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Μέρος Α΄ 

Εμπέδωση της θεωρίας και προετοιμασία για την πράξη 

 

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

10. Λάθος  11.Σωστό 12. Λάθος 13.Σωστό 14.Σωστό 15. Σωστό 16. Λάθος 17 .Λάθος  

18.Σωστό 19.Λάθος  20.Σωστό 21. Λάθος 22. Σωστό 23 .Λάθος 24. Σωστό 25. Σωστό  

 

Μέρος Β΄ 

Εφαρμογή των γνώσεών μας στην πράξη 

 

 

Χρόνοι του Ρήματος 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1  

● Αόριστος 

● Συνοπτικός Μέλλοντας 

● Συντελεσμένος Μέλλοντας 

● Συνοπτικός Μέλλοντας  

● Ενεστώτας 

● Παρατατικός  

● Εξακολουθητικός Μέλλοντας  

● Παρακείμενος  

● Συντελεσμένος Μέλλοντας  

● Υπερσυντέλικος  

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2    
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1. πηγαίνω  2. συναντώ 3. κοιτάζει 4 .σκέφτομαι  5 .έχω 6. δίνω 7. αφήνω 8.συνεχίζω  

9 . χτυπάει  10 . βγαίνω  11. είναι  12 . παίζει  

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3   

 

Ενεστώτας Παρατατικός  Αόριστος  Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας  

Βλέπω  Έβλεπα  Είδα  Θα βλέπω  

Έχουμε  Είχαμε  - Θα έχουμε  

Φαντάζεστε  Φανταζόσασταν  Φανταστήκατε  Θα φαντάζεστε 

Σταματούν  Σταματούσαν  Σταμάτησαν  Θα σταματούν  

Ετοιμάζω  Ετοίμαζα Ετοίμασα   Θα ετοιμάζω  

Τελειώνω  Τελείωνα  Τελείωσα  Θα τελειώνω  

 

Συνοπτικός 

Μέλλοντας  

Παρακείμενος  Υπερσυντέλικος  Συντελεσμένος  

Μέλλοντας  

Θα δω  Έχω δει  Είχα δει  Θα έχω δει  

- - -  - 

Θα φανταστείτε  Έχετε φανταστεί  Είχατε φανταστεί  Θα έχετε 

φανταστεί  

Θα σταματήσουν  Έχουν σταματήσει  Είχαν σταματήσει  Θα έχουν 

σταματήσει  

Θα ετοιμάσω  Έχω ετοιμάσει  Είχα ετοιμάσει  Θα έχω ετοιμάσει  

Θα τελειώσω  Έχω τελειώσει  Είχα τελειώσει  Θα έχω τελειώσει  
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ΑΣΚΗΣΗ 4 

 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ  ΠΑΡΟΝ  ΜΕΛΛΟΝ  

Αποτέλεσα  Είμαστε  Θα επιδοθώ  

Είχα δοκιμάσει  Έχω νιώσει  Θα έχω παραγγείλει 

  Θα βλέπω  

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 5 

 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΙ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ  

Προσφέρουμε  Επιδιορθώσαμε  Θα έχω σχολάσει  

Έδιωχνα  Διεκδίκησα  Έχω παρατηρήσει  

 Θα αποτελέσεις  Είχα αγαπήσει  

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 6  

 

1-c , 2- d, 3 – a , 4 -g , 5 – h , 6 – b , 7 – f , 8 – e  

 

έχω επιδιώξει : α' πρόσωπο , ενικού αριθμού παρακειμένου , ενεργητικής φωνής 

θυμόμαστε : α΄πρόσωπο , πληθυντικού αριθμού ενεστώτα παθητικής φωνής  

θα έχουν αποφύγει : γ'  πρόσωπο , πληθυντικού αριθμού, συντελεσμένου μέλλοντα , 

ενεργητικής  φωνής  

έτρεξε : γ ' πρόσωπο , ενικού αριθμού , αορίστου , ενεργητικής φωνής  

αγαπήθηκες : β’ πρόσωπο , ενικού αριθμού , αορίστου , παθητικής φωνής  

παρέδωσαν : γ πρόσωπο , πληθυντικού αριθμού , αορίστου , ενεργητικής φωνής 

 είχα απολυθεί : α' πρόσωπο , ενικού αριθμού , υπερσυντέλικου , παθητικής φωνής 

 θα επιστρέψετε : β ' πρόσωπο , πληθυντικού αριθμού , συνοπτικού μέλλοντα , 

ενεργητικής φωνής   
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ΑΣΚΗΣΗ 7  

 

α) Θεωρείται β) Πιστεύετε – Πάμε γ) Αποκαλύπτεται  δ) Αποκαλύπτετε ε) Θυμάμαι 

στ ) Θέλουμε – Έρθουμε ζ) Ονομάζεται – Πήγαμε η) Παρακαλείται θ) Παίζουμε  

ι ) Χαίρομαι  

 

ΑΣΚΗΣΗ 8  

 

α) θα έχει ολοκληρώσει β) ήμασταν γ) Αγοράζει δ) καθαρίζουν ε) είναι στ ) Πέρασα 

ζ) συγκράτησαν – βρήκε η) θα επισκεφθώ θ) είχα δει – τόλμησα  

 

ΑΣΚΗΣΗ 9 

1.Η κουζίνα θα επιδιορθωθεί  2.Ο πατέρας έχει διαβάσει την εφημερίδα 

3.Η δασκάλα μας σηκώνει στον πίνακα 4. Δεν είχα τελειώσει ακόμη .  

