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Λύσεις ασκήσεων 

 

Eνότητα 1η : ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα 

Θεωρία ασκήσεων 

1.Σωστό  2.Σωστό  3.Λάθος  4.Σωστό  5.Σωστό  6.Σωστό  7.Λάθος  8.Λάθος  9. Σωστό  

10.Λάθος 

11. Σωστό   12. Σωστό  13. Σωστό  14.Σωστό  15.Λάθος 

Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

1.Σ   2.Σ   3.Λ   4.Σ   5.Λ  6.Σ   7.Σ   8.Σ  

Άσκηση 2 

Ωραίο, μπλε,μαύρο,μικρό,ψηφιακό,έγχρωμη(οθόνη),αδιάβροχο,φτιαγμένο 

(καουτσουκ) 

Άσκηση 3 

χρώμα :κόκκινο, μπλε,μαύρο,ασημί 

υλικό: ατσάλινο, πλαστικό 

μέγεθος:μεσαίου μεγέθους  

Άλλα χαρακτηριστικά του:δυνατό ήχο και γλυκό, 5 ταχύτητες,μαλακή σέλα,2 κλειδιά

  

Συναισθήματα και σκέψεις της Μαρίας: κατενθουσιασμένη, περίεργη, 

«αγκάλιασα και ευχαρίστησα»(χαρούμενη) 

Άσκηση 4 

Πρόλογος: τι είναι, ονομασία, πού βρίσκεται 

Κυρίως θέμα:περιγραφή του πίνακα και σε τι χρησιμεύει 

Επίλογος:συναισθήματα και σκέψεις σχετικά με την επίσκεψη στο μουσείο 

Μοντέρνας τέχνης 
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Άσκηση 5 

Ακολουθείτε το σχεδιάγραμμα. 

Άσκηση 6 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

Συνοπτικοί Εξακολουθητικοί Συντελεσμένοι 

Αόριστος:έπαιξα Ενεστώτας:παίζω Παρακείμενος:έχω παίξει 

Συνοπτικός Μέλλοντας: 

Θα παίξω 

Παρατατικός:έπαιζα Υπερσυντέλικος:είχα παίξει 

 Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας:θα παίζω 

Συντελεσμένος Μέλλοντας: 

Θα έχω παίξει 

 

Άσκηση 7 

1.Θα πηγαίνω:α’ πρόσωπο Ενικού αριθμού Εξακολουθητικού Μέλλοντα 

2.ετοιμάζεις:β΄ πρόσωπο Ενικού αριθμού Ενεστώτα 

3.ανάβαμε: α’ πρόσωπο Πληθυντικού αριθμού Παρατατικού 

4.θα μιλάμε:α’ πρόσωπο Πληθυντικού αριθμού Εξακολουθητικού Μέλλοντα 

5.ανοίγουν:γ’ πρόσωπο Πληθυντικού αριθμού Ενεστώτα 

6.χόρεψα:α’ πρόσωπο Ενικού αριθμού Αορίστου 

7.ελπίζει:γ΄ πρόσωπο Ενικού αριθμού Ενεστώτα 

8.έψαξε:γ’ πρόσωπο Ενικού αριθμού Αορίστου 

 

Άσκηση 8 

1.Διάβασε  2.Έστειλα  3.Ζητούσε  4. Είχαμε πάει  5.Έχει φροντίσει  6.Έτρωγε  7.Είχα 

στείλει 

8.Κοιμόταν 
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Άσκηση  9 

1. θα έχω τελειώσει    2.Παίζαμε   3.Ήρθε   4.παίρνουμε  5.θα φτάσει   6.θα 

κολυμπάω   7.έχεις κερδίσει   8. Είχε επιλέξει 

Άσκηση 10 

Αποφάσισες:β΄ πρόσωπο Ενικού αριθμού Αορίστου 

Θα έχετε κοιμηθεί:β΄ πρόσωπο Πληθυντικού αριθμού Συντελεσμένου Μέλλοντα 

Φοβόταν:γ’ πρόσωπο Ενικού αριθμού Παρατατικού 

Θα ξεκινήσετε:β’ πρόσωπο Πληθυντικού αριθμού Συνοπτικού Μέλλοντα 

Καταβάλλουμε:α’ πρόσωπο Πληθυντικού αριθμού Ενεστώτα 

Θα προσπαθούν:γ’ πρόσωπο Πληθυντικού αριθμού Εξακολουθητικού Μέλλοντα 

Είχα αποκτήσει:α’ πρόσωπο Ενικού αριθμού Υπερσυντέλικου 

Έχει πραγματοποιηθεί:γ’ πρόσωπο Ενικού αριθμού Παρακειμένου 

Άσκηση 11 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Παρακείμενος 

παίζεις έπαιζες Έπαιξες Έχεις παίξει 

πίνω έπινα ήπια Έχω πιει 

σβήνουν έσβηναν έσβησαν Έχουν σβήσει 

χορεύει χόρευε χόρεψε Έχει χορέψει 

μαγειρεύετε μαγειρεύατε μαγειρέψατε Έχετε μαγειρέψει 

γράφουν έγραφαν έγραψαν Έχουν γράψει 

 

Υπερσυντέλικος Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

Είχες παίξει Θα παίξεις Θα παίζεις Θα έχεις παίξει 
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Είχα πιεί Θα πιώ Θα πίνω Θα έχω πιεί 

Είχαν σβήσει Θα σβήσουν Θα σβήνουν Θα έχουν σβήσει 

Είχε χορέψει Θα χορέψει Θα χορεύει Θα έχει χορέψει 

Είχατε μαγειρέψει Θα 

μαγειρέψετε 

Θα μαγειρεύετε Θα έχετε μαγειρέψει 

Είχαν γράψει Θα γράψουν Θα γράφουν Θα έχουν γράψει 

 

Άσκηση 12 

Συνοπτικός Μέλλοντας Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

Συντελεσμένος Μέλλοντας 

Θα διαλύσει Θα διαλύει Θα έχει διαλύσει 

Θα χορέψουν Θα χορεύουν Θα έχουν χορέψει 

Θα έρθει Θα έρχεται Θα έχει έρθει 

Θα κοιμηθεί Θα κοιμάται Θα έχει κοιμηθεί 

Θα καθαρίσετε Θα καθαρίζετε Θα έχετε καθαρίσει 

Θα φτιάξουν Θα φτιάχνουν Θα έχουν φτιάξει 

Θα ανακοινώσετε Θα ανακοινώνετε Θα έχετε ανακοινώσει 

Θα τακτοποιήσουν Θα τακτοποιούν Θα έχουν τακτοποιήσει 

Θα σκουπίσεις Θα σκουπίζεις Θα έχεις σκουπίσει 

Θα δανείσεις Θα δανείζεις Θα έχεις δανείσει 

Θα βάψετε Θα βάφετε Θα έχετε βάψει 

Θα μιλήσουν Θα μιλάν(ε)  Θα έχουν μιλήσει 

 

Άσκηση 13 

Ενεστώτας: Φωνάζει, Πηγαίνεις,Κολυμπάνε, Κόβουν 

Αόριστος:Δάκρυσαν,Ζήτησαν 



 

 Η Εκπαίδευση αλλιώς Ι arnos.gr 

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
 

Σολωμού 29 Αθήνα      τηλ: 210 38 22 157      info@arnos.gr      www.arnos.gr 

 

Παρατατικός:Γελούσε 

Εξακολουθητικός Μέλλοντας:θα πλένει ,θα καθαρίζει  

Συνοπτικός Μέλλοντας: Θα φύγει                                                                         

Συντελεσμένος Μέλλοντας: Θα έχουν έρθει ,Θα έχεις τελειώσει                                                            

Άσκηση 14         

                                                                       

-ι -η -ει ,-οι,-υ 

καθαρίζω ζήτησε Έχω δακρύσει 

δρόσισε Έχει κολυμπήσει Έχει αθροίσει 

Θα έχει σκουπίσει Έπηξε, βοήθησα δάνεισε 

Έχω στηρίξει Αγάπησε, έχω κρατήσει σύγχυζε 

 Βοήθησε, βούτηξα μέθυσα 

 Θα έχει εξηγήσει  

 Πρήζει, έχω οδηγήσει  

 

Άσκηση 15 

  Σήμερα είχα πολλές δουλειές να κάνω. Πρώτα πήγα στο μανάβικο να πάρω 

φρούτα.Μετά πήγα στο κρεοπωλείο να πάρω τα κρέατα που είχε γράψει η μαμά. 

Ευτυχώς τελείωσα νωρίς με τα ψώνια. Έτσι, μέσα σε μιάμιση ώρα ήμουν  κιόλας πίσω 

στο σπίτι.Αμέσως άφησα τα ψώνια και έτρεξα προς το σπίτι της φίλης μου της 

Μαρίας. Επιτέλους, ήταν Σάββατο και μπορούσαμε να πάμε μία βόλτα και ίσως 

αργότερα στο κινηματογράφο. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω συχνά στον 

κινηματογράφο αλλά στην Μαρία σπάνια. Πάμε επομένως μία φορά σε αυτό που 

μου αρέσει και μια φορά σε ό,τι αρέσει σε κείνη πιο πολύ και είμαστε και οι δύο 

ευχαριστημένες! 
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Άσκηση 16 

1. νωρίς  

2. Το καλοκαίρι  

3. Όταν  έφτασε 

4. Καθώς  έπλενα τα πιάτα 

5. γρήγορα  

6. Κατά το απόγευμα  

7. To προηγούμενο βράδυ  

8. Προς το παρόν  

9. Κάπου κάπου  

10.  Πια, αργά  

 

Άσκηση 17 

τώρα μετά σπάνια συχνά 

  αργά γρήγορα μετά πριν 

σήμερα αύριο πάντα ποτέ 

πέρσι φέτος              πριν μετά 

 

Άσκηση 18 

Είχε πολύ ωραία μέρα !Είπαμε να πάμε μία εκδρομή εδώ κοντά στο ποτάμι. Ήταν 

φανταστικά τέτοια εποχή εκεί! Μπορέσαμε να κάνουμε ιππασία και ράφτινγκ και 

φυσικά να περπατήσουμε στο ποτάμι. Ξεκινήσαμε λοιπόν !Σε μισή ώρα είχαμε 

φτάσει κιόλας! Περπατήσαμε μέχρι να φτάσουμε στις όχθες του ποταμού και να  

μπορέσουμε να το διασχίσουμε. Φτάσαμε και είδαμε το μαγευτικό αυτό τοπίο! Δεν 

έχασα  λοιπόν χρόνο και βούτηξα αμέσως στο κρύο νερό του ποταμιού. Στην αρχή 

ένιωσα να τρίζουν τα δόντια μου από το κρύο αλλά σύντομα το συνήθισα και 

κολυμπούσα πλέον άνετα! Με ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι! Και εκείνοι 

μπαίνοντας στο νερό έβαλαν κάτι τσιρίδες από το κρύο και εγώ πλέον γελούσα.  
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Το συνήθισαν όμως σύντομα και κολυμπήσαμε όλοι μαζί για ώρα. . Τότε, ο Γιάννης 

κουρασμένος προφανώς  από το κολύμπι πρότεινε  να πάμε να φάμε και να πιούμε 

κάτι . Έτσι και έγινε! Φάγαμε ένα υπέροχο γεύμα και καθίσαμε  απολαμβάνοντας τη 

θέα! 

