Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

ΣΤ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τεύχος Β’

Λύσεις ασκήσεων
για τη

λώσσα

Ενότητα 10

Ενότητα 10

Με λένε Σόνια

Με λένε Σόνια
...συνέχεια...

σελ. 06 | άσκηση 1

σελ. 07 | άσκηση 4

µονοκατοικία, ενοχλητικός,
παρακολούθηση, εφηµερίδες, αγαπηµένο,
γυµνασµένη, ψύχραιµος, συµπεριφορά,
µετριόφρων, πευκοβελόνες, µυστήριος,
αφηρηµένη, σκαρφαλωµένη, µεσοτοιχία,
εξαιρετική, πυροσβεστική, πρωτοσέλιδο,
σειρήνα

Ο καλλιτέχνης ολοκλήρωσε
το έργο του.
Μην τρέχεις γρήγορα!
Ο αδερφός µου πότισε τον
κήπο.
Το γατάκι ήπιε το γάλα του.
Ο Στέλιος έφαγε την τούρτα.
Το µωρό πείνασε.
Η µητέρα ξεκουράζεται.

σελ. 06 | άσκηση 2
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

προλαβαίνουµε
προλαβαίναµε
προλάβαµε
θα προλαβαίνουµε
θα προλάβουµε
έχουµε προλάβει
είχαµε προλάβει
θα έχουµε προλάβει
ετοιµάζονται
ετοιµάζονταν
ετοιµάστηκαν
θα ετοιµάζονται
θα ετοιµαστούν
έχουν ετοιµαστεί
είχαν ετοιµαστεί
θα έχουν ετοιµαστεί

σελ. 07 | άσκηση 3
Ο κηπουρός σκαλίζει τον κήπο.
Η γιαγιά ετοιµάζει το φαγητό.

µεταβατικό
αµετάβατο
µεταβατικό
µεταβατικό
µεταβατικό
αµετάβατο
αµετάβατο

σελ. 08 | άσκηση 5
Ο δάσκαλος έβαλε διαγώνισµα
στους µαθητές του.
Η Μαρία µού ζήτησε ένα στιλό.
Η γιαγιά έστειλε το δέµα στα εγγόνια της.
Ο πατέρας µού ζήτησε να πλύνω το
αυτοκίνητο.
Σου έστειλα το γράµµα.
Η θεία έδωσε σοκολατάκια
στους καλεσµένους της.
Χάρισα στον αδερφό µου µια µπάλα
ποδοσφαίρου.
Μας έδειξε τα καινούρια του βιβλία.

Πήρες το µήνυµά µου;
Τη γιορτή οργάνωσε ο πολιτιστικός

Η δασκάλα µάς µοίρασε τις προσκλήσεις.

σύλλογος.
Χθες το βράδυ ανάψαµε το τζάκι.
Μάζεψε τα πράγµατά σου.
Είδα µία πεταλούδα στο δωµάτιό µου

συνέχεια...

συνέχεια...

Ενότητα 10

Ενότητα 10

Με λένε Σόνια
...συνέχεια.

Δρόµο παίρνω… δρόµο αφήνω!

σελ. 09 | άσκηση 6

σελ. 11 | άσκηση 1

Ο δρόµος φαίνεται άδειος.
Ο κ. Παπαπέτρου είναι πρόεδρος του
συλλόγου.
Ο Πάνος είναι ποδοσφαιριστής.
Η Ελένη φαίνεται άρρωστη.
Ο κύριος ∆ηµητριάδης εκλέχτηκε
δήµαρχος.
Η µητέρα µου διορίστηκε γραµµατέας στο
υπουργείο.
Το διπλανό χωριό λέγεται Λίµνη.
Ο συµµαθητής µου θεωρείται πολύ
έξυπνος.

ζηλεύω, νοσοκοµείο, µοτοσικλέτα,
συνοφρυωµένος, ανακατωτά, δυστύχηµα,
ενθουσιασµός, υπεύθυνος, διασταύρωση,
γειτονιά, κυκλοφορία, δυσάρεστα,
συντετριµµένος, φιλοτιµήθηκα, δηµοσιογράφοι,
προτεραιότητα, παρκαρισµένος, κυλάω

σελ. 09 | άσκηση 7
Συνδετικά

φαίνοµαι
θεωρούµαι
γίνοµαι
διορίζοµαι
ονοµάζοµαι
εκλέγοµαι

Αµετάβατα

ξεκουράζοµαι
ανατέλλω
πεινάω
τρέχω
κοιµάµαι
λιποθυµώ

Μεταβατικά

κρεµάω
δίνω
αγοράζω
φτιάχνω
ετοιµάζω
τραβάω

σελ. 11 | άσκηση 2
Με φώναξε να έρθω σπίτι.
Φερ΄ το γρήγορα πίσω!
Εγώ είµαι ο δάσκαλος της Μαίρης.
Τις βλέπω να έρχονται µε το αυτοκίνητο.
Εσύ ήξερες τι είχε γίνει;
Εµείς δεν γνωρίζουµε τίποτα για το θέµα.
Αυτοί θα πάνε διακοπές στη Θεσσαλονίκη.
Τους ζήτησα µια χάρη
Εσένα έψαχνε όλο το απόγευµα!
Μπορείς να το επιστρέψεις όποτε εσύ θες.

σελ. 12 | άσκηση 3

σελ. 10 | άσκηση 8
Οι µαθητές διοργάνωσαν την
παράσταση.

2

Ο γιατρός εφηµερεύει.

1

Ο Χρήστος είπε τα νέα σε όλα τα
παιδιά.

3

Αυτό το µονοπάτι θεωρείται
επικίνδυνο.

4

Η δασκάλα θύµωσε.
Η µαµά τούς έδωσε το τηλέφωνό της.

1

Το στράτευµα οπισθοχώρησε.

1

Ο σκύλος φαίνεται άρρωστος.

4

Έλαβε ο µπαµπάς το δέµα;

2

Ο αδερφός µου έδωσε στη µαµά ένα
δώρο.

3

3

συνέχεια...

Αυτός είναι ο ληστής που έπιασε η αστυνοµία.
Το γήπεδο, το οποίο έφτιαξε ο δήµος, είναι
πολύ ωραίο!
Φόρα όποιο παντελόνι θέλεις.
Ο Χρήστος είναι ο µαθητής ο οποίος πήρε την
πρώτη θέση στον διαγωνισµό.
Έφαγε ό,τι βρήκε µπροστά του.
∆ιάλεξε όσα του άρεσαν.
Θα έρθω ό,τι ώρα σχολάσω από τη δουλειά.

σελ. 12 | άσκηση 4
∆εν µε πήρε κανείς τηλέφωνο.
Κάποια στιγµή θα πάω στην Άνδρο.
Η Λιάνα έκανε µερικά ψώνια στα µαγαζιά.
Να µπείτε στο λεωφορείο καθένας µε τη σειρά
του.
∆εν χρειάζεται να κάνεις τίποτα παραπάνω
Μου ζήτησε να έρθω άλλη µέρα, γιατί δεν είχε
χρόνο.
Μερικοί συµµαθητές µου δεν ήρθαν στο µάθηµα.
Έφαγα κάµποσα γλυκά σήµερα.

συνέχεια...

Ενότητα 10

Δρόµο παίρνω… δρόµο αφήνω!
...συνέχεια...

σελ. 13 | άσκηση 5

Ενότητα 10

Δρόµο παίρνω… δρόµο αφήνω!
...συνέχεια.

σελ. 14 | άσκηση 8

Αυτό το λεωφορείο πηγαίνει στο
αεροδρόµιο.
Ποια είναι εκείνη η κοπέλα;
Αυτές τις ηµέρες δεν είµαι πολύ καλά.
Τίνος είναι το βιβλίο αυτό;
Τι είναι τούτο;
Εκείνο το καλοκαίρι πήγαµε στην Κύθνο.
Πέρασαν τόσες µέρες από τότε που τον
συνάντησα…

σελ. 13 | άσκηση 6
Το αυτοκίνητό µου έχει 120 ίππους.
Η δική µου τσάντα χωράει πολλά βιβλία.
Ο Αντώνης διάβασε τα µηνύµατά του.
Θα πάω θέατρο µε τους συµµαθητές µου.
∆εν συζητάω τα δικά µου προβλήµατα µε
ξένους.
Θα έρθω µε το δικό µου αυτοκίνητο.
Πού είναι το κασκόλ µου;

σελ. 14 | άσκηση 7
Τι ώρα πρέπει να είµαστε στο αεροδρόµιο;
Πόσες φορές έχεις πάει στη Θεσσαλονίκη;
Ποιος είναι ο ξάδερφος της Χριστίνας;
Τίνος είναι αυτό το µπουφάν;
Ποιος χάλασε τον υπολογιστή;
Πόσα χρήµατα πρέπει να δώσουµε για το
εισιτήριο;
Ποιανού είναι αυτό το σκυλάκι;

συνέχεια...

προσωπικές

εσένα
εγώ
εσάς

αναφορικές

όποιος
που
όσος
δεικτικές

τέτοιες
τούτο
εκείνο

κτητικές

δικές τους
δικές µας
δικός σου

σελ. 15 | άσκηση 9
Αντώνυµο

ίδιος
αναβάθµιση
γνώση
αγορά
άδικος
επίθεση
άδειος
φίλος
αρνητικός
οριζόντια
νόµιµος

σελ. 15 | άσκηση 10
Συνώνυµο

ίδιος
γενναίος
ηρεµία
κρυφός
στεναχώρια
γράµµα
επιδιορθώνω
πετυχαίνω
οργή
πιστεύω
γνώµη

αόριστες

άλλος
µερικές
κάµποση
ερωτηµατικές

ποιανού
πόση
τι

Ενότητα 10

Οικιακές… παγίδες για παιδιά

σελ. 16 | άσκηση 1

σελ. 16 | άσκηση 2
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

Οικιακές… παγίδες για παιδιά
...συνέχεια...

σελ. 17 | άσκηση 4

ατυχήµατα, εξωτερικά, κοµοδίνο,
σύγκρουση, υποστηρίζω, πάτωµα,
περισσότερα, στατιστικά, απορρυπαντικά,
πρόληψη, τραυµατισµός, ξαπλωµένος,
αναπληρωτής, επικίνδυνος, ηλικιακό,
αναδεικνύοµαι, ασφάλεια, αιτία

Ενεστ.

