Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

ΣΤ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τεύχος Α’

Λύσεις ασκήσεων
για τη

λώσσα

Ενότητα 1

Τα ψάθινα καπέλα

σελ.: 6 / άσκηση 1

σελ.: 6 / άσκηση 2

Λυκαβηττός, αντίθεση, χαρακτήρας, κινέζικα,
τσαλαπετεινός, πολυτέλεια, παµπάλαιο,
προκλητικός, κατακόρυφα, βαφτίζω, λαγωνικό,
εµφάνιση, βυσσινί, δακρύζω, προκλητικός,
στρωµένος, οβίδα, ξύλινος

θυµάµαι: Ενεστώτας
θα έχω καταλήξει: Συντελεσµένος Μέλλοντας
έβλεπε: Παρατατικός
θα έρθουµε: Συνοπτικός Μέλλοντας
είχε βαφτίσει: Υπερσυντέλικος
θα πηγαίνει: Εξακολουθητικός Μέλλοντας
χαρήκαµε: Αόριστος
έχω πετάξει: Παρακείµενος

σελ. 7 / άσκηση 3
Εν.: αθροίζει, δανειζόµαστε
Παρ.: άθροιζε, δανειζόµασταν
Αορ.: άθροισε, δανειστήκαµε
Εξ. Μελ.: θα αθροίζει, θα δανειζόµαστε
Συνοπτ. Μελλ.: θα αθροίσει, θα δανειστούµε
Παρακ.: έχει αθροίσει, έχουµε δανειστεί
Υπερσ.: είχε αθροίσει, είχαµε δανειστεί
Συντ. Μελλ.: θα έχει αθροίσει,
θα έχουµε δανειστεί

σελ. 8 / άσκηση 5
• Η µητέρα έχει ράψει το φόρεµα της Ράνιας.
• Ο δάσκαλος διόρθωσε τα γραπτά
των µαθητών.
• Τα κορίτσια αναλαµβάνουν τη διακόσµηση
της τάξης.
• Όλο το απόγευµα θα καθαρίζουν την αυλή.
• Το Σαββατοκύριακο έβαφαν τα υπνοδωµάτια.
• Το µεσηµέρι η Μαρία θα έχει επιστρέψει
στο σπίτι.
• Ο Στέλιος δεν είχε τελειώσει τις ασκήσεις
του βιβλίου.

σελ.: 10 / άσκηση 8
Προσωπική εργασία

Ταξιδεύοντας µε ελέφαντα

σελ. 7 / άσκηση 4
διαφηµιζόταν - διαφηµίστηκε
έκλεινε - έκλεισε
διέγραφα - διέγραψα
κρυβόµασταν - κρυφτήκαµε
σεβόµουν - σεβάστηκα
ρύθµιζα - ρύθµισα
φοβόσουν - φοβήθηκες
καλυπτόσασταν - καλυφθήκατε
γνώριζε - γνώρισε
διέβαλλε - διέβαλε

σελ. 9 / άσκηση 6
επισκέφτηκα / υιοθέτησε / ήταν / ήταν / είχε /
άρεσε / δαγκώνει / φώναζε / σταµατήσει /
αγαπάει / πάρει

σελ.: 9 / άσκηση 7
συλλογίζοµαι, εκκλησία, ελάττωµα, Άννα,
ιππότης, θάρρος, εγγράµµατος, Φίλιππος, φύλλα,
κολλάω, άλλος, Σάββας, άρρωστος, γραµµένος,
µαλλιά, παππούς, γέννηση, σύννεφα,
ιππόδροµος, θαλασσινός, Αττική, τέσσερα,
αρρωσταίνω, περιβάλλω, ανάρρωση, γλώσσα,
Σάββατο

σελ.: 11 / άσκηση 1

σελ.: 11 / άσκηση 2

µυθιστόρηµα, υποζύγιο, αυτοπεποίθηση,
υπηρέτης, αγανακτισµένος, µεταφορικό,
εµπόδια, ευκαταφρόνητο, πεζοπορία, αντίρρηση,
κοκκινωπός, εξηµερωµένος, αφοπλιστική,
διαδραµατίζεται, εξωφρενικό, διαθέσιµος,
στοίχηµα, αµετάπειστος, εκφραστικός, αποτυχία,
ψυχραιµία, συνταξιδιώτες, καθυστέρηση, έγκαιρα

µεταφορικός, αντικριστός, εθνικός, αγωνιώδης,
οικονοµικός, ορεινός, αγγλικός, υγιεινός,
βραδινός, δανειστικός, δικαστικός, µελετηρός,
αγαπητός, γευστικός, εµφανίσιµος

Ενότητα 1
σελ.: 12 / άσκηση 4

σελ.: 12 / άσκηση 3
Ενεστώτας

ανέχοµαι
αποδεικνύω
βγαίνω
διαµαρτύροµαι
µένω
πέφτω
προβάλλω

Παρατατικος

Παρακείµενος

κατάπινα
ευχόµουν
σωζόµουν
ανέβαλλα
υπήρχα
έστελνα
µάθαινα

έχω ανεχτεί
έχω αποδείξει
έχω βγει
έχω διαµαρτυρηθεί
έχω µείνει
έχω πέσει
έχω προβάλει

σελ.: 12 / άσκηση 5
Εξακολ. Μέλλοντας

θα προσκαλώ
θα σπέρνω
θα πίνω
θα πετυχαίνω
θα ανεβαίνω
θα κόβω
θα βάζω

Αόριστος

κατάπια
ευχήθηκα
σώθηκα
ανέβαλα
υπήρξα
έστειλα
έµαθα

Υπερσυντέλικος

είχα καταπιεί
είχα ευχηθεί
είχα σωθεί
είχα αναβάλει
είχα υπάρξει
είχα στείλει
είχα µάθει

σελ.: 13 / άσκηση 6
Συνοπτ. Μέλλοντας

θα προσκαλέσω
θα σπείρω
θα πιω
θα πετύχω
θα ανέβω
θα κόψω
θα βάλω

Συντ. Μέλλοντας

θα έχω προσκαλέσει
θα έχω σπείρει
θα έχω πιει
θα έχω πετύχει
θα έχω ανέβει
θα έχω κόψει
θα έχω βάλει

σελ.: 14 / άσκηση 7
• το πρωί
• του χρόνου
• τα ξηµερώµατα
• το απόγευµα
• την επόµενη µέρα
• τα Χριστούγεννα
• την Παρασκευή

σελ.: 15 / άσκηση 9
Προσωπική εργασία

Δύο µέρες στο βουνό

• συνέχεια
• φέτος
• αργότερα
• απόψε
• τακτικά
• συνήθως
• καθηµερινά
• σπάνια
• πρόσφατα
Άλλα χρονικά επιρρήµατα: αµέσως,
συχνά, µεθαύριο, σήµερα, νωρίς,
αργά, ύστερα, έπειτα, χτες,
επιτέλους, όποτε, µετά

σελ.: 14 / άσκηση 8
• ∆ιάβαζα για το διαγώνισµα, όταν άκουσα
το κουδούνι της πόρτας.
• Αφού τελειώσω το µαγείρεµα, θα απλώσω
τα ρούχα.
• Ο δάσκαλος ήρθε στην τάξη, αφού πέρασε
από το γραφείο του διευθυντή.
• Μόλις έκλεισαν τα σχολεία, πήγαµε στο χωριό
της Μαριάννας.
• Προτού φύγεις, έλεγξε αν είναι όλα
τα παράθυρα κλειστά.

σελ.: 16 / άσκηση 1

σελ.: 16 / άσκηση 2

σακίδιο, αδιάβροχο, σηµειώσεις, µεγεθυντικός,
διήµερο, ορειβατικός, προϋπόθεση, συνοδεία,
δραστηριότητες, προσανατολίζοµαι, ξένοιαστες,
συµµετοχή, επικοινωνία, υπεύθυνος

Εν.: χτυπιέσαι / λυνόµαστε
Παρ.: χτυπιόσουν / λυνόµασταν
Αορ.: χτυπήθηκες / λυθήκαµε
Εξ. Μελλ.: θα χτυπιέσαι / θα λυνόµαστε
Συνοπτ. Μελλ.: θα χτυπηθείς / θα λυθούµε
Παρακ.: έχεις χτυπηθεί / έχουµε λυθεί
Υπερσ.: είχες χτυπηθεί / είχαµε λυθεί
Συντ. Μελλ.: θα έχεις χτυπηθεί / θα έχουµε λυθεί

Ενότητα 1
σελ.: 17 / άσκηση 3
Εν.: Ο ∆ιονύσης πλένει το αυτοκίνητο.
Παρ.: Ο ∆ιονύσης έπλενε το αυτοκίνητο.
Αορ.: Ο ∆ιονύσης έπλυνε το αυτοκίνητο.
Εξ. Μελλ.: Ο ∆ιονύσης θα πλένει το αυτοκίνητο.
Συνοπτ. Μελλ.: Ο ∆ιονύσης θα πλύνει το αυτοκίνητο.
Παρακ.: Ο ∆ιονύσης έχει πλύνει το αυτοκίνητο.
Υπερσ.: Ο ∆ιονύσης είχε πλύνει το αυτοκίνητο.
Συντ. Μελλ.: Ο ∆ιονύσης θα έχει πλύνει το αυτοκίνητο.

σελ.: 17 / άσκηση 4
µόλις ξυπνήσει : χρονική πρόταση
σπάνια : επίρρηµα
τη νύχτα : ουσιαστικό
όταν ντυθείς : χρονική πρόταση
του χρόνου : ουσιαστικό
αργότερα : επίρρηµα
ενώ κοιµόταν : χρονική πρόταση
την Πέµπτη : ουσιαστικό
µεθαύριο : επίρρηµα

σελ.: 18 / άσκηση 5
Θα σου πω τι µου συνέβη σήµερα το πρωί: Βγήκα από την τράπεζα και πήγα αµέσως στη στάση του
λεωφορείου για να πάω στη δουλειά µου. Ενώ περίµενα, ήρθε ξαφνικά κάποιος µε ένα µηχανάκι και
µου πήρε την τσάντα! Αµέσως, άρχισα να φωνάζω κι έτσι ήρθε η αστυνοµία. ∆εν πρόλαβε να πιάσει
τον κλέφτη, βέβαια, αλλά πήρε καταθέσεις από όσους ήταν µπροστά στο περιστατικό.
Την επόµενη φορά, θα είµαι πιο προσεκτική όταν βρίσκοµαι στον δρόµο!
Γράφω το κείµενο στο παρόν:

Θα σου πω τι µου συνέβη σήµερα το πρωί: Βγαίνω από την τράπεζα και πηγαίνω αµέσως στη στάση
του λεωφορείου για να πάω στη δουλειά µου. Ενώ περιµένω, έρχεται ξαφνικά κάποιος µε ένα µηχανάκι
και µου παίρνει την τσάντα! Αµέσως, αρχίζω να φωνάζω κι έτσι έρχεται η αστυνοµία. ∆εν προλαβαίνει
να πιάσει τον κλέφτη, βέβαια, αλλά παίρνει καταθέσεις από όσους είναι µπροστά στο περιστατικό. Την
επόµενη φορά, θα είµαι πιο προσεκτική όταν βρίσκοµαι στον δρόµο!