Άσκηση 19 

Πρόλογος : που και πότε έγινε, οι ήρωες της ιστορίας 

Κυρίως θέμα:η εξέλιξη της ιστορίας 

Eπίλογος:οι σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων 

 

 

Άσκηση 20 

Πρόλογος 

Πού πήγα και πότε; Ποια πρόσωπα συμμετέχουν; 

Κυρίως θέμα 

Ποιες ήταν οι εντυπώσεις; Πώς ήταν στο μέλλον; Τι είδαμε;Τι έκανα όσο ήμουν εκεί; 

Επίλογος 

Πώς πέρασα τελικά; Τι συναισθήματα μου άφησε; 

 

Άσκηση 21 

α. Την εκδρομή  διοργανώνει το γραφείο  «Ταξιδιώτης». 

β.Απαιτείται η προκαταβολή ενός μικρού ποσού για την κράτηση της θέσης τους. 

γ. Οι ενήλικες μπορούν να συμμετέχουν.Εάν είναι ανήλικοι μπορούν φυσικά να 
συμμετέχουν με την συνοδεία ενηλίκων ατόμων της οικογενείας τους. 

δ. Η εκδρομή θα γίνει το τριήμερο 13-14-15 Ιουνίου με λεωφορεία. 

ε.Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 3 Ιουνίου 

στ. Είναι ο διοργανωτής- υπεύθυνος  της εκδρομής. 

ζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα κάνουν πεζοπορία σε φανταστικά τοπία της 

φύσης, ιππασία , θα γνωρίσουν φίλους, θα μάθουν να προσανατολίζονται, θα 
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απολαύσουν την φιλοξενία των κατοίκων καθώς και την τοπική κουζίνα ενώ  θα 

επισκεφθούν και τα αξιοθέατα των πόλεων. 

Ασκήσεις για το σπίτι 

 

 Άσκηση 1 

Πρόλογος: που βρίσκεται, πώς το απέκτησες  

Kυρίως θέμα: από τι υλικά είναι φτιαγμένο, πως χρησιμοποιείται,  

Eπίλογος: περιστατικά σχετικά με αυτό και τις σκέψεις σου γι’ αυτό.      

 

Άσκηση 2 

1-iv      2-i     3-ii     4-iii     5-vi     6-v 

Άσκηση 3 

1.θα παίξεις     2.θα γράφετε       3.θα έχει ποτίσει     4.θα διασκεδάζετε       5.θα 

τελειώσω 

6.θα διψάμε      7.θα έχετε δανείσει       8.θα αγαπήσουν 

Άσκηση 4 

Αργά,τώρα, φέτος,το βράδυ, μετά,πρωί,το απόγευμα ,συνέχεια, όταν ,ποτέ, σπάνια, 

καθώς,ενώ,τη Δευτέρα 

Άσκηση 5 

Προσφώνηση:Aγαπητέ..,Αξιότιμοι.. 

 Κυρίως θέμα: πού και πότε θα γίνει,τι θα κάνετε  , περί τίνος πρόκειται,αν θα 

χρειαστεί να πληρώσουν ή όχι. 

Eπίλογος:Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε! 

 

Άσκηση 6 

1η παράγραφος:ποιος είναι ο βασικός ήρωας και ποια άλλα πρόσωπα 
παίρνουν μέρος 

πού και πότε συμβαίνει η ιστορία 
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2η παράγραφος:πώς ξεκινάει η περιπέτεια,τι γίνεται μετά,ποιο είναι το 
αποτέλεσμα 

             3η παράγραφος:τι σκέφτονται ή αισθάνονται τα πρόσωπα για ό,τι γίνεται 

 

2η ενότητα: Κατοικία 

Θεωρία ασκήσεων 

1.Σωστό   2.Σωστό   3.Σωστό   4.Λάθος   5.Λάθος   6.Σωστό   7.Σωστό  8.Σωστό   

9.Σωστό  10.Σωστό   11.Λάθος   12.Λάθος  13.Σωστό  14.Λάθος   15.Σωστό 

Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

1.Σ  2.Λ  3.Σ  4.Λ  5.Λ  6.Σ  7.Σ   8.Λ 

Άσκηση 2 

Ακολουθεί το σχεδιάγραμμα. 

Ενδεικτική απάντηση 

Άσκηση 3 

Τα κτίσματα στην Λεωφόρο Κηφισίας στην Αθήνα του τότε ήταν λίγα σε μέγεθος και 

υπερτερούσε το πράσινο όπως φαίνεται και στην εικόνα.Επίσης ήταν χαμηλά και 

αραιά κτισμένα μεταξύ τους. 

Αντίθετα στη λεωφόρο Κηφισίας του τώρα τα κτίσματα είναι πολλά και το πράσινο 

έχει λιγοστέψει σημαντικά.Επίσης παρατηρείται ότι τα κτίσματα είναι μεγάλες 

πολυκατοικίες  και όχι χαμηλά σπίτια όπως στη λεωφόρο Κηφισίας του τότε. 

Άσκηση 4 

Ωραίο,πέτρινο,ξύλινο,παλιό,στενό,διώροφο,ακατοίκητο,σύγχρονο 

Άσκηση 5 

1.ήταν κατοικήσιμο    2.είναι διώροφο   3. Ξεχωριστό   4.ξύλινη   5. Πολύχρωμους 

πίνακες   6. Κυκλικά τραπέζια   7.ήταν προσβάσιμο 

Άσκηση 6 

6.   i.Υποκείμενο    ii. Υποκείμενο        iii.Ρήμα  και Υποκείμενο        iv.Υποκείμενο             

v. Υποκείμενο                vi.Ρήμα                    vii.Υποκείμενο                  viii.Υποκείμενο και 

Ρήμα 
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Άσκηση 7 

Ενδεικτική απάντηση 

Πωλείται κουζίνα INDESIT που διαθέτει 4 κεραμικές εστίες και φούρνο.Είναι 

μεταχειρισμένη αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση!Η τιμή της είναι 250 ευρώ.Το 

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6940009789.  

 

 

 Άσκηση 8 

ΟΤΕ   :    Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος                        

ΔΕΗ   :      Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΦΠΑ    :  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΙΚΑ     :    Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΕΛΤΑ   :        Ελληνικά Ταχυδρομεία 

 

ΕΜΥ  : Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

        ΕΕ  :    Ευρωπαική Ένωση 

         ΕΑ  :    Ελληνική Αστυνομία 

 Άσκηση 9 

• Δηλαδή 

• Μετά Χριστόν 

• Προ μεσημβρίας 

• Προ Χριστού 

• Χιλιόμετρα 

• Μετά μεσημβρίας 

• Παραδείγματος χάριν 

• Βλέπε 

• Και άλλα 

 

Άσκηση 10 

          1.Σ        2.Σ       3.Σ        4.Λ        5.Σ        6.Λ 
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Άσκηση 11 

Νοικιάζεται διαμέρισμα  στο Μαρούσι, 58 τ.μ. 2υ/δ ανακαινισμένο  τετάρτου 

ορόφου.250 ευρώ/μήνα  

Τηλ επικοινωνίας: 6987403023 

Άσκηση 12 

 

Απόλυτα 

αριθμητικά(ένα,

δύο…) 

Τακτικά 

αριθμητικά(πρώτος, 

Δεύτερος..) 

Πολλαπλασιαστικά 

αριθμητικά(μονός, 

διπλός..) 

Αναλογικά 

αριθμητικά(δι

πλάσιος..) 

Αριθμητικά 

ουσιαστικά(δυ

άδα,δωδεκαριά

) 

τέσσερα τέταρτος τετραπλός τετραπλάσιος τετράδα 

δύο δεύτερος διπλός διπλάσιος δυάδα 

ένα Πρώτος μονός - μονάδα 

 

Άσκηση 13 

• Στη στάση  περίμεναν  τρεις(3) άντρες, τρεις(3) γυναίκες και  τρία (3) παιδιά.  

• Τα καταστήματα ανοίγουν στις εννιά (9) ακριβώς.  

• Ο θείος μου είναι  είκοσι εννιά (29) ετών.  

• Το σχολείο μας έχει  τριακόσιους δεκατέσσερις (314) μαθητές και μαθήτριες.  

• Το πρώτο γκολ μπήκε στο  ένατο (9) λεπτό. 

 • Τα γενέθλια της ξαδέρφης μου είναι στις  είκοσι εννιά (29) Ιανουαρίου και της 

φίλης μου είναι  τριάντα μία (31) Απριλίου. 

