άσκηση 7

σελ. 72 | άσκηση 3
το οποίο / που / ό,τι / η οποία / όποιο /
όσες / ο οποίος / όσων / όποιος

σελ. 73 | άσκηση 4
Η Ελένη, η οποία έχει το µαγαζί στη γωνία,
θα πάρει σύνταξη.
Μου έδωσε πίσω τα χρήµατα τα οποία του
είχα δανείσει.
Που είναι οι φάκελοι τους οποίους πήρες
χθες το βράδυ;
Αυτό είναι το µαγαζί το οποίο αγόρασε ο
πατέρας µου.
Ο Χρήστος, ο οποίος είναι ο διαχειριστής
της πολυκατοικίας, έβγαλε µια ανακοίνωση.

συνέχεια...

Επίθετο

Επίρρηµα

λαµπρός
απότοµος
θαυµάσιος
βαρετός
νότιος
έκτακτος
όµορφος
αργός
φιλικός
γραπτός
ευχάριστος
γρήγορος

λαµπρά
απότοµα
θαυµάσια
βαρετά
νότια
έκτακτα
όµορφα
αργά
φιλικά
γραπτά
ευχάριστα
γρήγορα

Ενότητα 14

Μια παράξενη παραγγελία

σελ. 75 | άσκηση 1

Μια παράξενη παραγγελία
...συνέχεια.

σελ. 77 | άσκηση 4

αεροδρόµιο, απεγνωσµένα, αναψυκτικό,
µηχάνηµα, κερµατοδέκτης, πιστωτική,
χαρτονόµισµα, πλήκτρο, αποµακρύνοµαι,
ψύχραιµος, χρεώνεται, λογαριασµός

σελ. 75 | άσκηση 2
Ρήµα

Ενότητα 14

Παθ. µετοχή

Ουσιαστικό

καλύπτω

καλυµµένος

κάλυµµα

ποτίζω

ποτισµένος

πότισµα

διπλώνω

διπλωµένος

δίπλωµα

κουρεύω

κουρεµένος

κούρεµα

τεντώνω

τεντωµένος

τέντωµα

ανάβω

αναµµένος

άναµµα

δένω

δεµένος

δέµα

κόβω

κοµµένος

κόµµα

κλαδεύω

κλαδεµένος

κλάδεµα

τρίβω

τριµµένος

τρίµµα

χτυπώ

χτυπηµένος

χτύπηµα

σελ. 76 | άσκηση 3

Παθ. µετοχή

Ρήµα

Ενεργ. µετοχή

αγαπηµένος

αγαπώ

αγαπώντας

δουλεµένος

δουλεύω

δουλεύοντας

φαγωµένος

τρώω

τρώγοντας

µπλεγµένος

µπλέκω

µπλέκοντας

νικηµένος

νικώ

νικώντας

τεντωµένος

τεντώνω

τεντώνοντας

βραβευµένος

βραβεύω

βραβεύοντας

δανεισµένος

δανείζω

δανείζοντας

καλυµµένος

καλύπτω

καλύπτοντας

γραµµένος

γράφω

γράφοντας

ραµµένος

ράβω

ράβοντας

σελ. 77 | άσκηση 5
Ενεργητική Μετοχή

παίζοντας, σκαλίζοντας, µιλώντας,
πετώντας, ζητώντας, απλώνοντας,
χαµογελώντας, γράφοντας, σφυρίζοντας,
χτυπώντας
Παθητική Μετοχή

Η κονσέρβα είναι ανοιγµένη.

αγαπηµένος, ποτισµένος, διπλωµένος,
πληγωµένος, τεντωµένος, αναµµένος,
δεµένος, κοµµένος, κλαδεµένος, τριµµένος

Τα φυτά είναι ποτισµένα.
Τα ρούχα είναι διπλωµένα.
Ο θησαυρός είναι κρυµµένος.
Το σπίτι είναι βαµµένο.

σελ. 78 | άσκηση 6

Το άρθρο είναι δηµοσιευµένο.

Συµπλεκτικοί: και, ούτε –ούτε, και
Αντιθετικοί: αν και, αλλά, αν και, αλλά,
µολονότι, παρά

Ο Αντώνης είναι µαγεµένος.
Η άσκηση είναι γραµµένη.
Ο Σπύρος είναι ενοχληµένος.
Τα παιδιά είναι διψασµένα.

συνέχεια...

Ενότητα 14

Ενότητα 14

Το διαδίκτυο

σελ. 79 | άσκηση 1

Το διαδίκτυο
...συνέχεια.

