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Λύσεις ασκήσεων
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λώσσα

Ε΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω



σελ. 06 | άσκηση 1

σελ. 06 | άσκηση 2

σελ. 07 | άσκηση 3

σελ. 07 | άσκηση 4

Ενότητα 10 Ενότητα 10 Επιστηµονική φαντασία
...συνέχεια...

Επιστηµονική φαντασία

γαλαξίες,  αισιοδοξία,  θεωρητικά,  
τρισεκατοµµύρια,  επιχείρηση, ξενοδοχεία,  
προορισµός, κοινότητα, επιστηµονικός,  
προγραµµατίζω, πατηµασιές,  ονειροπόλος, 
διαστηµικός,  αποβίβαση, αποδεκτή,  
χιλιόµετρα, περιεκτικός,  πεντηκονταετία,  
δηµοσιότητα, πραγµατικότητα, 
διαστηµόπλοιο, πρωταρχικός,  εκτόξευση, 
απόσταση

θα πιστεύω          
θα πιστεύεις         
θα πιστεύει             
θα πιστεύουµε        
θα πιστεύετε            
θα πιστεύουν           

θα επισκευάζοµαι              
θα επισκευάζεσαι              
θα επισκευάζεται                
θα επισκευαζόµαστε      
θα επισκευάζεστε       
θα επισκευάζονται            

θα καταφέρνω
θα καταφέρνεις
θα καταφέρνει
θα καταφέρνουµε
θα καταφέρνετε
θα καταφέρνουν

θα κατευθυνθώ   
θα κατευθυνθείς    
θα κατευθυνθεί     
θα κατευθυνθούµε   
θα κατευθυνθείτε    
θα κατευθυνθούν   

θα επιστρέψω  
θα επιστρέψεις  
θα επιστρέψει    
θα επιστρέψουµε   
θα επιστρέψετε  
θα επιστρέψουν   

θα φύγω
θα φύγεις
θα φύγει
θα φύγουµε
θα φύγετε
θα φύγουν

θα έχω κατασκευάσει
θα έχεις  κατασκευάσει
θα έχει  κατασκευάσει
θα έχουµε κατασκευάσει
θα έχετε κατασκευάσει
θα έχουν κατασκευάσει

θα έχω επεκταθεί
θα έχεις  επεκταθεί
θα έχει  επεκταθεί
θα έχουµε επεκταθεί
θα έχετε επεκταθεί
θα έχουν επεκταθεί

θα έχω κλείσει
θα έχεις  κλείσει
θα έχει  κλείσει
θα έχουµε κλείσει
θα έχετε κλείσει
θα έχουν κλείσει

συνέχεια... συνέχεια...



σελ. 08 | άσκηση 5

σελ. 09 | άσκηση 6

σελ. 10 | άσκηση 7

Ενότητα 10 Ενότητα 10Επιστηµονική φαντασία
...συνέχεια...

Επιστηµονική φαντασία
...συνέχεια.

Υ: Εάν δεν είχες χάσει  το τελευταίο  
    µάθηµα
Α: θα τα είχες πάει  καλύτερα στο 
    διαγώνισµα

Υ: αν είχα προλάβει  να αγοράσω εισιτήριο
Α: Θα πήγαινα στο θέατρο

Υ: αν είχα ωραία φωνή
Α: Θα έπαιρνα µέρος στη χορωδία

Υ: Αν δεν πλήρωνα τους λογαριασµούς
Α: θα είχα πολλά χρέη

Υ:αν τελειώσω νωρίς από τη δουλειά
Α:Θα προλάβω να έρθω στο σπίτ ι

Υ: αν µείνει  φαγητό από σήµερα
Α: ∆εν θα µαγειρέψω αύριο

Υ: Εάν δεν έρθεις το βράδυ
Α: θα πάω στο σπίτ ι  της Νεφέλης

Υ:Aν χτυπήσει  το κουδούνι
Α: µην ανοίξεις  την πόρτα

Υ: Aν δεν φύγεις σύντοµα
Α: δεν θα προλάβεις το αεροπλάνο

Ο θερινός κινηµατογράφος θα ανοίξει  τον 
Ιούνιο.

Θα πάµε στο γήπεδο σήµερα το απόγευµα.

Οι καµπάνες της εκκλησίας θα χτυπήσουν 
τα µεσάνυχτα.

Φέτος θα πάµε διακοπές στο εξωτερικό.

Έλειπε στην Αυστραλία πολλά χρόνια.

Προχθές το απόγευµα συναντήθηκα µε 
τους φίλους µου από το σχολείο.

Πρέπει  πάντα να πλένεις τα χέρια σου πριν 
το φαγητό.

Το τρένο φεύγει  τα ξηµερώµατα.

Χθες επισκέφτηκα τον θείο µου στο 
νοσοκοµείο.

∆εν θα φάµε βραδινό στο σπίτ ι  απόψε.

Ο αγώνας θα γίνει  το επόµενο Σάββατο.

Αύριο το βράδυ θα πάω σινεµά.

Αν φύγεις εσύ, θα φύγω κι  εγώ.
Θα γράψεις καλά στις  εξετάσεις,  εάν 
διαβάσεις καλά.
Σταµάτα το κάπνισµα, εάν ενδιαφέρεσαι 
για την υγεία σου.
Εάν δεν προσέχεις στο µάθηµα, δεν θα 
καταλάβεις τ ίποτα.
Θα χάσεις το λεωφορείο, αν αργήσεις 
να ξυπνήσεις.
Αν έχει  κίνηση στον δρόµο, δεν θα 
προλάβω να πάω εγκαίρως στο ραντεβού 
µου.
Αν έχω ελεύθερο χρόνο, θα αρχίσω 
γυµναστήριο.

συνέχεια...



σελ. 11 | άσκηση 1 σελ. 11 | άσκηση 2 ...συνέχεια.

σελ. 12 | άσκηση 3

Ενότητα 10 Ενότητα 10 Χαµένοι πολιτισµοί
...συνέχεια...

Χαµένοι πολιτισµοί

Πλάτωνας,  Ατλαντίδα, πολιτ ισµός, 
επικεφαλής,  ηρωισµός, κατακλυσµός, 
χλωρίδα, πληροφορίες,  καταποντίστηκε,  
επεκτάθηκε,  περιπέτειες,  υποδούλωση, 
µεταλλεύµατα, µεγαλοπρεπής,  επενδυµένη, 
λατρευτικά,  καταποντισµένος,  ορείχαλκος,  
απόρθητος,  µετακινήσεις,  ωκεανός

σελ. 11 | άσκηση 2

θα ταξιδεύω
θα ταξιδεύεις 
θα ταξιδεύει
θα ταξιδεύουµε
θα ταξιδεύετε
θα ταξιδεύουν

θα ταξιδέψω
θα ταξιδέψεις
θα ταξιδέψει
θα ταξιδέψουµε
θα ταξιδέψετε
θα ταξιδέψουν

θα έχω ταξιδέψει
θα έχεις  ταξιδέψει
θα έχει  ταξιδέψει
θα έχουµε ταξιδέψει
θα έχετε ταξιδέψει
θα έχουν ταξιδέψει

συνέχεια... συνέχεια...

Εξακολουθητικός

Συνοπτικός

Συντελεσµένος

θα σκέφτοµαι
θα σκέφτεσαι
θα σκέφτεται
θα σκεφτόµαστε
θα σκέφτεστε
θα σκέφτονται

θα σκεφτώ
θα σκεφτείς
θα σκεφτεί
θα σκεφτούµε
θα σκεφτείτε
θα σκεφτούν

θα έχω σκεφτεί
θα έχεις  σκεφτεί
θα έχει  σκεφτεί
θα έχουµε σκεφτεί
θα έχετε σκεφτεί
θα έχουν σκεφτεί

Υ: Αν χρειαστείς τη βοήθειά µου
Α: τηλεφώνησέ µου

Υ: Αν χιονίσει
Α: θα πάµε εκδροµή στον Παρνασσό

Υ: αν δεν τα πας καλά
Α: Μην απογοητευτείς

Υ: Αν µε ακούσεις
Α: θα πετύχεις τον στόχο σου

Υ: αν δεν προσέξεις
Α: Θα χτυπήσεις το χέρι  σου

Υ: Εάν φοβάσαι  τα ύψη
Α: µην έρθεις µαζί  µας στο βουνό

Υ: Αν χτυπήσει  το τηλέφωνο
Α: µην το σηκώσεις

Υ: Εάν προλάβω
Α: Θα περάσω από το σπίτ ι

Εξακολουθητικός

Συνοπτικός

Συντελεσµένος

1

2



σελ. 13 | άσκηση 4 σελ. 14 | άσκηση 6

Ενότητα 10 Ενότητα 10 Χαµένοι πολιτισµοί
...συνέχεια.

Χαµένοι πολιτισµοί
...συνέχεια...

«εκτός τόπου και  χρόνου»
Εκτός πραγµατικότητας.

«και  του χρόνου»
Ευχή που δίνουµε σε κάποιον όταν του 
έχει  συµβεί  κάτι  καλό.

«χρόνο µε τον χρόνο»
Σιγά σιγά, µε το πέρασµα του χρόνου.

«ο χρόνος είναι  χρήµα»
Ο χρόνος είναι  πολύτιµος,  έχει  αξία.

«προ αµνηµονεύτων χρόνων»
Πριν πάρα πολύ καιρό, πριν από πολλά 
χρόνια.