 

Άσκηση 14 

απόλυτα τακτικά 
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Πέντε, οκτώ,τρεις ,είκοσι, Πρώτη, δεύτερη ,Τρίτη, πέμπτη 

 

Άσκηση 15 

 

                • Οι οκτώ μέρες : οχταήμερο 

                 • Οι εννέα μήνες : εννιάμηνο 

                 • Τα εφτά νησιά του Ιονίου: επτάνησα 

                 • Το σχήμα που έχει έξι γωνίες: εξάγωνο 

                 • Οι πέντε γραμμές της μουσικής:πεντάγραμμο  

                 • Αυτός που είναι 19 χρόνων:δεκαεννιάχρονος 

Άσκηση 16 

1. Τέταρτο,δευτέρου ,τρία-ένα 

2. Τέταρτη,έβδομη 

3. διπλό 

4. τέσσερις   

5. εξάδα 

6. πρώτος  

7. πεντάδα 

8. τριπλάσιο ,δύο, έξι  

9. τριπλή  

10. τέταρτο 

 

 

Άσκηση 17 

Πρώτος τακτικό 

Δέκατος έκτος τακτικό 

Εννιά απόλυτο 
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Τετραπλός πολλαπλασιαστικό 

Μονός πολλαπλασιαστικό 

Διπλάσιος αναλογικό 

Ενενηκοστός τακτικό 

επταπλός πολλαπλασιαστικό 

εννιακόσια απόλυτο 

εξαπλάσιος αναλογικό 

 

Άσκηση 18  

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική η οδός Η κιβωτός Η μέθοδος 

Γενική της οδού  Της κιβωτού Της μεθόδου 

Αιτιατική την οδό Την κιβωτό Την μέθοδο 

Κλητική οδέ κιβωτέ μέθοδε 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική οι οδοί Οι κιβωτοί Οι μέθοδοι 

Γενική των οδών Των κιβωτών Των μεθόδων 

Αιτιατική τις οδούς Τις κιβωτούς Τις μεθόδους 

Κλητική οδοί κιβωτοί Μέθοδοι 

  

Άσκηση 19 

-Θα ήθελα να πάω στην οδό Σόλωνος, παρακαλώ. 

– Η λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι ανοιχτή; Μπορούμε να πάμε από 

εκεί; 

– Ναι, και μετά μέσω της οδού Ιπποκράτους. 

– Μην ανησυχείτε. Θα βρω τον συντομότερο δρόμο. Έχω τις δικές 

μου μεθόδους με τόσα χρόνια εμπειρία  στο τιμόνι. 
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– Ακόμα, ψάχνω και για ένα εστιατόριο με  είσοδο επί της οδού 

Ακαδημίας. Μήπως γνωρίζετε κάποιο αξιόλογο ; 

Άσκηση 20 

1. Η Ιδιαιτερότητα της  διαλέκτου 

2. Ο εορτασμός της  επετείου 

3. Η χλωρίδα της  ηπείρου 

4. Η καταμέτρηση των  ψήφων 

5. Η πολυκοσμία των  νήσων 

6. Οι προτάσεις των  παραγράφων 

7. Οι πόρτες των εισόδων 

 

Άσκηση 21 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική Η πόλη Η δύναμη Η γνώση 

Γενική Της πόλης Της δύναμης Της γνώσης 

Αιτιατική Την πόλη Τη δύναμη Τη γνώση 

Κλητική πόλη δύναμη γνώμη 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική Οι πόλεις Οι δυνάμεις Οι γνώσεις 

Γενική Των πόλεων Των δυνάμεων Των γνώσεων 

Αιτιατική Τις πόλεις Τις δυνάμεις Τις γνώσεις 

Κλητική πόλεις δυνάμεις γνώσεις 

 

Άσκηση 22 

Των πόλεων  Της πόλης 

Της δύναμης  Των δυνάμεων 

Η σκέψη  Οι σκέψεις 
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Των τάξεων Της τάξης 

Τις γνώσεις  Τη γνώση 

Την πράξη  Τις πράξεις 

Η αφαίρεση  Οι αφαιρέσεις 

Την απόφαση  Τις αποφάσεις 

 

Ασκήσεις για το σπίτι 

 

Άσκηση 1 

Ακολούθησε το σχεδιάγραμμα 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 2 

κυκλικός 

χρωματιστός 

ξύλινος 

πέτρινος 

γυάλινος 

αμμώδης 

τετράγωνος 

 

Άσκηση 3 

1. Που βρίσκεται Πότε χτίστηκε  Ποια είναι η ιστορία του. 

 

2. Πως είναι το κτίριο 

Περιγραφή από έξω προς τα μέσα 

Ζουν η έζησαν κάποια πρόσωπα εκεί 

1. Σκέψεις και συναισθήματα που προκαλεί 
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Ενδεικτική απάντηση με βάση τις οδηγίες 

Πωλείται διαμέρισμα 100 τμ. στην Οδό Πλάτωνος στον Κορυδαλλό κατασκευής 

1980.Έχει 2 δωμάτια κουζίνα.300 ευρώ/μήνα 

Τηλ.επικοινωνίας:6940008952 

Άσκηση 4 

1. Έφαγα. 

2. Καλό απόγευμα! 

3. Πήγατε βόλτα; 

4. Δεν την ξέχασε. 

5. Είχε πονοκέφαλο. 

6. Ό,τι καλύτερο! 

Άσκηση 5 

Ε.Μ.Υ.      Α 

Δηλ.        Σ 

κ.ά.         Σ 

Βλ.          Σ 

Ι.Κ.Α.      Α 

π.Χ.        Σ 

Ε.Α.       Α 

 

Άσκηση 6 

Απόλυτα 

αριθμητικά 

Τακτικά αριθμητικά 

 

Πολλαπλασιαστικά 

αριθμητικά 

Αναλογικά 

αριθμητικά 

Αριθμητικά 

ουσιαστικά 

ένα πρώτος μονός - μονάδα 

τρία τρίτος τριπλός τριπλάσιος τριάδα 

οχτώ όδγοος Οκταπλός οκταπλάσιος οκτάδα 

δύο δεύτερος διπλός διπλάσιος δυάδα 
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Άσκηση 7 

Οι πόλεις ,οι δυνάμεις, τις σκέψεις , οι οδοί, η έξοδος ,οι αποφάσεις, 

των λύσεων, 

Των τάξεων , της γνώσης ,οι παράγραφοι, των προόδων, της 

κυβερνήσεως ,την ψήφο , των νήσων. 

 

Ενότητα 3η :28η Οκτωβρίου 1940 

Θεωρία ασκήσεων 

1.Σωστό  2.Λάθος  3.Λάθος   4.Σωστό   5.Σωστό   6.Σωστό  7.Σωστό 

Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

Ενδεικτικές απαντήσεις 

Πώς ξεκίνησε ο  πόλεμος Ελλάδας- Ιταλίας; 

Ο πόλεμος της Ελλάδας-Ιταλίας ξεκίνησε  τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 

1940 όταν ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα ξυπνά τον πρωθυπουργό της Ελλάδας 

Ιωάννη Μεταξά και του ζητά την παράδοση της χώρας.Η απάντηση ήταν  «Όχι». 

 

Πότε ξεκίνησε ο πόλεμος; 

Ο πόλεμος ξεκίνησε  το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

 

Πώς εξελίχθηκε αυτός ο πόλεμος και ποια ήταν η έκβασή του; 

Ακολούθησαν χιλιάδες επιθέσεις των Ιταλών ,ωστόσο ο ελληνικός στρατός 

ανταπεξήλθε στις δύσκολες καταστάσεις που είχε να αντιμετωπίσει.Στις 6 Απριλίου 

1941  οι Γερμανοί , σύμμαχοι των Ιταλών,επιτέθηκαν στα βόρεια σύνορα της 

Ελλάδας. Η αποτελεσματικότερη πολεμική μηχανή της εποχής έπεσε πάνω στον 

εξαντλημένο από τον πόλεμο ελληνικό στρατό. Μέχρι το τέλος Απριλίου οι Γερμανοί 

μπήκαν στην Αθήνα.Τότε, ξεκίνησε η γερμανική κατοχή όπου επικρατούσε τεράστια 

φτώχεια και κακουχία ως την  ώρα της απελευθέρωσης στις 12 Οκτωβρίου του 1944. 

 

Τι σκέψεις και συναισθήματα έχεις μαθαίνοντας για τον πόλεμο και την έκβασή του; 
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Ο πόλεμος είναι μία τραγική κατάσταση που πλήττει και τους δύο αντιπάλους.Δεν κάνει 

διακρίσεις σε ενήλικες και ανήλικους ανθρώπους.Είναι μια λυπηρή κατάσταση που 

προκαλεί τεράστιο πόνο και δυστυχία σ΄όλους.Η έκβαση ωστόσο ήταν θετική για την 

πατρίδα μας που κατάφερε να ελευθερωθεί και να μην βρίσκεται υπό τον ζυγό της  

γερμανικής κατοχής. 

 

Ποιες δυσκολίες αντιμετώπιζαν οι Έλληνες την περίοδο της κατοχής; 

Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες ήταν  η πείνα και η εξαθλίωση με αποτέλεσμα 

χιλιάδες να πεθαίνουν στους δρόμους αβοήθητοι. 