σελ. 81 | άσκηση 5

επικοινωνία, εµπορικός, πρόγραµµα,
διαδίκτυο, συναρπαστικός, ανταλλαγή,
µυστικός, αναπτύσσοµαι, ψυχαγωγία,
καθιερώνοµαι, στρατιωτικός, εκατοµµύριο,
εκπαίδευση, πληροφορίες, ανακαλύπτω

σελ. 79 | άσκηση 2
ανθρώπινα δικαιώµατα
πιστωτική κάρτα
διαστηµικό λεωφορείο
κυλιόµενες σκάλες
ενόργανη γυµναστική
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
εµπορικό κέντρο
δηµόσιος υπάλληλος

λύνουµε
τελειώνεις
γράφτηκε
απογειώθηκε
συνδέθηκαν
ψήνουµε
δυσκολευτήκαµε
ξεκινάτε
παρουσίασα
φεύγουν

Συντελεσµένος Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα

έχουµε λύσει
έχεις τελειώσει
έχει γραφτεί
έχει απογειωθεί
έχουν συνδεθεί
έχουµε ψήσει
έχουµε δυσκολευτεί
έχετε ξεκινήσει
έχω παρουσιάσει
έχουν φύγει

σελ. 82 | άσκηση 6
Εξακολουθητικός Μέλλοντας

σελ. 80 | άσκηση 3
Ενεργητική Φωνή

Ρήµα

Παθητική Φωνή

θα
θα
θα
θα
θα
θα

έχω χτυπήσει
έχεις χτυπήσει
έχει χτυπήσει
έχουµε χτυπήσει
έχετε χτυπήσει
έχουν χτυπήσει

θα
θα
θα
θα
θα
θα

έχω χτυπηθεί
έχεις χτυπηθεί
έχει χτυπηθεί
έχουµε χτυπηθεί
έχετε χτυπηθεί
έχουν χτυπηθεί

θα
θα
θα
θα
θα
θα

έχω γράψει
έχεις γράψει
έχει γράψει
έχουµε γράψει
έχετε γράψει
έχουν γράψει

θα
θα
θα
θα
θα
θα

έχω γραφτεί
έχεις γραφτεί
έχει γραφτεί
έχουµε γραφτεί
έχετε γραφτεί
έχουν γραφτεί

σελ. 81 | άσκηση 4
θα έχει τελειώσει / θα έχει ολοκληρωθεί /
θα έχει προσγειωθεί / θα έχω διαβάσει /
θα έχει λύσει

συνέχεια...

θα
θα
θα
θα
θα
θα

εντυπωσιάζω
εντυπωσιάζεις
εντυπωσιάζει
εντυπωσιάζουµε
εντυπωσιάζετε
εντυπωσιάζουν

Συνοπτικός Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα

εντυπωσιάσω
εντυπωσιάσεις
εντυπωσιάσει
εντυπωσιάσουµε
εντυπωσιάσετε
εντυπωσιάσουν

Συντελεσµένος Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα

έχω εντυπωσιάσει
έχεις εντυπωσιάσει
έχει εντυπωσιάσει
έχουµε εντυπωσιάσει
έχετε εντυπωσιάσει
έχουν εντυπωσιάσει

σελ. 82 | άσκηση 7
θα έχει αλλάξει / θα γίνει / θα επικοινωνούµε /
θα παρακολουθούµε / θα εργαζόµαστε /θα
πηγαίνουµε / θα φαίνεται / θα είναι

Ενότητα 16

Το παραδεισένιο Πήλιο

Ενότητα 16

Η Ρόδος

σελ. 83 | άσκηση 1

σελ. 87 | άσκηση 1

ταχυδροµικός, ονειρεµένη, ατµόσφαιρα,
περηφάνια, ευλογηµένη, παραγγελίες,
συγκοινωνία, ανηφορίζει, Παγασητικός,
ανοιξιάτικος, ακρίβεια, ασηµένιες,
ανθισµένα, ανυπόµονα, φλυαρώντας,
σφυρίζει, ευχαρίστηση, ελαιώνας

µεγαλύτερος, παράδεισος, πλουσιότατος,
ξεδιπλώνω, χτισµένος, κυριαρχώ, λιµανάκι,
µονοκόµµατο, ερείπιο, πέτρινος, µαργαριτάρι,
πρόποδες, µεσαιωνικός, γοητευτικός, συγκινήσεις,
χειροτεχνία, παραδοσιακός, καταπληκτική

σελ. 83 | άσκηση 2

σελ. 87 | άσκηση 2

όµορφη / βρόµικο / λαµπερός / ασηµένιο /
πονηρή / πολύ ορεινά / άτακτος

σελ. 84 | άσκηση 3
µαθητής του ∆ηµοτικού / πανέµορφες / υπεύθυνος
/ καλός µαθητής / πρόεδρος της τάξης / κόκκινο

σελ. 84 | άσκηση 4
έγινε / ήταν / θεωρείται / εκλέχτηκε / φαίνεται

σελ. 85 | άσκηση 5
αγωνιστικό / πολύχρωµα / κεντρική, κλειστή /
άτακτους / διπλανής, µεγάλο / πάνινη / νόστιµη