«το πλήρωµα του χρόνου»
Η κατάλληλη στιγµή να γίνει  κάτι  που 
περιµέναµε.

γεωγραφία
γαιοκτήµονας
γαιάνθρακας
υπόγειος
υδρόγειος
γήπεδο
γήινος
επίγειος
γεωργός
γεωπόνος
γηγενής
Μεσόγειος
γεωσκώληκας
γεωδυναµικός
ισόγειο

σελ. 14 | άσκηση 7
ΠΑΡΕΛΘΟΝ
πέρσι
χθες
προηγουµένως
πριν
την προηγούµενη βδοµάδα
ΠΑΡΟΝ
τώρα
φέτος
απόψε
σήµερα
ΜΕΛΛΟΝ
του χρόνου
µετά
αύριο
µεθαύριο
τον επόµενο µήνα

σελ. 13 | άσκηση 5
αίγλη -  δόξα
αιφνιδιάζω - ξαφνιάζω
αλαζονεία -  υπεροψία
αλληλεγγύη -  βοήθεια
αµάθεια -  αµορφωσιά
αίνιγµα -  γρίφος

αγωγή -  ανατροφή
αδράνεια -  απραξία
αγενής -  άξεστος
άγνωστος -  ξένος
αγρός -  χωράφι
αήττητος -  ανίκητος

συνέχεια...



σελ. 15 | άσκηση 1 σελ. 17 | άσκηση 5

Ενότητα 10 Ενότητα 10 Ανεξήγητα φαινόµενα
...συνέχεια...

Ανεξήγητα φαινόµενα

δυτικός,  αρχαιότερα, συµπέρασµα, 
οικοδόµηση, προκύπτει ,  ανυψωτικός,  
µνηµεία,  αρχαιολόγος, αγροτικές,  
πελώριος,  πλησιέστερος, κύλινδρος, 
ερµηνεία,  οµοιότητα, µυστηριώδης,  
αναµφίβολα, ανακαλύφθηκε,  πέτρινος

µυστικό - µυστηριώδης - µύτη - µυστικότητα

άνθρωπος - ανθίζω - ανθρωπιά - ανθρώπινος

φαντάρος - φάντασµα - φανταστικός- φαντασία

µυστικιστικός - µυστήριο - µυστρί- µυστικοπαθής

ανθρωπολογία - ανθεκτικός - αγριάνθρωπος - 

ανθρωποειδές

ξανά: χρονικό
περίπου: ποσοτικό
δεξιά: τοπικό
σχεδόν: ποσοτικό
φέτος: χρονικό

σελ. 18 | άσκηση 6

σελ. 18 | άσκηση 7

χρονόµετρο:

διαχρονικός:

χρονοµηχανή:

πολύχρονος:

ηµίχρονο:

χρόνος

διά

χρόνος

πολύς

ηµι-

µέτρο

χρόνος

µηχανή

χρόνος

χρόνος

+

+

+

+

+

σελ. 15 | άσκηση 2
πελώριος -  τεράστιος
πλησιέστερος -  κοντινότερος
αναµφίβολα -  αναµφισβήτητα
ζεστός -  θερµός
αποκάλυψη -  φανέρωση
λίθος -  πέτρα
ισχυρός – δυνατός
δουλειά -  εργασία
βασικός -  κύριος

σελ. 16 | άσκηση 3

σχεδόν
πουθενά
σιγά
µακριά
έγκαιρα
δυνατά

ποσοτικό
τοπικό
τροπικό
τοπικό
χρονικό
τροπικό

έτσι
αλλιώς
καλά
µαζί
ωραία
άσχηµα

ψηλά
χαµηλά
µέσα
έξω
µακριά
κάτω

έπειτα
µεθαύριο
σήµερα
αύριο
ξανά
πάλι

πολύ
καθόλου
τόσο
λίγο
όσο
αρκετά

σελ. 17 | άσκηση 4

συνέχεια... συνέχεια...

τροπικά

τοπικά

χρονικά

ποσοτικά

Α΄ συνθετικό Β΄ συνθετικόΣύνθετη Λέξη

Επίρρηµα Είδος



σελ. 19 | άσκηση 1 σελ. 21 | άσκηση 5

σελ. 21 | άσκηση 6

Ενότητα 10 Ενότητα 10 Η µηχανή του χρόνου
...συνέχεια.

Η µηχανή του χρόνου

φαντάζοµαι,  θαρραλέος,  σύµφωνος, 
επιστρέφω, πραγµατοποιώ, ταχύτητα, 
κατόπιν,  χρονοµηχανή, φυσικός,  αδύνατο, 
αποδεικνύω, απίθανος, επιστήµονας,  
δεινόσαυρος, προορισµός, ιπτάµενος,  
δίληµµα, σεναριογράφος

Μάιος
πλάι
καΐκι
λαϊκός
γαϊδούρι
νεράιδα
χαϊδεµένος
ταΐζω
κορόιδο
κοροϊδεύω
κοµπολόι

Θα κλείσω

Θα πηγαίνω

Θα ζωγραφίσω

Θα έχω ενηµερώσει

Θα πω

Συνοπτικός  Μέλλοντας

Εξακολουθ. Μέλλοντας

Συνοπτικός Μέλλοντας

Συντελ. Μέλλοντας

Συνοπτικός Μέλλοντας

καταπραϋντικός
θεϊκός
ευνοϊκός
κοσµοϊστορικός
ιστιοπλοΐα
βόλεϊ
αϋπνία
Ταΰγετος
τρόλεϊ
άυπνος
µοιρολόι

σελ. 19 | άσκηση 2

σελ. 20 | άσκηση 3

σελ. 20 | άσκηση 4

δυτικά
οποτεδήποτε
µαζί
σχεδόν

Θα ξεκινήσουµε για το αεροδρόµιο 
νωρίτερα από εσάς.
Κάθισε εδώ και  περίµενέ  µας.
Ύστερα από πολλά χρόνια θα τα 
θυµόµαστε όλα αυτά µε νοσταλγία.
Η Αφρική βρίσκεται  νότια της Κρήτης.

σελ. 22 | άσκηση 7

Ένα είχα ελεύθερο χρόνο, θα ξεκινούσα 
µαθήµατα χορού.

Αν δεν βρέξει  το Σαββατοκύριακο, θα πάµε 
εκδροµή στην Καλαµάτα.

Εάν µπορούσα να ταξιδέψω στο µέλλον,  
θα ήθελα να δω πώς θα έχει  εξελιχθεί  η 
επιστήµη και  η τεχνολογία.

Αν δεν είχα χτυπήσει  το πόδι µου, θα 
συµµετείχα στο σχολικό πρωτάθληµα 
ποδοσφαίρου.

Αν συναντούσα τον αγαπηµένο µου 
ηθοποιό, θα του ζητούσα ένα αυτόγραφο.

Εάν έχει  καλό καιρό αύριο, θα βγω βόλτα 
µε το ποδήλατό µου.
Αν είχα αρκετά χρήµατα, θα αγόραζα σπίτ ι  
στην Αµερική.

τοπικό
χρονικό
τροπικό
ποσοτικό

συνέχεια...

δύσκολα
µέσα
πολύ
συχνά
φανερά
ψηλά
παντού
ευχάριστα
νωρίς

εύκολα
έξω
λίγο
σπάνια
κρυφά
χαµηλά
πουθενά
δυσάρεστα
αργά

ΑντώνυµοEπίρρηµα

Επίρρηµα Είδος



σελ. 23 | άσκηση 1 σελ. 25 | άσκηση 4

σελ. 25 | άσκηση 5

σελ. 26 | άσκηση 6

σελ. 26 | άσκηση 7

Ενότητα 11 Ενότητα 11 Παραδοσιακά παιχνίδια
...συνέχεια.

Παραδοσιακά παιχνίδια

πατρικό, συνοικία,  περίπτωση, απαγγελία,
γειτονιά,  παριστάνω, ήσυχος, πεζόδροµος,
συµφωνώ, κρύψιµο, διαφορετικός,  
αρνητικός,  παντοµίµα, κυνηγάω, µιµούµαι,
κατανόηση, προσπάθησα, σύνθηµα

γει-το-νιά
δια-γω-νισµός /  δι-α-γω-νι-σµός
συµ-φω-νί-α
συ-µπλη-ρώ-νω
ίπ-πος
παι-χνί-δι
γεν-ναι-ό-τη-τα
φαρ-µα-κεί-ο
σύν-νε-φο
λευ-κός
ε-χθρός
πολ-λοί
α-στρα-πή

σελ. 23 | άσκηση 2

Ας µην ερχόσουν
∆εν χρειάζοµαι
Πλύνε
Να αγοράσω
να µην βρέξει
Ψάξε
Να περάσετε

Υποτακτική
Οριστική
Προστακτική
Υποτακτική
Υποτακτική
Προστακτική
Υποτακτική

σελ. 24 | άσκηση 3

συνέχεια...