 

Άσκηση 2 

Ειρήνη,νότια,πεδιάδες,σύμμαχοι,απελευθέρωση,αναποτελεσματικός 

 Άσκηση 3 

Σκλαβιά   :   υποδούλωση                                                               

Διαφορετική:  αλλιώτικη                       

Συνεχώς      :    διαρκώς                          

Άντεξε          :υπέμεινε                          

αγωνίζονται   :   μάχονται                              

προσπάθησαν  :  αποπειράθηκαν                                                   

αφάνταστα     :   αδιανόητα 

Άσκηση 4 

Πόλεμος, επέτειος, ελευθερία,σκλαβιά, ειρήνη,όχι, νίκη, ήττα 

Άσκηση 5                     

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

αντέχει άντεχε άντεξε 

τρέχει έτρεχε έτρεξε 

απαιτεί απαιτούσε απαίτησε 

ζει ζούσε έζησε 

αποφασίζει αποφάσιζε αποφάσισε 
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Επαναληπτικές ασκήσεις:1η και 2η ενότητα 

Άσκηση 1 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Παρακείμενος 

διαλέγεις διάλεγες διάλεξες Έχεις διαλέξει 

δηλώνω δήλωνα δήλωσα Έχω δηλώσει 

χορεύουν χόρευαν χόρεψαν Έχουν χορέψει 

επιλέγετε επιλέγατε επιλέξατε Έχετε επιλέξει 

ποτίζετε ποτίζατε ποτίσατε Έχετε ποτίσει 

νομίζει νόμιζε νόμισε Έχει νομίσει 

 

Άσκηση 2 

Ήρθε: γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού Αορίστου,Ενεργητικής φωνής 

Περπάτησε: γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού Αορίστου ,Ενεργητικής φωνής 

Ανακάλυψε: γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού Αορίστου Ενεργητικής φωνής 

Είπαν: γ΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού Αορίστου Ενεργητικής φωνής 

Έμοιαζαν: γ΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού Παρατατικού Ενεργητικής φωνής 

Είστε: β΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού Ενεστώτα Ενεργητικής φωνής 

Μέλλοντας συνοπτικός Μέλλοντας Εξακολουθητικός 

Θα αντέξει Θα αντέχει 

Θα τρέξει Θα τρέχει 

Θα απαιτήσει Θα απαιτεί 

Θα ζήσει Θα ζει 

Θα αποφασίσει Θα αποφασίζει 
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Έκανε: γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού Αορίστου Ενεργητικής φωνής 

Αισθάνθηκε: γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού Αορίστου Παθητικής φωνής 

Άσκηση 3 

Συνοπτικός Μέλλοντας Εξακολουθητικός 
μέλλοντας 

Συντελεσμένος 
μέλλοντας 

Θα πιω Θα πίνω Θα έχω πιεί 

Θα ποτίσω Θα ποτίζω Θα έχω ποτίσει 

Θα διαλύσω Θα διαλύω Θα έχω διαλύσει 

Θα επιτρέψω Θα επιτρέπω Θα έχω επιτρέψει 

Θα κολυμπήσω Θα κολυμπάω Θα έχω κολυμπήσει 

 

Άσκηση 4 

Τα χρονικά επιρρήματα είναι: 

τώρα,μετά,αργότερα,χτες,σήμερα,αμέσως,αύριο,ύστερα,πριν,ακόμα,ποτέ 

 

Άσκηση 5 

 Αύριο θα πάμε στο γήπεδο.  

 Χτες διάβασα για το διαγώνισμα.  

Καθόταν συνέχεια στο μπαλκόνι και κοίταζε την θάλασσα.  

Ο Γιάννης  θα παίξει  μπάλα μετά . 

Αυτοί παίζουν  τώρα σκάκι.  

Θα έχουμε άδεια μεθαύριο.  

Ο παππούς καθόταν συχνά στο τζάκι.  

Άσκηση  6  

Ακολουθείται το σχεδιάγραμμα για τη δημιουργία ιστορίας. 

Πρόλογος ,κυρίως θέμα και επίλογος 

Άσκηση 7 

και άλλα: κ.ά. 

δηλαδή: δηλ. 
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Ελληνικά Ταχυδρομεία: ΕΛΤΑ 

τετραγωνικά μέτρα: τμ. 

μετά Χριστόν: μ.Χ. 

παραδείγματος χάριν:π.χ. 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής:ΗΠΑ 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος: ΟΤΕ 

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας: ΟΣΕ 

Εθνικό Σύστημα Υγείας: ΕΣΥ 

αδελφοί:άφοι 

χιλιόμετρα: χλμ 

χιλιάδες: χιλ. 

εκατοστά: εκ. 

 

Άσκηση 8 

Απόλυτα 

αριθμητικά 

Τακτικά αριθμητικά 

 

Πολλαπλασιαστικά 

αριθμητικά 

Αναλογικά 

αριθμητικά 

Αριθμητικά 

ουσιαστικά 

ένα Πρώτος μονός - μονάδα 

πέντε πέμπτος πενταπλός πενταπλάσιος πεντάδα 

οκτώ όγδοος οκταπλός οκταπλάσιος οκτάδα 

δεκατέσσερα Δέκατος τέταρτος δεκατετραπλός Δεκατετραπλά

σιος 

δεκατετράδα 

δέκα δέκατος δεκαπλός δεκαπλάσιος δεκάδα 

 

Άσκηση 9 

διπλός πολλαπλασιαστικό 

ένατος τακτικό 

τετραπλάσιος αναλογικό 

ενενηκοστός τακτικό 



 

 Η Εκπαίδευση αλλιώς Ι arnos.gr 

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
 

Σολωμού 29 Αθήνα      τηλ: 210 38 22 157      info@arnos.gr      www.arnos.gr 

 

τριάδα Αριθμητικό ουσιαστικό 

Πρώτος τακτικό 

τρία απόλυτο 

δεκαριά Αριθμητικό ουσιαστικό 

 

Άσκηση 10 

Ενικός αριθμός 

Ονομ. Η δύσκολη ψήφος Η αριστερή έξοδος Η εθνική οδός 

Γεν. Της δύσκολης ψήφου Της αριστερής εξόδου Της εθνικής οδού 

Αιτ. Τη δύσκολη ψήφο Την αριστερή έξοδο Την εθνική οδό 

Κλητ.  Δύσκολη ψήφε Αριστερή έξοδο Εθνική οδέ 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. Οι δύσκολες ψήφοι Οι αριστερές έξοδοι Οι εθνικές οδοί 

Γεν. Των δύσκολων ψήφων Των αριστερών 
εξόδων 

Των εθνικών οδών 

Αιτ. Τις δύσκολες ψήφους Τις αριστερές εξόδους Τις εθνικές οδούς 

Κλητ. Δύσκολες ψήφοι Αριστερές εξόδους Εθνικές οδοί 

 

Άσκηση 11 

1.Η διάμετρος του είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο νομίζαμε. 

2.Η είσοδος του σπιτιού  διατηρείται μία χαρά. 

3.Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες λεωφόρους της Ελλάδας. 

Άσκηση 12 

Οι τοπικοί προσδιορισμοί είναι: 

Εδώ  κάτω Βόρεια  Ψηλά    νότια στο σπίτι στη θάλασσα 

Άσκηση 13 

κάτω πάνω 

έξω μέσα 

δεξιά αριστερά 
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νότια βόρεια 

μακριά κοντά 

πίσω μπροστά 

 

Άσκηση 14 

Ενδεικτική απάντηση 

Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 60 τμ.Ανακαινισμένο 

πρόσφατα. 

Τιμή:70.000 τηλ. 678905489 

 

Eνότητα 4η:Διατροφή 

Θεωρία ασκήσεων 

1.Σωστό   2.Σωστό  3.Λάθος  4.Λάθος  5.Σωστό  6.Λάθος  7.Σωστό  8.Σωστό  9.Σωστό   

10.Λάθος 

Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

1.Παράμεινε  2.αντίγραψε   3.πρόβλεψε   4.Διάβασε  5.Επίλεξε  6. Επίπλευσε  

7.Προχώρησε 

8. Κατάγραψε  9.Περίδεσε  10. παράλαβε 

Άσκηση 2 

Κατακλύστε  , επιζητήστε , διαλύστε , υποχώρησε , παραχώρησε ,ανάλυσε, 

Επιλύστε ,κατάφυγε ,επικοινωνήστε ,συμφώνησε ,διαφημίστε , συγχώρησε, 

Διαχωρίστε,    παραμιλήστε  ,    ξεχώρισε, υπογραμμίστε, αναβλύστε 

Άσκηση 3 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

 

β΄ ενικό πρόσωπο Β’ πληθυντικό πρόσωπο β΄ ενικό πρόσωπο Β’ πληθυντικό 
πρόσωπο 

διάμενε διαμένετε διάμεινε διαμείνατε 

υπόγραφε υπογράφετε υπόγραψε υπογράψατε 
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επίλεγε επιλέγετε επίλεξε επιλέξετε 

πρότρεχε προτρέχετε πρότρεξε προτρέξετε 

παράβλεπε παραβλέπετε Παράβλεψε παραβλέψετε 

υπόμενε υπομένετε υπόμεινε υπομείνατε 

επισκεύαζε επισκευάζετε επισκεύασε επισκευάσετε 

 

Άσκηση 4 

Για τα μπιφτέκια κοτόπουλο, 

Βάλτε τον κιμά για τα μπιφτέκια κοτόπουλο σε ένα μπολ. Τρίψτε το κρεμμύδι στον 

κιμά και στη συνέχεια τη ντομάτα.  Προσθέστε το ελαιόλαδο, το ξίδι, το αυγό, τη 

μουστάρδα, τη ρίγανη και το μαϊντανό. Αλατοπιπερώστε και ζυμώστε καλά . 

Ιδανικά, αφήστε τον κιμά να σταθεί για 30΄ στο ψυγείο. Πλάστε τα μπιφτέκια 

κοτόπουλο. Πατήστε ελαφρά να πάρει σχήμα μπιφτεκιού. Ζεστάνετε σε μεγάλο 

αντικολλητικό τηγάνι το ελαιόλαδο, ροδίστε για 1΄ από κάθε πλευρά τα μπιφτέκια και 

συμπληρώστε ζεστό νερό μέχρι τη μέση των μπιφτεκιών. Προσθέστε το σπιτικό ζωμό 

ψυγείου και ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί. Σκεπάστε με καπάκι, ψήστε 5΄ από τη 

μία πλευρά και 5΄ από την άλλη. Στο τέλος, σβήστε τη σάλτσα με το λεμόνι και την 

αφήστε σε δυνατή φωτιά να γλασάρει και να πυκνώσει. 