σελ.: 19 / άσκηση 6

Ενότητα 2

Προσωπική εργασία

Το σπίτι του ποιητή Καβάφη

σελ.: 20 / άσκηση 1

σελ.: 20 / άσκηση 2

Αλεξάνδρεια, παριστάνω, επιβλητικό, αµφιβολία,
µανιώδης, χρυσοΰφαντος, πετρέλαιο, ακατανόητος,
πλαισιώνω, στοιβαγµένα, νοσοκοµείο, ερασιτεχνική,
πολυθρόνες, πρωτοτυπία, επίπλωση, κηροπήγιο,
εντυπωσιάζω, σπουδαστήριο, ανάγλυφο,
πρόσωπο, αυτοκράτειρα

διώροφο
ανεύθυνος
ακατοίκητο
πολύχρωµος
άυπνος
άοσµος
ανύπαντρος

σελ.: 21 / άσκηση 3

σελ.: 21 / άσκηση 4

ξύλινα - κατασκευασµένα από ξύλο
µαρµάρινο - κατασκευασµένο από µάρµαρο
υφασµάτινη - φτιαγµένη από ύφασµα
ατέλειωτες - άπειρες, πάρα πολλές
µισοσβησµένο - που έχει σχεδόν σβήσει
εντυπωσιακό - πάρα πολύ ωραίο
σκαλιστό - είναι διακοσµηµένος µε σκαλίσµατα

Ενδεικτικά:
Η Σοφία ήταν πολύ απρόσεκτη όταν διέσχισε
τον δρόµο.
Οι παππούδες µου µένουν σ’ ένα δυσπρόσιτο
ορεινό χωριό στην Κρήτη.
∆εν πρέπει να είµαστε αδιάφοροι για τη µόλυνση
του περιβάλλοντος.

Ενότητα 2
σελ.: 22 / άσκηση 5
πουθενά
στο σπίτι
µπροστά, από τον Παύλο
απέναντι, από το σχολείο
πλάι, στο τραπέζι
ανάµεσα, σε δυο οικόπεδα
από την Πάτρα
στην ταράτσα
στην πλατεία
προς τη Θεσσαλονίκη

Μικρές αγγελίες

σελ.: 23 /άσκηση 6
Επίρρηµα: εκεί / απέναντι / µέσα / αριστερά /
παντού / µπροστά
Φράση µε πρόθεση: από την Πάτρα / στο σπίτι /
στο πάτωµα / από κάτω / προς τ’ αριστερά / από το
δωµάτιο

σελ.: 23 /άσκηση 7
Προσωπική εργασία

σελ.: 24 / άσκηση 1

σελ.: 24 / άσκηση 2

ανακαινισµένο, πεζόδροµος, πανοραµική,
προνοµιούχος, ασφάλεια, κεραµοσκεπή,
διατηρητέο, επένδυση, πολυτελής, κεντρική,
εντοιχισµένη, φωτιστικό, νυχτερινό,
οροφοδιαµέρισµα, ετοιµοπαράδοτο,
θερµοσίφωνας, αυτόνοµη, πολυκατοικία

Απόλυτα: τρεις-τρία, τέσσερις-τέσσερα, πέντε, έξι,
επτά, οκτώ, δέκα
Τακτικά: τρίτος, τέταρτος, πέµπτος, έκτος, έβδοµος,
όγδοος, δέκατος
Πολλαπλ/στικά: τριπλός, τετραπλός, πενταπλός,
εξαπλός, επταπλός, οκταπλός, δεκαπλός
Αναλογικά: τριπλάσιος, τετραπλάσιος,
πενταπλάσιος, εξαπλάσιος, επταπλάσιος,
οκταπλάσιος, δεκαπλάσιος
Περιληπτικά: τριάδα, τετράδα, πεντάδα, εξάδα,
επτάδα, οκτάδα, δεκάδα

σελ.: 25 / άσκηση 3
δωδεκάδα – περιληπτικό
τρεις – απόλυτο
τρίτη – τακτικό
όγδοη – τακτικό
τριπλάσια – αναλογικό

σελ.: 26 / άσκηση 5
Πού είναι; αυτός - υποκείµενο
Πεινάτε; εσείς - υποκείµενο
Εύκολα τα θέµατα. είναι - ρήµα
∆εν ξέρω. εγώ - υποκείµενο
Ώρα για παιχνίδι! είναι - ρήµα
Σειρά µου. είναι - ρήµα

σελ.: 26 / άσκηση 6
Απλή
Επαυξηµένη – ελλειπτική
Ελλειπτική
Απλή
Επαυξηµένη
Ελλειπτική

σελ.: 27 / άσκηση 8
Προσωπική εργασία

σελ.: 25 / άσκηση 4
19 - δέκατος ένατος
40 - τεσσαρακοστός
37 - τριακοστός έβδοµος
16 - δέκατος έκτος
128 - εκατοστός εικοστός όγδοος
14 - δέκατος τέταρτος
222 - διακοσιοστός εικοστός δεύτερος
990 - εννιακοσιοστός ενενηκοστός

σελ.: 27 / άσκηση 7
Μ.Μ.Μ. – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
ΕΛ.ΑΣ. – Ελληνική Αστυνοµία
Μ.Μ.Ε. – Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ή Επικοινωνίας
ΕΛ.ΤΑ. – Ελληνικά Ταχυδροµεία
Ε.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση
βλ. – βλέπε
π.χ. – παραδείγµατος χάρη
τ.µ. – τετραγωνικά µέτρα
µ.Χ. – µετά Χριστόν
σελ. – σελίδα
γραµµ. – γραµµατική / γραµµάριο

Ενότητα 2

Κύριε, µας ενοχλείτε...

σελ.: 28 / άσκηση 1
απλώνω, ταιριάζει, συνιδιοκτήτης, ενοικιαστής,
ακίνητο, επουσιώδης, διαχειριστής, κανονισµός,
δυσάρεστες, προκειµένου, διενέξεις, κοινόχρηστα,
δικαιοσύνη, αντιδικία

σελ.: 29 / άσκηση 3
η ψήφος
της ψήφου
την ψήφο
- (ψήφε)

Ενικός αριθµός
η περίµετρος
της περιµέτρου
την περίµετρο
- (περίµετρε)

Πληθυντικός αριθµός
οι ψήφοι
οι περίµετροι
των ψήφων
των περιµέτρων
τις ψήφους
τις περιµέτρους
- (ψήφοι)
- (περίµετροι)
Ενικός αριθµός
η διαγώνιος
η χερσόνησος
της διαγωνίου
της χερσονήσου
τη διαγώνιο
τη χερσόνησο
- (διαγώνιε)
- (χερσόνησε)
Πληθυντικός αριθµός
οι διαγώνιοι
οι χερσόνησοι
των διαγωνίων
των χερσονήσων
τις διαγωνίους
τις χερσονήσους
- (διαγώνιοι)
- (χερσόνησοι)

σελ.: 31 / άσκηση 6
• οι λεωφόροι των πόλεων
• οι σκέψεις των ανθρώπων
• οι απόψεις των δασκάλων
• οι λύσεις των ασκήσεων
• οι ψήφοι των πολιτών

σελ.: 32 / άσκηση 8
Προσωπική εργασία

σελ.: 28 / άσκηση 2
Ενικός αριθµός
η τάξη
της τάξης/τάξεως
την τάξη
- τάξη

η απόφαση
της απόφασης/αποφάσεως
την απόφαση
- απόφαση

Πληθυντικός αριθµός
οι τάξεις
των τάξεων
τις τάξεις
- τάξεις

οι αποφάσεις
των αποφάσεων
τις αποφάσεις
- αποφάσεις

σελ.: 30 / άσκηση 4
η πόλη, της πόλης/πόλεως, των πόλεων
η περίµετρος, της περιµέτρου, των περιµέτρων
η ψήφος, της ψήφου, των ψήφων
η περίοδος, της περιόδου, των περιόδων
η δύναµη, της δύναµης/δυνάµεως, των δυνάµεων
η αφαίρεση, της αφαίρεσης/αφαιρέσεως, των
αφαιρέσεων
η κυβέρνηση, της κυβέρνησης/κυβερνήσεως, των
κυβερνήσεων
η σκέψη, της σκέψης/σκέψεως, των σκέψεων
η λύση, της λύσης/λύσεως, των λύσεων

σελ.: 30 / άσκηση 5
• αποφάσεις
• απόψεις
• Ακρόπολη
• πράξεις
• κυβέρνησης/κυβερνήσεως
• περιµέτρου

σελ.: 31 / άσκηση 7
Ελλειπτική
Απλή
Επαυξηµένη
Απλή
Ελλειπτική
Επαυξηµένη
Ελλειπτική
Επαυξηµένη – Ελλειπτική

Ενότητα 4

Συνταγές µαγειρικής

σελ.: 33 / άσκηση 1

σελ.: 33 / άσκηση 2

µαγειρεύω, δίαιτα, διαδοχικά, µοσχαρίσιος,
παχύρρευστη, ρυθµίζω, ξεφλουδισµένος,
Άπω Ανατολή, µονότονη, βουτυρώνω, γραµµάρια,
αποµίµηση, καθοδηγώ, κρεµµύδι, µυρωδικά

ανάλυε / ανέλυσες / ανάλυσε
ανάβαλλε / ανέβαλες / ανάβαλε
µετάφραζε / µετέφρασες / µετάφρασε
περίγραφε / περιέγραψες / περίγραψε
ανάθετε / ανέθεσες / ανάθεσε
διάγραφε / διέγραψες / διάγραψε
απόφευγε / απέφυγες / απόφυγε
κατάστρεφε / κατέστρεψες / κατάστρεψε
διάφευγε / διέφυγες / διάφυγε

σελ.: 34 / άσκηση 3
αντέγραψε: γ΄ ενικό / οριστική / αόριστος
απότρεψε: β΄ ενικό / προστακτική / αόριστος
απέτρεψε: γ’ ενικό / οριστική / αόριστος
ανήγγειλε: γ΄ενικό / οριστική / αόριστος
ανάγγειλε: β΄ ενικό / προστακτική / αόριστος
κατέφυγε: γ’ ενικό / οριστική / αόριστος
κατάφυγε: β’ ενικό / προστακτική / αόριστος
κατάστρεψε: β’ ενικό / προστακτική / αόριστος
κατέστρεψε: γ’ ενικό / οριστική / αόριστος

σελ.: 34 / άσκηση 4
• Παράγγειλε
• Απόφυγε
• Επανάλαβε
• Επίλεξε
• Υπόγραψε
• Ανάβαλε

σελ.: 35 / άσκηση 5
Προστακτική:
Χτύπησε καλά τα αβγά και πρόσθεσε το γάλα, το αλάτι, το αλεύρι και το βούτυρο. Σκέπασε το µείγµα και
άφησέ το για 30 λεπτά. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, βάλε µια µικρή ποσότητα του µείγµατος. Μόλις ψηθεί η
κρέπα από την κάτω µεριά, γύρισέ τη για να ψηθεί και από την άλλη. Πρόσθεσε τη γέµιση της αρεσκείας σου
και σέρβιρε.
Υποτακτική:
Να χτυπήσεις καλά τα αβγά και να προσθέσεις το γάλα, το αλάτι, το αλεύρι και το βούτυρο.
Να σκεπάσεις το µείγµα και να το αφήσεις για 30 λεπτά. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, να βάλεις µια µικρή
ποσότητα του µείγµατος. Μόλις ψηθεί η κρέπα από την κάτω µεριά, να τη γυρίσεις για να ψηθεί και από την
άλλη. Να προσθέσεις τη γέµιση της αρεσκείας σου και να σερβίρεις.