Ενότητα 10

εισάγουν
εισήγαν
εισήγαγαν
θα εισάγουν
θα εισαγάγουν
έχουν εισαγάγει
είχαν εισαγάγει
θα έχουν εισαγάγει

λαµβάνω

άγω

εισαγωγή
προαγωγή
απαγωγή
διαγωγή
εισακτέος
απαγωγέας

παραλαµβάνω
παράληψη
κατάληψη
επανάληψη
προλαµβάνω
καταλαµβάνω

βαίνω

συµβαίνω
διαβαίνω
επιβαίνω
επιβάτης
διαβάτης
κατάβαση

σελ. 18 | άσκηση 5
ως το πανεπιστήµιο
στο γήπεδο
στην είσοδο
σπίτι

παραλαµβάνω
παραλάµβανα
παρέλαβα
θα παραλαµβάνω
θα παραλάβω
έχω παραλάβει
είχα παραλάβει
θα έχω παραλάβει

όπου θέλεις
γύρω γύρω
από το τραπέζι
έξω
από το σχολείο

σελ. 17 | άσκηση 3
συνέβη
επενέβη
ελήφθη
αντελήφθη
απήγαγε
συνέλαβε
εισήχθησαν

συνέχεια...

συνέχεια...

Ενότητα 10

Οικιακές… παγίδες για παιδιά
...συνέχεια...

Ενότητα 10

Οικιακές… παγίδες για παιδιά
...συνέχεια.

σελ. 18 | άσκηση 6

σελ. 19 | άσκηση 8

Το πρωί

Πριν ξηµερώσει, πρέπει να έχουµε ξυπνήσει και να έχουµε ξεκινήσει το ταξίδι για
το χωριό.
Τα µωρά µεγαλώνουν µέρα µε τη µέρα.
Ήρθες πολύ νωρίς. ∆εν πρόλαβα να ετοιµάσω το µεσηµεριανό!
Μην βγεις έξω χωρίς την οµπρέλα! Ψιχαλίζει από το πρωί.
Να κοιτάζεις δεξιά και αριστερά πριν διασχίσεις τον δρόµο.
Όταν µπορέσω, θα περάσω από το σπίτι
να σου αφήσω τα κλειδιά.
Το παλτό είναι αρίστης ποιότητας, ραµµένο στην Ιταλία.

Στο µέλλον
πριν
από δύο ώρες
Σε λίγες ηµέρες
νωρίς
Όταν φτάσεις στο Λονδίνο
σε λίγα λεπτά

σελ. 19 | άσκηση 7

σελ. 20 | άσκηση 9

Επισκεφθήκαµε τον θείο στο χωριό το
προηγούµενο Σάββατο.
Ταξιδέψαµε µε το αυτοκίνητο στην
Καλαµάτα για λίγες ηµέρες.
Θα ακούσουµε µουσική στο υπνοδωµάτιό
µου αύριο.

δεκαέξι
αφετέρου
τέλος πάντων
καλησπέρα
καθετί
εντάξει
υπόψη
δεκατέσσερα

σελ. 20 | άσκηση 10
παραπάνω
Οποιαδήποτε
κατευθείαν
επικεφαλής
δεκατέσσερα
Αφενός - αφετέρου

συνέχεια...

οτιδήποτε
επιτέλους
µολονότι
οποιοσδήποτε
αφενός
εξάλλου
επιτόπου
επικεφαλής

Ενότητα 11

Ώρες µε τη µητέρα µου

Ενότητα 11

Ώρες µε τη µητέρα µου
...συνέχεια.

σελ. 21 | άσκηση 1

σελ. 23 | άσκηση 4

ξεχωριστή, πραγµατοποιήθηκαν, κορµοστασιά,
αρµύρα, αριστουργήµατα, λογοτεχνικά,
χειροτεχνήµατα, παντρεύτηκα, φυτρώνουν,
ακρωτήρι, µοσχοβολούσαν, καλλιτεχνικές,
σκαρφαλώνω, βιβλιοπωλείο, πλατεία

του Μαραθώνα: τον τόπο
του καλοκαιριού: τον χρόνο
χορού: τον σκοπό
της νίκης: την αιτία
τσιµέντου: το περιεχόµενο
500 µέτρων: τη µέτρηση χώρου
των πολιτών: ένα σύνολο που διαιρείται
Χίου: µια ιδιότητα, ένα χαρακτηριστικό

σελ. 21 | άσκηση 2
Το µαγαζί του πατέρα µου είναι σχετικά
καινούριο.
Τα χρώµατα του ουράνιου τόξου είναι
φανταστικά.
Πολλά φίδια της ερήµου είναι δηλητηριώδη.
Όταν ήταν πιο νέος, εργαζόταν σε µια
αποθήκη ξυλείας.
Την ώρα του µεσηµεριανού ύπνου δεν
κάνουµε φασαρία στο σπίτι.
Σας έδωσε εξηγήσεις για το ατύχηµα;
Το φόρεµα της Μαρίας ήταν πολύ όµορφο!
Τα ποτήρια του νερού είναι στο πάνω
ντουλάπι.
Ο αέρας του βουνού σε κάνει άλλον
άνθρωπο!
Η ναυµαχία της Σαλαµίνας έγινε το 480
π.Χ.

σελ. 22 | άσκηση 3
Γενική: του Συµπληρώνει: φωνάζει
Γενική: του Μάριου Συµπληρώνει: Ο
αδερφός
Γενική: τού Συµπληρώνει: έδωσε
Γενική: µου Συµπληρώνει: δάνεισε
Γενική: της γειτονιάς Συµπληρώνει: τα
µαγαζιά
Γενική: του Μάριου Συµπληρώνει: έδωσα
Γενική: του σπιτιού Συµπληρώνει: ένα
αντικλείδι

συνέχεια...

σελ. 24 | άσκηση 5
τόλµη - θάρρος
οργή - θυµός
αβέβαιος - αµφίβολος
κέρδος - όφελος
διαλέγω - ξεχωρίζω
κατανοώ - καταλαβαίνω
επιµονή - πείσµα
αυθεντικός - γνήσιος
αναγκαίος - απαραίτητος

σελ. 24 | άσκηση 6
Αντώνυµο

αγενής
κακόπιστος
προσθέτω
άµεσος
άνοδος
σηµαντικός
χειµερινός
ακίνδυνος
έναρξη

σελ. 25 | άσκηση 7
Προσωπική εργασία

Ενότητα 11

Πρέπει να φανώ γενναίος

Ενότητα 11

σελ. 26 | άσκηση 1

σελ. 27 | άσκηση 4

περίεργη, απότοµα, συζητούσα,
πολυθρόνα, ετοιµάζω, γενναίος,
αγαπηµένος, χοροπηδάω,
στενοχωρηµένος, γκριµάτσα, υποσχέθηκε,
καθισµένη, συµπεριφέροµαι, καθαρίζω,
κατασκήνωση, καταπληκτικές, λογικός,
ηλικία

Όταν
και
που / γιατί
Όµως
και
Όταν
και

σελ. 26 | άσκηση 2

σελ. 28 | άσκηση 5

Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

Πρέπει να φανώ γενναίος
...συνέχεια...

Ο Γιώργος µάζεψε το δωµάτιό του και
έπλυνε τα ρούχα.
παρατακτική

ξαφνιάζεται
ξαφνιαζόταν
ξαφνιάστηκε
θα ξαφνιάζεται
θα ξαφνιαστεί
έχει ξαφνιαστεί
είχε ξαφνιαστεί
θα είχε ξαφνιαστεί

∆εν αγόρασε το παιχνίδι, γιατί δεν είχε
χρήµατα.
υποτακτική
Θα έρθεις εσύ ή να έρθω εγώ;
παρατακτική
Ο Αντώνης διάβασε τα µαθήµατά του και
κοιµήθηκε νωρίς.
παρατακτική

επιµένω
επέµενα
επέµεινα
θα επιµένω
θα επιµείνω
έχω επιµείνει
είχα επιµείνει
θα έχω επιµείνει

Ο Παναγιώτης έπαιξε καλά, αλλά έχασε
τον αγώνα.
παρατακτική
Μου υποσχέθηκες ότι θα έρθεις µαζί µου
στη γιορτή.
υποτακτική
Μόλις επιστρέψεις σπίτι, τηλεφώνησέ µου.
υποτακτική

σελ. 27 | άσκηση 3
Ο Νικόλας σηκώθηκε, πλύθηκε, ντύθηκε,
έφαγε το πρωινό του.

∆εν είχε διαβάσει πολύ, όµως έγραψε
αρκετά καλά.
παρατακτική

Η µαµά ξεσκόνισε, σκούπισε,
σφουγγάρισε, σιδέρωσε τα ρούχα.

Καθόταν στο παγκάκι και περίµενε τη φίλη
της.
παρατακτική
Ήταν τόσο γκρινιάρης, που κανένας δεν
τον άντεχε.
υποτακτική
Μη φωνάζεις, γιατί πονάει το κεφάλι µου.
υποτακτική

συνέχεια...

συνέχεια...

Ενότητα 11

Πρέπει να φανώ γενναίος
...συνέχεια.

Ενότητα 11

Πρέπει να φανώ γενναίος
...συνέχεια.

σελ. 30 | άσκηση 7

σελ. 29 | άσκηση 6
ώστε να βρει καλές θέσεις.
συµπερασµατική
γιατί τον είδε ξαφνικά µπροστά του
αιτιολογική
για να προλάβεις τα µαγαζιά
τελική
Αν τηρήσεις τη συµφωνία µας
υποθετική
γιατί ήταν κουρασµένος
αιτιολογική
αν και µε στεναχώρησε η συµπεριφορά
σου
εναντιωµατική
ώστε να προλάβει το τρένο
συµπερασµατική
Όταν τελειώσεις το διάβασµα
χρονική
Μόλις πάρω τις εξετάσεις
χρονική

συνέχεια...

Ακυρώσαµε την εκδροµή, αφού
αύριο θα βρέξει.

Υ

Έγραφε και έσβηνε και έγραφε και
έσβηνε…

Π

Θα βγούµε για περίπατο, όταν
σταµατήσει η βροχή.

Υ

Ο ήλιος έλαµψε, φώτισε την
πλάση όλη.

Α

∆ιάβασα πολύ, αλλά δεν έγραψα
καλά στο διαγώνισµα.

Π

Πάρε ένα κοµµάτι για να δοκιµάσεις.

Υ

Λυπάµαι που σε στενοχώρησα…

Υ

Πήγαινε σπίτι και κλείδωσε την
πόρτα.