 

Άσκηση 5 

Συμπλήρωσε:β΄ενικό πρόσωπο,Προστακτικής Αορίστου,Ενεργητικής 
φωνής 

 

Κατάβαλε: β΄ενικό πρόσωπο,Προστακτικής Αορίστου,Ενεργητικής 
φωνής 

 

Επιβλέψτε: β΄Πληθυντικό πρόσωπο,Προστακτικής Αορίστου 
,Ενεργητικής φωνής 

 

Διαχωρίζετε: β΄Πληθυντικό πρόσωπο,Προστακτικής Ενεστώτα 
,Ενεργητικής φωνής 

 

Υπόμενε: β΄ενικό πρόσωπο,Προστακτικής Ενεστώτα,Ενεργητικής 
φωνής 

 

Υπόμεινε: β΄ενικό πρόσωπο,Προστακτικής Αορίστου,Ενεργητικής 
φωνής 

 

Προχωρήστε: β΄πληθυντικό πρόσωπο,Προστακτικής 
Αορίστου,Ενεργητικής φωνής 

 

Διαλύετε: β΄Πληθυντικό πρόσωπο,Προστακτικής Ενεστώτα 
,Ενεργητικής φωνής 
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Άσκηση 6 

Οριστική Αορίστου: διέλυσες,παρέμειναν,διέβαλα,επιμείνατε,διέκρινες,ξεπλύνατε 

Προστακτική Αορίστου:προσβάλατε, υπόβαλε,καταβάλετε,προβάλατε,αναμείνατε, 

πρότρεψε 

Άσκηση 7 

Πλύνε τις σαρδέλες, καθάρισέ τες και κόψε την ουρά και το κεφάλι.  Λιώσε το 

σκόρδο και το ανακάτεψε με τον μαϊντανό, τα αυγά, πέντε κ.σ. ψίχα ψωμιού και το 

αλάτι. Μόλις γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα, γέμισε με αυτό τις σαρδέλες. 

Βουτύρωσε  ένα ταψί και τοποθέτησε τις σαρδέλες τη μία δίπλα στην άλλη.  Κάθε 

δυο σαρδέλες σκέπασέ τες με ένα φύλλο δάφνης. Πασπάλισέ τες με την υπόλοιπη 

ψίχα και περίχυσέ τες με  το φρέσκο βούτυρο. Ψήσε στους 200οC για 20 λεπτά 

περίπου και σέρβιρέ τες ζεστές ή κρύες. 

Υλικά:σαρδέλες,σκόρδο, μαϊντανός,αυγά,ψωμί,αλάτι,δάφνη και βούτυρο 

Άσκηση 8 

 

Εκείνη την ημέρα περίμενα τόσο πολύ, που εκνευρίστηκα. Κάλεσα τότε ένα ταξί 

,ώστε να πάω στο σπίτι μου. Ήρθε ευτυχώς αμέσως !Σε δέκα λεπτά είχα κιόλας 

φτάσει στο σπίτι. Ένιωθα   τόσο   κουρασμένη, που δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. 

Ξάπλωσα λοιπόν ,ώστε να ξεκουραστώ λίγο. Σηκώθηκα όμως μετά από μισή ώρα 

ώστε να συνεχίσω τις δουλειές που είχα αφήσει. 

Άσκηση 9 
 

    

       

 
 

                                     

          

 
 

                                   
 

 

          

 
 

                                      

1. Κουράστηκε τόσο πολύ           ώστε αποκοιμήθηκε στον καναπέ. 
2. Θα ήθελα να ήμουν εκεί          ώστε να τα πούμε από κοντά. 
3. Μαγειρεύει τόσο καλά          ώστε να θέλεις να τρώς συνέχεια. 

 
4. Θα προσπαθήσω περισσότερο  ώστε να βελτιωθώ. 
5. Λείπει τόσο καιρό                         που δεν θα μας θυμάται. 
6. Μιλούσε  σιγά                        που δεν τον ακούγαμε        
7. Ο Γιάννης είναι τόσο καλός   που τον αγαπάνε όλοι. 
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Άσκηση 10 

1.Α   2.Σ  3.Α  4.Σ  5.Α  6.Σ 

Άσκηση 11 

1.Σωστό   2.Λάθος   3.Σωστό  4.Σωστό  5.Λάθος  6.Σωστό  7.Σωστό  8.Λάθος 

Άσκηση 12 

Ονομασία προϊόντος:φέτα 

Εικόνα: ναι 

Περιγραφικό κείμενο :παραδοσιακό τυρί φέτα « ποπ» σε άλμη 

Όνομα μάρκας: «Ήπειρος» 

Χρήση Προστακτικής : «διατηρείτε» 

Χρήση επιθέτων: « νόστιμη», «παραδοσιακό» 

 

 

 

Άσκηση 13 

 Θετικός 
βαθμός 

Συγκριτικός 
βαθμός 

Σχετικός 
υπερθετικός 

Απόλυτος 
υπερθετικός 

μονολεκτικά Ωραίος ωραιότερος Ο ωραιότερος ωραιότατος 

περιφραστικά - Πιο ωραίος ο πιο ωραίος Πολύ ωραίος/πάρα 
πολύ ωραίος 

μονολεκτικά σοφός σοφότερος Ο σοφότερος σοφότατος 

περιφραστικά  Πιο σοφός Ο πιο σοφός Πολύ σοφός/πάρα 
πολύ σοφός 

μονολεκτικά νέος Νεότερος Ο νεότερος Νεότατος 
 

περιφραστικά  Πιο νέος Ο πιο νέος Πολύ νέος/πάρα πολύ 
νέος 

μονολεκτικά συνεπής συνεπέστερος Ο συνεπέστερος συνεπέστατος 

περιφραστικά  Πιο συνεπής Ο πιο συνεπής Πολύ συνεπής/πάρα 
πολύ συνεπής 

μονολεκτικά θρεπτικός θρεπτικότερος Ο πιο θρεπτικός θρεπτικότατος 

περιφραστικά  Πιο θρεπτικός Ο πιο θρεπτικός Πολύ θρεπτικός/πάρα 
πολύ θρεπτικός 
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 Άσκηση 14 

λαμπρός: λαμπρότερος  -ότερη  -ότερο  ,  λαμπρότατος –ότατη –ότατο 

φτηνός: φτηνότερος-ότερη-ότερο   , φτηνότατος-ότατη-ότατο 

 απλός:απλούστερος-ήστερη-ούστερο  ,απλούστατος-ούστατη-ούστατο 

σαφής:σαφέστερος-έστερη-έστερο   ,σαφέστατος-έστατη-έστατο 

φαρδύς:φαρδύτερος-ύτερη-ύτερο  ,φαρδύτατος-ύτατη-ύτατο 

 Θετικός 
βαθμός 

Συγκριτικός 
βαθμός 

Σχετικός 
υπερθετικός 

Απόλυτος 
υπερθετικός 

μονολεκτικά Ωραίος ωραιότερος Ο ωραιότερος ωραιότατος 

περιφραστικά - Πιο ωραίος ο πιο ωραίος Πολύ ωραίος/πάρα 
πολύ ωραίος 

μονολεκτικά σοφός σοφότερος Ο σοφότερος σοφότατος 

περιφραστικά  Πιο σοφός Ο πιο σοφός Πολύ σοφός/πάρα 
πολύ σοφός 

μονολεκτικά νέος Νεότερος Ο νεότερος Νεότατος 
 

περιφραστικά  Πιο νέος Ο πιο νέος Πολύ νέος/πάρα πολύ 
νέος 

μονολεκτικά συνεπής συνεπέστερος Ο συνεπέστερος συνεπέστατος 

περιφραστικά  Πιο συνεπής Ο πιο συνεπής Πολύ συνεπής/πάρα 
πολύ συνεπής 

μονολεκτικά θρεπτικός θρεπτικότερος Ο πιο θρεπτικός θρεπτικότατος 

περιφραστικά  Πιο θρεπτικός Ο πιο θρεπτικός Πολύ θρεπτικός/πάρα 
πολύ θρεπτικός 
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ψηλός:ψηλότερος-ότερη-ότερο  ,ψηλότατος-ότατη-ότατο 

βαθύς: βαθύτερος-ύτερη-βαθύτερο , βαθύτατος-ύτατη-ύτατο 

Άσκηση 15 

1. Ακριβότερο 

2. υπομονετικότερη 

3. επιμελέστατος 

4. γλυκύτατος 

5. εργατικότατος 

6. νοστιμότερο 

 

Άσκηση 16 

1) βαθύτατο  

2) γλυκύτατη  

3) την μικρότερη  

4) βαθύτατα  

5) το ψηλότερο  

6) Οι τολμηρότερες  

7) χρησιμότατη  

8) μακρύτερο  

Άσκηση 17 

 Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

μονολεκτικά ασφαλώς ασφαλέστερα ασφαλέστατα 

περιφραστικά - Πιο ασφαλώς Πάρα πολύ ασφαλώς 

μονολεκτικά επαρκώς επαρκέστερα επαρκέστατα 

περιφραστικά - Πιο επαρκώς Πάρα πολύ επαρκώς 

μονολεκτικά λογικά λογικότερα λογικότατα 

περιφραστικά - Πιο λογικά Πάρα πολύ λογικά 

μονολεκτικά άνετα ανετότερα ανετότατα 

περιφραστικά - Πιο άνετα Πάρα πολύ άνετα 

μονολεκτικά βαριά βαρύτερα βαρύτατα 

περιφραστικά - Πιο βαριά Πάρα πολύ βαριά 

μονολεκτικά λιτά λιτότερα λιτότατα 
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περιφραστικά - Πιο λιτά Πάρα πολύ λιτά 
 

Άσκηση 18     

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας. Οι 

επιπτώσεις της γίνονται αισθητές σε όλο τον πλανήτη, καθώς επηρεάζουν τους ανθρώπους, 

τη φύση και την οικονομία . Για να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή ασφαλώς, πρέπει να 

μειώσουμε σημαντικά τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για να λάβει ο εν 

λόγω στόχος τη μορφή συγκεκριμένων μέτρων απαιτείται η κατανόηση ενός σύνθετου 

συστήματος συσχέτισης των εκπομπών που προέρχονται από διάφορες πηγές με τις 

επιπτώσεις τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την παγκόσμια διακυβέρνηση και, 

παράλληλα, με τα πιθανά οφέλη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος καταβάλλει 

έντονες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης των απαιτούμενων 

γνώσεων για τον σχεδιασμό των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. 