σελ. 85 | άσκηση 6
Ουσιαστικά: καταγραφή, καταρροή,
καταβολή, κατάθεση
Ρήµατα: καταγράφω, καταπολεµώ,
καταπιάνοµαι, καταλαµβάνω
Επίθετα: καταπράσινος, καθηµερινός,
κατακόκκινος, κατάλευκος

σελ. 86 | άσκηση 7
Ο Χρήστος κολυµπάει σαν δελφίνι.
Ο Παύλος είναι γερός σαν ταύρος.
Η Μαρία είναι ψηλή σαν κυπαρίσσι.
Ο Τάκης περπατάει αργά σαν χελώνα.
Ο Σπύρος πεινάει σαν λύκος.

σελ. 86 | άσκηση 8
Προσωπική εργασία

Θετικός βαθµός

γενναίος
ωραίος
σηµαντικός
δυνατός
κατάλληλος
ζωηρός
όµορφος
έξυπνος

Συγκριτικός βαθµός

γενναιότερος
ωραιότερος
σηµαντικότερος
δυνατότερος
καταλληλότερος
ζωηρότερος
οµορφότερος
εξυπνότερος

Υπερθετικός βαθµός

γενναιότατος
ωραιότατος
σηµαντικότατος
δυνατότατος
καταλληλότατος
ζωηρότατος
οµορφότατος
εξυπνότατος

σελ. 88 | άσκηση 3
Θετικός βαθµός

βαθύς
µακρύς
πλατύς
παχύς
ταχύς

Συγκριτικός βαθµός

βαθύτερος
µακρύτερος
πλατύτερος
παχύτερος
ταχύτερος

Υπερθετικός βαθµός

βαθύτατος
µακρύτατος
πλατύτατος
παχύτατος
ταχύτατος

σελ. 88 | άσκηση 4
Θετικός βαθµός

απλός
λίγος
κακός
καλός
µικρός
µεγάλος
πολύς
κοντός

Συγκριτικός βαθµός

απλούστερος
λιγότερος
χειρότερος
καλύτερος
µικρότερος
µεγαλύτερος
περισσότερος
κοντύτερος
/κοντότερος

Υπερθετικός βαθµός

απλούστατος
ελάχιστος
άριστος
ελάχιστος
µέγιστος
κοντύτατος
/κοντότατος

συνέχεια...

Ενότητα 16

Η Ρόδος
...συνέχεια.

Ενότητα 16

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις

σελ. 89 | άσκηση 5

σελ. 90 | άσκηση 1

ψηλότερος ή πιο ψηλός / ο ψηλότερος ή
ο πιο ψηλός / καλύτερο ή πιο καλό /
το καλύτερο ή πιο καλό

περικλείω, σφοδρός, ζαλισµένος,
υπόγειος, ορίζοντας, πλησιάζω,
ενθαρρύνω, συγκινούµαι, εποπτεύω,
τελειότητα, πληροφορώ, κουρνιασµένο,
ανυψώνεται, µοιάζω, διηγούµαι

σελ. 89 | άσκηση 6
πιο υπάκουοι / οι πιο υπάκουοι / πιο
αυστηρή ή αυστηρότατη / µεγαλύτερο ή πιο
µεγάλο / το µεγαλύτερο ή το πιο µεγάλο /
γρηγορότερο ή πιο γρήγορο

σελ. 90 | άσκηση 2
Επίθετα
µε παραθετικά

φρέσκος, ψηλός, όµορφος, λαµπερός,
δύσκολος, καλός, ζεστός, καθαρός,
στενός, παχύς, ταχύς
Επίθετα
χωρίς παραθετικά

ηπειρωτικός, αδερφικός, πατρικός,
βαµβακερός, κυριακάτικος, θνητός,
χθεσινός, ξύλινος, σαββατιάτικος,
µάλλινος, θαλασσινός

σελ. 91 | άσκηση 3
Ενικός Αριθµός

Ονοµ. ο πολύς
η πολλή
Γεν.
του πολλού/ της πολλής
πολύ
Αιτ.
τον πολύ
την πολλή
Κλ.
-

το πολύ
του πολλού/
πολύ
το πολύ
-

Πληθυντικός Αριθµός

οι πολλές
τα πολλά
Ονοµ. οι πολλοί
των πολλών των πολλών των πολλών
Γεν.
τους πολλούς τις πολλές τα πολλά
Αιτ.
Κλ.

συνέχεια...

Ενότητα 16

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις
...συνέχεια.