Π

Οµολόγησε ότι είναι ο υπεύθυνος
του ατυχήµατος.

Υ

Άνοιξε την πόρτα ή κλείσε το
κλιµατιστικό.

Π

Τον πλησίασε και του ψιθύρισε κάτι
στο αυτί.

Π

Στο πάρτι χορέψαµε, τραγουδήσαµε,
φάγαµε, περάσαµε πολύ ωραία!

Α

Ενότητα 11

Μια οικογένεια ανάµεσα στις άλλες

Ενότητα 11

Μια οικογένεια ανάµεσα στις άλλες
...συνέχεια...

σελ. 31 | άσκηση 1

σελ. 33 | άσκηση 4

διαφορετικές, παράδειγµα, πυρηνική,
διευρυµένη, υιοθετηµένος, ασυνήθιστο,
µετανιώνω, συνοικία, µητρόπολη,
οικογένεια, συνηθισµένη, ενδιαφέρουσα,
ποικιλία, διαζύγιο, ταιριάζουν,
ανταγωνιστής, παιδαγωγικός, σηµαντικό

Όχι µόνο δεν άκουσε τη γνώµη τους αλλά
και τους ζήτησε να φύγουν.
Το σπίτι της είναι όχι µόνο µοντέρνο αλλά
και διαµπερές.
Η φωτογραφική µηχανή όχι µόνο έχει
πολύ καλή ανάλυση αλλά είναι και σε τιµήευκαιρία.
Είναι καλός όχι µόνο στα αθλήµατα αλλά
και στο σχολείο.

σελ. 31 | άσκηση 2
Αν και δεν τον γνωρίζω, φαίνεται πολύ
συµπαθητικός άνθρωπος.
Η ζωγραφιά του ήταν πολύ όµορφη, αλλά δεν
πήρε κάποιο βραβείο στον διαγωνισµό.
Έφτασα πού νωρίς, ωστόσο δεν βρήκα
κανέναν στην αίθουσα.
Ακόµα κι αν βρέξει, εµείς θα πάµε την εκδροµή
µας.
Παρ’ όλο που πήγαµε σουπερµάρκετ χθες,
σήµερα το ψυγείο είναι άδειο!
Πέρασα από το σπίτι της, όµως δεν ήταν εκεί.
Μολονότι τα συµπτώµατα της γρίπης έχουν
υποχωρήσει, θα παραµείνω και σήµερα στο
σπίτι.

σελ. 32 | άσκηση 3
Με είδε, όµως δεν µου µίλησε.
Παρ’ όλο που λυπήθηκε πολύ, δεν είπε
τίποτα.
Αν και είναι φίλοι, δεν συναντιούνται
συχνά.
Η παράσταση ξεκίνησε, αν και η
πρωταγωνίστρια έλειπε.
∆εν τον συµπαθώ, αλλά θα συνεργαστώ
µαζί του.
Αποφάσισε να τους δεχτεί, αν και δεν είχε
καθόλου χρόνο.
Παρ’ όλο που µεγάλωσε στο εξωτερικό,
µιλάει άπταιστα ελληνικά.

συνέχεια...

σελ. 33 | άσκηση 5
γωνιακός
πεδίο
χορός
ιός
χορεύω

σελ. 33 | άσκηση 6
Εργάζεται σε µια αποθήκη τροφίµων έξω
από την πόλη.
περιεχόµενο
Το κατάστηµα του πατέρα µου είναι
κοντά στην πλατεία.
σε ποιον ανήκει κάτι
Φόρεσε τα ρούχα της δουλειάς, πήρε τα
κλειδιά του και έφυγε.
σκοπός
Έσκισε µια σελίδα του περιοδικού για να
γράψει ένα τηλέφωνο.
ένα σύνολο που διαιρείται
Αγόρασε από το κρεοπωλείο κρέας δέκα
κιλών.
τη µέτρηση ποσού
Την περίοδο του Μεσοπολέµου η
οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας ήταν
πολύ άσχηµη.
τον χρόνο
Πρόκειται να χιονίσει σε πολλές περιοχές
της Βορείου Ελλάδος.
τον τόπο

συνέχεια...

Ενότητα 11

Μια οικογένεια ανάµεσα στις άλλες
...συνέχεια...

Ενότητα 11

Μια οικογένεια ανάµεσα στις άλλες
...συνέχεια.

σελ. 35 | άσκηση 9

σελ. 34 | άσκηση 7
∆εν ήθελε να τσακωθεί και έφυγε.

Π

Μαζέψαµε το τραπέζι, πλύναµε τα
πιάτα, στρώσαµε το τραπεζοµάντιλο.

Α

Πήγαµε στον γιατρό, για να µας
γράψει τη συνταγή.

Υ

Ακυρώσαµε την εκδροµή, αφού η
συµµετοχή δεν ήταν µεγάλη.

Υ

Υπερσ.

∆ιάβαζε και διάβαζε και διάβαζε
χωρίς σταµατηµό.

Π

Ενεστ.

Θα ξεκινήσουµε απ’ το σπίτι, όταν
σταµατήσει η βροχή.

Υ

Λόγω της καταιγίδας πληµµύρισε το
υπόγειο, φούσκωσαν τα πατώµατα,
καταστράφηκαν τα έπιπλα.

Α

Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Συντ. Μελ.

Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

σελ. 35 | άσκηση 8
Όλοι τον συµπαθούν, γιατί είναι
ειλικρινής.
Προτού φύγεις απ’ το σπίτι, έλεγξε
τον θερµοσίφωνα.
Αν και δε µου αρέσουν τα κέικ, θα
φάω ένα κοµµάτι απ’ το δικό σου.
Μόλις άνοιξε την πόρτα, είδε έναν
άγνωστο άνδρα µπροστά του.
Μου είπε πως η δασκάλα δε θα έρθει
σήµερα.
Ορκίζοµαι ότι δεν το έκανα εγώ!
Άνοιξε την πόρτα, για να µπει
καθαρός αέρας.
∆εν υπέγραψε τη συµφωνία, διότι οι
όροι δεν τον συνέφεραν.

συνέχεια...

ζούµε
ζούσαµε
ζήσαµε
θα ζούµε
θα ζήσουµε
έχουµε ζήσει
είχαµε ζήσει
θα έχουµε ζήσει
συνηθίζει
συνήθιζε
συνήθισε
θα συνηθίζει
θα συνηθίσει
έχει συνηθίσει
είχε συνηθίσει
θα έχει συνηθίσει

Ενότητα 13

Συνέντευξη µε τον κύριο Μανόλη
- Συνέντευξη µε τον Αντώνη

Ενότητα 13

Συνέντευξη µε τον κύριο Μανόλη
- Συνέντευξη µε τον Αντώνη
...συνέχεια...

σελ. 36 | άσκηση 1

σελ. 38 | άσκηση 4

µοναδική, µυλωνάδες, κτήµατα,
πηγαινοέφερναν, γεωτρύπανο,
απαγορευτικά, γυµνάσιο, χορευτικός,
τουρισµός, πανεπιστήµιο, στρατιωτικός,
χασάπηδες, µεροκάµατο, γυµναστήριο,
εµπορεύµατα, προετοιµαζόµαστε,
επάγγελµα, λεωφορείο, σύλλογος,
παραµικρό, πηγάδι

Η δασκάλα µάς είπε: «Γράψτε την άποψή
σας για την οικονοµική κρίση».
Ο πατέρας µε ρώτησε: «Πώς τελείωσες
τόσο σύντοµα τα µαθήµατά σου;»
Ο Πέτρος µού είπε: «Φέρε µου ένα
παγωτό σοκολάτα».
Η Αλίκη λέει: «∆ε θα προλάβω να φτάσω
στην ώρα µου στον σταθµό των
λεωφορείων».
Η µαµά µε ρώτησε: «Έχεις δει πουθενά τα
κλειδιά µου;»

σελ. 36 | άσκηση 2
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

συµβάλλει
συνέβαλλε
συνέβαλε
θα συµβάλλει
θα συµβάλει
έχει συµβάλει
είχε συµβάλει
θα έχει συµβάλει

σελ. 39 | άσκηση 5
Με ρώτησε αν θα φάµε έξω απόψε.
Πλάγιος
Ο δηµοσιογράφος ρώτησε ποια είναι η
άποψή του.
Πλάγιος
Τον παρακάλεσε να του δανείσει το παλτό
του.
Πλάγιος

καταφέρνει
κατάφερνε
κατάφερε
θα καταφέρνει
θα καταφέρει
έχει καταφέρει
είχε καταφέρει
θα έχει καταφέρει

Ήµουν σίγουρος ότι δε θα καταφέρει
τίποτα.
Ευθύς
Τι ώρα θα γυρίσεις;
Ευθύς
Μου ζήτησε να τον βοηθήσω µε την
εργασία του.
Πλάγιος

σελ. 37 | άσκηση 3
Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται
µέχρι τις 15 Ιουλίου.
Ο διευθυντής µάς είπε ότι πρέπει όλοι να
έχουµε παραδώσει τις εργασίες µας µέχρι
το τέλος της εβδοµάδας.
Ο Αντώνης µε ρώτησε πότε θα φύγω για
διακοπές.
Ο Χρήστος παρατήρησε πως η Κατερίνα
πρέπει να έβαψε τα µαλλιά της.

συνέχεια...

Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού, παρακαλώ.
Ευθύς

συνέχεια...

Ενότητα 13
σελ. 39 | άσκηση 6

Συνέντευξη µε τον κύριο Μανόλη
- Συνέντευξη µε τον Αντώνη
...συνέχεια.

Του ζήτησα δανεικά γιατί δεν είχα λεφτά
επάνω µου.
Ο Νίκος διάβασε πολύ, έγραψε καλά,
αρίστευσε.
Πήγαινε και περίµενέ µε έξω από το
σχολείο.
Αν δεν µπορείς να λύσεις την άσκηση,
ρώτα τον δάσκαλο.

σελ. 40 | άσκηση 7
Προσωπική εργασία

Ενότητα 13

Επιστήµη µε άρωµα γυναίκας

σελ. 41 | άσκηση 1
εξοπλισµός, επιστήµονες, ικανότητες,
διευθύντρια, εργαστήριο, αινίγµατα, Τυνησία,
περίπτωση, προκαταλήψεις, προσωπικότητα,
τιµήθηκε, αραβικού, τελειοµανής,
ανεξαρτησία, καθηγήτρια, συµπολίτες,
σύµπαν, υποτροφία, ρύπανση, πανάκριβος,
πανανθρώπινος

σελ. 41 | άσκηση 2
• ράφτης;
• ναυτικός;
• ταχυδρόµος;
• µυλωνάς;
• µάγειρας;
• κουρέας;
• καθηγητής;

Είµαι πανί µε πανί.
Ο καλός ο καπετάνιος
στη φουρτούνα φαίνεται.
Βουλωµένο γράµµα
διαβάζει.
Ο καλός ο µύλος όλα τα
αλέθει.
Βράζει στο ζουµί του.
Πλήρωσε τα µαλλιά της
κεφαλής του.
Ανεπίδεκτος µαθήσεως.