Ρήµα Έγκλιση

βγαίνω
µπαίνω
βρίσκω
λέω
πίνω
παίρνω
τρώω

να βγαίνεις
να µπαίνεις
να βρίσκεις
να λες
να πίνεις
να παίρνεις
να τρως

να βγεις
να µπεις
να βρεις
να πεις
να πιε ις
να πάρεις
να φας

Εξακολουθητική Συνοπτική

ΥποτακτικήΟριστική
Ενεστώτα

βγαίνω
µπαίνω
βρίσκω
λέω
πίνω
παίρνω
τρώω

δανείστε
αθροίστε
ζητήστε
θερίστε
σκουπίστε
κλείστε

ακολουθήστε
αιτ ιολογήστε
καθαρίστε
αθροίστε
χτυπήστε

ακολουθήστε
χτυπήστε
δακρύστε
αντικρίστε
τηλεφωνήστε
παρακολουθήστε

βγαίνε
µπαίνε
βρίσκε
λέγε
πίνε
παίρνε
τρώγε

βγες
µπες
βρες
πες
πιες
πάρε
φάε

Εξακολουθητική Συνοπτική

ΠροστακτικήΟριστική
Ενεστώτα



σελ. 27 | άσκηση 1 σελ. 29 | άσκηση 5

σελ. 30 | άσκηση 6

Ενότητα 11 Ενότητα 11 Επιτραπέζια παιχνίδια
...συνέχεια.

Επιτραπέζια παιχνίδια

ταχύτητα, απαγορευµένος,  αναγνώστης,  
κλεψύδρα, πίνακας,  επιτραπέζιος,  
ετοιµότητα, τοποθετώ, χρονόµετρο, 
αντίπαλος, ε ιδησεογραφία, καθηµερινός,  
βασανίζοµαι,  χειρονοµίες,  απλοποιώ, 
αιωνιότητα, αυστηρός, απευθύνεται

∆εν χρειάζεται
Φαίνεται
δε φαίνεται
Μπορεί
µπορεί
Βρέχει
έβρεξε
Απαγορεύεται
απαγόρευσε

Απρόσωπα ρήµατα    
πρέπει
πρόκειται
χιονίζει
απαγορεύεται
ενδέχεται
ξηµερώνει
νυχτώνει

Απρόσωπες εκφράσεις
είναι  σωστό
είναι  άδικο
δεν είναι  εύκολο
είναι  αδύνατο
δεν είναι  ωραίο
είναι  καλό
είναι  σίγουρο

σελ. 30 | άσκηση 7

σελ. 31 | άσκηση 8

παι-χνί-δι
στρώ-νω
κλει-στός
α-να-βαθ-µί-ζω
ερ-γο-στά-σι-ο
κυ-κλο-φο-ρί-α
α-να-γνώ-στης

α-να-γρά-φε-ται
αι-ω-νό-βι-ος
ιπ-πο-δρο-µί-α
ο-φθαλ-µός
πε-ρι-γρά-φω
εγ-γο-νός
αρ-χή

απρόσωπο
απρόσωπο
προσωπικό
απρόσωπο
προσωπικό
απρόσωπο
προσωπικό
απρόσωπο
προσωπικό

σελ. 27 | άσκηση 2
Έµεινε µόνος του σαν την καλαµιά στον 
κάµπο. Π
Ο Γιώργος περπατάει  αργά σαν χελώνα. Π
Τα παιδιά διψούν για µάθηση. Μ
Έχει  χρυσή καρδιά!  Μ
Έχει  ξανθά µαλλιά σαν στάχυα. Π
Όταν άκουσε τα νέα, έλαµψε το πρόσωπό 
της!  Μ
Είναι  τόσο εργατικός,  σαν µέλισσα. Π

σελ. 28 | άσκηση 3
Υ: πως αύριο θα ρίξει  χ ιόνι
Υ: να πάµε στον κινηµατογράφο το βράδυ
Υ: να προλάβω να λύσω όλες τ ις  ασκήσεις
Υ: να µην έρθεις στην εκδροµή
Υ: ότι  θα φτάσουµε έγκαιρα στο 
αεροδρόµιο
Υ: ότι  δεν θα κερδίσουµε τον αγώνα

σελ. 28 | άσκηση 4
Απαγορεύεται  να τρώτε µέσα στην 
αίθουσα.
Ενδέχεται  να βρέξει  αύριο.
Πρόκειται  να πάµε εκδροµή στα Γιάννενα 
το Σαββατοκύριακο.
Χρειάζεται  να φύγεις νωρίτερα για τη 
δουλειά σου σήµερα.

συνέχεια...

Προσωπική εργασία



σελ. 32 | άσκηση 1 σελ. 34 | άσκηση 5

σελ. 35 | άσκηση 6

Ενότητα 11 Ενότητα 11 Ηλεκτρονικά παιχνίδια
...συνέχεια...

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

ποδοσφαιρικό, παιχνιδοµηχανή, 
κατάκτηση, άµυνα, επιδεξιότητα, αρχίζω, 
πρωτάθληµα, αποκλειστικά,  αντίπαλος, 
τερµατοφύλακας,  εκµεταλλεύοµαι,  
δυνατότητα, ποικιλία,  ρυθµίζω, 
χρειάζοµαι,  σύνθεση, ιστοσελίδα, ισόπαλο

σβήνουµε
λύνουν
διαβάζετε
αγαπάς
δείχνω
οδηγεί
δένεις
τρέχουν
τραγουδάµε

κρατήθηκα
κρατήθηκες
κρατήθηκε
κρατηθήκαµε
κρατηθήκατε
κρατήθηκαν

-
κρατήσου
-
-
κρατηθείτε
-

σβήναµε
έλυναν
διαβάζατε
αγαπούσες
έδειχνα
οδηγούσε
έδενες
έτρεχαν
τραγουδούσαµε

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

σελ. 32 | άσκηση 2
Αόριστος

µέθυσα
θεώρησα
αρχίσαµε
απάντησα
µίλησα
αθροίσατε
χαιρέτησα
γέννησε
µήνυσα
έπρηξε
δακρύσατε
αποφασίσαµε

σελ. 33 | άσκηση 3
παίζεται
Μπορείτε |  στείλετε |  χρειάζεστε
Απαγορεύεται
θυµάται
κινείται
καταλάβετε |  παίζεται  |  διαβάστε
παρακαλείται
Σκεφτείτε |  κάνετε |  λύσετε

σελ. 34 | άσκηση 4
συµβουλευτείτε
∆εχτείτε
Κλείστε
Κρυφτείτε
Παρατηρήστε  βρείτε
Μιλήστε

συνέχεια...

Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός
Μέλλοντας

Οριστική Προστακτική

σελ. 35 | άσκηση 7

κοιµήθηκα
κοιµήθηκες
κοιµήθηκε
κοιµηθήκαµε
κοιµηθήκατε
κοιµήθηκαν

να κοιµηθώ
να κοιµηθείς
να κοιµηθεί
να κοιµηθούµε 
να κοιµηθείτε
να κοιµηθούν

Οριστική Υποτακτική



σελ. 36 | άσκηση 1 σελ. 37 | άσκηση 3

Ενότητα 11 Ενότητα 11 Πνευµατικά παιχνίδια
...συνέχεια...

Πνευµατικά παιχνίδια

µακρινός,  καµαρώνω, ξένοιαστος,  
στενοχώρια,  αξιωµατικός,  παρουσίαση, 
πολιτεία,  συναντιέµαι ,  υπηρέτης,  
µολυβένιος,  πραγµατικότητα, συζήτηση, 
ετοιµασία,  συγκέντρωση, συµπεριφέροµαι,  
µουτρωµένος, ψιθυρίζω, παρατήρηση

σελ. 36 | άσκηση 2

Πρέπει  να ποτίσεις τα φυτά.

Είναι  αδύνατο να προλάβω τα µαγαζιά 
ανοιχτά.

Φαίνεται  ότι  δεν έχεις  διαβάσει  το 
µάθηµα.

Πρόκειται  να έρθει  το επόµενο Σάββατο.

Καλό είναι  να ελέγξεις τα λάστιχα του 
αυτοκινήτου.

∆εν είναι  σίγουρο αν θα έρθουν στην 
εκδροµή µαζί  µας.

συνέχεια... συνέχεια...

αρσενικό

θηλυκό

ουδέτερο

ο αριστούχος
του αριστούχου
τον αριστούχο
- αριστούχε

η αριστούχος
της αριστούχου
την αριστούχο
-αριστούχε

το αριστούχο
του αριστούχου
το αριστούχο
-αριστούχο

αρσενικό

θηλυκό

ουδέτερο

οι αριστούχοι
των αριστούχων
τους αριστούχους
-αριστούχοι

οι  αριστούχοι
των αριστούχων
τις αριστούχους
-αριστούχοι

τα αριστούχα
των αριστούχων
τα αριστούχα
-αριστούχα

αρσενικό

θηλυκό

ουδέτερο

ο ενεργός 
του ενεργού 
τον ενεργό 
-  ενεργέ
 

η ενεργός
της ενεργού 
την ενεργό 
-  ενεργέ

το ενεργό 
του ενεργού 
το ενεργό 
-  ενεργό

αρσενικό

θηλυκό

ουδέτερο

οι ενεργοί 
των ενεργών 
τους ενεργούς 
-  ενεργοί 

οι  ενεργοί 
των ενεργών 
τ ις  ενεργούς 
-ενεργοί 

τα ενεργά 
των ενεργών 
τα ενεργά
-ενεργά



∆ώστε προτεραιότητα στις  επείγουσες 
κλήσεις.
Τοποθετήστε τα υπάρχοντα κιβώτια στα 
ράφια.
Οι αριστούχοι µαθήτριες να ανέβουν στα 
βάθρα.
Όποιοι ε ίναι  παρόντες να υπογράψουν στις   
λίστες.