σελ.: 36 / άσκηση 6
∆ιάβασα τόσο πολύ, ώστε έγραψα πολύ καλά στις εξετάσεις.
Τον βοήθησα και εγώ στις ετοιµασίες, µε αποτέλεσµα να τελειώσουµε πολύ πιο γρήγορα.
Ο βοσκός ήταν τέτοιος ψεύτης, που κανείς δεν τον πίστευε.
∆ούλευε σκληρά όλο τον χρόνο, ώστε να έχει χρήµατα για τις διακοπές του.
Ήταν τόσο δυνατές οι βροντές, που ξύπνησαν το µωρό.
Ο καιρός ήταν τόσο άσχηµος, µε αποτέλεσµα να ανακοινωθεί απαγορευτικό απόπλου.
Ήταν τόσο σκοτεινά, που δεν βλέπαµε τίποτα.
Έχεις πει τόσο ψέµατα, που δεν σε πιστεύει κανένας πια.
Τα παιδιά πρέπει να τρώνε όλα τα είδη των τροφίµων, ώστε να αναπτυχθούν σωστά.

Ενότητα 4
σελ.: 37 / άσκηση 7

σελ.: 37 / άσκηση 8

• Έφαγε τόσο πολύ, που δεν µπόρεσε
να κοιµηθεί όλο το βράδυ.
• Ο δάσκαλος µιλούσε πολύ σιγανά, που
τον ακούγαµε µε δυσκολία.
• Λείπει τόσα χρόνια από το χωριό, ώστε
δεν θυµάται κανέναν συγχωριανό του.

Ενδεικτικά:

Στη διαφήµιση... όλα είναι δυνατά!

Ήταν τόσο εκνευρισµένος, που δεν καταλάβαινε
τι έλεγε.
∆εν τρώει ποτέ φρούτα, µε αποτέλεσµα να
αντιµετωπίζει προβλήµατα υγείας.
Η Στέλλα είναι τόσο ανεύθυνη, που κανείς δεν την
εµπιστεύεται πια.

σελ.: 38 / άσκηση 1

σελ.: 38 / άσκηση 2

πρωτεΐνη, ισορροπηµένος, ολόφρεσκος,
φώσφορο, σύστηµα, γευστικός, περιεκτικότητα,
χοληστερόλη, διανοητική, καθηµερινά,
ανοσοποιητικό, εξασφαλίζω, ξεχωριστός,
ανθότυρο, ανάπτυξη

στενός - φαρδύς
γεµάτος - άδειος
νόστιµος - άνοστος
προσεκτικός - απρόσεκτος
πρωινός - βραδινός
φωτεινός - σκοτεινός
αθώος - ένοχος
όµορφος - άσχηµος
λυπηµένος - χαρούµενος
ακριβός - φθηνός

σελ.: 39 / άσκηση 3
«είχε άγιο»: παρατρίχα τη γλίτωσε
«το άλφα και το ωµέγα»: η αρχή και το τέλος
«ζήτηµα ζωής και θανάτου»: κάτι πάρα πολύ
σηµαντικό
«δεν ιδρώνει το αυτί του»: δεν δίνει σηµασία σ’
αυτά που του λένε
«κόβω δρόµο»: ακολουθώ τη συντοµότερη
διαδροµή
«έκανε τον γύρο του κόσµου»: ταξίδεψε παντού
«τι τραβάει η όρεξη σου;»: τι θέλεις να φας;
«πέφτει µε τα µούτρα στη δουλειά»: δουλεύει πάρα
πολύ

σελ.: 40 / άσκηση 5
σαφής / σαφέστερος / (ο) σαφέστατος
ψηλός / ψηλότερος / (ο) ψηλότατος
ωραίος / ωραιότερος / (ο) ωραιότατος
έξυπνος / εξυπνότερος / (ο) εξυπνότατος
σηµαντικός / σηµαντικότερος / (ο) σηµαντικότατος
χρήσιµος / χρησιµότερος / (ο) χρησιµότατος
βαθύς / βαθύτερος / (ο) βαθύτατος
ταχύς / ταχύτερος / (ο) ταχύτατος

σελ.: 39 / άσκηση 4
• Πάνω στη συσκευασία του προϊόντος
αναγράγεται η ηµεροµηνία λήξης.
• Ο χυµός πορτοκάλι έχει πολλή βιταµίνη C,
γι’ αυτό πρέπει να πίνεις πολλούς.
• Ο φούρνος της γωνίας κάνει και χωριάτικο ψωµί.
• Με την εξαφάνιση ενός είδους από το ζωικό
βασίλειο, διαταράσσεται όλη η τροφική αλυσίδα.
• Πήγε στην Αµερική και δηµιούργησε µια µεγάλη
αλυσίδα εστιατορίων.

σελ.: 40 / άσκηση 6
σαφής / πιο σαφής / ο πιο σαφής - πολύ σαφής
ψηλός / πιο ψηλός / ο πιο ψηλός - πολύ ψηλός
ωραίος / πιο ωραίος / ο πιο ωραίος - πολύ ωραίος
έξυπνος / πιο έξυπνος / ο πιο έξυπνος - πολύ
έξυπνος
σηµαντικός / πιο σηµαντικός / ο πιο σηµαντικός πολύ σηµαντικός
χρήσιµος / πιο χρήσιµος / ο πιο χρήσιµος - πολύ
χρήσιµος
βαθύς / πιο βαθύς / ο πιο βαθύς - πολύ βαθύς
ταχύς / πιο ταχύς / ο πιο ταχύς - πολύ ταχύς

Ενότητα 4
σελ.: 41 / άσκηση 7

σελ.: 41 / άσκηση 8

• Το σαλόνι είναι πιο ευρύχωρο από
το υπνοδωµάτιο.
• Η λέαινα είναι γρηγορότερη από την αλεπού.
• Ο ελέφαντας είναι πιο βαρύς από
τον ιπποπόταµο.
• Το κινητό είναι ακριβότερο από
τη φωτογραφική µηχανή.
• Η Μαρία είναι πιο ζωηρή από τη Σοφία.

κακός - χειρότερος - χείριστος / κάκιστος
καλός - καλύτερος - κάλλιστος / άριστος
λίγος - λιγότερος - ελάχιστος
µακρύς - µακρύτερος - µακρύτατος
µεγάλος - µεγαλύτερος - µέγιστος
κοντός - κοντότερος / κοντύτερος - κοντότατος
µικρός - µικρότερος - ελάχιστος

σελ.: 42 / άσκηση 9
απλά - απλούστερα - απλούστατα
κακά / κακώς - χειρότερα - χείριστα / κάκιστα
καλά / καλώς - καλύτερα - άριστα / κάλλιστα
λίγο - λιγότερα - ελάχιστα
πολύ - περισσότερο / πιότερο - πλείστα

Η χελώνα και ο Ρεβιθάκης

σελ.: 42 / άσκηση 10
Εκεί που περπατούσα στον δρόµο, ποιον βρήκα;
Τον Κώστα, τον συµµαθητή µου. Ήµασταν
κολλητοί φίλοι, όταν ήµασταν παιδιά. «Πού
είσαι βρε Κώστα;» του φώναξα. «Χρόνια έχω να
σε δω!» Εκείνος µε κοιτούσε, µε κοιτούσε… δεν
µε είχε αναγνωρίσει. «Βρε Κώστα, δεν µε
θυµάσαι; Ο Σπύρος είµαι από το σχολείο!
Ξέχασες τις πλάκες που κάναµε µαζί στον
κυρ-Θανάση, που είχε το κυλικείο;» «Χαχαχα!»
γέλασε εκείνος «είναι δυνατόν να τις ξεχάσω;»

σελ.: 43 / άσκηση 1

σελ.: 43 / άσκηση 2

τυχερός, πολυχρονεµένος, φιλεύω,
σκουπισµένος, ανύπαντρος, σταφύλι,
στεφανώθηκε, καταγής, ανεβοκατεβαίνει,
θυγατέρα, βουτηγµένος, χήρος, χρειάζοµαι,
νοικοκυρεύω, καηµένος, συµβούλιο,
αποκρίνεται, γυναίκα

προϊόντα
µαϊντανός
τρόλεϊ
αϋπνία
ξεϋφαίνω
κορόιδο
λαϊκός
χαϊδεύω
ταΐζω
καΐκι
ευνοϊκός
κοροϊδία

σελ.: 44 / άσκηση 3
Y: Αν δεν φας πρωινό Α: δε θα έχεις ενέργεια
την υπόλοιπη ηµέρα
Α: ∆εν θα είχα αντιδράσει έτσι Y: αν ήµουν στη
θέση σου
Y: Αν δεν βρέξει Α: θα πάµε εκδροµή
Y: Άµα δεις την Ελένη Α: δωσ’ της τα
χαιρετίσµατά µου
Α: ∆ε θα σε πόναγε το στοµάχι Y: αν δεν είχες
φάει τόσο πολύ

ιστιοπλοΐα
σεΐχης
θεϊκός
µπόι
άιντε
κοµπολόι
νεράιδα
φαΐ
δρύινος
Μάιος
ρολόι
τσάι

σελ.: 44 / άσκηση 4
Ενδεικτικά:

Αν ήµουν πρωθυπουργός για µια µέρα, θα έδινα
τρόφιµα στους φτωχούς.
Αν µε είχες ακούσει, δε θα είχες µείνει µόνος σου
στο σπίτι.
Εφόσον δεν έχει πρόβληµα ο Κώστας, θα έρθεις
µαζί µου το βράδυ στο πάρτι.
Άµα θες να πάµε σινεµά, να είσαι στο πάρκο
στις 8.