σελ. 42 | άσκηση 3
Ενικός
αριθµός

αρσενικό

ο ενδιαφέρων
του ενδιαφέροντος
τον ενδιαφέροντα
θηλυκό

η ενδιαφέρουσα
της ενδιαφέρουσας
την ενδιαφέρουσα
ουδέτερο

το ενδιαφέρον
του ενδιαφέροντος
το ενδιαφέρον

Πληθυντ.
αριθµός

αρσενικό

οι ενδιαφέροντες
των ενδιαφερόντων
τους ενδιαφέροντες
θηλυκό

οι ενδιαφέρουσες
των ενδιαφερουσών
τις ενδιαφέρουσες
ουδέτερο

τα ενδιαφέροντα
των ενδιαφερόντων
τα ενδιαφέροντα

συνέχεια...

Ενότητα 13

Επιστήµη µε άρωµα γυναίκας
...συνέχεια...

Πληθυντ.
αριθµός

αρσενικό

ο ευθύς
του ευθέος
τον ευθύ
-ευθύ

αρσενικό

οι ευθείς
των ευθέων
τους ευθείς
-ευθείς

θηλυκό

η ευθεία
της ευθείας
την ευθεία
-ευθεία

θηλυκό

οι ευθείες
των ευθειών
τις ευθείες
-ευθείες
ουδέτερο

ουδέτερο

το ευθύ
του ευθέος
το ευθύ
-ευθύ

Επιστήµη µε άρωµα γυναίκας
...συνέχεια.

σελ. 43 | άσκηση 6

σελ. 42 | άσκηση 4
Ενικός
αριθµός

Ενότητα 13

τα ευθέα
των ευθέων
τα ευθέα
-ευθέα

σελ. 43 | άσκηση 5
οι δριµείς χειµώνες
της ευθείας γραµµής

ευρέος
ταχείας
παρόντα
ενδιαφέρουσες
οξεία
ευρείας
δριµύ
επείγοντα

σελ. 44 | άσκηση 7
εφηµερεύον
δευτερεύουσες
οξύς
µέλλουσα
υπάρχουσες
φλέγον
επείγοντα
αλλόφρονες
ευθείες
ευρέος
οξείες, αµβλείες

σελ. 45 | άσκηση 8

τους µέλλοντες γαµπρούς
της υπάρχουσας κατάστασης

Χτύπησε το κουδούνι και άνοιξα την
πόρτα. Είδα έναν άντρα που µε καληµέρισε
και µου είπε ότι ονοµάζεται ∆ηµήτρης, ότι
είναι ο καινούργιος γείτονας και ότι
µετακόµισε την προηγούµενη µέρα στον
πρώτο όροφο. Τον καλωσόρισα στην
πολυκατοικία και του είπα ότι ονοµάζοµαι
Αναστασία. Εκείνος µου ζήτησε συγγνώµη
για την ενόχληση και µε ρώτησε εάν θα
µπορούσα να του δανείσω ένα κατσαβίδι
γιατί προσπαθούσε να συνδέσει τον
πολυέλαιο στο σαλόνι. Εγώ του είπα
ευχαρίστως και του ζήτησα να περιµένει
ένα λεπτό για να κοιτάξω στην
εργαλειοθήκη.

οι βραδείς ρυθµοί
της αµβλείας γωνίας
οι οξείες γωνίες
το φλέγον ζήτηµα
οι δευτερεύουσες προτάσεις
ο θρασύς άνθρωπος
τους παρόντες µαθητές
την επείγουσα κλήση

συνέχεια...

Ενότητα 13

Ενότητα 13

«Η ιπτάµενη σκάφη»

σελ. 48 | άσκηση 5

σελ. 46 | άσκηση 1
συναρπαστικά, σηµάδεψαν, σφυγµός,
πληροφορήθηκα, κατατροπώνω,
µεταφορικό, εξαντλήθηκε, ανησυχείς,
τροφοδοσία, επέτειος, συντήρηση,
διευθυντής, γεγονότα, ανεξαρτησία,
ανταπόκριση, απελευθέρωση, εισιτήριο,
αεροδυναµική, ανεµιστήρας, διαχείριση,
εφηµερίδα, κήρυξαν, δηµιουργικότητα,
εξαντληθούν

σελ. 46 | άσκηση 2

φρουτένιος
φρουτάκι
φρουτοσαλάτα
φρουτιέρα
φρουτόκρεµα
φρουτοχυµός

«Η ιπτάµενη σκάφη»
...συνέχεια...

αεράκι
αεροδυναµικός
αερικό
αεροπλάνο
αερολιµένας
αεροδρόµιο

η
η
η
η
η
η
η
η
η
η
η
η
η

πρωτεύουσα
βραχεία
µέλλουσα
ευθεία
εποπτεύουσα
οξεία
υπάρχουσα
ταχεία
δευτερεύουσα
θρασεία
φλέγουσα
ευρεία
επείγουσα

πρωτεύον
βραχύ
µέλλον
ευθύ
εποπτεύον
οξύ
υπάρχον
ταχύ
δευτερεύον
θρασύ
φλέγον
ευρύ
επείγον

σελ. 48 | άσκηση 6
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.

σελ. 47 | άσκηση 3

Εξακ. Μελ.

Ο ξάδερφός µου µε ρώτησε εάν θέλω να
έρθω κινηµατογράφο.
Η Κωνσταντίνα είπε ότι θα πάει για
ιππασία το άλλο Σαββατοκύριακο.
Ο Αντώνης µού είπε να µην ξεχάσω να
πάρω µαζί µου το διαβατήριό µου.

Παρακ.

σελ. 47 | άσκηση 4

Εξακ. Μελ.

Ο δήµαρχος ανακοίνωσε: «Αύριο θα
ξεκινήσουν οι εορταστικές εκδηλώσεις».
Με ρώτησε: «Τι θες να σπουδάσεις µετά
το σχολείο;»
Τον ρώτησα: «Πότε θα επιστρέψεις στα
µαθήµατα;»

Παρακ.

Συν. Μελ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Συν. Μελ.

συνέχεια...

το
το
το
το
το
το
το
το
το
το
το
το
το

Υπερσ.
Συντ. Μελ.

παραχωρώ
παραχωρούσα
παραχώρησα
θα παραχωρώ
θα παραχωρήσω
έχω παραχωρήσει
είχα παραχωρήσει
θα έχω παραχωρήσει
πληροφορείσαι
πληροφορούσουν
πληροφορήθηκες
θα πληροφορείσαι
θα πληροφορηθείς
έχεις πληροφορηθεί
είχες πληροφορηθεί
θα έχεις πληροφορηθεί

συνέχεια...

Ενότητα 13

Ενότητα 14

«Η ιπτάµενη σκάφη»
...συνέχεια.

Επαναληπτικό Πάσχα

σελ. 49 | άσκηση 7

σελ. 51 | άσκηση 1

Η Αλεπού και τα Σταφύλια

ανάµνηση, πήλινος, αγκάθινο, ξεφάντωµα,
καλωσορίζω, κλειδιά, λυχνάρι,
µισοσκότεινο, συνήθεια, αρµονία,
εκκλησιαστικός, κλωνάρι, νοικοκυριό,
περίφηµο, κατόρθωµα, ανάγνωσµα,
σωπαίνω, πανδαιµόνιο

Μια αλεπού πεινασµένη είδε πάνω σ' ένα
δέντρο πλεγµένη µια κληµαταριά γεµάτη
χοντρόρωγα, κατακίτρινα σταφύλια.
Τα ζήλεψε και πολύ επιθυµούσε να τα
δοκιµάσει, µα πώς ν' ανεβεί; Οι αλεπούδες
δεν είναι γατιά, να πιάνονται µε τα νύχια τους
και ν' ανεβαίνουν όπου τους αρέσει. Ωστόσο,
δοκίµασε κάµποσες φορές.
Πιάστηκε από ‘δω, πιάστηκε από ‘κει, τίποτα
δεν κατάφερνε. Καθότανε µόνο κάτω, σήκωνε
τα µάτια της στα σταφύλια, τα κοίταζε καλά
καλά κι ο καηµός τους την έτρωγε. Στα
τελευταία, κι όταν βεβαιώθηκε ότι δε θα
µπορέσει να τα φτάσει, απελπισµένη, για να
παρηγορηθεί, κορόιδεψε η ίδια τον εαυτό της:
- ∆ε βαριέσαι, δεν πειράζει, ας πάµε
παρακάτω... Εξάλλου αυτά δεν τρώγονται.
Αγίνωτα είναι ακόµη... Τα σταφύλια,
ακούγοντάς τη, µοιάζανε να την ειρωνεύονται,
να την περιγελούν.
- Ακούς εκεί... Είµαστε, λέει, αγίνωτα!... Εµείς,
κυρά αλεπού, αγίνωτα δεν είµαστε. Γλυκά σαν
το µέλι είµαστε. Μα αφού δε µας φτάνεις, τι
να πεις... µας λες αγίνωτα, για να ξεγελάσεις
την ανηµποριά σου!...

σελ. 50 | άσκηση 8
Προσωπική εργασία

συνέχεια...

σελ. 51 | άσκηση 2
η
η
η
η
η
η
η
η
η
η
η
η
η

επιλαχούσα
τραχεία
µέλλουσα
ευθεία
παρούσα
δριµεία
απούσα
ευρεία
πρωτεύουσα
θρασεία
φλέγουσα
οξεία
ενδιαφέρουσα

το
το
το
το
το
το
το
το
το
το
το
το
το

επιλαχόν
τραχύ
µέλλον
ευθύ
παρόν
δριµύ
απόν
ευρύ
πρωτεύον
θρασύ
φλέγον
οξύ
ενδιαφέρον

σελ. 52 | άσκηση 3
Ο δάσκαλος µάς είπε: «Γράψτε µια έκθεση
µε θέµα το περιβάλλον και παρουσιάστε τη
στην τάξη».
Ο Πέτρος είπε ότι δεν θέλει να φάει
πρωινό.
Η Ελένη σκέφτηκε ότι δεν έγραψε τη
σωστή απάντηση.
Ο δάσκαλος µε ρώτησε: «Πώς έλυσες το
πρόβληµα των µαθηµατικών;»
Αναρωτηθήκαµε εάν θα προλάβουµε το
τελευταίο δροµολόγιο του Μετρό.