σελ. 38 | άσκηση 4

σελ. 39 | άσκηση 5

σελ. 39 | άσκηση 6

Η Ελένη έχει  ζεστή καρδιά.  Μ
Ο σκύλος του Νίκου είναι  µαύρος σαν 
πίσσα. Π
Η Τάνια είναι  γρήγορη σαν γαζέλα. Π
Ο Χρήστος µού είπε πολύ γλυκά λόγια.  Μ
Ο Φίλιππος είναι  πονηρός σαν αλεπού. Π
Πρόσεξε µην πάρουν τα µυαλά σου αέρα. Μ
Η µητέρα έχασε το χρώµα της µόλις άκουσε 
τα νέα. Μ

σελ. 40 | άσκηση 7

κλειδώνω
βιδώνω
δαγκώνω
κατασκηνώνω
διατυπώνω
διορθώνω
µπαλώνω
µουντζουρώνω
ριζώνω
χαλαρώνω

σελ. 40 | άσκηση 8

Ενότητα 11 Ενότητα 11 Πνευµατικά παιχνίδια
...συνέχεια.

Πνευµατικά παιχνίδια
...συνέχεια.

συνέχεια...

αρσενικό

θηλυκό

ουδέτερο

ο απών 
του απόντος
τον απόντα
-

η απούσα
της απούσας
την απούσα
-

το απόν
του απόντος
το απόν
-

αρσενικό

θηλυκό

ουδέτερο

οι απόντες
των απόντων
τους απόντες
-

οι  απούσες
των απουσών
τις απούσες
-

τα απόντα
των απόντων
τα απόντα
-

αρσενικό

θηλυκό

ουδέτερο

ο υπάρχων
του υπάρχοντος
τον υπάρχοντα
-

η υπάρχουσα
της υπάρχουσας
την υπάρχουσα
-

το υπάρχον
του υπάρχοντος
το υπάρχον
-

δευτερεύουσες

απόντες

ενδιαφέροντά 

επείγουσες

µέλλουσα

αρσενικό

θηλυκό

ουδέτερο

οι υπάρχοντες
των υπαρχόντων
τους υπάρχοντες
-

οι  υπάρχουσες
των υπαρχουσών
τις υπάρχουσες
-

τα υπάρχοντα
των υπαρχόντων
τα υπάρχοντα
-



σκουλήκια, στρείδια, κέλυφος, 
οικοδοµούµε, καταφύγιο, µύδι, σαλιγκάρια, 
αχιβάδες, βολεύοµαι, σήραγγες, 
ανακαλύπτω, µυρµήγκι, υποστηρικτικός, 
µηχανικός, γέφυρα, πολύπλοκος, 
επιστήµονας, ουρανοξύστης

Το δωµάτιο καθαρίστηκε από τον Γιώργο.
Ο αχυρώνας χτυπήθηκε από τον κεραυνό.
Το κολατσιό ετοιµάστηκε από τον Πέτρο.
Ένα δεντρόσπιτο κατασκευάστηκε από τον 
θείο.
Τα δέµατα µοιράστηκαν από τον ταχυδρό-
µο.

Οι οικοδόµοι µετέφεραν τα υλικά.
Το χαλάζι  κατέστρεψε τη σοδειά.
Ο άνθρωπος κατέκτησε τη σελήνη.
Ο κηπουρός κλάδεψε τα φυτά.
Οι µαθητές έλυσαν το πρόβληµα.

σελ. 41 | άσκηση 1

γεννώ
αναπτύσσω
γράφω
γελώ
χτίζω
δανείζω
οργανώνω

γεννιέµαι
αναπτύσσοµαι
γράφοµαι
γελιέµαι
χτίζοµαι
δανείζοµαι
οργανώνοµαι

γέννα
ανάπτυξη
γραφή
γέλιο
χτίσιµο
δάνειο
οργάνωση

Το αυτοκίνητο
Τα σπίτ ια
Η γιαγιά
Ο ληστής
Ο γεωργός

σελ. 41 | άσκηση 2

σελ. 42 | άσκηση 3

σελ. 43 | άσκηση 4

Το διαγώνισµα διορθώθηκε από τη 
δασκάλα.
Η απόφαση πάρθηκε από τον υπουργό 
οικονοµικών.
Η Κατερίνα τσιµπήθηκε από τη µέλισσα.
Το πρόβληµα λύθηκε από τη Σοφία.
Τα σπίτ ια γκρεµίστηκαν από τον σεισµό.

σελ. 44 | άσκηση 5

σελ. 44 | άσκηση 6

Ενότητα 13 Ενότητα 13 Κατασκευές της φύσης
...συνέχεια...

Κατασκευές της φύσης

συνέχεια... συνέχεια...

Ρήµα

Ουσιαστικό

Παθητική Ενεργητική 

Υποκείµενο Ρήµα

χτύπησε
κάηκαν
ποτίζει
καταζητείται
σπέρνει

την κολόνα
–
τα λουλούδια
–
τα χωράφια του

–
από τη φωτιά
–
από την αστυνοµία
–

Αντικείµενο Ποιητικό αίτιο

Ενδεικτ ικά:



Όλο το απόγευµα διάβαζα τα µαθήµατά 
µου.
ενεργητική

Προσβληθήκαµε από τα λόγια της 
∆έσποινας.
παθητική

Η πολυκατοικία κατασκευάστηκε από τους 
εργάτες.
παθητική

Η γιαγιά µαγειρεύει  το φαγητό.
ενεργητική

Ο Σπύρος φρόντισε το κουταβάκι .
ενεργητική

Η µπάλα έσπασε την τζαµαρία.
ενεργητική

Το προϊόν συσκευάστηκε από ελληνική 
εταιρεία.
παθητική

µοναστήρι,  ψαλίδι ,  συσκευασία,  
χαρακτηριστικά,  ελληνικό, ενέργεια,  
µεταλλικός,  περιέχω, προσεκτικά,  
συναρµολογώ, ιδιαίτερη, µνηµείο, 
συνεχόµενος,  περήφανος, δραστήριος,  
εξωτερικός,  διακεκοµµένες,  επικεφαλίδα

σελ. 45 | άσκηση 7 σελ. 46 | άσκηση 1

πληρωµή
µουσκεµένος
διασκεδάζω
γνωρίζω
φτερό
αργότερα
ξένος
γοργός
παγωµένος
αδύνατος
βάζο
φόρεµα

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

σελ. 46 | άσκηση 2

σελ. 47 | άσκηση 3

Ενότητα 13 Ενότητα 13 Κατασκευές των ανθρώπωνΚατασκευές της φύσης
...συνέχεια.

συνέχεια...

αµοιβή
βρεγµένος
γλεντώ
µαθαίνω
πούπουλο
ύστερα
άγνωστος
γρήγορος
κρύος
λεπτός
ανθοδοχείο
φουστάνι

Μπορείς να έρθεις όποτε 
θέλεις.

Όποιος ξέρει  την απάντηση 
να σηκώσει το χέρι  του.

Πρέπει  να καθίσετε όπου 
είναι  η θέση σας.

Είναι  ο αθλητής,  ο οποίος 
ανακηρύχθηκε κορυφαίος 
στο φετινό πρωτάθληµα.

∆ιάβαζα ένα περιοδικό όσο 
τον περίµενα.

Του µίλησα πολύ ψυχρά, 
όπως µου µίλησε κι  αυτός.

Επιρρηµατική

Ονοµατική

Επιρρηµατική

Ονοµατική

Επιρρηµατική

Επιρρηµατική



που είναι  χτ ισµένο µε πέτρα
µη προσδιοριστική

που ήταν πολύ αυστηρή
προσδιοριστική

που έχει  χωρητικότητα 80 χιλιάδων 
θεατών
µη προσδιοριστική

που είχε πολλή δράση
προσδιοριστική

στο οποίο κάθονται  ο Κώστας και  ο 
Παναγιώτης
µη προσδιοριστική

παραλληλόγραµµο, ευθύγραµµο, 
σηµειώνω, κορυφή, αλληλογραφία, 
αεικίνητος,  ορθογώνιο, µοιρογνωµόνιο, 
τοποθετώ, σχεδιάζω, πυρασφάλεια,  
αρχιστράτηγος,  αριθµητικό, γεωµετρία,  
τρίγωνο, επιστήµη, αυτοκριτ ική,  διχόνοια

σελ. 48 | άσκηση 4

Η δασκάλα ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα.
Υποκείµενο:  Η δασκάλα
Ρήµα:  ανακοίνωσε
Αντικείµενο:  τα αποτελέσµατα

Η Χριστίνα είναι  πονηρή.
Υποκείµενο:  Η Χριστίνα
Ρήµα:  ε ίναι
Κατηγορούµενο:  πονηρή

Ο δικαστής κάλεσε τον µάρτυρα.
Υποκείµενο:  Ο δικαστής
Ρήµα:  κάλεσε
Αντικείµενο:  τον µάρτυρα

Ο µπαµπάς µου θα κουρέψει  το γκαζόν.
Υποκείµενο:  Ο µπαµπάς µου
Ρήµα:  θα κουρέψει
Αντικείµενο:  το γκαζόν

Ο Πέτρος εκλέχθηκε δήµαρχος.
Υποκείµενο:  Ο Πέτρος
Ρήµα:  εκλέχθηκε
Κατηγορούµενο:  δήµαρχος

Η Μαρία έσβησε τον πίνακα.
Υποκείµενο:  Η Μαρία
Ρήµα:  έσβησε
Αντικείµενο:  τον πίνακα

σελ. 49 | άσκηση 5

σελ. 50 | άσκηση 1

δύο
έντεκα
τέσσερα
είκοσι
έξι
τριάντα έξι
δώδεκα
δεκατρία
δεκαπέντε
εκατό
εκατόν πενήντα
τριακόσια εξήντα τρία
οκτακόσια τρία

δεύτερος
εντέκατος
τέταρτος
εικοστός
έκτος
τριακοστός έκτος
δωδέκατος
δέκατος τρίτος
δέκατος πέµπτος
εκατοστός
εκατοστός πεντηκοστός
τριακοσιοστός εξηκοστός τρίτος
οκτακοσιοστός τρίτος

σελ. 50 | άσκηση 2

Ενότητα 13 Ενότητα 13 Μαθηµατικές κατασκευές
...συνέχεια.