Ενότητα 4
σελ.: 45 / άσκηση 5
• Αν δεν θυµάσαι τη συνταγή, µπορείς να ψάξεις
σε ένα βιβλίο µαγειρικής.
• Αν γυµναζόµαστε τακτικά, θα έχουµε καλή
φυσική κατάσταση.
• Θα µπορέσω να πάω στο πάρτι, αν γίνει
το Σάββατο.
• Άµα δεν προλαβαίνω να πηγαίνω ποδόσφαιρο,
θα αλλάξω το πρόγραµµα.
• Αν έχουν απεργία τα λεωφορεία, θα πάρω ταξί.
• Εάν είχες µελετήσει αρκετά, θα είχες λύσει
τις ασκήσεις.
• Θα σου δανείσω το βιβλίο µου, εφόσον
µου το γυρίσεις πίσω άθικτο.

σελ.: 46 / άσκηση 6
∆εν δίνει του αγγέλου του νερό: αυτός που δεν
κάνει καλό σε κανέναν, έστω και αν δεν του
κοστίζει τίποτα.
Κάνω µια τρύπα στο νερό: αποτυγχάνω
Είµαι έξω από τα νερά µου: δυσκολεύοµαι να
προσαρµοστώ σε ένα καινούριο περιβάλλον.
Τον φέρνω µε τα νερά µου: κάνω κάποιον
να συµφωνήσει µαζί µου.
Βάζω νερό στο κρασί µου: γίνοµαι πιο διαλλακτικός
ή λιγότερο απαιτητικός.
Πνίγοµαι σε µια κουταλιά νερό: είµαι ανίκανος
να αντιµετωπίσω οποιαδήποτε δυσκολία.

σελ.: 46 / άσκηση 7
Ενδεικτικά:

Ο Βασίλης τα έκανε θάλασσα µε τις δουλειές του σπιτιού. // Κατάλαβε αµέσως ότι είναι απατεώνας, κόβει το
µάτι του. // Με την επιστροφή του υπεύθυνου στη δουλειά, ο Γιάννης βρήκε τον δάσκαλό του. // Αυτός είναι
πολύ περίεργος, χώνει τη µύτη του παντού. // Η θεία µου είναι πολυλογού, δε βάζει γλώσσα µέσα.

σελ.: 47 / άσκηση 8
Οι µαθητές του σχολείου αποφάσισαν να οργανώσουν µια επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο
∆ηµήτρης µοίρασε σε όλα τα παιδιά ένα φυλλάδιο µε το πρόγραµµα της επίσκεψης. Όλοι ήταν πολύ
ενθουσιασµένοι που θα έβλεπαν από κοντά τα εκθέµατα του µουσείου και κυρίως τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Το Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Ακρόπολης, στην ιστορική περιοχή του
Μακρυγιάννη. Απέχει 300 µέτρα από την Ακρόπολη και περίπου 1 χιλιόµετρο από την κεντρική Πλατεία
Συντάγµατος. Η είσοδος του µουσείου βρίσκεται στην αρχή του πεζόδροµου της οδού ∆ιονυσίου
Αρεοπαγίτου. Ο σταθµός «Ακρόπολη» του Μετρό βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του µουσείου.

σελ.: 47 / άσκηση 9
• Καθώς καθάριζα το συρτάρι, βρήκα µια παλιά φωτογραφία της µητέρας µου.
• Κάθε µέρα τρώω πρωινό και συνήθως προτιµώ γάλα µε δηµητριακά.
• Ο αδερφός µου θέλει να του διαβάζουµε παραµύθια πριν κοιµηθεί.
• Για µια ερώτηση που δεν ήξερα την απάντηση ρώτησα τον µπαµπά µου.
• Ο γιατρός τού έγραψε αντιβίωση και παυσίπονα.

Ενότητα 6

Αυτόχθονες λαοί - Σπίτι µας είναι η γη

σελ.: 48 / άσκηση 1

εξερευνητές, µαργαριτάρι, παραδοσιακός,
τεχνολογικά, αλληλένδετα, οµίχλη, πρωτόγονοι,
ερυθρόδερµος, λεηλατώ, ταυτότητα, ιθαγενής,
απληστία, εγκυκλοπαίδεια, εξελιγµένος,
περιφρόνηση, ευωδιαστά, πολιτισµένοι, πολύτιµος

σελ.: 48 / άσκηση 2
Εν.: καταπατούν, µετατρέπουν
Παρ.: καταπατούσαν, µετέτρεπαν
Αορ.: καταπάτησαν, µετέτρεψαν
Εξ. Μελλ.: θα καταπατούν, θα µετατρέπουν
Συνοπτ. Μελλ.: θα καταπατήσουν, θα µετατρέψουν
Παρακ.: έχουν καταπατήσει, έχουν µετατρέψει
Υπερσ.: είχαν καταπατήσει, είχαν µετατρέψει
Συντ. Μελλ.: θα έχουν καταπατήσει,
θα έχουν µετατρέψει

Ενότητα 6
σελ.: 49 / άσκηση 3
Εν.: διώχνουν, παραγγέλνει
Παρ.: έδιωχναν, παράγγελνε
Αορ.: έδιωξαν, παράγγειλε / παρήγγειλε
Εξ. Μελλ.: θα διώχνουν, θα παραγγέλνει
Συνοπτ. Μελλ.: θα διώξουν, θα παραγγείλει
Παρακ.: έχουν διώξει, έχει παραγγείλει
Υπερσ.: είχαν διώξει, είχε παραγγείλει
Συντ. Μελλ.: θα έχουν διώξει, θα έχει παραγγείλει

σελ.: 50 / άσκηση 5
∆εν κατάφερε να µε πείσει, διότι δεν είχε
επιχειρήµατα.
∆εν φόρεσε το πουκάµισό του, γιατί ήταν άπλυτο.
Θα πάµε για µπάσκετ, µια που τελείωσα το
διάβασµα νωρίς.
Μιας και δεν πεινάς, θα φάω µόνος µου.
Επειδή ήξερα ότι θα αργήσει να έρθει, ξεκίνησα
µόνη µου την εργασία.

σελ.: 51 / άσκηση 7
• Θα µετακοµίσουµε σε άλλη πόλη, γιατί ο µπαµπάς
µου πήρε µετάθεση.

• Κάνω οικονοµίες, διότι το καλοκαίρι θέλω
να πάω κρουαζιέρα.

• Στην Ελλάδα γίνονται συχνά σεισµοί, γιατί είναι
µια σεισµογενής χώρα.

• Μιας και πηγαίνεις στην κουζίνα, φέρε µου
λίγο νερό.

Αιολική γη

σελ.: 52 / άσκηση 1

γκρεµίζεται, ξεριζωµός, δάχτυλα, πρόσφυγες,
διαβίωση, φυλαγµένος, βασιλικός, αντιµέτωπος,
ανταλλαγή, µαντίλι, καρφωµένος, συνέντευξη,
δακρυσµένα, πληθυσµός, συναισθήµατα

σελ.: 49 / άσκηση 4
Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
ανακαλύπτω
να ανακαλύπτω
ανακαλύπτεις
να ανακαλύπτεις
ανακαλύπτει
να ανακαλύπτε
ανακαλύπτουµε να ανακαλύπτουµε
ανακαλύπτετε
να ανακαλύπτετε
ανακαλύπτουν να ανακαλύπτουν
Αόριστος
ανακάλυψα
να ανακαλύψω
ανακάλυψες
να ανακαλύψεις
ανακάλυψε
να ανακαλύψει
ανακαλύψαµε να ανακαλύψουµε
ανακαλύψατε να ανακαλύψετε
ανακάλυψαν
να ανακαλύψουν

Προστακτική
ανακάλυπτε
ανακαλύπτετε
ανακάλυψε
ανακαλύψτε
-

σελ.: 50 / άσκηση 6
Ενδεικτικά:

• Λυπήθηκε, γιατί δεν κατάφερε να έρθει µαζί µας
στην Πορτογαλία.
• Έφυγε γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβαινε το τρένο.
• Μου έδωσε χρήµατα, διότι τα ξόδεψα όλα
στα ψώνια.
• Έφτασε γρήγορα στο σπίτι, γιατί δεν είχε κίνηση
στον δρόµο.
• ∆εν θα πάω σχολείο αύριο, επειδή ο δάσκαλός µας
είναι άρρωστος.

σελ.: 51 / άσκηση 8
• Λυπάµαι που δεν µπορείς να έρθεις.
• Έφυγα πιο νωρίς από το σχολείο, γιατί είχα

ραντεβού στον γιατρό µου.
• Τον θαυµάζω, γιατί είναι υπεύθυνος
και εργατικός.
• ∆εν µου άρεσε η ταινία που είδαµε, γιατί είχε
πολλές βίαιες σκηνές.
• ∆εν ήθελε να εκφωνήσει τον εναρκτήριο λόγο,
επειδή ντρεπόταν µπροστά στο κοινό.
• Μιας που πας στην τράπεζα, πληρώνεις και
τον δικό µου λογαριασµό;

σελ.: 52 / άσκηση 2
παντού - πουθενά
νότια - βόρεια
ψηλά - χαµηλά
εδώ - εκεί
πάνω - κάτω
µπροστά - πίσω
ανατολικά - δυτικά
κοντά - µακριά
µέσα - έξω

Ενότητα 6
σελ.: 53 / άσκηση 3
• απέναντι, από το φαρµακείο
• στην πλατεία
• σπίτι
• στη Θεσσαλονίκη
• µέσα, στο συρτάρι
• στο τέλος του δρόµου, δεξιά
• από το χωριό
• στην αυλή, ολόγυρα

σελ.: 53 / άσκηση 4
• Το αεροπλάνο απογειώθηκε το βράδυ από το
αεροδρόµιο της Ρόδου.
• Προχτές έγινε σεισµός ανατολικά της Ρόδου.
• Τον γύρευα το πρωί, αλλά δεν τον βρήκα πουθενά.
• Πριν περάσεις τον δρόµο, κοίτα αριστερά και δεξιά.
• Το καλοκαίρι, κάθε µέρα πηγαίνουµε στην παραλία.