συνέχεια...

Ενότητα 14

Ενότητα 14

Επαναληπτικό Πάσχα
...συνέχεια...

Επαναληπτικό Πάσχα
...συνέχεια.

σελ. 54 | άσκηση 6

σελ. 53 | άσκηση 4
Παρ’ όλο που δεν έχω τελειώσει το διάβασµα,
θα έρθω µαζί σου στα µαγαζιά.
εναντιωµατική
Ήταν τόσο ωραίο το πάρτι, που όλοι θα το
θυµούνται.
συµπερασµατική
Αν µπορέσει ο πατέρας µου, θα µε φέρει µε το
αυτοκίνητο.
υποθετική
Λέει τόσα ψέµατα, ώστε κανείς δεν τον
εµπιστεύεται πια.
συµπερασµατική
Οι γονείς µου κάνουν οικονοµίες, για να
αγοράσουν καινούριο σπίτι.
τελική
Ο Γιώργος θα έρθει, όταν τελειώσει το µάθηµα.
χρονική
Αν και είναι έξυπνος, δεν καταλαβαίνει πάντα
αυτό που του λέµε.
εναντιωµατική
Μόλις άρχισε η βροχή, µπήκαµε στο
κοντινότερο µαγαζί.
χρονική
Θα φύγω νωρίς από τη δουλειά, για να πάω στη
συνάντηση γονέων και κηδεµόνων του
σχολείου
χρονική

σελ. 55 | άσκηση 7

σελ. 54 | άσκηση 5

Συν. Μελ.

Ο αδερφός µου αγόρασε έναν πίνακα
ζωγραφικής.
Υ: Ο αδερφός µου Ρ: αγόρασε
Α: έναν πίνακα ζωγραφικής
Η παρέα ήταν καλή.
Υ: Η παρέα Ρ: ήταν Κ: καλή
Κανείς δεν έλυσε τα προβλήµατα
µαθηµατικών.
Υ: Κάνεις Ρ: δεν έλυσε
Α: τα προβλήµατα των µαθηµατικών
Το παντελόνι φαίνεται πολύ µακρύ.
Υ: Το παντελόνι Ρ: φαίνεται
Κ: πολύ µακρύ
Ο δήµος ασφαλτόστρωσε τους δρόµους.
Υ: Ο δήµος Ρ: ασφαλτόστρωσε
Α: τους δρόµους

συνέχεια...

Μου έδειξε τις ζωγραφιές του.
Η γιαγιά χάρισε στη Μαρία ένα κασκόλ.
∆άνεισα στον αδερφό µου λίγα χρήµατα.
Η µαµά έστειλε στον θείο µου ένα δέµα.
Είπα της Ελένης τα νέα.
Μου ζήτησε λίγη ζάχαρη για τον καφέ του.
Αυτή η καθηγήτρια σας διδάσκει Ιστορία;

Μαγείρεψα κοτόπουλο µε πατάτες χθες το
απόγευµα στην κουζίνα της γιαγιάς µου.
Θα έρθω µαζί σου αύριο στον κινηµατογράφο.
Περιµέναµε επί δύο ώρες στον σταθµό
του τρένου.

σελ. 55 | άσκηση 7
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

σηκώνοµαι
σηκωνόµουν
σηκώθηκα
θα σηκώνοµαι
θα σηκωθώ
έχω σηκωθεί
είχα σηκωθεί
θα έχω σηκωθεί
καλωσορίζω
καλωσόριζα
καλωσόρισα
θα καλωσορίζω
θα καλωσορίσω
έχω καλωσορίσει
είχα καλωσορίσει
θα έχω καλωσορίσει

Ενότητα 15

Ποια ταινία να διαλέξουµε;

Ενότητα 15

Ποια ταινία να διαλέξουµε;
...συνέχεια...

σελ. 56 | άσκηση 1

σελ. 57 | άσκηση 4

καλλιτεχνικός, συµπεριφέροµαι,
επαγγελµατικός, χωρισµός, απότοµος,
ηθοποιός, προετοιµασία,
διεύθυνση,συνηθισµένος,προσεδάφιση,
ταξίδι, πραγµατοποιώ, κινηµατογράφος,
χαρακτήρας, σκηνοθεσία

Θα ακούσω µε πολύ ενδιαφέρον τι έχεις
να µου πεις.
επίθετο
Θύµωσε πολύ και δεν του µιλούσε για
µέρες.
επίρρηµα
Πολλές πόλεις της Ευρώπης υπέστησαν
ζηµιές από την κακοκαιρία.
επίθετο
Μόλις το έµαθε, ήρθε στο σπίτι πολύ
γρήγορα.
επίρρηµα
Θέλαµε να επισκεφθούµε το µουσείο,
αλλά είχε πολύ κόσµο.
επίθετο
Μην τρως τόσο πολύ, γιατί θα σε πονέσει
η κοιλιά σου.
επίρρηµα
Τις τελευταίες µέρες έχει πολύ κρύο.
επίθετο

σελ. 56 | άσκηση 2
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

αποχωρίζοµαι
αποχωριζόµουν
αποχωρίστηκα
θα αποχωρίζοµαι
θα αποχωριστώ
έχω αποχωριστεί
είχα αποχωριστεί
θα έχω αποχωριστεί
ξεπερνάς
ξεπερνούσες
ξεπέρασες
θα ξεπερνάς
θα ξεπεράσεις
έχεις ξεπεράσει
είχες ξεπεράσει
θα έχεις ξεπεράσει

σελ. 58 | άσκηση 5

σελ. 57 | άσκηση 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

παιδεία
τιµωρία
πληροφόρηση
ενθαρρύνω
τόλµη
προφταίνω
παρατάω
αυθεντικότητα
ξεπερνώ
κωµικός

-

µόρφωση
ποινή
ενηµέρωση
εµψυχώνω
θάρρος
προλαβαίνω
εγκαταλείπω
γνησιότητα
υπερβαίνω
αστείος

συνέχεια...

Τα πολλά παγωτά δεν κάνουν καλό.
Έχουµε επισκεφτεί το ζωολογικό πάρκο
πολλές φορές και πάντα περνάµε πολύ
ωραία.
Η Ελένη είναι πολύ καλή µαθήτρια και
πολύ καλή αθλήτρια του στίβου.
Ο Σπύρος έβαλε πολλή µαγιονέζα και πολύ
τυρί στο τοστ.
Ο Μιχάλης δεν είχε πολλή όρεξη χτες το
βράδυ.
Μη βάζεις πολλή ζάχαρη στο γλυκό, γιατί
δε θα βγει καλό.
Η ιδέα του Τάκη ήταν πολύ έξυπνη και όλα
τα παιδιά συµφώνησαν.
Το µαγαζί αυτό πουλάει πολλών ειδών
πινέλα και χρώµατα ζωγραφικής.
Πολλές φορές ξεχνάω τι θέλω να πω.
Κοιµήθηκα πολύ και τώρα νιώθω
ξεκούραστος.
Αγοράσαµε µια πολύ ψηλή βιβλιοθήκη για
το γραφείο µου.
Μου αρέσουν πολύ τα αµύγδαλα!

συνέχεια...

Ενότητα 15

Ποια ταινία να διαλέξουµε;
...συνέχεια...

Ενότητα 15

Μια σχολική παράσταση στο δάσος

σελ. 59 | άσκηση 6

σελ. 61 | άσκηση 1

ακριβές
µεγαλοφυές
ευπαθείς
αµµώδεις
ογκώδη
αγενή
δασώδους
συνεχείς
θυελλωδών
πολυτελές
καταρρακτώδους

σκηνικά, ζωγραφισµένες, ρυθµική,
ραπτοµηχανές, κατσαρωµένα, χιτώνας,
ασηµένια, ενοίκιο, κατάλληλα, είδηση,
πυροτέχνηµα, κοµµώτρια, µεταξωτός,
στολισµένο, ανυποµονώ

σελ. 60 | άσκηση 7

Είναι σαν τη µέρα µε τη νύχτα.
Είναι τελείως διαφορετικοί.

Τα θηριώδη οικοδοµήµατα ασχηµίζουν τις
πόλεις.
Οι αδυναµίες τους είναι εµφανείς.
Ο δηµοφιλής ηθοποιός έδωσε συνέντευξη.
Είναι συνεπείς επαγγελµατίες.
Ο διαγωνισµός έγινε µε διαφανή διαδικασία.

∆εν σηκώνει µύγα στο σπαθί του.
∆εν ανέχεται καµία αντίρρηση ή κριτική.

σελ. 60 | άσκηση 8
Ο Αµαζόνιος ποταµός είναι ένας από τους
µεγαλύτερους ποταµούς της Γης.
Η εκλεγµένη δήµαρχος της πόλης µίλησε
στους πολίτες.
Θέλω να αγοράσω ένα αγωνιστικό
αυτοκίνητο.
Ποια είναι αυτή η στενοχωρηµένη κοπέλα;
Άνοιξε την πόρτα και µπήκε στο
ηλιόλουστο δωµάτιο.
Ο γιατρός κρατούσε µια µαύρη γυαλιστερή
τσάντα.
Η οργισµένη πωλήτρια έβαλε τις φωνές.

σελ. 61 | άσκηση 2
Του µίλησε έξω από τα δόντια.
Του µίλησε καθαρά, χωρίς περιστροφές.
∆εν ξέρω τι µαγειρεύουν.
∆εν ξέρω τι ετοιµάζουν.

Γύρισε µε άδεια χέρια.
Γύρισε χωρίς να πετύχει τον σκοπό του,
άπρακτος.
Τα βρήκα σκούρα.
Συνάντησα δυσκολίες.
Το πήρα επάνω µου.
Καµαρώνω (χωρίς να το αξίζω).

σελ. 62 | άσκηση 3
Είναι κατασκευασµένο από πολύ σκληρό
υλικό.
Μου µίλησε µε σκληρή γλώσσα.
Αγόρασε ένα καινούργιο κολιέ µε διαµάντια.
Είναι πολύ τυχερός γιατί παίρνει γυναίκα
µε χαρακτήρα- διαµάντι.
Έκοψα µερικά λουλούδια από τον κήπο.
Από την απάντηση που µου έδωσε κατάλαβα ότι κόβει το µυαλό του.