Κατασκευές των ανθρώπων
...συνέχεια.

συνέχεια...

Απόλυτο αριθµητικό

Τακτικό αριθµητικό



Η Ελλάδα ήταν τριακοστή στην παγκόσµια 
κατάταξη.
Ήταν ο διακοσιοστός που δήλωσε 
συµµετοχή στους αγώνες.
Έκρυψε τα χρήµατα στο τρίτο συρτάρι του 
γραφείου.
Τερµάτισε δέκατος ένατος στον 
Μαραθώνιο.
Ο Ιούνιος είναι  ο έκτος µήνας του χρόνου.
Είναι  η δεύτερη φορά που πάω διακοπές 
στη Ρόδο.
Ο Κωνσταντίνος τερµάτισε εκατοστός 
εξηκοστός πέµπτος στον Μαραθώνιο.
Είναι  η χιλιοστή φορά που σου το λέω!
Η θεία µου µένει  στον πέµπτο όροφο της 
διπλανής πολυκατοικίας.

Θέλω να σε επισκεφτώ, αλλά συνέχεια το 
αναβάλλω.
Αυτός θα καταβάλλει  κάθε µήνα τη δόση 
του δανείου.
Αύριο θα προβάλω στην τάξη ένα 
ντοκιµαντέρ για τα άγρια ζώα.
Εσύ πρέπει  να επιβάλλεις την τάξη στους 
µαθητές σου κάθε µέρα.
Αύριο θα υποβάλω την αίτησή µου στο 
δηµαρχείο.

σελ. 51 | άσκηση 3

σελ. 52 | άσκηση 4

σελ. 52 | άσκηση 5

σελ. 53 | άσκηση 6

σελ. 54 | άσκηση 7

σελ. 54 | άσκηση 8

Ενότητα 13 Ενότητα 13 Μαθηµατικές κατασκευές
...συνέχεια.

Μαθηµατικές κατασκευές
...συνέχεια.

συνέχεια...

αρχιστράτηγος
δύστυχος
οµόφωνος
πυρασφάλεια
τηλεόραση
ανήθικος
ηµίθεος

γη
ορθή
τέσσερα
περί
ηµι-
ευθεία
πολύς
µοίρα
ηµι-

µετρώ
γωνία
γωνία
µετρώ
κύκλος
γραµµή
γωνία
γνώµονας
σφαίρα

αναβάλλω
αναβάλλεις
αναβάλλει
αναβάλλουµε
αναβάλλετε
αναβάλλουν

ανέβαλλα
ανέβαλλες
ανέβαλλε
αναβάλλαµε
αναβάλλατε
ανέβαλλαν

θα αναβάλλω
θα αναβάλλεις
θα αναβάλλει
θα αναβάλλουµε 
θα αναβάλλετε
θα αναβάλλουν

ανέβαλα
ανέβαλες
ανέβαλε
αναβάλαµε
αναβάλατε
ανέβαλαν

θα αναβάλω
θα αναβάλεις
θα αναβάλει
θα αναβάλουµε
θα αναβάλετε
θα αναβάλουν

έχω αναβάλει
έχεις  αναβάλει
έχει  αναβάλει
έχουµε αναβάλει
έχετε αναβάλει
έχουν αναβάλει

Α΄ συνθετικό Β΄ συνθετικό

Σύνθετη Λέξη

Ενεστώτας Παρατατικός

αµφέβαλλα
διέβαλλα
µετέβαλλα
επέβαλλα
κατέβαλλα
υπέβαλλα

Παρατατικός

Εξακ. Μέλλοντας

Αόριστος

αµφέβαλα
διέβαλα
µετέβαλα
επέβαλα
κατέβαλα
υπέβαλα

Αόριστος

Συνοπτ. Μέλλοντας Παρακείµενος



σελ. 55 | άσκηση 1 σελ. 56 | άσκηση 4

Ενότητα 15 Ενότητα 15  Τα θετικά… και τα αρνητικά 
...συνέχεια.

 Τα θετικά… και τα αρνητικά 

διεθνής,  παρακολουθώ, σηµαντικός,  
τραπεζικός,  ευαισθητοποιηµένος,  
αποκάλυψη, ευτυχής,  συγχαρητήρια,  
προσωπικότητα, λογαριασµός, 
συνεισφορά, παρηγοριά,  ηλικιωµένος,  
κερδοσκοπικός,  διαφηµιστικό, µοναχικός,  
καπνίζω, διπλασιάζω

µετά Χριστόν
προ Χριστού
και άλλα
σελίδα
δηλαδή
βλέπε
εκατοστά

σελ. 57 | άσκηση 5

σελ. 57 | άσκηση 6

σελ. 58 | άσκηση 7

σελ. 58 | άσκηση 8

µ.µ.
µτφρ.
τ.µ.
χλµ.
κτλ.
π.χ.
ΒΑ
Ιαν.

τηλεόραση
τηλέφωνο
τηλεπικοινωνία
τηλεχειριστήριο
τηλεκατευθυνόµενος
τηλεθεατής
τηλεπαρουσιαστής

Το αυτοκίνητο δεν έπαιρνε µπροστά, γιατί  
έχει  µηχανική βλάβη.
Η Χριστίνα κρύωσε, αφού καθόταν στο 
κρύο χωρίς µπουφάν.
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας άρχισε µε 
καθυστέρηση, επειδή έγιναν επεισόδια 
µεταξύ των οπαδών.

-
-
-
-
-
-
-
-

µετά µεσηµβρίας
µετάφραση
τετραγωνικό µέτρο
χιλιόµετρο
και τα λοιπά
παραδείγµατος χάρη
βορειοανατολικά
Ιανουάριος

σελ. 55 | άσκηση 2

Ε.Μ.Υ – Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Κ.Ε.Π – Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
∆.Ο.Υ – ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
Ο.Τ.Ε – Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
Μ.Μ.Ε – Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
Μ.Μ.Μ – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ο.Η.Ε – Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών

συνέχεια...

Σηµασία

σελ. 56 | άσκηση 3
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οργανισµός Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού
∆ηµόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισµού
Κοινό Ταµείο Εισπράξεων 
Λεωφορείων
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
Ελληνική Ραδιοφωνία 
Τηλεόραση
Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων

Ε.Ε.
Ο.Α.Ε.∆.

∆.Ε.Η.

Κ.Τ.Ε.Λ.

Η.Π.Α.
Ε.Ρ.Τ.

Ι .Κ.Α.

-
-

-

-

-
-

-

Σηµασία

Σύνθετη Λέξη

προσωπική εργασία



σελ.59 | άσκηση 1 σελ. 61 | άσκηση 5

Ενότητα 15 Ενότητα 15Τηλεόραση και διαφήµιση Τηλεόραση και διαφήµιση
...συνέχεια.

διαφήµιση, παραπλάνησα, κυριολεκτικός,  
φανταστικό, αντίθετο, υποστήριξα, 
βοµβαρδίζω, αναψυκτικό, απορρυπαντικό, 
ενδιαφέρον, επηρεάζοµαι,  επιθυµία,  
κοροϊδεύω, πίθηκος,  τηλεθεατής,  αλήθεια,  
παρασύρω, δυστυχώς

• ∆εν προλαβαίνει να διαβάσει τα µαθήµατά 
του, γιατί βλέπει συνέχεια τηλεόραση.
• ∆εν ήρθε στο πάρτι, επειδή ήταν θυµωµένη µε 
τις φίλες της.
• Ο Παναγιώτης έγραψε καλά στο διαγώνισµα, 
διότι διάβαζε όλο το Σαββατοκύριακο.
• Η Ελένη θέλει να αγοράσει ένα καινούργιο 
παντελόνι, γιατί το παλιό τής είναι στενό.
• Το καινούργιο µου αυτοκίνητο είναι πιο 
οικονοµικό, διότι δεν καίει πολλά καύσιµα.
• ∆εν πρέπει να πετάµε σπασµένα γυαλιά στο 
δάσος, επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

σελ. 62 | άσκηση 6
• Η ∆ήµητρα ρώτησε τον γιατρό για πόσες 
µέρες να παίρνει την αντιβίωση και εκείνος τής 
απάντησε για περίπου µία εβδοµάδα.
• Η δασκάλα ρώτησε τους µαθητές της ποιος θα 
µαζέψει τα τετράδια των Μαθηµατικών και ένας 
µαθητής απάντησε ότι θα τα µαζέψει αυτός.
• - Μπορώ να παίξω στην αυλή, µαµά;
   - Κάνει κρύο σήµερα.
• - Μου δίνεις το ψαλίδι σου, αδερφέ;
   - Το έχω χάσει.
• Η µαµά ρώτησε την Εύα αν µπορεί να της 
φέρει µια ζακέτα και εκείνη της απάντησε πως 
θα της φέρει αµέσως.