σελ.: 54 / άσκηση 5

σελ.: 55 / άσκηση 6

• Έβαλε τα ρούχα του µπροστά στο τζάκι για

1

να στεγνώσουν.
• Έψαχνε στο γραφείο του να βρει τον φάκελο
µέσα στον οποίο είχε βάλει τα χρήµατα, αλλά
δεν τον έβρισκε πουθενά.
• Πριν διασχίσεις τον δρόµο, να κοιτάς πάντα
δεξιά και αριστερά.
• Τα εισιτήρια τα έβαλα στο δεύτερο συρτάρι,
το πρώτο έχει χαλάσει.
• Καθώς πήγαινα προς την πλατεία του χωριού,
πέρασα από το φαρµακείο και χαιρέτησα τον θείο
µου που εργάζεται εκεί.
• Ο σκύλος έτρεχε γύρω-γύρω από το σπίτι
κυνηγώντας τη γάτα.
• Ανάµεσα στο δηµαρχείο και την τράπεζα
έχει ανοίξει ένα καινούριο κοσµηµατοπωλείο.
• Καθώς πήγε να βγει από τη βάρκα, έπεσε µέσα στο
ποτάµι και παραλίγο να πνιγεί.
• Όταν έφτασε στην κορυφή του βουνού, κοίταξε
τη θέα ολόγυρά του.

Τα έθνη του κόσµου

Εν.: γεννιούνται, γκρεµίζεται
Παρ.: γεννιούνταν / γεννιόντουσαν, γκρεµιζόταν
Αορ.: γεννήθηκαν, γκρεµίστηκε
Εξ. Μελλ.: θα γεννιούνται, θα γκρεµίζεται
Συνοπτ. Μελλ.: θα γεννηθούν, θα γκρεµιστεί
Παρακ.: έχουν γεννηθεί, έχει γκρεµιστεί
Υπερσ.: είχαν γεννηθεί, είχε γκρεµιστεί
Συντ. Μελλ.: θα έχουν γεννηθεί, θα έχει γκρεµιστεί
2

Εν.: κουράζεται, χαϊδεύουν
Παρ.: κουραζόταν, χάιδευαν
Αορ.: κουράστηκε, χάιδεψαν
Εξ. Μελλ.: θα κουράζεται, θα χαϊδεύουν
Συνοπτ. Μελλ.: θα κουραστεί, θα χαϊδέψουν
Παρακ.: έχει κουραστεί, έχουν χαϊδέψει
Υπερσ.: είχε κουραστεί, είχαν χαϊδέψει
Συντ. Μελλ.: θα έχει κουραστεί, θα έχουν χαϊδέψει
3

Εν.: επισκευάζει, παρατηρώ
Παρ.: επισκεύαζε, παρατηρούσα
Αορ.: επισκεύασε, παρατήρησα
Εξ. Μελλ.: θα επισκευάζει, θα παρατηρώ
Συνοπτ. Μελλ.: θα επισκευάσει, θα παρατηρήσω
Παρακ.: έχει επισκευάσει, έχει παρατηρήσει
Υπερσ.: είχε επισκευάσει, είχε παρατηρήσει
Συντ. Μελλ.: θα έχει επισκευάσει,
θα έχει παρατηρήσει

σελ.: 56 / άσκηση 1

σελ.: 56 / άσκηση 2

αναίµακτος, ανάµνηση, εδραιώνω, εκσυγχρονισµός,
ελεηµοσύνη, µεταµορφώνω, ηλιοφάνεια,
δικτατορία, διαδίδω, εσωστρεφής, βροχοπτώσεις,
αφιερώνω, περιορισµένος, ενσωµάτωση,
ευµετάβλητο

Ενεστώτας: στερεύει, δυσκολεύεται
Παρατατικός: έτρεχε, περίµενε
Αόριστος: πήγε, διακρίθηκε
Παρακείµενος: έχουν συγκεντρωθεί, έχουν φτάσει

Ενότητα 6
σελ.: 57 / άσκηση 3

σελ.: 57 / άσκηση 4

παρακολουθείται // συναντάται // καταφέρατε, να
λύσετε // συγκεντρωθείτε, δεν παρακολουθείτε //
συναντάτε, χαιρετάτε // φαίνεται, ενοχλείται // να
διατηρείτε // διατηρείται // µπορείτε, να πάρετε //
προτείνατε

ετοιµάζονται // σκέφτοµαι, να παίξουµε // ξεχνάτε,
εξαρτάται // πρόκειται, επιτρέψουµε, να έρθετε //
απασχολούµε // παρουσιάζονται, συµµετείχαµε

σελ.: 58 / άσκηση 5

σελ.: 58 / άσκηση 6

• Μην καπνίζετε στους εσωτερικούς χώρους.
• Το περιβάλλον το καταστρέφετε εσείς οι ίδιοι!
• Θέλω να µου µάθετε πώς παίζεται το σκάκι.
• Να διαβάσετε όλο το κείµενο και να γράψετε

ασχολούνται, απειλούνται / καταφέρετε, πείσετε /
ενηµερώνεται / χρειάζεται, γνωρίζετε, ξέρετε

την περίληψη.

• Ο Μίλτος ζαλίζεται όταν κάθεται στις πίσω θέσεις

σελ.: 59 / άσκηση 7
Προσωπική εργασία

του λεωφορείου.

Ενότητα 7
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες

σελ.: 60 / άσκηση 1
ανυπολόγιστες, κτηνοτρόφος, αποκλεισµένος,
κακοκαιρία, ηλεκτροδότηση, προσγείωση,
καλλιέργειες, εσπεριδοειδή, ευρύτερος, ελικόπτερο,
κατεστραµµένος, εξαγωγές

σελ.: 61 / άσκηση 3
• Οι πολίτες ήταν αγανακτισµένοι λόγω της
πολύωρης αναµονής.
• Οι τιµές των προϊόντων ήταν αυξηµένες
κατά 20%.
• Μετά από µια κουραστική µέρα, όλοι οι µαθητές
ήταν πεινασµένοι.
• Τα φαγητά θα έπρεπε να ήταν ήδη σερβιρισµένα
στους καλεσµένους.
• Το σήµα του χορηγού της οµάδας ήταν ραµµένο
πάνω στις φανέλες των παικτών.
• Το παντελόνι σου είναι κρεµασµένο πίσω από
την πόρτα του δωµατίου σου.
• Η εκκλησία ήταν στολισµένη µε πολύχρωµα
λουλούδια.

σελ.: 60 / άσκηση 2
θλίβω - θλιµµένος // ανοίγω - ανοιγµένος //
δυστυχώ - δυστυχισµένος // στολίζω - στολισµένος //
πετυχαίνω - πετυχηµένος // αγαπώ - αγαπηµένος //
σκάω - σκαµµένος // γράφω - γραµµένος //
πιάνω - πιασµένος // αποµακρύνω - αποµακρυσµένος //
µολύνω - µολυσµένος // νικώ - νικηµένος //
µαθαίνω - µαθηµένος // βάφω - βαµµένος //
καλύπτω - καλυµµένος // τεντώνω - τεντωµένος //
θάβω - θαµµένος // µεθώ - µεθυσµένος //
αλείφω - αλειµµένος

σελ.: 61 / άσκηση 4
• Η Μαρία µπήκε στο δωµάτιο µε θλιµµένο
πρόσωπο.
• Τα διαγραµµένα µέλη του συλλόγου δεν έχουν
δικαίωµα ψήφου.
• Το επόµενο διήµερο θα πάµε στη Γαύδο,
ένα αποµακρυσµένο νησί της Ελλάδας.
• Τα πρησµένα µάτια του πρόδιδαν την κούρασή
του.
• Βάλε λίγο τριµµένο τυρί στη µακαρονάδα.

Ενότητα 7
σελ.: 62 / άσκηση 5
ο διεθνής
του διεθνούς
τον διεθνή
-

Ενικός αριθµός
η διεθνής
το διεθνές
της διεθνούς του διεθνούς
τη διεθνή
το διεθνές
-

Πληθυντικός αριθµός
οι διεθνείς
οι διεθνείς
τα διεθνή
των διεθνών των διεθνών των διεθνών
τους διεθνείς τις διεθνείς
τα διεθνή
Ενικός αριθµός
ο συνεπής
η συνεπής
το συνεπές
του συνεπούς της συνεπούς του συνεπούς
τον συνεπή
τη συνεπή
το συνεπές
Πληθυντικός αριθµός
οι συνεπείς
οι συνεπείς
τα συνεπή
των συνεπών των συνεπών των συνεπών
τους συνεπείς τις συνεπείς τα συνεπή
-

σελ.: 63 / άσκηση 6

σελ.: 63 / άσκηση 7

• ασθενείς
• πολυτελές
• ∆ιεθνών
• συνεπής
• ειλικρινής
• αεροστεγή
• συµµιγείς
• σφηνοειδούς

ο / η νοµοταγής
τα πενταµελή
το αφελές
του / της διεθνούς
των πρωτοφανών
τα ιθαγενή
του / της ψευδούς
το διετές
των συγγενών
τα ευγενή

σελ.: 64 / άσκηση 8
• Η παρουσίαση του προγράµµατος των
παραστάσεων του Εθνικού θεάτρου.
• Η προετοιµασία για την ανάβαση του Ολύµπου.
• Η απογείωση του αεροπλάνου από το αεροδρόµιο
της Νέας Υόρκης.
• Η µείωση των τιµών στα γαλακτοκοµικά προϊόντα.
• Η απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων.

σελ.: 64 / άσκηση 9
• Άρχισαν οι εργασίες στην εθνική οδό
Αθηνών-Κορίνθου.

• Αποκαταστάθηκαν οι ζηµιές στο οδόστρωµα.
• Επισκέφτηκε ο Υπουργός Παιδείας
το σχολείο µας.
• ∆ιαµαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής.
• Καταστράφηκαν οι καλλιέργειες λόγω
της χαλαζόπτωσης.

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο

σελ.: 65 / άσκηση 1

σελ.: 65 / άσκηση 2

πολύτιµη, υπολείµµατα, µυρωδιά, χαιρόµουνα,
εξαίρεση, αρωµατισµένες, τουριστική, ιδιαίτερος,
χαρτοπαίγνιο, ηλιοβασίλεµα, καφενεία, υποβρύχιο,
αντίδωρο, κεχριµπαρένια, παροιµία, τριαντάφυλλο,
καρυδένια, περιποιηµένος

Ενικός αριθµός
ο µυστηριώδης άντρας
το ακριβές αντίγραφο
του µυστηριώδους άντρα
του ακριβούς αντίγραφου
τον µυστηριώδη άντρα
το ακριβές αντίγραφο
Πληθυντικός αριθµός
οι µυστηριώδεις άντρες
τα ακριβή αντίγραφα
των µυστηριωδών αντρών
των ακριβών αντίγραφων
τους µυστηριώδεις άντρες
τα ακριβή αντίγραφα
-

Ενότητα 7
σελ.: 66 / άσκηση 3

σελ.: 67 / άσκηση 4

• Η καλοκαιρινή άδεια ξεκινάει σε λίγες µέρες.
• Αγοράσαµε την καινούρια µπαταρία του αυτοκινήτου
από ένα κοντινό συνεργείο.
• Οι διάσηµοι καλλιτέχνες παρέλαβαν τα βραβεία τους.
• Φέρε τα πλαστικά ποτήρια από το ράφι.
• Ο Πέτρος αγόρασε έναν ανεξίτηλο µαρκαδόρο.
• Η τριώροφη πολυκατοικία ανακαινίστηκε πρόσφατα.
• Φόρεσα µια αθλητική µπλούζα και πήγα
στο γυµναστήριο.
• Η ελληνική φέτα παράγεται από αιγοπρόβειο γάλα.
• Ο ∆ηµήτρης παρέδωσε την πολυσέλιδη αναφορά.
• Ο ποδοσφαιριστής δέχτηκε την κίτρινη κάρτα
από τον διαιτητή.
• Ο κύριος Τάκης είναι έµπειρος ψαράς.