σελ. 92 | άσκηση 4
Έχει πολλή ζέστη σήµερα.
∆εν ήταν πολύ ακριβή η
τσάντα.
∆εν µου αρέσει πολύ το
γαλακτοµπούρεκο.
Ο Νίκος είναι πολύ καλός
µαθητής.
Έχει πολύ κόσµο στα µαγαζιά.
Ο κύριος Αντωνίου έχει
πολλή εµπειρία στη δουλειά
του.
Έφαγε τα µακαρόνια µε πολλή
όρεξη.
Άκουσε µε πολλή προσοχή.

Ενότητα 16

Άνοιξα του Αιγαίου τη θύρα

σελ. 93 | άσκηση 1

Επίρρηµα

θύρα, Θήρα, κύµατα, ροδοπέταλα,
σκόπελος, ταξιδιώτης, τριγυρίζω, δελφίνι,
Μήλος, Σαµοθράκη, τουριστικός,
ξενάγηση, ονειρεµένος, ροµαντικός, λιµάνι

Επίρρηµα

σελ. 93 | άσκηση 2

Επίθετο

Επίρρηµα
Επίθετο

Επίθετο
Επίθετο
Επίθετο

σελ. 92 | άσκηση 5
Πολλοί δρόµοι της πόλης έχουν πολλές
λακκούβες.
Η κασετίνα του Γιώργου είναι πολύ
µεγάλη.
Στη χορωδία του σχολείου θα πάρουν
µέρος πολλά παιδιά.
Οι γονείς µου έχουν επισκεφτεί πολλές
χώρες της Ευρώπης.
Η µητέρα µαγείρεψε πολλή σούπα.
Το αυτοκίνητο του πατέρα µου είναι πολύ
γρήγορο.
Τα παιδιά θα κάνουν πολλές µέρες
διακοπές το καλοκαίρι.

Όνοµα
τόπου

Πύργος
Άνδρος
Καβάλα
Σούλι
Θεσσαλονίκη
Μάνη
Ρόδος
Αθήνα
Κρήτη
Μυτιλήνη
Κέρκυρα

Κάτοικος

Πυργιώτης
Ανδριώτης
Καβαλιώτης
Σουλιώτης
Θεσσαλονικιός
Μανιάτης
Ροδίτης
Αθηναίος
Κρητικός
Μυτιληναίος
Κερκυραίος

σελ. 94 | άσκηση 3
Ξανθιώτης, Μακεδόνας, Χιώτης,
Καλαµατιανός, Γαλλίδα, Σαµιώτης,
Σκοπελίτισσα, Λαρισαίος

σελ. 94 | άσκηση 3
Χώρα

Κίνα
Αγγλία
Πορτογαλία
Γερµανία
Ολλανδία
Αµερική
Ισπανία
Ελλάδα
Καναδάς
Γαλλία
Ρωσία
Τσεχία
Βιετνάµ
Ινδία
Ιταλία
Νορβηγία

αρσενικό

Κινέζος
Άγγλος
Πορτογάλος
Γερµανός
Ολλανδός
Αµερικάνος
Ισπανός
Έλληνας
Καναδός
Γάλλος
Ρώσος
Τσέχος
Βιετναµέζος
Ινδιάνος
Ιταλός
Νορβηγός

θηλυκό

Κινέζα
Αγγλίδα
Πορτογαλίδα
Γερµανίδα
Ολλανδέζα
Αµερικανίδα
Ισπανίδα
Ελληνίδα
Καναδέζα
Γαλλίδα
Ρωσίδα
Τσέχα
Βιετναµέζα
Ινδιάνα
Ιταλίδα
Νορβηγίδα

συνέχεια...

Ενότητα 16

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις
...συνέχεια.

σελ. 95 | άσκηση 5
Αγγλία, Ελλάδα
Έλληνας, Σουηδός
Ελβετός, Παρίσι
Αµερική, Πορτογάλος
Βιέννη, Νορβηγός
Ελσίνκι, Ισπανίδα
Κούβα, Λαρισαίος

σελ. 95 | άσκηση 6
Βραζιλιάνος
Γερµανίδα
Γιαννιώτισσα
Θρακιώτισσα
Αιγύπτιος
Ληµνιά
Κινέζος
Βολιώτης
Πειραιώτης
Πατρινή

σελ. 96 | Σταυρόλεξο
1.ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΟΣ
2.ΑΓΓΛΟΣ
3.ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ
4.ΟΛΛΑΝ∆ΟΣ
5.ΚΥΠΡΟΣ
6.ΙΤΑΛΙΑ
7.ΙΝ∆ΙΑ
8.ΚΑΝΑ∆ΑΣ
9.ΡΩΣΙΑ

Πορτογάλος
Ζακυνθινός
Ηπειρώτισσα
Μανιάτης
Καλαµατιανός
Ευρωπαίος
Ιταλίδα
Ροδίτισσα
Σουλιώτης

www.iscool.gr