σελ. 63 | άσκηση 7
• Ποιο είναι το όνοµα του προϊόντος;  Τυρο-
µπουκίτσες
• Ποιο είναι το σλόγκαν της διαφήµισης: ∆εν 
µπορείς να φας µόνο µία τυροµπουκίτσα!
• Ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος µας 
αναφέρει;  Το προϊόν είναι φτιαγµένο από 
100% αγελαδινό γάλα, µπαίνει στο τοστ και 
στα σάντουιτς, συνοδεύει τα φαγητά µας, είναι 
πλούσιο σε ασβέστιο και πρωτεΐνες,  είναι 
ελληνικό προϊόν και έχει πλούσια γεύση.
• Μπορείς να σκεφτείς ένα δικό σου σλόγκαν 
για το προϊόν;
Για νόστιµες µπουκίτσες, φάτε τις τυροµπουκί-
τσες!

σελ.59 | άσκηση 2

σελ.60 | άσκηση 3

σελ.60 | άσκηση 4

παρουσίασε
προσπάθησε
πλύνε
υποστήριξε
συνέχισε
τηλεφώνησε

Χρησιµοποιήστε
Επικοινωνήστε
Λύστε
Αναζητήστε
Προσπαθήστε
Χαρίστε
ζητήστε

παρουσιάστε
προσπαθήστε
πλύνετε /  πλύντε
υποστηρίξτε
συνεχίστε
τηλεφωνήστε

συνέχεια...

Τον φώναξαν από το παράθυρο.

Η γιαγιά πότισε τα λουλούδια.

Ο Γιώργος έσπειρε το χωράφι

Μου µίλησε πολύ άσχηµα.

Η Μαρία έκανε τα µαθήµατά της.

Αγόρασα ένα καινούργιο παντελόνι.

β΄ ενικό β΄ πληθυντικό



σελ. 64 | άσκηση 1 σελ. 66 | άσκηση 5

σελ. 66 | άσκηση 6

σελ. 67 | άσκηση 7

Ενότητα 15 Ενότητα 15 Προγράµµατα τηλεόρασης
...συνέχεια.

Προγράµµατα τηλεόρασης

εκπαιδευτικός,  ιστιοφόρο, ψυχαγωγία,  
περιπέτεια,  πολεµικός,  λιβάδι,  δαχτυλίδι ,  
απολαυστικός,  υπαίθριος,  κ ινηµατογράφος, 
κ ινούµενος,  δραµατικός,  λογοτεχνία,  
παράθυρο, αναπηρία,  περιήγηση, 
µυστηριώδης,  γενναίος,  
πρωτοεµφανιζόµενος,  αναπτυξιακός,  
σκηνοθεσία,  αξιαγάπητος,  ενηµέρωση, 
επίκεντρο

Οι εισαγωγές προϊόντων από τ ις  χώρες της 
Αµερικής έχουν αυξηθεί  τα τελευταία 
χρόνια.
Η Ελλάδα είναι  η τρίτη χώρα στην 
παραγωγή ελαιολάδου παγκοσµίως.
Είναι  πολύ χαρούµενος γιατί  πήρε 
προαγωγή στη δουλειά του.

σελ. 64 | άσκηση 2

σελ. 65 | άσκηση 3

σελ. 65 | άσκηση 4

εισαγωγή
προαγωγή
διαγωγή
εξαγωγή
απαγωγή
αναπαραγωγή

αθλούµαι
αθλείσαι
αθλείται

αθλούµαστε
αθλείστε
αθλούνται

-
-
αθλούνταν
/αθλείτο
-
-
αθλούνταν
/αθλούντο

εγγυώµαι
εγγυάσαι
εγγυάται
εγγυόµαστε
/εγγυώµεθα
εγγυάστε
/εγγυάσθε
εγγυώνται

µιµούνταν
κινούνταν
στερούνταν
απολογούνταν
ασχολούνταν

µιµούνται
θεωρείται
δικαιούνται
παρήγαγε
θα εισαγάγει
προήγαγε
εγγυάται
αθλούµαστε

µιµήθηκε
κινήθηκε
στερήθηκε
απολογήθηκε
ασχολήθηκε

εγγυόµουν 
εγγυόσουν 
εγγυόταν 
εγγυόµαστε

εγγυόσαστε

εγγυόνταν

εισάγω
εισήγα
εισήγαγα
θα εισάγω
θα εισαγάγω
έχω εισαγάγει
είχα εισαγάγει
θα έχω εισαγάγει

Εν.

Παρ.

Αόρ.

Εξ. Μέλ.

Συν. Μέλ.

Παρακ.

Υπερσ.

Συν. Μέλ.

παράγω
παρήγα
παρήγαγα
θα παράγω
θα παραγάγω
έχω παραγάγει
είχα παραγάγει
θα έχω παραγάγει

συνέχεια...

Ουσιαστικό

ΠαρατατικόςΕνεστώτας

ΠαρατατικόςΕνεστώτας

Παρατατικός Αόριστος



αντωνυµία
άρθρο
άρθρο
αντωνυµία

θαρραλέος
µειώνω
άποψη
ισχυρός
αυθεντικός
γνωστός
υπερόπτης

ήττα
αγύµναστος
άπειρος
ενώνω
επιτυχία
τάξη
ένοχος
ευκίνητος

άρθρο
αντωνυµία
αντωνυµία
αντωνυµία

σελ. 68 | άσκηση 1 σελ. 70 | άσκηση 5

εν πάση περιπτώσει
δεκαοχτώ
κατεξοχήν
εν µέρει
εξαρχής
επικεφαλής
εκ µέρους
τριάντα ένα
οπωσδήποτε
εξαιτ ίας
υπόψη
εντάξει

σελ. 70 | άσκηση 6

Ενότητα 16 Ενότητα 16 Ο αθλητισµός στην αρχαία Ελλάδα
...συνέχεια.

Ο αθλητισµός στην αρχαία Ελλάδα

κοινωνία,  εκδηλώσεις,  ενθουσιασµός, 
γνήσιος,  υπεροχή, µεγαλοψυχία,  
αθλητισµός, προσπάθεια,  ιδανικά,  
διακρίνοµαι,  βιαιότητες,  έθιµο, πυγµαχία,  
αξιοσηµείωτο, ικανοποίηση, κορµοστασιά,  
επιδίωξη, ανταµοιβή

Τον φώναξα να έρθει  στο σπίτ ι .
Η γόµα είναι  δική µου.
Εγώ δεν µίλησα µε τον διευθυντή του 
σχολείου.
Κανένας δεν γνώριζε ποια ήταν η Χρύσα.
Οι µαθητές,  οι  οποίοι  δε θα έρθουν στην 
εκδροµή, θα παραµείνουν στον  χώρο του 
σχολείου.
Πότε θα έρθει  εκείνη η φίλη σου;
Θα µαγειρέψω ό,τ ι  θέλεις.

σελ. 68 | άσκηση 2

σελ. 69 | άσκηση 3

σελ. 69 | άσκηση 4

συνέχεια...

1η Λέξη 2η Λέξη



σελ. 71 | άσκηση 1 σελ. 73 | άσκηση 5

σελ. 73 | άσκηση 6

Ενότητα 16 Ενότητα 16 Σύγχρονος αθλητισµός 
...συνέχεια.

Σύγχρονος αθλητισµός 

ξυπόλυτος,  σύγχρονος, εκνευριστική,  
αφόρητη, διαµαρτυρία,  αποτέλεσµα, 
διασχίζω, απαραίτητος,  υγρασία,  
αφρικανικός,  ανάµνηση, συναίσθηµα, 
προπονητής,  επικεφαλής,  αχτύπητος,  
εµπεριστατωµένα, διασκελισµός, 
συναρπαστικός

σελ. 71 | άσκηση 2
• Ο Παναγιώτης ήρθε στο µαγαζί  για να 
αγοράσει  ένα καινούργιο παντελόνι.
• Οι µαθητές διαβάζουν για να περάσουν 
στο Πανεπιστήµιο.
• Έφαγα τον κόσµο να σε βρω.
• Ο Αντώνης έφυγε νωρίς για να προλάβει  
το πρώτο λεωφορείο.
• Η µαµά βιαζόταν για να προλάβει  όλες τ ις  
δουλειές της.
• Ο Κώστας γύρισε στο σπίτ ι  γ ια να πάρει  
τα κλειδιά που ξέχασε.

σελ. 72 | άσκηση 3

σελ. 72 | άσκηση 4

• Έβρεξε τόσο πολύ, που πληµµύρισε το 
υπόγειο παρκινγκ.
• Περίµενε µε τόση ανυποµονησία την 
εκδροµή, που δεν σκεφτόταν τίποτε άλλο 
αυτές τ ις  ηµέρες.
• Ήταν τόσο σίγουρος, ώστε δεν τους 
πίστεψε.
• Του άρεσε τόσο η τούρτα, που άφησε 
µόνο ένα κοµµάτι .