• Ο Αντώνης έφαγε τούρτα. απλή
• Η Ηλιάνα αγόρασε µια καινούρια

σελ.: 68 / άσκηση 6
• Ο υπολογιστής είναι τετραπύρηνος.
• Το καφενείο έχει κόσµο.
• Η µητέρα µαγείρεψε ένα παστίτσιο.
• Ο Γιώργος µάς περιέγραψε το σπίτι του.
• Η δασκάλα είναι ευγενική.
• Ο πατέρας µου έπλυνε το αυτοκίνητο.

τσάντα. επαυξηµένη
• Ο Πάρης πολύ συχνά κάνει ποδήλατο
στην πλατεία. επαυξηµένη
• Ο Πέτρος κοιµάται. απλή
• Η Μαίρη διαβάζει το αγαπηµένο
της βιβλίο. επαυξηµένη
• Η δασκάλα της Στ’ τάξης γράφει στον καινούριο
πίνακα µε µαρκαδόρο. επαυξηµένη
• Το τραπέζι είναι σκονισµένο. απλή
• Η Σοφία ετοιµάζει το δείπνο. απλή

σελ.: 67 / άσκηση 5
Ενδεικτικά:

Οι µαθητές του φροντιστηρίου λύνουν τις ασκήσεις
προσεκτικά.
Ο δηµόσιος υπάλληλος εξυπηρέτησε τον πολίτη.
Ο Χρήστος αγόρασε ένα κόκκινο ποδήλατο µε
ρίγες.
Σήµερα ο παραλιακός δρόµος έχει κίνηση.

σελ.: 67 / άσκηση 7

σελ.: 69 / άσκηση 8

Ενδεικτικά:

Kόβει το µυαλό του: είναι έξυπνος
Είναι χρυσός άνθρωπος: είναι πολύ καλός
άνθρωπος
∆εν µπορώ να πάρω τα πόδια µου: είµαι πολύ
κουρασµένος
Πήραν τα µυαλά του αέρα: φέρεται υπεροπτικά
και αλαζονικά
Έφαγε µια τούµπα: αναποδογύρισε, τουµπάρισε
Μου µίλησε έξω από τα δόντια: µου µίλησε
ειλικρινά
Μασάει τα λόγια του: δε µιλάει ξεκάθαρα
για κάποιο ζήτηµα

Ο σκύλος έτρεχε σήµερα στο γρασίδι.
Ο παππούς θα ποτίσει τα φυτά αύριο στον κήπο.
Ο Παύλος κάθεται τα βράδια στην αυλή.
Ο Νίκος πήγε βόλτα χθες στο πάρκο.

σελ.: 69 / άσκηση 9
Κυριολεξία: γλυκό καρπούζι, χρυσό δαχτυλίδι,
απαλό δέρµα, πικρός καφές, ανοιχτή πόρτα,
καθαρός αέρας, σκληρό τσόφλι
Μεταφορά: πικρά λόγια, απαλός φωτισµός, γλυκιά
ανάµνηση, σκληρά λόγια, χρυσή καρδιά,
ανοιχτό µυαλό, καθαρή σκέψη

Ενότητα 7

Καλοκαίρι µε δρεπάνι, τσουγκράνα και αµίλητο νερό!

σελ.: 70 / άσκηση 1
χωράφι
τυλίχθηκε
τσιµουδιά
βιαστικά
στάχυα
αλώνισµα
ιδρωµένοι
ανακάλυψη
πανηγύρι
σεργιανίζω
θεριστές
προφήτης

σελ.: 70 / άσκηση 2

1

2

Εν.:
σηκώνοµαι
Παρ.:
σηκωνόµουν
Αορ.:
σηκώθηκα
Εξ. Μελλ.:
θα σηκώνοµαι
Συνοπτ. Μελλ.:θα σηκωθώ
Παρακ.:
έχω σηκωθεί
Υπερσ.:
είχα σηκωθεί
Συντ. Μελλ.: θα έχω σηκωθεί

µαζεύοµαι
µαζευόµουν
µαζεύτηκα
θα µαζεύοµαι
θα µαζευτώ
έχω µαζευτεί
είχα µαζευτεί
θα έχω µαζευτεί

Εν.:
στολίζουµε
Παρ.:
στολίζαµε
Αορ.:
στολίσαµε
Εξ. Μελλ.:
θα στολίζουµε
Συνοπτ. Μελλ.: θα στολίσουµε
Παρακ.:
έχουµε στολίσει
Υπερσ.:
είχαµε στολίσει
Συντ. Μελλ.: θα έχουµε στολίσει

γκρεµίζοµαι
γκρεµιζόµουν
γκρεµίστηκα
θα γκρεµίζοµαι
θα γκρεµιστώ
έχω γκρεµιστεί
είχα γκρεµιστεί
θα έχω γκρεµιστεί

σελ.: 71 / άσκηση 3
• Η µητέρα έβαλε κόκκινη πιπεριά στο φαγητό.
• Ο ∆ηµήτρης έστειλε γράµµα στον αδερφό του
στη Γερµανία.

• Ο γεωργός έσπειρε το χωράφι.
• Ο σκύλος στάθηκε στην άκρη του δρόµου.
• Ο Γιώργος χάρηκε για την επιτυχία του
στους αγώνες.
• Ο Παύλος κάθισε όλη µέρα στο κρεβάτι.
• Η Ελένη έπλυνε τα ρούχα της.

σελ.: 72 / άσκηση 5
Καθώς οδηγώ στην Εθνική Οδό Αθηνών- Πατρών,
καταλαβαίνω πως κάτι δεν πηγαίνει καλά µε το
αυτοκίνητό µου. ∆εν µπορώ να το ελέγξω. Αµέσως,
σταµατώ στο πρώτο πάρκινγκ που βρίσκω. Τότε,
βλέπω πως έχει σκάσει το λάστιχο! Μόνη µου δεν
µπορώ να το αλλάξω, οπότε ζητώ τη βοήθεια ενός
άλλου οδηγού. Ευτυχώς, αλλάζουµε γρήγορα το
λάστιχο και δεν χάνουµε πολλή ώρα. Συνεχίζω το
ταξίδι µου, αλλά µετά από µερικά χιλιόµετρα
µπλέκω σε ένα τροµερό µποτιλιάρισµα, γιατί µόλις
έχει γίνει ένα τροχαίο δυστύχηµα. Μετά από αρκετή
ώρα, η τροχαία καταφέρνει και ανοίγει τον δρόµο.
Με τούτα και µε ΄κείνα, φτάνω στον προορισµό µου
αργά το βράδυ!

σελ.: 71 / άσκηση 4
ανεβαίνω - ανέβηκα
λέω - είπα
δανείζω - δάνεισα
έρχοµαι - ήρθα
µπαίνω - µπήκα
οµορφαίνω - οµόρφυνα
πίνωψ - ήπια
δίνω - έδωσα
παίρνω - πήρα

αθροίζω - άθροισα
πήζω - έπηξα
ακριβαίνω - ακρίβυνα
σβήνω - έσβησα
λύνω - έλυσα
βαραίνω - βάρυνα
τραβάω - τράβηξα
βρίσκω - βρήκα
πηγαίνω - πήγα

σελ.: 73 / άσκηση 6
1:
2:
3:
4:
5:

Η πρώτη ύλη... σε διαδικασία καραρισµού.
Ο καθαρισµός του σιταριού... στην άλεση.
Στο στάδιο της άλεσης... το σιµιγδάλι και το
πίτυρο.
Αφού τελειώσει η άλεση... για συσκευασία
και διάθεση.
Το τελικό προϊόν... αποστολή του στον
πελάτη.

Ενότητα 8

1ο επαναληπτικό Χριστουγέννων

σελ.: 74 / άσκηση 1

σελ.: 74 / άσκηση 2

υπάλληλος, φεγγοβολάω, τρεµοπαίζω, καλωδιακή,
πείνα, ασηµόχαρτο, εντύπωση, µοιρασιά, χειριστής,
γυαλιστερός, φτώχεια, χριστουγεννιάτικο, νηστίσιµο,
πλήκτρο, τύραννος, χαλάρωση, κωµικός, προσωπικός

επιµελής - επιµελέστερος - επιµελέστατος
καλός - καλύτερος - άριστος
βαθιά - βαθύτερα - βαθύτατα
µεγάλος - µεγαλύτερος - µέγιστος
λίγο - λιγότερο - ελάχιστα
απλά - απλούστερα - απλούστατα
πλατύς - πλατύτερος - πλατύτατος

σελ.: 75 / άσκηση 3
Εν.: Ο πατέρας κόβει τη βασιλόπιτα.
Παρ.: Ο πατέρας έκοβε τη βασιλόπιτα.
Αορ.: Ο πατέρας έκοψε τη βασιλόπιτα.
Εξ. Μελλ.: Ο πατέρας θα κόβει τη βασιλόπιτα.
Συν. Μελλ.: Ο πατέρας θα κόψει τη βασιλόπιτα.
Παρακ.: Ο πατέρας έχει κόψει τη βασιλόπιτα.
Υπερσ.: Ο πατέρας είχε κόψει τη βασιλόπιτα.
Συντ. Μελλ.: Ο πατέρας θα έχει κόψει τη βασιλόπιτα.