συνέχεια...

Ενότητα 15

Μια σχολική παράσταση στο δάσος
...συνέχεια...

Ενότητα 15

Μια σχολική παράσταση στο δάσος
...συνέχεια...

σελ. 62 | άσκηση 3... συνέχεια

σελ. 64 | άσκηση 6

Ο πίνακας του δωµατίου µου είναι στραβός.
∆εν άκουσε τις συµβουλές µας γιατί είναι
στραβό κεφάλι.

Μόλις οι ηθοποιοί βγήκαν στη σκηνή, οι
θεατές άρχισαν να χειροκροτούν.
Ενώ έκανα µια εργασία στον υπολογιστή,
έγινε διακοπή ρεύµατος.
Αφού τελειώσω το σχολείο, θα σπουδάσω
στο εξωτερικό.
Καθώς περπατούσα, σκόνταψα σε ένα
πλακάκι του πεζοδροµίου και έπεσα.

Μου αρέσουν περισσότερο τα ώριµα
φρούτα.
Παρά τη µικρή του ηλικία, η σκέψη του είναι
αρκετά ώριµη.

σελ. 65 | άσκηση 7

σελ. 63 | άσκηση 4
όπως η χελώνα
σαν το κρεµµύδι
σαν πούπουλο
όπως ο σκύλος µε τη γάτα
σαν κυπαρίσσι
σαν αγάλµατα
σαν µέλι
σαν το κοράκι

σελ. 63 | άσκηση 5
Έκοψε το δάχτυλό του µε το µαχαίρι.
Έχει λιώσει απ’ το κλάµα.
Κρέµασε το παλτό του στην κρεµάστρα.
Κόψε δρόµο µέσα από το µονοπάτι.
Η βιβλιοθήκη ξεχειλίζει από βιβλία.
Το παγωτό έλιωσε από τη ζέστη.
Έπεσε από τα σύννεφα, όταν άκουσε
τα νέα.
Κρέµονταν από τα χείλη του δασκάλου τους.
Ο καφές ξεχείλισε από το φλιτζάνι.
Έπεσε από έναν βράχο.

Κ
Μ
Κ
Μ
Μ
Κ
Μ
Μ
Κ
Κ

συνέχεια...

Χθες ήµουν πολύ άρρωστη.
Έβαλε τις φωνές, µόλις έµαθε τα νέα.
Το πρωί θα έχω επιστρέψει.
Θα τα πούµε αργότερα.
Θα έρθουµε αύριο το βράδυ.
Πιστεύω πως θα τα ξαναπούµε σύντοµα.
Η συνάντηση πρέπει να γίνει αύριο.
Πιστεύω πως θα έχω τελειώσει τις δουλειές µου ως την επόµενη εβδοµάδα.
Από το πρωί ψάχνω να βρω τα γυαλιά µου.
Καθώς οδηγούσε, τράκαρε µε ένα φορτηγό.

σελ. 65 | άσκηση 8
Ήταν τόσο όµορφη σαν ζωγραφιά!
Σαν πέσει η νύχτα, ακούγονται τα
τζιτζίκια.
Η Κατερίνα κολυµπάει σαν
δελφίνι.
Σαν έρθει εκείνη η µέρα, πρέπει να
είµαστε προετοιµασµένοι για κάθε
ενδεχόµενο.
Φοβήθηκε τόσο πολύ που έτρεµε
σαν το ψάρι.
Σαν µπήκε στο σπίτι, ένιωσα
µεγάλη ανακούφιση.

Π
Χ
Π
Χ

Π
Χ

Ενότητα 16

Το άγαλµα που κρύωνε

σελ. 66 | άσκηση 1

Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

στέκοµαι
στεκόµουν
στάθηκα
θα στέκοµαι
θα σταθώ
έχω σταθεί
είχα σταθεί
θα έχω σταθεί

ελήφθη
παρενέβη
εξήχθη
συνελήφθη
επενέβη

αναδεικνυόµαστε
αναδεικνύεστε
αναδεικνύονται

αναβλήθηκα
αναβλήθηκες
αναβλήθηκε /
ανεβλήθη
αναβληθήκαµε
αναβληθήκατε
αναβλήθηκαν/
ανεβλήθησαν

ελήφθησαν
παρενέβησαν
εξήχθησαν
συνελήφθησαν
επενέβησαν

σελ. 68 | άσκηση 5
εισήχθησαν
αναδείχτηκαν
υπερέβη
έχει καταβληθεί
έλαβαν

σελ. 66 | άσκηση 3
αναδεικνύοµαι
αναδεικνύεσαι
αναδεικνύεται

αναβάλλοµαι
αναβάλλεσαι
αναβάλλεται

Οριστική Αορίστου

σελ. 67 | άσκηση 4

εξηγείς
εξηγούσες
εξήγησες
θα εξηγείς
θα εξηγήσεις
έχεις εξηγήσει
είχες εξηγήσει
θα έχεις εξηγήσει

Οριστική Ενεστώτα

Οριστική Ενεστώτα

αναβαλλόµαστε
αναβάλλεστε
αναβάλλονται

σελ. 66 | άσκηση 2
Παρατ.

Το άγαλµα που κρύωνε
...συνέχεια...

σελ. 66 | άσκηση 3...συνέχεια

µαρµάρινο, νοσταλγώ, καθαρίστρια, άγγιγµα, λήθαργος, όνειρο, περήφανος, απορηµένος, τρισευτυχισµένο, πρόσφυγας,
νυχτοφύλακας, πανσέληνος, υποκλίνοµαι,
µισοσκόταδο, τυλιγµένος, αµίλητος, γλύπτης, µουσείο

Ενεστ.

Ενότητα 16

Οριστική Αορίστου

αναδείχθηκα
αναδείχθηκες
αναδείχθηκε/
ανεδείχθη
αναδειχθήκαµε
αναδειχθήκατε
αναδείχθηκαν/
ανεδείχθησαν

συνέχεια...

συνέχεια...

Ενότητα 16

Ενότητα 16

Το άγαλµα που κρύωνε
...συνέχεια.

σελ. 68 | άσκηση 6
Το κρουαζιερόπλοιο έδεσε στο λιµάνι
του Πειραιά.
Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις
Ανώτατες Σχολές.
Τα έργα τέχνης εκτίθενται στην Εθνική
Πινακοθήκη.
Ο ∆ηµήτρης κατηγορήθηκε για το σπάσιµο της πόρτας.
Ο παγκοσµίου φήµης µαέστρος θα δώσει
συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο Μουσικής.
Η έναρξη των εκδηλώσεων προγραµµατίστηκε για τις 9 το βράδυ.
Η Παναγιώτα κέρδισε τον διαγωνισµό
τραγουδιού του σχολείου της.
Η συναυλία οργανώθηκε από την πολιτιστική οµάδα του ∆ήµου.
Ξένοι επενδυτές αγόρασαν τις µετοχές της
εταιρείας.

Μουσείο Αφής

σελ. 71 | άσκηση 1
Ε
Π
Π
Π
Ε
Π
Ε
Π
Ε

σελ. 69 | άσκηση 7
Τα διαγωνίσµατα διορθώθηκαν από τον καθηγητή.
Ο λογαριασµός του ρεύµατος πληρώθηκε από τη
Χριστίνα.
Η απόφαση υπογράφτηκε από τον διευθυντή.
Οι µαθητές διδάσκονται Αγγλικά από τον κύριο Παπά.
Ο Κώστας θεωρείται από πολλούς ο πιο ικανός
παίκτης της οµάδας.
Ανεπανόρθωτες βλάβες προκαλούνται από το κάπνισµα.
Οι ένοικοι απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες.

προφανώς, κάλλιστα, διαφάνειες,
σκεπτικό, συνειδητοποιώ, αντίληψη,
ευαισθητοποίηση, γλυπτική, δαγκωµένος,
µουσειακός, οποιοδήποτε, ξενάγηση,
επιφυλάσσω, επισηµαίνω, τυφλότητα,
διευκρινίζω, ψηλαφίζω, κυλικείο

σελ. 71 | άσκηση 2
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

αισθανόµαστε
αισθανόµασταν
αισθανθήκαµε
θα αισθανόµαστε
θα αισθανθούµε
έχουµε αισθανθεί
είχαµε αισθανθεί
θα έχουµε αισθανθεί
καλύπτονται
καλύπτονταν
καλύφθηκαν
θα καλύπτονται
θα καλυφθούν
έχουν καλυφθεί
είχαν καλυφθεί
θα έχουν καλυφθεί

σελ. 72 | άσκηση 3
Ενεστ.
Παρατ.

σελ. 70 | άσκηση 8

Αόρ.

Ο Θοδωρής πέταξε τα σκουπίδια στον κάδο.
Το πλήθος αποθέωσε την εθνική οµάδα ποδοσφαίρου.
Η οµοσπονδία αποφάσισε τη διακοπή του πρωταθλήµατος.
Η χθεσινή παράσταση ενθουσίασε τους θεατές.
Η καταιγίδα κατέστρεψε τις καλλιέργειες.
Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ικανοποίησαν την
καθηγήτρια.

Συν. Μελ.

Εξακ. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

εισάγεται
εισαγόταν
εισήχθη
θα εισάγεται
θα εισαχθεί
έχει εισαχθεί
είχε εισαχθεί
θα έχει εισαχθεί

συνέχεια...

Ενότητα 16

Ενότητα 16

Μουσείο Αφής
...συνέχεια...

σελ. 72 | άσκηση 3...συνέχεια.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

Μουσείο Αφής
...συνέχεια.

σελ. 73 | άσκηση 5...συνέχεια.