συµπερασµατική
συµπερασµατική
τελική
συµπερασµατική
τελική

ανέθετα
παρήγγελνες
υπέγραφαν
διέταζα
προέβλεπαν
διέσχιζες
περιέγραφα
επέµενε
συνέβαλλα

απέφυγε
υπέγραψαν
διέσχισε
κατέθεσε
διέταξε

σελ. 74 | άσκηση 7
κατέγραψαν
Υπόγραψε
ανέθεσε
περιγράψαµε
επέµενε
διασχίσατε
κατέθεταν
Σύνδεσε

σελ. 75 | άσκηση 8
τον εαυτό σου
µόνος  σου
η ίδια
εαυτό σας
η ίδια 

σελ. 75 | άσκηση 9
οριστική
οριστική
αυτοπαθής
αυτοπαθής
οριστική

ανέθεσα
παρήγγειλες
υπέγραψαν
διέταξα
προέβλεψαν
διέσχισες
περιέγραψα
επέµεινε
συνέβαλα

συνέχεια...

Παρατατικός Αόριστος



σελ. 76 | άσκηση 1 σελ. 78 | άσκηση 5

Ενότητα 16 Ενότητα 16 Και τα παιδιά αθλούνται… 
...συνέχεια.

Και τα παιδιά αθλούνται… 

οικόπεδο, διαιτητής,  καθισµένος,  
απόγευµα, χτυπήµατα, συµπαθώ, 
ολοκαίνουρια,  τερµατοφύλακας,  
τσακώνονται,  θυµώνω, συµφωνία,  
καθισµένος,  διαµαρτυρία,  αγανάκτησα, 
ηµίχρονο, γήπεδο, ευχαριστηµένος,  
κατώτερος

τα ωραιότερα: σχετικός υπερθετικός
κύριο: θετικός
φρεσκότατα: απόλυτος  υπερθετικός
στενότερο: συγκριτ ικός
ο ψηλότερος: σχετικός υπερθετικός
πιο φωτεινό: συγκριτ ικός
η πιο επιµελής: σχετικός υπερθετικός
πολύ δύσκολες: απόλυτος υπερθετικός

σελ. 78 | άσκηση 6
κάτω
ακριβώς
εύκολα
χαµηλά
απλά
συχνά

σελ. 79 | άσκηση 7

σελ. 79 | άσκηση 8

σελ. 76 | άσκηση 2
φύλλο
φυλλάδιο
οινοπαραγωγός
καθαρός
φωλιά
γεµίζω

σελ. 77 | άσκηση 3

σελ. 77 | άσκηση 4

ζωηρότερος
λαµπερότερος
εξυπνότερος
ωραιότερος
στενότερος
φρεσκότερος

ζωηρότατος
λαµπερότατος
εξυπνότατος
ωραιότατος
στενότατος
φρεσκότατος

συνέχεια...

Συγκριτικός Υπερθετικός 

σαφέστερος
µακρύτερος
γλυκύτερος
βαρύτερος
ακριβέστερος
επιµελέστερος
παχύτερος

σαφέστατος
µακρύτατος
γλυκύτατος
βαρύτατος
ακριβέστατος
επιµελέστατος
παχύτατος

Συγκριτικός Υπερθετικός 

συχνότερα
χαµηλότερα
ακριβέστερα
κατώτερα
ευκολότερα

συχνότατα
χαµηλότατα
ακριβέστατα
κατώτατα
ευκολότατα

Συγκριτικός Υπερθετικός 

Είσαι  καλά, Κωνσταντίνε;
Φέρε µου το βιβλίο µου.
∆εν µου αρέσει  ο χειµώνας.
Μην ανοίξεις  το παράθυρο.
Πότε έφυγαν για το χωριό;
Μόλις θυµήθηκα τ ι  ήθελα να κάνω!
Πες µου τ ι  έκανες.

Ε
Κ
Α
Α
Ε
Κ
Κ



σελ. 80 | άσκηση 1 σελ. 82 | άσκηση 6

Ενότητα 17 Ενότητα 17 Ο άνθρωπος στο διάστηµα
...συνέχεια.

Ο άνθρωπος στο διάστηµα

υπερηφάνεια,  καταγωγή, µερόνυχτα, 
πρόγραµµα, υποδέχοµαι,  ανταµείβω, 
πτυχίο, αστροναύτης,  διαστηµόπλοιο, 
αποστολή, συµµετέχω, βιογραφικό, 
διαστηµικός,  εκδήλωση, µετακοµίζω, 
παραδίδω, πλησιάζω, εξειδικεύω

πέρατα του κόσµου
από κοινού
αφηρηµένης τέχνης
δεύτερο χέρι
εκτός εαυτού
µυαλό κουκούτσι
πάση θυσία

σελ. 83 | άσκηση 7
Είχε άγιο.

Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον.

Έφτασα στο αµήν.

Το άλφα και  το ωµέγα.

Γελούσαν και  τα αυτιά του.

Μου ανέβηκε το αίµα στο κεφάλι.

Έµεινε στήλη άλατος.

σελ. 83 | άσκηση 8
τούρτα γενεθλίων
µου ανεβαίνει  το αίµα στο κεφάλι
σοκολάτα γάλακτος
πέφτω µε τα µούτρα στο φαγητό
κουλούρι Θεσσαλονίκης
ψωµί σικάλεως

Είχε µεγάλη τύχη

Υπήρχε πολύς κόσµος

Έφτασα στα όριά µου

Το πιο σηµαντικό

Ήταν φανερά χαρούµενος

Εξοργίστηκα

Έµεινε έκπληκτος

Η έγκριση του σχεδίου του.
Η συγγραφή του πρώτου του βιβλίου.
Η αποδοχή των όρων του συµβολαίου.
Η αποστολή του φακέλου.

σελ. 80 | άσκηση 2

σελ. 81 | άσκηση 3

Περιγράφτηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας.
Εξήχθησαν  νέα προϊόντα.
Η γη περιφέρεται .
Η κυκλοφορία απαγορεύτηκε.

σελ. 81 | άσκηση 4

• Ο φούρνος της γειτονιάς  µας πουλά 
χωριάτικο ψωµί  σε πολύ χαµηλή τ ιµή.

• Όταν είµαστε άρρωστοι,  ε ίναι  καλό να 
πίνουµε χυµό πορτοκάλι.

• Η διαταραχή της τροφικής αλυσίδας έχει  
οδηγήσει  σε αύξηση του αριθµού των 
µεδουσών στις θάλασσες του Κορινθιακού.

• Πρέπει  να κοιτάµε την ηµεροµηνία λήξης 
των προϊόντων,  προτού τα αγοράσουµε.

σελ. 82 | άσκηση 5

περί
εν
διά
συν
από
από

+
+
+
+
+
+

φέρω
κρίνω
κρίνω
γράφω
στέλλω
δέχοµαι

περιφορά
έγκριση
διάκριση
συγγραφή
αποστολή
αποδοχή

συνέχεια...

Σ
Λ
Σ
Λ
Σ
Σ

Συνθετικά Ουσιαστικό



επιβάρυνση
ενθάρρυνση
επιµήκυνση
όξυνση
διεύθυνση
αποθάρρυνση
µόλυνση

Ουσιαστικό

σελ. 84 | άσκηση 1 σελ. 86 | άσκηση 5

Ενότητα 17 Ενότητα 17 Τι βλέπουµε από το διάστηµα
...συνέχεια...

Τι βλέπουµε από το διάστηµα

µοναδικός,  διάστηµα, λεωφορείο, 
χιλιόµετρο, διακρίνω, συνεργάτης,  
ανθρώπινος,  πραγµατικότητα, ανώτερος, 
πυραµίδα, φωτογραφίζω, παραµονή, 
ψηφιακή, περίχωρα, δορυφόρος, 
µεγέθυνση, δεξαµενόπλοιο, επιβαρύνω

α-ε-ρο-πλά-νο
δια-στη-µό-πλοι-ο /  δι-α-στη-µό-πλοιο
διά-στη-µα /  δι-ά-στη-µα
α-ε-ρο-σκά-φος
δια-στη-µι-κός /  δι-α-στη-µι-κός
α-στρο-ναύ-της
εν-θαρ-ρύ-νω
ε-πι-στή-µο-νας
ε-πι-στή-µη
φω-το-γρα-φι-κός
µε-γέ-θυν-ση
α-ε-ρο-πο-ρι-κός
φω-το-γρα-φί-α
µε-γε-θυ-ντι-κός

σελ. 86 | άσκηση 6
Το περιβάλλον µολύνεται  από τους 
ανθρώπους.
Η σχολική γιορτή οργανώθηκε από τους 
µαθητές του σχολείου.
Η συλλογή του ποιητή παρουσιάστηκε από 
το βιβλιοπωλείο.
Η χορωδία διευθύνεται  από τον µαέστρο.
Ένα νέο εµβόλιο ανακαλύφθηκε από τους 
επιστήµονες.

σελ. 87 | άσκηση 7
Ο Ήλιος θερµαίνει  τον πλανήτη Γη.
Η τηλεόραση µετέδωσε τον αγώνα µπά-
σκετ.
Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν αρχαίο 
ναό.
Ο γεωργός όργωσε το χωράφι.
Το υπουργείο ενηµέρωσε τους καταναλω-
τές.

σελ. 85 | άσκηση 3
Η αποκάλυψη της απάτης.
Η ανακάλυψη ενός νέου φαρµάκου.
Η διεύθυνση του σχολείου.
Η αύξηση της παραγωγής  εσπεριδοειδών.
Η ενηµέρωση των καταναλωτών.
Η παράταση της ηµεροµηνίας υποβολής των 
δηλώσεων.

σελ. 85 | άσκηση 4
Οι πωλήσεις των προϊόντων έπεσαν.
Το νερό ρέει .
Η διορία υποβολής των αιτήσεων έληξε.
Τα παιδιά πεινούν.
Η συλλογή των ποιηµάτων παρουσιάστηκε.
Το πρόβληµα οξύνθηκε.