σελ.: 75 / άσκηση 5
Οριστική

Υποτακτική

Προστακτική

κερδίζω
κερδίζεις
κερδίζει
κερδίζουµε
κερδίζετε
κερδίζουν

να κερδίζω
να κερδίζεις
να κερδίζει
να κερδίζουµε
να κερδίζετε
να κερδίζουν

κέρδιζε
κερδίζετε
-

σελ.: 76 / άσκηση 7
Χριστούγεννα: Χριστός + γέννα
παρακαλώ: παρά + καλώ
αναβοσβήνω: ανάβω + σβήνω
ξενυχτάω: ξε + νύχτα
βασιλόπιτα: Βασίλης + πίτα
τραπεζοµάντιλο: τραπέζι + µαντίλι
πονοκέφαλος: πόνος + κεφάλι
κάτασπρος: κατά + άσπρος
συνάνθρωπος: συν + άνθρωπος
µεταφέρω: µετά + φέρω

σελ.: 75 / άσκηση 4
Εν.: Έξω χιονίζει!
Παρ.: Έξω χιόνιζε!
Αορ.: Έξω χιόνισε!
Εξ. Μελλ.: Έξω θα χιονίζει!
Συν. Μελλ.: Έξω θα χιονίσει!
Παρακ.: Έξω έχει χιονίσει!
Υπερσ.: Έξω είχε χιονίσει!
Συντ. Μελλ.: Έξω θα έχει χιονίσει!

σελ.: 76 / άσκηση 6
το φλουρί, του φλουριού, των φλουριών
η λιχουδιά, της λιχουδιάς, των λιχουδιών
η εκκλησία, της εκκλησίας, των εκκλησιών
το χέρι, του χεριού, των χεριών
το τραγούδι, του τραγουδιού, των τραγουδιών
το αστερι, του αστεριού, των αστεριών
ο ζητιάνος, του ζητιάνου, των ζητιάνων
ο γέρος, του γέρου, των γέρων
το ψωµί, του ψωµιού, των ψωµιών
η ευλογία, της ευλογίας, των ευλογιών
το έθιµο, του εθίµου, των εθίµων
ο αιώνας, του αιώνα, των αιώνων

σελ.: 77 / άσκηση 8
• Όταν θα είναι έτοιµο το δείπνο, θα σας φωνάξω.
(χρονική)
• Ο πατέρας διαβάζει κάθε µέρα εφηµερίδα, γιατί
θέλει να ενηµερώνεται. (αιτιολογική)
• Πρέπει να πέσουµε για ύπνο, επειδή αύριο θα
σηκωθούµε πολύ πρωί. (αιτιολογική)
• Έως ότου έρθουν οι γονείς µας, µπορούµε
να συνεχίσουµε το παιχνίδι. (χρονική)
• ∆εν έφαγε καθόλου µελοµακάρονα, επειδή δεν
του αρέσουν τα γλυκά. (αιτιολογική)
• Προτού φύγεις από το σπίτι, βεβαιώσου
ότι έκλεισες το µάτι της κουζίνας. (χρονική)

Ενότητα 8
σελ.: 77 / άσκηση 9

σελ.: 78 / άσκηση 10

πουθενά – τοπικό
µακριά – τοπικό
οποτεδήποτε – χρονικό
δυνατά – τροπικό
νωρίς – χρονικό
πάντα – χρονικό
σχεδόν – ποσοτικό

(βάζω) βάλτε
(βγάζω) βγάλτε
(προσθέτω) προσθέστε
(ανακατεύω) ανακατέψτε
(αφήνω) αφήστε
(προθερµαίνω) προθερµάνετε
(ανακατεύω) ανακατέψτε
(ανακατεύω) ανακατέψτε
(ενώνω) ενώστε
(ανακατεύω) ανακατέψτε
(πλάθω) πλάστε
(ψήνω) ψήστε
(περιχύνω) περιχύστε
(πασπαλίζω) πασπαλίστε
(αφήνω) αφήστε

2ο επαναληπτικό Χριστουγέννων

σελ.: 79 / άσκηση 1

σελ.: 79 / άσκηση 2

γέννηση, τρυπητός, συλλογίζοµαι, παλικάρι,
εκατοµµύρια, ζητιάνος, υπολογιστής, νηστεύω,
θησαυρός, ψιθυρίζω, δισκέτα, ανυπόµονος,
φωτάκια, τρυφερός, χρυσαφικά, στρατιώτης,
στενοχωρηµένος, ευλογία

Εν.: ∆ιαβάζω χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
Παρ.: ∆ιάβαζα χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
Αορ.: ∆ιάβασα χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
Εξ. Μελλ.: Θα διαβάζω χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
Συνοπτ. Μελλ.: Θα διαβάσω χριστουγεννιάτικες
ιστορίες.
Παρακ.: Έχω διαβάσει χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
Υπερσ.: Είχα διαβάσει χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
Συντ. Μελλ.: Θα έχω διαβάσει χριστουγεννιάτικες
ιστορίες.

σελ.: 80 / άσκηση 3

συνολικός - συνολικά - συνολικότερα - συνολικότατα
καλός - καλά - καλύτερα - άριστα
λαµπρός - λαµπρά - λαµπρότερα - λαµπρότατα
όµορφος - όµορφα - οµορφότερα - οµορφότατα
σελ.: 80 / άσκηση 4
φιλικός - φιλικά - φιλικότερα - φιλικότατα
κατάλληλος - κατάλληλα - καταλληλότερα - καταλληλότατα Εν.: Το φλουρί φέρνει τύχη.
Παρ.: Το φλουρί έφερνε τύχη.
ωραίος - ωραία - ωραιότερα - ωραιότατα
Αορ.: Το φλουρί έφερε τύχη.
βαρύς - βαριά - βαρύτερα - βαρύτατα
Εξ. Μελλ.: Το φλουρί θα φέρνει τύχη.
Συνοπτ. Μελλ.: Το φλουρί θα φέρει τύχη.
Παρακ.: Το φλουρί έχει φέρει τύχη.
σελ.: 81 / άσκηση 5
Υπερσ.: Το φλουρί είχε φέρει τύχη.
Οριστική
Υποτακτική
Προστακτική
Συντ. Μελλ: Το φλουρί θα έχει φέρει τύχη.
έσωσα
να σώσω
έσωσες
να σώσεις
σώσε
έσωσε
να σώσει
σώσαµε
να σώσουµε
σώσατε
να σώσετε
σώστε
έσωσαν
να σώσουν
-

Ενότητα 8
σελ.: 81 / άσκηση 6

σελ.: 82 / Ακροστιχίδα

Ενικός αριθµός
η φύση
η είσοδος
της φύσης/φύσεως της εισόδου
τη φύση
την είσοδο
- φύση
- είσοδε

1. ΛΑΜΠΑΚΙΑ
2. ΕΛΚΗΘΡΟ
3. ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ
4. ΞΩΤΙΚΟ
5. ΚΑΜΠΑΝΕΣ
6. ΚΑΛΤΣΕΣ
7. ΓΚΙ
8. ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ
9. ΤΑΡΑΝ∆ΟΙ
10. ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
11. ΦΑΤΝΗ
12. ΦΛΟΥΡΙ

Πληθυντικός αριθµός
οι φύσεις
οι είσοδοι
των φύσεων
των εισόδων
τις φύσεις
τις εισόδους
- φύσεις
- είσοδοι

Ενότητα 9
Οδηγίες χρήσης καφετιέρας

σελ.: 83 / άσκηση 1

προσεκτικά, επιφάνεια, φίλτρο, ανώτατη, σύρµατα,
εξωτερική, αιχµηρά, εξυπηρετώ, χάλκινα,
αντιλαµβάνοµαι, συµβουλεύοµαι, µεταλλικά,
αφαιρέστε, ποσότητα, ταυτόχρονα, βρύση,
αντικείµενα, ξεχειλίζω

σελ.: 84 / άσκηση 3
γεµίσατε / να γεµίσετε / γεµίστε
αλλάξατε / να αλλάξετε / αλλάξτε
καταστρέψατε / να καταστρέψετε / καταστρέψτε
αφήσατε / να αφήσετε / αφήστε
βρήκατε / να βρείτε / βρείτε
ακολουθήσατε / να ακολουθήσετε / ακολουθήστε
διασκεδάσατε / να διασκεδάσετε / διασκεδάστε
διορθώσατε / να διορθώσετε / διορθώστε
εξετάσατε / να εξετάσετε / εξετάστε
ζητήσατε / να ζητήσετε / ζητήστε
θυµίσατε / να θυµίσετε / θυµίστε
καλέσατε / να καλέσετε / καλέστε
αρχίσατε / να αρχίσετε / αρχίστε
κοιτάξατε / να κοιτάξετε / κοιτάξτε

σελ.: 83 / άσκηση 2
• Μου είπε να φέρω µαζί µου
τον υπολογιστή. οριστική
• Αν βρέξει, κρύψου κάτω από
το υπόστεγο. προστακτική
• Θα περιµένω να έρθει ο Κώστας
από τη δουλειά. υποτακτική
• Πρόσεξε τι θα πεις. προστακτική
• Να προσέχετε, γιατί το έδαφος
γλυστράει. υποτακτική
• Ας λύσουµε τώρα την επόµενη άσκηση. υποτακτική
• Η δασκάλα είπε ότι αύριο θα διδαχθούµε
τους χρονικούς προσδιορισµούς. οριστική

σελ.: 85 / άσκηση 4
Ορ.: διάβασες, ήπιατε
Υποτ.: να διαβάσεις, να πιείτε
Προστ.: διάβασε, πιείτε
Ορ.: πιστέψατε, προτιµήσατε
Υποτ.: να πιστέψετε, να προτιµήσετε
Προστ.: πιστέψτε, προτιµήστε
Ορ.: έσπασες, συµφωνήσατε
Υποτ.: να σπάσεις, να συµφωνήσετε
Προστ.: σπάσε, συµφωνήστε

Ενότητα 9
σελ.: 85 / άσκηση 5
Οριστική
µάθατε
µιλήσατε
διάβασες
µελετώ
νοικιάζουν
ξάπλωσα
παθαίνουν

Υποτακτική
να νικήσεις
να µπεις
να ξοδέψει
να µείνω
να µάθουν
να πάθεις
να ξαπλώσουν

σελ.: 85 / άσκηση 6
Προστακτική
ξεχάστε
νιώστε
οδηγήστε
µπείτε
µιλήστε
ξύπνα
παίξε

σελ.: 86 / άσκηση 7
γνωρίστε, δακρύστε, χαιρέτισε / χαιρέτησε
µιλήστε, ανεβείτε, φιλήστε
κατεβείτε, βρείτε, πιείτε
θεώρησε, χρησιµοποίησε, αγαπήστε
ζητήστε, δανείστε, προτιµήστε
τακτοποίησε, χτυπήστε, ξυπνήστε
ωφέλησε, βαδίστε, δείτε

σελ.: 86 / άσκηση 8
• Σύνδεσε τη συσκευή µε το ρεύµα.
• Κρατάτε πατηµένα τα κουµπιά για λίγα δευτερόλεπτα.
• Καθάρισε τη συσκευή µε ειδικό καθαριστικό.
• Αποσυνδέστε τις συσκευές από τις πρίζες.