λαµβάνεται
λαµβανόταν
ελήφθη
θα λαµβάνεται
θα ληφθεί
έχει ληφθεί
είχε ληφθεί
θα έχει ληφθεί

Ενικός Αριθµός

η ανάγλυφη γραφή
της ανάγλυφης γραφής
την ανάγλυφη γραφή
-ανάγλυφη γραφή
Πληθυντικός Αριθµός

οι ανάγλυφες γραφές
των ανάγλυφων γραφών
τις ανάγλυφες γραφές
-ανάγλυφες γραφές

σελ. 72 | άσκηση 4
εξαγωγή
σύλληψη
επέµβαση
παραγωγή
ανάβαση
λήψη

σελ. 74 | άσκηση 6
Τον 19ο αιώνα ιδρύθηκε από τον δήµο το
Λαογραφικό Μουσείο της πόλης µας, από
το οποίο ο επισκέπτης καθοδηγείται σε µία
γνωριµία µε την τοπική ιστορία. Το Μουσείο στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο,
στο οποίο περιλαµβάνεται µια µεγάλη
συλλογή λαογραφικών εκθεµάτων.
Επίσης, εκπαιδευτικές και επιστηµονικές
δραστηριότητες φιλοξενούνται στους
χώρους του. Μια αίθουσα διαλέξεων µε
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή έχει
διαµορφωθεί από το Μουσείο. ∆ιατίθεται,
ακόµη, µια µικρή βιβλιοθήκη µε βιβλία
ιστορικού και λαογραφικού περιεχοµένου,
η οποία εµπλουτίζεται συνεχώς από τους
υπεύθυνους του Μουσείου. Το Μουσείο
εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισµού.

σελ. 73 | άσκηση 5
Ενικός Αριθµός

το αρχαιολογικό µουσείο
του αρχαιολογικού µουσείου
το αρχαιολογικό µουσείο
-αρχαιολογικό µουσείο
Πληθυντικός Αριθµός

τα αρχαιολογικά µουσεία
των αρχαιολογικών µουσείων
τα αρχαιολογικά µουσεία
-αρχαιολογικά µουσεία

σελ. 75 | άσκηση 7
Προσωπική εργασία

συνέχεια...

Ενότητα 16

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Ενότητα 16

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
...συνέχεια...

σελ. 76 | άσκηση 1

σελ. 77 | άσκηση 4

υποδέχοµαι, δραστηριότητα, παρατηρώ,
βιοµηχανία, ικανοποιώ, πειραµατίζοµαι,
λειτουργία, συµµετοχή, συνεργασία,
ανανεωµένος, δυνατότητα, συσκευασία,
ανακύκλωση, εξερεύνηση, κλίµακα,
συλλέκτης, πρωτότυπος, αίσθηση

∆ε θα πας στην εκδροµή, γιατί δίνεις εξετάσεις
στα Αγγλικά σε µία εβδοµάδα.
Πρέπει να καθαρίσεις το σπίτι, επειδή θα έρθουν
καλεσµένοι το βράδυ.
Φόρεσε το αδιάβροχο, γιατί βρέχει έξω.
Μου έδωσε χρήµατα, αφού είχα τα γενέθλιά µου
εχθές.
∆ε θα βγεις έξω, επειδή είναι πολύ αργά.

σελ. 76 | άσκηση 2

σελ. 78 | άσκηση 5

Ενικός Αριθµός

ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
του ηλεκτρονικού υπολογιστή
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
-ηλεκτρονικέ υπολογιστή

Τους είπα να φύγουµε, γιατί ήταν πολύ αργά.
Καλύτερα να µην πάει σχολείο, αφού είναι
άρρωστος.
∆εν θα µπορέσει να έρθει στο πάρτι, διότι
δουλεύει ως αργά.
Αφού ο καιρός ήταν πολύ καλός, απολαύσαµε
την εκδροµή.
Επειδή ήµουν κακοδιάθετος, δεν πήγα µαζί
τους σινεµά.
Ενηµερώθηκα για όλες τις εκδηλώσεις, επειδή
επισκέφθηκα την ιστοσελίδα τους.
Οι φίλαθλοι απογοητεύτηκαν, γιατί η οµάδα
τους αποκλείστηκε από το πρωτάθληµα.

Πληθυντικός Αριθµός

οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
των ηλεκτρονικών υπολογιστών
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
-ηλεκτρονικοί υπολογιστές

σελ. 77 | άσκηση 3
∆εν µπορεί να σε πάρει τηλέφωνο, επειδή
δεν λειτουργεί το κινητό του.
∆εν πέτυχε το γλυκό, µιας και δεν το
ψήσαµε όση ώρα έπρεπε.
∆εν έπαιξε ποδόσφαιρο, γιατί δεν φορούσε αθλητικά παπούτσια.
Ήταν πολύ χαρούµενος, καθώς έµαθε ότι
κέρδισε στον διαγωνισµό δηµιουργικής
γραφής.

συνέχεια...

σελ. 79 | άσκηση 6
Το Μουσείο της πόλης µας διοργανώνει
εκπληκτικές ξεναγήσεις.
Ο Υπουργός Πολιτισµού έκανε τα εγκαίνια
του πολιτιστικού κέντρου της πρωτεύουσας.
∆εν είναι αυθεντικό αυτό το αγαλµατίδιο.
Κάθε χρόνο πολλοί τουρίστες επισκέπτονται την Αθήνα.
Η ξενάγηση στο µουσείο κράτησε 3 ώρες.
Πολύ ταλαιπωρηµένοι φαίνονταν οι ταξιδιώτες.
Τις κουρτίνες στο σαλόνι τις κρέµασε η
µαµά.
Ο Ανδρέας δεν ήρθε στο σχολείο σήµερα.

συνέχεια...

Ενότητα 16

Ενότητα 17

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
...συνέχεια.

Σκέψεις ενός παιδιού
για τον πόλεµο

σελ. 79 | άσκηση 7

σελ. 81 | άσκηση 1

Ο ∆ηµήτρης έβγαλε το πορτοφόλι από την
τσέπη.
Βοηθάει τις φτωχές οικογένειες του
χωριού.
Ο Μάνος είναι πάντα δίκαιος.
Ο Αλέξανδρος ονοµάστηκε Μέγας.
∆ιάβασε το κείµενό µου και διόρθωσε τα
λάθη.
Ο Γιώργος θεωρείται ο καλύτερος
ποδοσφαιριστής.
Ο ∆ιαµαντής πλένει τα ρούχα του.
Οι µαθητές φαίνονταν πολύ κουρασµένοι
από την εκδροµή.
Ο Γιάννης έµοιαζε θυµωµένος.
Ο σεφ παρουσίασε τα νέα πιάτα του
εστιατορίου.

ηµερολόγιο, λυσσοµανάει, µυστηριώδεις,
τροµερές, παραµορφωµένα, κατεστραµµένα,
διαθέσιµη, ένστικτο, παγιδευµένος,
ωριµάζω, κρύβοµαι, πυροβολισµοί,
εκρήξεις, ανθρωπότητα, πυρωµένος,
ειρηνικά, δισεκατοµµύρια, υπεύθυνοι,
γκρεµίζεται, νοικοκυρά, στέρηση

σελ. 81 | άσκηση 2
αντιγράφω, ανθυγιεινός,
ανθυπαστυνόµος
απαγγελία, απογραφή, απόλυση
µεταφορά, µετεκπαίδευση, µεθαύριο
επιλέγω, επιβαρύνω, εφαρµόζω
συγγραφέας, συµµετοχή,
συνεργασία

σελ. 80 | άσκηση 9
είναι, υπήρξε, θεωρείται, έχει γίνει,
φαίνεται, διορίστηκε, φαίνεται, εκλέχτηκε,
φαινόταν

σελ. 82 | άσκηση 3

σελ. 80 | άσκηση 9

∆ευτέρα.

Ο Στέλιος φώναξε την αδερφή του,
για να της δώσει τα ψώνια.

Μ

Ο οδηγός του φορτηγού
τραυµατίστηκε ελαφρά.

Α

Ο διευθυντής ανακοίνωσε τα ονόµατα Μ
των παιδιών.
Η πόρτα έκλεισε απότοµα από τον
αέρα.

Α

Ο αδερφός µου αποκοιµήθηκε στον
καναπέ.

Α

Ο δάσκαλος καληµέρισε τους µαθητές Μ
του.

Πρόκειται να φύγουµε για διακοπές τη
Ενδέχεται να πάµε στον κινηµατογράφο
σήµερα το βράδυ.
Φαίνεται πως δε θα ξαναγυρίσει.
Ακούγεται πως θα αυξηθούν οι τιµές στα
είδη πρώτης ανάγκης.
Πρέπει να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις
σου.
Πρέπει να µε ακούσεις οπωσδήποτε.
∆εν πρόκειται να σε εµπιστευτώ ξανά.
Απαγορεύεται να παρκάρετε σ’ αυτόν τον
δρόµο.

συνέχεια...

Ενότητα 17

Σκέψεις ενός παιδιού
για τον πόλεµο...συνέχεια...

Ενότητα 17

Σκέψεις ενός παιδιού
για τον πόλεµο...συνέχεια...

σελ. 82 | άσκηση 4

σελ. 84 | άσκηση 7

Είναι ανάγκη να επισκεφτούµε τον γιατρό
αµέσως.
Είναι ώρα να αγοράσουµε ένα καινούργιο
αυτοκίνητο.
Είναι σίγουρο ότι θα χάσουµε το λεωφορείο
για την Πάτρα.
Είναι άδικο να υπάρχουν άνθρωποι χωρίς
φαγητό και στέγη.

∆ιαβάζει όλη µέρα, για να δώσει τις
εξετάσεις Γερµανικών.

Τ

Έχει τόσο πολλή δουλειά, που δεν
προλαβαίνει να ξεκουραστεί.

Α

σελ. 83 | άσκηση 5
Ο Πέτρος ήρθε για να µας φέρει την
αλληλογραφία µας.
Του έδωσα κάποια χρήµατα για να πληρώσει
τον λογαριασµό του ρεύµατος.
Έφυγε νωρίς για να προλάβει τα µαγαζιά
ανοιχτά.
Έτρεχε για να προλάβει το λεωφορείο.
Μου τηλεφώνησε για να µου πει τα ευχάριστα
νέα.
Ανέβαλε το ραντεβού για να πάει στο σχολείο
του παιδιού του.

σελ. 83 | άσκηση 6
Ήταν τόσο θυµωµένος που δεν ήξερε τι
έκανε.
∆εν τρώει ποτέ λαχανικά µε αποτέλεσµα να
αντιµετωπίζει πρόβληµα υγείας.
Η Μαίρη είναι τόσο γκρινιάρα που κανείς
δεν την ανέχεται.
Κοιµήθηκα τόσο πολύ που δεν κατάλαβα
την επιστροφή του πατέρα µου.
∆ουλεύει τόσο πολύ ώστε δεν έχει
καθόλου ελεύθερο χρόνο.

συνέχεια...

∆εν έφαγε τίποτα το πρωί, για να κάνει Τ
τις εξετάσεις αίµατος.
Είναι τόσο γρήγορος, ώστε έκανε τα
100 µέτρα σε 10 δευτερόλεπτα.