 

 Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

μονολεκτικά  σημαντικότερες  

περιφραστικά - διαρκέστερης διαρκέστατης 

μονολεκτικά αισθητές αισθητότερες αισθητότατες 

περιφραστικά  εντονότερες εντονότατες 

μονολεκτικά ασφαλώς ασφαλέστερα ασφαλέστατα 

περιφραστικά    

μονολεκτικά σημαντικά σημαντικότερα σημαντικότατα 

περιφραστικά - διαρκέστερης διαρκέστατης 
 

 

                                       

μονολεκτικά σύνθετου συνθετότερου συνθετότατου 

περιφραστικά    

μονολεκτικά πιθανά πιθανότερα πιθανότατα 

περιφραστικά - καταλληλότερων καταλληλότατων 
 

        

 
 

                                       

Άσκηση 18 

1) Τα έκανα θάλασσα                                     Δεν έδωσα τη σωστή απάντηση 

2) Δεν ιδρώνει το αυτί του                             Κάνει και λέει πάντα τα ίδια. 

3) Λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια      Κάνουν ό,τι θέλουν όταν λείπει ο 

υπεύθυνος. 
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4) Αυτή το βιολί της                                          Δεν δίνει σημασία σε όσα  της  λένε. 

5) Κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα            Περιμένουν πολύ ανήσυχοι. 

6)   Δεν βάζει γλώσσα μέσα                             Μιλάει ασταμάτητα.   

7) Κάνει τα στραβά μάτια                                Κάνει ότι δεν βλέπει και δεν 

καταλαβαίνει                

8) Τρώει με χρυσά κουτάλια                            Ζει μέσα στον πλούτο. 

Άσκηση 19 

Γρήγορος-αργός                   ψηλός-κοντός                              άξιος-ανάξιος 

Καλός –κακός                       βολικός-άβολος                                      κρύος-ζεστός 

Κοντινός-μακρινός           διακριτικός-αδιάκριτος                     υγιεινός-ανθυγιεινός 

Μεγάλος-μικρός                  φρέσκος-μπαγιάτικος                            ηθικός-ανήθικος 

Ευγενικός-αγενής            συνεπής-ασυνεπής                          ειλικρινής-ανειλικρινής 

 Άσκηση 20 

 Αν ακολουθείς σωστή διατροφή ,θα είσαι υγιής. 

 Αν έχει πολλή κίνηση ,θα έρθω με ταξί. 

  Αν αργώ να γυρίσω στο σπίτι, η μητέρα μου ανησυχεί. 

 Αν βρέχει, θα πάρω ομπρέλα. 

 Αν κοιμάσαι σωστά,  θα είσαι ξεκούραστος. 

Αν διαβάζεις αρκετά, θα πετύχεις στις εξετάσεις. 

 Άσκηση 21 

α) Αν ήμουν πλούσιος, θα πήγαινα πολλά ταξίδια! 

β) Αν είχαμε ρομπότ, θα καθάριζε εκείνο το σπίτι. 

γ) Αν δεν υπήρχε πόλεμος, θα ήμασταν όλοι περισσότερο χαρούμενοι. 

δ) Αν συναντούσα τον Αϊνστάιν,θα τον ρωτούσα για τη θεωρία του.  

ε) Αν πήγαινα στο φεγγάρι, θα έβγαζα σίγουρα φωτογραφίες. 

στ) Αν μπορούσα να ταξιδέψω, θα πήγαινα στην Αφρική για σαφάρι. 

 Άσκηση 22 

α. Αν σου αρέσει να ζωγραφίζεις ( Υπόθεση), να μην το σταματήσεις 
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 (    Απόδοση     ). 

β. Θα γίνουν εισαγωγές τροφίμων (     Απόδοση    ) και θα αυξηθούν οι 

έλεγχοι (Απόδοση ), αν υπάρξει έλλειψη (  Υπόθεση    ). 

γ. Αν γυμνάζεσαι (Υπόθεση   ), θα έχεις ωραίο και υγιές σώμα 

(Απόδοση). 

δ. Αν πάω στην Ιταλία      (  Υπόθεση  ), θα σου φέρω ένα ενθύμιο 

(Απόδοση). 

ε. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα(Απόδοση.), αν συνεχιστεί η κακοκαιρία 

(  Υπόθεση    ). 

στ. Αν ανέβεις στον Λυκαβηττό (    Υπόθεση    ), θα δεις όλη την Αθήνα 

(Απόδοση). 

Άσκηση 23 

Για τους αρχαίους Έλληνες τα  γεύματα της  ημέρας ήταν τρία στον αριθμό.Το πρώτο 

από αυτά (ακρατισμός) αποτελούσε κριθαρένιο ψωμί βουτηγμένο σε κρασί 

(άκρατος), συνοδευόμενο από …..σύκα ή….. ελιές. Το δεύτερο (άριστον) λάμβανε 

χώρα το  μεσημέρι ή νωρίς  το απόγευμα. Το τρίτο (δείπνον), το οποίο ήταν και το  

σημαντικότερο της  ημέρας. Σε αυτά μπορεί να προστεθεί το  επιπλέον ελαφρύ γεύμα 

( εσπέρισμα ) αργά το απόγευμα. Τέλος το αριστόδειπνον ήταν ….. κανονικό γεύμα 

που μπορούσε να σερβιριστεί αργά το απόγευμα στη θέση του  δείπνου. 

 Άσκηση 24 

χαϊδεύω, νεράιδα, αυπνία, Mωυσής, πρωί, Mάιος, πλάι, φαΐ  , κοροϊδεύω, λαϊκός, 

εμποροϋπάλληλος, πλαϊνός, υιοθεσία, ταΐζω, καΐκι, ολόιδιος 

Άσκηση 25 

α) εγωϊσμός [Λ]                          ζ) προϊόν [Σ] 

β) προϊστάμενος [Σ]                  η) υϊοθετώ [Λ] 

γ) ευρωπαϊκός [Σ]                     θ) μαϊντανός[Σ] 

δ) χάϊδεμα [Λ]                            ι) διϋλίζω [Λ] 
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ε) απλοϊκός [Σ]                           ια) ελληνοϊταλικός [Σ] 

στ) ταΐζω [Σ]                               ιβ) μαϊμού[Σ] 

Ασκήσεις για το σπίτι 

Άσκηση 1 

Καθαρίστε και πλύντε τα λαχανικά. Κόψτε τα κολοκύθια σε χοντρές φέτες, το μαρούλι με τα 

χέρια σε μεγάλα κομμάτια, τα κρεμμυδάκια, το αγγούρι σε χοντρές λωρίδες, τα ραπανάκια 

στη μέση και τη ρόκα χοντροκομμένη. Βράστε σε κοχλάζον αλατισμένο νερό τα κολοκυθάκια 

για 4-5 λεπτά, αποσύρτε. Βάλτε τα όλα σε μία σαλατιέρα, προσθέστε αλάτι, το λάδι, το ξύδι 

και το παπαρουνόσπορο. 

Άσκηση 2 

α) Εγκαταλείψτε το πλοίο αμέσως,  πρόσταξε ο καπετάνιος  

τους ναύτες. 

β) Χαμηλώστε τη μουσική επιτέλους! 

γ) Διορθώστε τα λάθη που υπάρχουν στο κείμενο και 

αντιγράψτε τις διορθωμένες λέξεις στο τετράδιό σας. 

δ) Ενδυναμώστε την ομάδα σας με καλύτερους παίκτες. 

ε) Δοκιμάστε τα εκπληκτικά παραδοσιακά φαγητά μας! 

στ) Τακτοποιήστε τα ρούχα σας και βάλτε 

(βάζω) τα στα συρτάρια της ντουλάπας. 

Άσκηση 3 

1. βίδωσε 

2. διαλύστε 

3. βούρτσισε  

4. ακουμπήστε  

5. δάνεισε 

6. αθροίστε  

7. παραλείψτε 

8. κηρύξτε  

9. κατακλύστε 

10. προχωρήστε 
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Άσκηση 4 

1. Ήταν τόσο λυπημένος που δεν έφαγε τίποτα. 

2. Βάδιζαν μαζί, ώστε να είναι πιο ασφαλείς. 

3. Έφυγαν τόσο πρωί, που δεν τους είδε κανένας. 

4. Ο προπονητής είχε προετοιμάσει τους παίχτες της ομάδας τόσο 

καλά, που έτρεχαν ασταμάτητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. 

5. Ήταν τόσο κακός, ώστε να μην τον θέλει κανένας. 

 

Άσκηση 5 

Δημιουργία διαφήμισης :Ακολούθησε τις οδηγίες στη σελίδα 87. 

Άσκηση 6 

                                                               1. ΠΛΑΤΥΤΕΡΟΣ 

  2.  ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟΣ 

                                                              3.  ΡΗΧΟΤΕΡΟΣ 

                                                              4.  ΞΙΝΟΤΕΡΟΣ 

5.  ΘΕΤΙΚΟΤΕΡΟΣ 

       6.  Φ ΡΟΝΙΜΟΤΕΡΟΣ 

 7.  ΤΥΧΕΡΟΤΕΡΟΣ 

8.  ΙΚΑΝΟΤΕΡΟΣ 

9.   ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 

    10. Δ ΥΝΑΤΟΤΕΡΟΣ 

 

Άσκηση 7 

α) επιεικώς ➝ επιεικέστερα,επιεικέστατα 

β) άνω ➝ ανώτερα,ανώτατα 

γ) κάτω ➝ κατώτερα,κατώτατα 

δ) βαθιά ➝ βαθύτερα,βαθύτατα 
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ε) άσχημα ➝ ασχημότερα,ασχημότατα 

στ) φτωχά ➝ φτωχότερα,φτωχότατα 

ζ) αληθινά ➝ αληθινότερα,αληθινότατα 

Άσκηση 8 

1.αληθινός –ψεύτικος 

2.φτωχός-πλούσιος 

3.αργός-γρήγορος 

4.θρασύς-δειλός 

5.καθαρός-βρώμικος 

Άσκηση 9 

Αν θα μπορούσα να πετάξω,θα πήγαινα σ ΄όλον τον κόσμο. 