Πάµε µια βόλτα στον Γουέµπι;

Ενδεικτικά:

Νιώστε τον πόνο των άλλων και θα γίνετε
καλύτεροι άνθρωποι.
Οδηγήστε µε προσοχή στον δρόµο για το χωριό.
Μπείτε από την πίσω πόρτα του κτηρίου.
Μιλήστε πιο ευγενικά στους µεγαλύτερούς σας.
Ξύπνα επιτέλους!
Παίξε µε τον αδερφό σου παντοµίµα!

σελ.: 87 / άσκηση 9
Να κλείσετε τη συσκευή από τον διακόπτη.
Κλείνουµε τη συσκευή από τον διακόπτη.
Να ρυθµίσετε την ένταση από το µενού.
Ρυθµίζουµε την ένταση από το µενού.
Να στρίψετε στο πρώτο τετράγωνο δεξιά.
Στρίβουµε στο πρώτο τετράγωνο δεξιά.
Να αφήνετε τις τσάντες σας στα ντουλαπάκια.
Αφήνουµε τις τσάντες µας στα ντουλαπάκια.
Να απαντάτε τις ερωτήσεις µε ακρίβεια.
Απαντάµε τις ερωτήσεις µε ακρίβεια.

σελ.: 88 / άσκηση 1

σελ.: 88 / άσκηση 2

εκδηλώσεις, συναρµολογώ, γοητευτικός,
πλοήγηση, πληκτρολογώ, αφιέρωµα, διεύθυνση,
πρωτοβουλία, χαρτοκοπτική, καλωσορίζω,
πετυχηµένος, νηπιαγωγείο, πανέξυπνος, περιοδικό,
εξοικείωση, ασφάλεια, ανεπιφύλακτα,
εγκυκλοπαίδεια

Έπρεπε να πάω στον γιατρό, γιατί είχα πολύ υψηλό
πυρετό. (αιτιολογική)
∆υνάµωσε τη φωνή, όταν ξεκινήσει η εκποµπή.
(χρονική)
∆εν ήρθε σήµερα, επειδή ήταν άρρωστη.
(αιτιολογική)
Κρύφτηκε, γιατί δεν ήθελε να τον βρουν.
(αιτιολογική)
Πρέπει να φύγουµε, πριν έρθουν εκείνοι. (χρονική)
Στείλε µου µήνυµα, όταν είσαι έτοιµος. (χρονική)

σελ.: 89 / άσκηση 3
Με βοήθησε να τελειώσουµε πιο γρήγορα. τελική
Μου ζήτησε να πάω µαζί της! βουλητική
Έτρεξε για να προλάβει το τελευταίο λεωφορείο. τελική
Έπρεπε να τον υπερασπιστείς. βουλητική
Προτιµώ να διαβάζω βιβλία τα βράδια. βουλητική
Μου ζήτησε να της δανείσω τα βιβλία µου. βουλητική
Πάρε µε τηλέφωνο, για να σου πω τη διεύθυνσή του.
τελική
Με φώναξε για να µου πει τα νέα. τελική
Μου απαγόρευσε να µπω σε εκείνο το δωµάτιο. βουλητική
Άνοιξε τις πόρτες να µπει λίγος αέρας. τελική

Ενότητα 9
σελ.: 90 / άσκηση 4

σελ.: 90 / άσκηση 5

Ενδεικτικά:

Ενδεικτικά:

Ο Χρήστος µε προειδοποίησε να φύγω νωρίς από
το πάρτι της Στέλλας.
Η ∆ήµητρα είναι πρόθυµη να εξυπηρετήσει τον
πελάτη.
Σίγουρα αξίζει να πας στο Παρίσι.
Σήµερα θέλω να µείνω µόνη στο σπίτι.
Σου απαγορεύω να ζητήσεις χρήµατα από τους
θείους σου.

Ο Νίκος ήρθε για να µας δει.
∆εν βρήκα κανέναν για να µε πάει στη δουλειά.
Κάθισε µέχρι αργά για να φύγει µαζί µε τον αδερφό
της.
Έτρεχε να προλάβει το τρένο.
Με φώναξε για να µου πει τα νέα.

σελ.: 91 / άσκηση 6

σελ.: 91 / άσκηση 7

• Η Μαίρη άνοιξε την τηλεόραση για να δει µια

ασανσέρ - ανελκυστήρας
σάιτ - ιστοσελίδα
κοµπιούτερ - ηλεκτρονικός υπολογιστής
µπάσκετ - καλαθοσφαίριση
τένις - αντισφαίριση
βόλεϊ - πετοσφαίριση
γκάλοπ - δηµοσκόπηση
ίντερνετ - διαδίκτυο
τηλεκοντρόλ – τηλεχειριστήριο
κόουτς - προπονητής
ρεπόρτερ - δηµοσιογράφος

ξένη ταινία.
• Κάνω συχνά επαναλήψεις για να µην
δυσκολεύοµαι στα διαγωνίσµατα.
• Θα έρθει για να µας ζητήσει να του κάνουµε
κάποια χάρη πάλι.
• Σήκω για να καθίσει ο κύριος που είναι
τραυµατισµένος.

σελ.: 92 / άσκηση 8
γράφω
γυρίζω
δείχνω
ελπίζω
διαβάζω
διασκεδάζω
διδάσκω
δίνω
διορθώνω
ευχαριστώ
διψάω
δουλεύω
αποδίδω
ενοχλώ
ετοιµάζω
επαναλαµβάνω
εξετάζω
εξηγώ

έγραψα
γύρισα
έδειξα
ήλπισα
διάβασα
διασκέδασα
δίδαξα
έδωσα
διόρθωσα
ευχαρίστησα
δίψασα
δούλεψα
απέδωσα
ενόχλησα
ετοίµασα
επανέλαβα
εξέτασα
εξήγησα

να γράψω
να γυρίσω
να δείξω
να ελπίσω
να διαβάσω
να διασκεδάσω
να διδάξω
να δώσω
να διορθώσω
να ευχαριστήσω
να διψάσω
να δουλέψω
να αποδώσω
να ενοχλήσω
να ετοιµάσω
να επαναλάβω
να εξετάσω
να εξηγήσω

γράψε - γράψτε
γύρισε - γυρίστε
δείξε - δείξτε
έλπισε - ελπίστε
διάβασε - διαβάστε
διασκέδασε - διασκεδάστε
δίδαξε - διδάξτε
δώσε - δώστε
διόρθωσε - διορθώστε
ευχαρίστησε – ευχαριστήστε
δίψασε - διψάστε
δούλεψε - δουλέψτε
απόδωσε - αποδώστε
ενόχλησε - ενοχλήστε
ετοίµασε - ετοιµάστε
επανάλαβε - επαναλάβετε
εξέτασε - εξετάστε
εξήγησε - εξηγήστε

Ενότητα 9

Το µηχάνηµα

σελ.: 93 / άσκηση 1
ένστικτο, αναχαιτίζω, δυσαρεστηµένος, φιλύποπτα,
πλατύσκαλο, δυσφήµιση, προσωπάρχης,
λαβύρινθος, ακέραιος, παγωµένος, µετέωρος,
αποφασισµένος, συκοφαντικός, τριγυρισµένος,
δαιδαλώδης, σχισµή, συµβιώνω, θριαµβικά

σελ.: 94 / άσκηση 3
Μου ζήτησε να πάω µαζί του στο νοσοκοµείο.
βουλητική
Έκλεισα ραντεβού για να τον δω. τελική
Αποφάσισα να ξεκινήσω γυµναστήριο. βουλητική
Κάθισα λίγο να ξεκουραστώ. τελική
∆εν µπορώ να ακούω άλλο τα παράπονά σου.
βουλητική
Ήρθα να σε δω για λίγο. τελική

σελ.: 93 / άσκηση 2
να νοικιάζετε, να νοικιάσετε, νοικιάζετε, νοικιάστε
να περπατάτε, να περπατήσετε, περπατάτε, περπατήστε
να προσέχετε, να προσέξετε, προσέχετε, προσέξτε
να ρίχνετε, να ρίξετε, ρίχνετε, ρίξτε
να στρώνετε, να στρώσετε, στρώνετε, στρώστε
να συνεχίζετε, να συνεχίσετε, συνεχίζετε, συνεχίστε
να απλώνετε, να απλώσετε, απλώνετε, απλώστε

σελ.: 94 / άσκηση 4
Επιτρέπεται να καπνίζετε µόνο σε ανοικτούς
χώρους. υποκείµενο
Θέλω µόνο να είστε στην ώρα σας. αντικείµενο
Μπορείς να φέρεις τα ψώνια από το σουπερµάρκετ;
αντικείµενο
Πρέπει να είστε έξω από το σχολείο στις 7:30.
υποκείµενο
Αποφάσισε να µην έρθει στην εκδροµή. αντικείµενο
Πρόκειται να έρθω σπίτι σε λίγο. υποκείµενο
Είναι ανάγκη να συγκεντρώσουµε τρόφιµα για τις
άπορες οικογένειες. υποκείµενο

σελ.: 95 / άσκηση 5

σελ.: 95 / άσκηση 6

• Ο υδραυλικός πληρώθηκε για τις υπηρεσίες του.
• Προσέξτε το κεφάλι σας, γιατί η πόρτα είναι

• Μην φωνάζετε γιατί οι φωνές σας κάνουν

πολύ χαµηλή.
• Εγώ έριξα την πέτρα και έσπασα την τζαµαρία.
• Καθίστε στις θέσεις, γιατί αρχίζει η παράσταση.
• ∆έχτηκε συγχαρητήρια για την κατάκτηση
της πρώτης θέσης.

σελ.: 96 / άσκηση 7
σβησµένος / προσεγµένος / καρφωµένος /
κοµµένος / πληρωµένος / λυγισµένος / βαµµένος /
βυθισµένος / δεσµευµένος / δανεισµένος /
ραµµένος / µαθηµένος / τελειωµένος / απλωµένος

σελ.: 96 / άσκηση 8
αποµακρυσµένες / αγαπηµένα / στολισµένοι /
δυστυχισµένο / καλυµµένα / µαθηµένος / κοµµένος

αντίλαλο στους διαδρόµους.

• Οι δυνάµεις της πυροσβεστικής έσβησαν
την πυρκαγιά.
• Οι αιτήσεις για το επίδοµα θέρµανσης ξεπέρασαν
κάθε προηγούµενο.
• Οι ώρες των παραστάσεων αναγράφονται στην
ιστοσελίδα του θεάτρου.
• Οι δικές σου µέθοδοι ποτέ δεν έφεραν
τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
• Και οι δύο είσοδοι του καταστήµατος βρίσκονται
επί της οδού Ελ. Βενιζέλου.

www.iscool.gr