Α

Η Μαρίνα στάθηκε κάτω από το
υπόστεγο, για να µη βραχεί.

T

Μιλάει πολύ σιγά, ώστε ακούγεται µε
δυσκολία.

A

∆εν βρήκε κανέναν για να τον
ειδοποιήσει.

T

Έτρεχε γρήγορα για να φτάσει πρώτος
στον τερµατισµό.

T

Είναι τόσο ευγενικός άνθρωπος, που
τον αγαπούν όλοι.

A

Βιάστηκε για να προλάβει την πτήση
του.

T

Είχε νυχτώσει, µε αποτέλεσµα να µη
βλέπουµε τίποτα.

A

Θα πρέπει να µαζέψω κι άλλα χρήµατα, A
ώστε να αγοράσω το ηλεκτρονικό
παιχνίδι που θέλω.

συνέχεια...

Ενότητα 17

Σκέψεις ενός παιδιού
για τον πόλεµο...συνέχεια.

σελ. 85 | άσκηση 8
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

αναρωτιόµαστε
αναρωτιόµασταν
αναρωτηθήκαµε
θα αναρωτιόµαστε
θα αναρωτηθούµε
έχουµε αναρωτηθεί
είχαµε αναρωτηθεί
θα έχουµε αναρωτηθεί
αρνείται
αρνούνταν
αρνήθηκε
θα αρνείται
θα αρνηθεί
έχει αρνηθεί
είχε αρνηθεί
θα έχει αρνηθεί

σελ. 85 | άσκηση 9
Προσωπική εργασία

Ενότητα 17

Όαση ειρήνης

σελ. 86 | άσκηση 1
διαφορετικός, φυτρώνω, εθελοντική,
συνυπάρχω, ειρηνικά, πετυχηµένος,
πανελλαδικός, φοιτητής, διδάσκω,
περίγραµµα, ζωγραφική, εργαστήριο,
διήγηση, αντιπολεµικός, συλλαλητήριο

σελ. 86 | άσκηση 2
Αόριστος

Οριστική
ανέτρεξες
επέτρεψες
συνέλεξες
κατέστρεψες
απέβαλες
παρέδωσες
διέταξες
προέβλεψες
απέρριψες
εξέδωσες
επέβλεψες

Προστακτική

ανάτρεξε
επίτρεψε
σύλλεξε
κατάστρεψε
απόβαλε
παράδωσε
διάταξε
πρόβλεψε
απόρριψε
έκδωσε
επίβλεψε

σελ. 87 | άσκηση 3
επέτρεψε
εξέδωσε
συνδέσαµε
προέβλεψες
Συλλέξαµε
απέρριψε
Παρέλαβες

συνέχεια...

Ενότητα 17

Ενότητα 17

Όαση ειρήνης
...συνέχεια...

σελ. 87 | άσκηση 4

Όαση ειρήνης
...συνέχεια.

σελ. 89 | άσκηση 7
Η φροντίδα του σχολείου µας.
Η νίκη της οµάδας µπάσκετ στα
προκριµατικά της διοργάνωσης.
Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων
κάθε τέσσερα χρόνια.
Η προσγείωση του πρωθυπουργικού
αεροσκάφους.
Η ενηµέρωση των γονέων από τον
δάσκαλο του τµήµατος.
Η παρουσίαση του καινούργιου βιβλίου
από τη συγγραφέα.
Η αναγνώριση του λάθους από την
Πολιτεία.

Ενικός Αριθµός

η εθελοντική εργασία
της εθελοντικής εργασίας
την εθελοντική εργασία
-εθελοντική εργασία
Πληθυντικός Αριθµός

οι εθελοντικές εργασίες
των εθελοντικών εργασιών
τις εθελοντικές εργασίες
-εθελοντικές εργασίες

σελ. 88 | άσκηση 5
Οι επιµελείς µαθητές διαβάζουν για το
διαγώνισµα των Μαθηµατικών.
Το δίπορτο αυτοκίνητο του Πέτρου
χάλασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Ο Πέτρος αγόρασε ένα σακίδιο από δέρµα
για το σχολείο.

σελ. 88 | άσκηση 6
Το αεροπλάνο προσγειώθηκε.
Το σπίτι χρειάζεται επισκευή.
Η συγγραφέας εξέδωσε ένα µυθιστόρηµα.
Ο Νίκος υπέγραψε την αίτηση.

συνέχεια...

σελ. 90 | άσκηση 8
Αγόρασε αγροτικά µηχανήµατα.
Απαγορεύεται η κυκλοφορία των βαρέων
οχηµάτων.
Ο κατηγορούµενος αθωώθηκε.
Έκλεισε το εργοστάσιο πλαστικών ειδών.
Το επίδοµα θέρµανσης εξασφαλίστηκε για
τους χαµηλόµισθους.
Το δηµόσια έργα άρχισαν.
Οι τιµές των καυσίµων µειώθηκαν.
Ο αγώνας περιγράφτηκε από τον αθλητικό
σχολιαστή.

Ενότητα 17

Επαναληπτικό Καλοκαιριού

σελ. 91 | άσκηση 1
Υποκείµενο

Ο Πέτρος
Η Λυδία
ο µπαµπάς
όλοι
Οι επισκευές
Ο Γιώργος
Ο διευθυντής
εσείς
Αντικείµενο

το λάθος του
τις υποχρεώσεις της
τη συµβουλή µου
αυξήσεις
το ίδιο αυτοκίνητο

Ενότητα 17

Επαναληπτικό Καλοκαιριού
...συνέχεια...

σελ. 92 | άσκηση 2 ...συνέχεια
Ρήµα

παραδέχτηκε
εκπλήρωσε
Φαίνεται
Ψήφισαν
ξεκίνησαν
δέχτηκε
ανακοίνωσε
αγοράσατε
ο
Κατηγορούµεν

πολύ κουρασµένος
-
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Αν και δεν ήταν σε καλή κατάσταση,
κέρδισε τον αγώνα.
εναντιωµατική
Όταν ρίξει χιόνι, θα πάµε στο
χιονοδροµικό κέντρο.
χρονική
Είναι τόσο ευγενική, που όλοι την
αγαπάνε.
αποτελεσµατική
Μαζεύει χρήµατα, για να κάνει
µεταπτυχιακές σπουδές στο Βερολίνο.
τελική
Τα µαγαζιά είναι κλειστά, επειδή είναι
αργία.
αιτιολογική
Σαν µε είδε, ήρθε και µε αγκάλιασε.
χρονική

σελ. 93 | άσκηση 3
Αόριστος

Οριστική

Αγόρασε µια καινούρια ρακέτα, για να
παίξει στον αγώνα.
τελική
Πότισε τα λουλούδια, πριν φύγεις.
χρονική
∆εν πήγαν εκδροµή, γιατί χάλασε το
αυτοκίνητό τους.
αιτιολογική
Ήταν τόσο µακριά, ώστε φαινόταν µε
δυσκολία.
αποτελεσµατική
Παρ’ όλο που δεν τον ξέρω προσωπικά,
τον συµπαθώ πολύ.
εναντιωµατική
Αν έρθει ο Μάριος, πάρε µε τηλέφωνο.
υποθετική

συνέχεια...

συνέβη
επενέβη
παρενέβη
παρήχθη
επεβλήθη
συνελήφθη
εισήχθη

συνέχεια...

Ενότητα 17

Επαναληπτικό Καλοκαιριού
...συνέχεια...
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Γενική Ενικού

του οξέος
του βαθύ/βαθιού
του δηµοφιλούς
της ευθείας
του ευγενικού
του πλατύ/πλατιού
του ευρέος
της µέλλουσας
της ακριβούς
του µέτριου
του επείγοντος
του διεθνούς
του ενδιαφέροντος
της ταχείας

Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.
Ενεστ.
Παρατ.
Αόρ.
Εξακ. Μελ.
Συν. Μελ.
Παρακ.
Υπερσ.
Συντ. Μελ.

Επαναληπτικό Καλοκαιριού
...συνέχεια.
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Γενική Πληθυντικού

των
των
των
των
των
των
των
των
των
των
των
των
των
των

οξέων
βαθιών
δηµοφιλών
ευθειών
ευγενικών
πλατιών
ευρέων
µελλουσών
ακριβών
µέτριων
επειγόντων
διεθνών
ενδιαφερόντων
ταχειών
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Ενεστ.
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βελτιώνεσαι
βελτιωνόσουν
βελτιώθηκες
θα βελτιώνεσαι
θα βελτιωθείς
έχεις βελτιωθεί
είχες βελτιωθεί
θα έχεις βελτιωθεί
επιβάλλεις
επέβαλλες
επέβαλες
θα επιβάλλεις
θα επιβάλεις
έχεις επιβάλει
είχες επιβάλει
θα έχεις επιβάλει

συνέχεια...

Η εορταστική εκδήλωση διοργανώθηκε από
τον δήµο.
Το σύστηµα κατέγραψε τις κινήσεις.
Ο κίνδυνος εµφάνισης άσθµατος αυξάνεται
από το κάπνισµα.
Η καθηµερινότητά µας έχει βελτιωθεί από
την τεχνολογία.
Το χαλάζι κατέστρεψε τις καλλιέργειες.
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Του δάνεισα τον εξοπλισµό κατάδυσης.
προσωπική
Έσπασες το δικό µου ποδήλατο;
κτητική
Αυτή η κοπέλα έκλεψε το βιβλίο.
δεικτική
Το τετράδιο, που αγόρασα χθες, έχει 180
σελίδες.
αναφορική
Ποιος χτυπάει την πόρτα;
ερωτηµατική
∆εν θέλω βοήθεια, θα πετύχω µόνος µου.
οριστική
Μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι!
αυτοπαθής
Οποιοσδήποτε µπορεί να µπει στον χώρο,
αφού δεν υπάρχει ασφάλεια!
αναφορική
Εκείνο το καφετί γατάκι είναι πολύ
χαριτωµένο!
δεικτική
Εσύ φώναξες «βοήθεια»;
προσωπική
Η καινούρια καθηγήτρια, η οποία ήρθε χθες,
είναι πολύ συµπαθητική.
αναφορική
∆εν είναι δικό µου το λάθος!
κτητική
Πόση ζάχαρη έβαλες στον καφέ; Είναι πάρα
πολύ γλυκός!
ερωτηµατική

συνέχεια...
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Επαναληπτικό Καλοκαιριού
...συνέχεια.
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