Αν θα μπορούσα να είμαι αόρατος, θα άκουγα πολλά μυστικά. 

Αν διάβαζα παραπάνω ,θα τα πήγαινα καλύτερα! 

Αν κοιμόμουν νωρίτερα,θα ημουν πιο ξεκούραστη. 

Αν δεν αργούσες,θα είχαμε ήδη ξεκινήσει. 

Αν με άφηνες,θα σου εξηγούσα. 

Αν πήγαινα κάπου εκδρομή,θα ήταν η Ισπανία. 

 

 

Άσκηση 10 

α) ΑΥΠΝΟΣ➝ άυπνος 

β) γαιτανάκι➝ γαϊτανάκι 

γ) ΓΑΙΔΟΥΡΙ➝ γαϊδούρι 

δ) ολόϊδιος ➝  ολόιδιος 

ε) καφείνη ➝  καφεΐνη 

στ) πλαινός➝ πλαϊνός 
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Eνότητα 5η : Πολυτεχνείο 1973 

 

Θεωρία ασκήσεων 

1.Σωστό     2.Λάθος     3.Σωστό     4.Σωστό     5.Σωστό 

 

Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

Διαβάζοντάς τα τι συναισθήματα και σκέψεις σου γεννούν; 

Καθώς διαβάζουμε για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου δημιουργούνται έντονα 

συναισθήματα καθώς μαθαίνουμε το τι έγινε και για ποιόν λόγο.Τα γεγονότα αυτά 

είναι πολύ λυπηρά και ευχόμαστε να μην ξανασυμβούν.Η θαρραλέα στάση των 

φοιτητών μας  δείχνει ότι με την επιμονή τους και τον στόχο τους πέτυχαν παρόλες 

τις  θυσίες. 

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της εξέγερσης αυτής; 

Τα αποτελέσματα ήταν μετά από κάποιο καιρό να αποκατασταθεί η δημοκρατία και 

να επανέλθει η ελευθερία των πολιτών. 

Τι ζητούσαν οι φοιτητές και ο λαός να αλλάξει; 

Οι φοιτητές και ο λαός όπως έλεγε το σύνθημά τους επιθυμούσαν « ψωμί, παιδεία, 

ελευθερία». 

 

Άσκηση 2 

Ήταν πρωί τ Αυγούστου 

κοντά στη ροδαυγή 

βγήκα να πάρω αέρα 

στην ανθισμένη γη 

Βλέπω μια κόρη κλαίει 

σπαρακτικά θρηνεί 

σπάσε καρδιά μου εχάθη 

το γελαστό παιδί 

Είχεν αντρειά και θάρρος 

κι αιώνια θα θρηνώ 
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το πηδηχτό του βήμα 

το γέλιο το γλυκό 

Ανάθεμα την ώρα 

κατάρα στη στιγμή 

σκοτώσαν οι εχθροί μας 

το γελαστό παιδί 

Άσκηση 3 

μακριά 

μπήκα 

μαραμένη 

γελάει 

δειλία 

κλάμα 

πικρό 

φίλοι 

 

Άσκηση 4 

• Ραδιόφωνο 

• Σαββατοκύριακο 

• συλλαμβάνω 

• οδομαχία 

• λαοθάλασσα 

• μονόδρομος 

• ανεμοθύελλα 

• αλατοπίπερο 

 Άσκηση 5 

1. πεζός και δρόμος 

2. λίμνη και θάλασσα 

3. κουτάλι και πιρούνι 

4. συν και κάτοικος 
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5. χιόνι και βροχή 

6. ανοίγω και κλείνω 

7. υπό και γη 

8. πάγος και βουνό 

 

Επαναληπτικές ασκήσεις : 4η ενότητα 

Άσκηση 1 

 Β ενικό πρόσωπο Β πληθυντικό πρόσωπο 

επιλέγω Να επιλέξεις Να επιλέξετε 

διατάζω Να διατάξεις Να διατάξετε 

προσέχω Να προσέξεις Να προσέξετε 

επιμένω Να επιμείνεις Να επιμείνετε 

διαγράφω Να διαγράψεις Να διαγράψετε 

χάνομαι  Να χαθείς Να χαθείτε 

αναβάλλω Να αναβάλλεις Να αναβάλλετε 

 

Άσκηση 2  

Είχε πολύ πυρετό που  έμεινε στο κρεβάτι για τέσσερις μέρες. 

Είχε ξηρασία τόσο πολύ καιρό που χάλασαν τα λαχανικά. 

Η Μαρία ήταν τόσο χαρούμενη   ώστε κέρασε όλους τους φίλους της. 

Ήταν πολύ ανήσυχος ώστε  δεν συμμετείχε στη συζήτηση. 

Ο Μάρκος αγόρασε πολλά βιβλία ώστε δεν χωρούσαν στη βιβλιοθήκη. 

Ο Ανδρέας έτρεχε τόσο γρήγορα που πρόλαβε και κρύφτηκε. 

 

Άσκηση 3 

Αν δεν έρθεις θα πάω μόνη μου. 

Αν δεν μπορέσεις αύριο πάμε άλλη μέρα. 

Αν έχει καλό καιρό θα πάω βόλτα. 
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 Άσκηση 4  

ταΐζω             Μάιος            ΜΑΙΟΣ      προϊόν 

μαϊμού        προϋπόθεση     χαϊδεύω   ευνοϊκός 

ολόιδιος        μαϊντανός        λαϊκή       γαϊδούρι 

 

Άσκηση 5 

 Τα ρήματα να είναι σε Υποτακτική έγκλιση ή Προστακτική. 

 

Άσκηση 6  

1. Σωστό 
2.  Λάθος   
3. Σωστό 
4.  Σωστό  
5. Σωστό  

 Άσκηση  7 

1. Μάλλιασε η γλώσσα του να το λέει. 

2. Τρέχει από το πρωί. 

3. Πετάχτηκε να πάρει δύο πράγματα στο περίπτερο. 

4. Η καρδιά μου θα σπάσει από την αγωνία. 

5. Βλέπει ποδόσφαιρο στο σαλόνι. 

6. Ήταν ολημερίς στο πόδι. 

 

Άσκηση 8  

φοβητσιάρης:  Θαρραλέος             πολύς: λίγος 

επιπόλαιος: προσεκτικός                        ένδοξος:άδοξος 

κατάκοπος:  ξεκούραστος                  σύγχρονος:παλιός 

υπομονετικός:  ανυπόμονος                  τεράστιος: μικρός 

πολύπλοκος: απλός                                  σωστός: λάθος 

 

Άσκηση  9 
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Συγκριτικός Υπερθετικός 

καλύτερος Πιο καλός άριστος Πολύ καλός 

ωραιότερα Πιο ωραία ωραιότατα Πολύ ωραία 

δυσκολότερα Πιο δύσκολα δυσκολότατα Πολύ δύσκολα 

κατώτερα - κατώτατα - 

φιλοξότερος Πιο φιλόδοξος φιλοδοξότατος Πολύ φιλόδοξος 

επαρκέστερα Πιο επαρκώς επαρκέστατα Πολύ επαρκώς 

 

Eνότητα 5η : Πολυτεχνείο 1973 

 

Θεωρία ασκήσεων 

1.Σωστό     2.Λάθος     3.Σωστό     4.Σωστό     5.Σωστό 

 

Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

Διαβάζοντάς τα τι συναισθήματα και σκέψεις σου γεννούν; 

Καθώς διαβάζουμε για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου δημιουργούνται έντονα 

συναισθήματα καθώς μαθαίνουμε το τι έγινε και για ποιόν λόγο.Τα γεγονότα αυτά 

είναι πολύ λυπηρά και ευχόμαστε να μην ξανασυμβούν.Η θαρραλέα στάση των 

φοιτητών μας  δείχνει ότι με την επιμονή τους και τον στόχο τους πέτυχαν παρόλες 

τις  θυσίες. 

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της εξέγερσης αυτής; 

Τα αποτελέσματα ήταν μετά από κάποιο καιρό να αποκατασταθεί η δημοκρατία και 

να επανέλθει η ελευθερία των πολιτών. 

Τι ζητούσαν οι φοιτητές και ο λαός να αλλάξει; 

Οι φοιτητές και ο λαός όπως έλεγε το σύνθημά τους επιθυμούσαν « ψωμί, παιδεία, 

ελευθερία». 

 

Άσκηση 2 
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Ήταν πρωί τ Αυγούστου 

κοντά στη ροδαυγή 

βγήκα να πάρω αέρα 

στην ανθισμένη γη 

Βλέπω μια κόρη κλαίει 

σπαρακτικά θρηνεί 

σπάσε καρδιά μου εχάθη 

το γελαστό παιδί 

Είχεν αντρειά και θάρρος 

κι αιώνια θα θρηνώ 

το πηδηχτό του βήμα 

το γέλιο το γλυκό 

Ανάθεμα την ώρα 

κατάρα στη στιγμή 

σκοτώσαν οι εχθροί μας 

το γελαστό παιδί 

Άσκηση 3 

μακριά 

μπήκα 

μαραμένη 

γελάει 

δειλία 

κλάμα 

πικρό 

φίλοι 

 

Άσκηση 4 

• Ραδιόφωνο 

• Σαββατοκύριακο 

• συλλαμβάνω 

• οδομαχία 

• λαοθάλασσα 
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• μονόδρομος 

• ανεμοθύελλα 

• αλατοπίπερο 

 Άσκηση 5 

9. πεζός και δρόμος 

10. λίμνη και θάλασσα 

11. κουτάλι και πιρούνι 

12. συν και κάτοικος 

13. χιόνι και βροχή 

14. ανοίγω και κλείνω 

15. υπό και γη 

16. πάγος και βουνό 

 

Επαναληπτικές ασκήσεις 

Άσκηση 1 

 Β ενικό πρόσωπο Β πληθυντικό πρόσωπο 

επιλέγω Να επιλέξεις Να επιλέξετε 

διατάζω Να διατάξεις Να διατάξετε 

προσέχω Να προσέξεις Να προσέξετε 

επιμένω Να επιμείνεις Να επιμείνετε 

διαγράφω Να διαγράψεις Να διαγράψετε 

χάνομαι  Να χαθείς Να χαθείτε 

αναβάλλω Να αναβάλλεις Να αναβάλλετε 

 

Άσκηση 2  

Είχε πολύ πυρετό που  έμεινε στο κρεβάτι για τέσσερις μέρες. 