σελ. 84 | άσκηση 2

συνέχεια... συνέχεια...



σελ. 87 | άσκηση 8 σελ. 89 | άσκηση 1

Ενότητα 17 Ενότητα 17 Φανταστικά ταξίδια στο διάστηµαΤι βλέπουµε από το διάστηµα
...συνέχεια.

    Ο  καθένας µπορεί  να γίνει  αστροναύτης 

της NASA. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει  πως 

το να γίνεις  αστροναύτης είναι  απλή δου-

λειά.  Οι αστροναύτες συµµετέχουν σε 

διαφόρων ειδών εργασίες,  όπως είναι  οι  

εργασίες συντήρησης των διαστηµόπλοιων.

    Αν η αίτησή σου περάσει  από το πρώτο 

στάδιο, τότε θα κληθείς σε µια συνέντευξη 

από τη NASA. Ύστερα, θα πρέπει  να υπο-

βληθείς σε ιατρικές εξετάσεις και  σε ένα 

είδος ε ιδικής εκπαίδευσης.

   Οι υποψήφιοι που επιλέγονται  ονοµάζο-

νται  «Υποψήφιοι Αστροναύτες».  Υποβάλλο-

νται  σε µια αυστηρή εκπαίδευση, η οποία 

διαρκεί  περίπου 2-3 χρόνια.  Όσοι καταφέ-

ρουν να περάσουν επιτυχώς, βέβαια,  δε 

σηµαίνει  πως θα γίνουν και  αστροναύτες.  

Μπορούν να γίνουν υπάλληλοι σε µια από 

τ ις  υπηρεσίες της NASA.

συγγραφέας,  τροµακτικός,  κυριεύω, 

χρήσιµος,  διαστηµόπλοιο, κοιλάδα, 

τυλίγω, εξερεύνηση, ανυποµονησία,  

κοκκινωπός, ατσάλινος,  ανάγλυφος, 

αναβλύζω, επιβαρυντικός,  ανεπανόρθωτα, 

καλύπτω, θερµοκήπιο, ορθάνοιχτος

σελ. 89 | άσκηση 2

έγχρωµες οθόνες
χαµηλή θερµοκρασία
επιβαρυντικοί παράγοντες
ενεργειακή πηγή
αυτόµατες ατσάλινες σκάλες
αργό βήµα
απέραντες κοιλάδες
κοκκινωπές αποχρώσεις
λευκοί καπνοί
περίεργος στρογγυλός βράχος
παράξενοι φίλοι

σελ. 90 | άσκηση 3
Οι επιστήµονες προβλέπουν ότι  η θερµο-
κρασία της Γης θα αυξηθεί.
Η NASA κάνει  αποστολές για να εξερευνή-
σει  τους νέους πλανήτες.
Το ανεξέλεγκτο κυνήγι  σηµαίνει  ότι  πολλά 
είδη άγριας ζωής θα εξαφανιστούν.

σελ. 90 | άσκηση 4
Ολόκληρο το χωριό καλύφθηκε από το 
χιόνι .
Το αεροπλάνο προσγειώθηκε µε δυσκολία 
από τον πιλότο.
Το περιβάλλον µολύνεται  από πολλές δρα-
στηριότητες του ανθρώπου.
Το συγκρότηµα των σχολείων σχεδιάστηκε 
από τον Σουηδό αρχιτέκτονα.

σελ. 88 | άσκηση 9

Προσωπική εργασία

συνέχεια...



σελ. 91 | άσκηση 5 σελ. 92 | άσκηση 7...συνέχεια.

σελ. 92 | άσκηση 8

Ενότητα 17 Ενότητα 17 Φανταστικά ταξίδια στο διάστηµα
...συνέχεια.

Φανταστικά ταξίδια στο διάστηµα
...συνέχεια...

πλαγιά
τρωκτικός
χρωµατικός
βρόµικος
άνισος

σελ. 91 | άσκηση 6

σελ. 92 | άσκηση 7

συγ-γρα-φέ-ας
τρο-µα-κτι-κός
α-νε-πα-νόρ-θω-τος
ε-πι-βα-ρυ-ντι-κός
δια-στη-µό-πλοι-ο /  δι-α-στη-µό-πλοι-ο
τυ-λί-γω
ορ-θά-νοι-χτος
θερ-µο-κή-πι-ο
φαι-νό-µε-νο
χρή-σι-µος
εκ-µε-ταλ-λεύ-ο-µαι
πε-ρι-βάλ-λον
πε-ρί-ερ-γος
α-στεί-ος

συνέχεια...

Ενεστ.

Παρατ.

Αόρ.

Εξακ. Μελ.

Συν. Μελ.

Παρακ.

Υπερσ.

Συντ. Μελ. 

τυλίγει
τύλιγε
τύλιξε
θα τυλίγει
θα τυλίξει
έχει  τυλίξει
είχε τυλίξει
θα έχει  τυλίξει

Ενεστ.

Παρατ.

Αόρ.

Εξακ. Μελ.

Συν. Μελ.

Παρακ.

Υπερσ.

Συντ. Μελ. 

βρισκόµαστε
βρισκόµασταν
βρεθήκαµε
θα βρισκόµαστε
θα βρεθούµε
έχουµε βρεθεί
είχαµε βρεθεί
θα έχουµε βρεθεί

διαστηµικός
τροµακτικός
χρηστικός
ατσάλινος
επιβαρυντικός
ατµοσφαιρικός

Ενεστ.

Παρατ.

Αόρ.

Εξακ. Μελ.

Συν. Μελ.

Παρακ.

Υπερσ.

Συντ. Μελ. 

εξερευνώ
εξερευνούσα
εξερεύνησα
θα εξερευνώ
θα εξερευνήσω
έχω εξερευνήσει
είχα εξερευνήσει
θα έχω εξερευνήσει

Επίθετο



σελ. 93 | άσκηση 1 σελ. 94 | άσκηση 4...συνέχεια.

σελ. 95 | άσκηση 5

σελ. 95 | άσκηση 6

σελ. 96 | άσκηση 7

Ενότητα 17 Ενότητα 17 Ταξίδι στο διάστηµα
...συνέχεια.

Ταξίδι στο διάστηµα

εξωγήινος,  απογειώνοµαι,  πληµµυρίζω, 
χρήσιµος,  µεταλλικός,  πελώριος,  
προέρχοµαι,  ραδιοκύµατα, εντυπώσεις,  
αντικριστός,  καρφίτσα, πρωινό, 
αποχρώσεις,  χειρολαβή, ηµισφαίριο, 
συνειδητοποιώ, καρφώνω, διαχωριστικό

σελ. 93 | άσκηση 2
Ειδικό προσωπικό εκπαίδευσε τον αστρο-
ναύτη.
Οι δορυφόροι διευκολύνουν τ ις  τηλεπικοι-
νωνίες.
Οι συγγραφείς γράφουν πολλά βιβλία 
επιστηµονικής φαντασίας.
Η  NASA εκτόξευσε τον πύραυλο σήµερα.
Οι επιστήµονες θα εξερευνούν το διάστηµα 
για πολλά χρόνια ακόµα.

Η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο.
Η επιµήκυνση της παραµονής των 
αστροναυτών στο διάστηµα.
Η εκτόξευση του πυραύλου από τη βάση.
Η δηµοσίευση των πρώτων φωτογραφιών 
από τη  διαστηµική αποστολή.

σελ. 94 | άσκηση 3

σελ. 94 | άσκηση 4

ζητήσατε
περπάτησες
βάρυνε
είδαν
ανατείλαµε
ανέβαλα
παρήγγειλε
έσπειραν
απαντήσατε
κοίταξα

συνέχεια...

Αόριστος

Ενεστ.

Παρατ.

Αόρ.

Εξακ. Μελ.

Συν. Μελ.

Παρακ.

Υπερσ.

Συντ. Μελ. 

προσέχω
πρόσεχα
πρόσεξα
θα προσέχω
θα προσέξω
έχω προσέξει
είχα προσέξει
θα έχω προσέξει

Ενεστ.

Παρατ.

Αόρ.

Εξακ. Μελ.

Συν. Μελ.

Παρακ.

Υπερσ.

Συντ. Μελ. 

χάνονται
χάνονταν
χάθηκαν
θα χάνονται
θα χαθούν
έχουν χαθεί
είχαν χαθεί
θα έχουν χαθεί

Ενεστ.

Παρατ.

Αόρ.

Εξακ. Μελ.

Συν. Μελ.

Παρακ.

Υπερσ.

Συντ. Μελ. 

µιλάµε
µιλούσαµε
µιλήσαµε
θα µιλάµε
θα µιλήσουµε
έχουµε µιλήσει
είχαµε µιλήσει
θα έχουµε µιλήσει

προς
διά
εις
προ
από
από

περνώ  
βεβαιώνω
βάλλω
βάλλω
δίδω
στέλλω 

+
+
+
+
+
+

1.ΟΡΙΣΤΙΚΗ
2.ΚΑΤΕΒΗΚΑ
3.ΖΗΤΑΣ - ΑΠΟ
4.ΦΟΒΟΥ - ΟΣΟ
5.ΦΩΣ- ΓΡΙΦΟ
6.ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
7.ΒΟΗΘΗΣΑΝ
8.ΒΕΒΑΙΩΝΩ

προσπέραση
διαβεβαίωση
εισβολή
προβολή
απόδοση
αποστολή
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