Είχε ξηρασία τόσο πολύ καιρό που χάλασαν τα λαχανικά. 

Η Μαρία ήταν τόσο χαρούμενη   ώστε κέρασε όλους τους φίλους της. 
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Ήταν πολύ ανήσυχος ώστε  δεν συμμετείχε στη συζήτηση. 

Ο Μάρκος αγόρασε πολλά βιβλία ώστε δεν χωρούσαν στη βιβλιοθήκη. 

Ο Ανδρέας έτρεχε τόσο γρήγορα που πρόλαβε και κρύφτηκε. 

 

Άσκηση 3 

Αν δεν έρθεις θα πάω μόνη μου. 

Αν δεν μπορέσεις αύριο πάμε άλλη μέρα. 

Αν έχει καλό καιρό θα πάω βόλτα. 

 

 

 Άσκηση 4  

ταΐζω             Μάιος            ΜΑΙΟΣ      προϊόν 

μαϊμού        προϋπόθεση     χαϊδεύω   ευνοϊκός 

ολόιδιος        μαϊντανός        λαϊκή       γαϊδούρι 

 

Άσκηση 5 

 Τα ρήματα να είναι σε Υποτακτική έγκλιση ή Προστακτική. 

 

Άσκηση 6  

6. Σωστό 
7.  Λάθος   
8. Σωστό 
9.  Σωστό  
10. Σωστό  

 Άσκηση  7 

7. Μάλλιασε η γλώσσα του να το λέει. 

8. Τρέχει από το πρωί. 

9. Πετάχτηκε να πάρει δύο πράγματα στο περίπτερο. 

10. Η καρδιά μου θα σπάσει από την αγωνία. 

11. Βλέπει ποδόσφαιρο στο σαλόνι. 
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12. Ήταν ολημερίς στο πόδι. 

 

Άσκηση 8  

φοβητσιάρης:  Θαρραλέος             πολύς: λίγος 

επιπόλαιος: προσεκτικός                        ένδοξος:άδοξος 

κατάκοπος:  ξεκούραστος                  σύγχρονος:παλιός 

υπομονετικός:  ανυπόμονος                  τεράστιος: μικρός 

πολύπλοκος: απλός                                  σωστός: λάθος 

 

Άσκηση  9 

Συγκριτικός Υπερθετικός 

καλύτερος Πιο καλός άριστος Πολύ καλός 

ωραιότερα Πιο ωραία ωραιότατα Πολύ ωραία 

δυσκολότερα Πιο δύσκολα δυσκολότατα Πολύ δύσκολα 

κατώτερα - κατώτατα - 

φιλοξότερος Πιο φιλόδοξος φιλοδοξότατος Πολύ φιλόδοξος 

επαρκέστερα Πιο επαρκώς επαρκέστατα Πολύ επαρκώς 

 

Άσκηση 13 

Η Βραζιλία ή  Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας είναι η μεγαλύτερη και 

πολυπληθέστερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, στη Νότια Αμερική.O πληθυσμός 

της είναι 213.317.639(εκτίμηση 2021).Η πρωτεύουσα της είναι η Μπραζιλία παρότι 

υπάρχουν πολυπληθέστερες πόλεις.Η επίσημη γλώσσα του κράτους είναι τα 

πορτογαλικά.Το πολίτευμά της είναι ομοσπονδιακή προεδρική δημοκρατία. Το 

κλίμα της Βραζιλίας, αντίθετα με ότι πιστεύεται, δεν παρουσιάζει ούτε ακραίες 

βροχοπτώσεις ούτε υψηλές θερμοκρασίες.Όσον αφορά τη θρησκεία το 66% του 

πληθυσμού της Βραζιλίας είναι καθολικοί. 

Άσκηση 14 

Η Νότια Αφρική είναι χώρα της Αφρικής που βρίσκεται στο νότιο άκρο της. Η νότια Αφρική 

έχει 11 επίσημες γλώσσες.Κάποιες απ΄ αυτές είναι τα Αφρικάανς, τα Αγγλικά,  τα τα 

Ζουλού, τα Κόσα. Έχει πληθυσμό 60.142.978 κατοίκους σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση για 

το 2021.Το 80% περίπου του πληθυσμού είναι  Χριστιανοί.Η επίσημη πρωτεύουσα είναι η 
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Πρετόρια.Το κλίμα που επικρατεί είναι εύκρατο.Μερικά απ΄τα αξιοθέατα που μπορεί 

κανείς να επισκεφθεί είναι το Κέηπ Ταουν, το εθνικό πάρκο Κρούγκερ, το 

Γιοχάνενσμπουργκ. 

Άσκηση 15 

Η Ισπανία είναι χώρα της νοτιοδυτικής Ευρώπης με πληθυσμό περίπου 

47.000.000(απογραφή 2011).Η επίσημη γλώσσα είναι τα ισπανικά και η πρωτεύουσα του 

κράτους είναι Η Μαδρίτη.Το πολίτευμα είναι η Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική 

Δημοκρατία. Οι Ισπανοί είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους χριστιανοί 

Ρωμαιοκαθολικοί,.Επίσης το κλίμα σε γενικές γραμμές είναι εύκρατο. 

Ασκήσεις για το σπίτι 

Άσκηση 1 

1. Μια που ήμουν κοντά , είπα να την επισκεφτώ. Αιτιολογική,μια που 

2. Όταν πήγα, ήταν ήδη αργά.χρονική,όταν 

3. Επειδή ήταν εργατικός , ανταμείφθηκε. Αιτιολογική,επειδή 

4. Ξύπνησε αργά ,γιατί χτες ξενύχτησε. Αιτιολογική,γιατί 

5. Έκλεισε νωρίτερα, αφού δεν είχε δουλειά. Αιτιολογική,αφού 

6. Φώναξε επειδή έκανα ζημιά. Αιτιολογική,επειδή 

7. Του ζήτησε συγγνώμη ,γιατί ήταν αρκετά απότομος. Αιτιολογική,γιατί 

8. Ακούστηκε θόρυβος, καθώς έσπασε ένα ποτήρι. Αιτιολογική,καθώς 

9. Έψαχνε κλειδαρά , επειδή έχασε τα κλειδιά του. Αιτιολογική,επειδή 

10. Θα πάμε στο λούνα πάρκ , μια που τα πήγες τόσο καλά! Αιτιολογική,μια  

που 

 

Άσκηση 2 

1. Ήθελε να βρίσκεται εκεί, επειδή ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη. 

2. Φοβόταν την αντίδρασή του, καθώς δεν του είχε μιλήσει πριν. 

3. Πήγε στο ωδείο, διότι μου αρέσει η μουσική πολύ. 

4. Μετακόμισε πρόσφατα , καθώς δεν ήταν αρκετά μεγάλο το προηγούμενο 

σπίτι. 

5. Ζήτησε τη συμβουλή του, επειδή ήταν πιο έμπειρος. 

6. Διάλεξε να ξεκινήσει στίβο, γιατί  της αρέσει το τρέξιμο. 
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Άσκηση 3 

Κάποια από τα παρακάτω επιχειρήματα μπορείς να χρησιμοποιήσεις. 

Η ανακύκλωση συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς 

επαναχρησιμοποιούμε  την πρώτη ύλη και δεν παράγουμε νέα. Η ανακύκλωση  επίσης 

βοηθάει  να μην καταλήγουν όλα τα απορρίμματα στις χωματερές. Τα υλικά που μπορούν 

να κατεργαστούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ξεχωρίζονται, συλλέγονται και 

αποτελούν πρώτη ύλη για ανακυκλωμένα προϊόντα. Έχει διαπιστωθεί πως η ανακύκλωση 

των υλικών σώζει τον πλανήτη από την εξαφάνιση των αποθεμάτων μη ανανεώσιμων 

πρώτων υλών.Στην περίπτωση του χαρτιού, όπου ως πρώτη ύλη θεωρείται το ξύλο και 

συνεπώς τα δέντρα, τα οποία είναι μια ανανεώσιμη πηγή πρώτων υλών, η ανακύκλωση 

είναι σωτήρια.Η χρήση χαρτιού και χαρτονιού έχει γίνει τόσο διαδεδομένη που αν δεν 

γινόταν ανακύκλωση, τότε θα υπήρχε πραγματικό πρόβλημα αφανισμού των δασών 

Άσκηση 4 

      

μαζί χωρίς ίσαμε Από το 

σπίτι 

Στην πόρτα Το σχολείο 

όταν δεξιά ωραία Κάτω πριν βόρεια 

ποτέ ανάμεσα όπου Κατά την 

πλατεία 

Χαμηλά Ως εκεί 

όμορφα χτες πλάι έξω εκτός δίπλα 

 

Άσκηση 5 

1. Πλάι  

2. αριστερά 

3. Μέχρι 

4. βόρεια 

5. μέσα 

6. μπροστά 

Άσκηση 6 

 

1. Θέλουμε να πάμε ως την πόλη να αγοράσουμε κάποια πράγματα. 

2. Πρέπει να είσαι στο λιμάνι στις οκτώ . 

3. Γύρνα πίσω και πες μου τι σε προβληματίζει. 

4. Να πάτε προς τα δεξιά και θα δείτε το μαγαζί. 
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5. Ανάμεσα στα δυο βουνά υπάρχει μία πανέμορφη πεδιάδα. 

6. Κοίτα μπροστά μην σκοντάψεις! 

 

Άσκηση 7 

Θα πρέπει να αναφέρεις τα βασικά στοιχεία της χώρας που επισκέπτεσαι και 

τις εντυπώσεις σου από αυτήν την εκδρομή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