5.Θα μου δανείζεις τη γόμα σου ;  

 

 

Επιρρήματα και φράσεις με προθέσεις που δηλώνουν χρόνο 

  

ΑΣΚΗΣΗ 1 

 

α) νωρίς β) αύριο γ) τώρα δ ) κάπου – κάπου ε ) πια στ) ποτέ ζ) νωρίς , σήμερα  

η) σπάνια θ) αργότερα  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

 

α) την επόμενη Κυριακή β) Προτού γ) αργά δ) πια ε) σπάνια στ) το βράδυ ζ) πια  

η) πρωί  
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ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

α) αρχικά β)  Τελικά  γ) Ολονυχτίς δ) πρόπερσι  ε) αμέσως  

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

Πρωί – Βράδυ  

Τώρα – Χθές  

Πρίν -Μετά  

Νωρίς – Αργά  

Πάντα – Ποτέ  

Ποτέ – Συχνά  

 

ΑΣΚΗΣΗ 5   

πρώτα , ξανά , νωρίς ,αύριο , έπειτα , φέτος , ποτέ , σπάνια  

 

ΑΣΚΗΣΗ 6 

α)  –  

β) μετά το συνέδριο 

γ) Μετά τη γιορτή  

δ)  -  

ε)  -  

στ) Πριν από λίγο 

ζ)  στην ώρα σου  

η) Μέχρι τις έξι 

θ) Σε λίγο 

ι)  -  
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Δευτερεύουσες Χρονικές Προτάσεις  

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

 α)   -  

 β) Αφού δούμε τον αγώνα….. 

γ) Μόλις έμαθε πως θα είναι μαζί μας…. 

δ) Όταν πάμε για ψώνια …… 

ε)…..μόλις ετοιμαστείς.  

στ )   -  

ζ) Προτού ξημερώσει …. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

• αφού  

• όταν  

• μέχρι να   

• όσο   

• Καθώς   

• Όποτε 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

● Μια φορά και έναν καιρό… 

● Μια μέρα…  

● Εκείνη τη στιγμή… 

● Μόλις η αλεπού είδε το τυρί στο στόμα του κόρακα… 

● Αφού σκέφτηκε καλά – καλά, η αλεπού …. 
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● …μόλις τα άκουσε αυτά , άρχισε να καμαρώνει… 

● …και μια και δυο , ανοίγει το ράμφος του… 

● Μόλις όμως άνοιξε το ράμφος του , το τυρί έπεσε κάτω … 

 

● Γύρισε τότε  και είπε… 

● Κουτέ κόρακα σταμάτα πια … 

● Αν είχες μυαλό τώρα… 

● Γειά σου τώρα … 

● …και άλλη φορά…. 

 

Μεταφορά 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

α) Μεταφορά β) Μεταφορά γ) Κυριολεξία δ) Μεταφορά ε) Κυριολεξία  

στ) Κυριολεξία ζ) Μεταφορά η) Μεταφορά θ) Μεταφορά ι) Κυριολεξία  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

α) Είμαι πολύ ευτυχισμένος.  

β) Μας κοροϊδεύει.  

γ) Σήμερα, δεν είμαι καλά.  

δ) Αργήσαμε να το καταλάβουμε.  

ε) Βρήκαμε συντομότερη διαδρομή.  

 

 

Σύνθετες λέξεις  

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

Οδόστρωμα, Ανεμοθύελλα, Θαλασσοπόρος, Λογοκρισία,  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  
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•  Οδοστρωτήρας , Οδικός  

•  Γραμματοκιβώτιο , Γραμμή  

 

• Πεζοδρόμιο , Δρομέας  

•  Λογοθεραπεία , Λογική   

• Παιδίατρος , παιδιάστικος  

•  Δασολογία , Δασικός  

• Ανθόκηπος , Κηπουρική  

• Υδραγωγείο , Ύδρευση  

•  Γεωτρύπανο , Γήινος  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

• Πεζοδρόμιο • Λογοπαίγνιο • Οικοδέσποινα • Τοποθεσία • Λαχανόκηπος • 

Οικοσύστημα • Δασότοπος • Οικοδομή  

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

Α) Γενεά . Γενεαλογικός , Γενιά , Γενέθλια , Γενέτειρα , Γενετήσιο , Γένεση , 

Οικογένεια , Ευγενής , Αγενής , Γενικός , Συγγενής , Γίνομαι . Γενοκτονία , 

Μονογενές  

 

Β) Γράμμα , Γραφικός , Γραφέας , Αντιγραφή ,Απογραφή  , Γράφω , Γραμματική , 

Διαγραφή , Εγγραφή , Συγγραφή , Παραγραφή , Γραπτός,  Υπογραφή , Γράμμα , 

Γραμμικός 
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Μέρος Γ’ - Έκθεση  

 

Αφήγηση  

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

 

Πρόλογος :  

Εποχή; Άνοιξη , Καλοκαίρι , Φθινόπωρο , Χειμώνας  

Ποια μέρα της εβδομάδας ; Καθημερινή η Σαββατοκύριακο 

Με ποιους ; Με φίλους , με την οικογένεια , με το σχολείο  

Πού έγινε;  Σε βουνό , σε χωριό , στην εξοχή , σε δάσος  

Πως αποφασίστηκε η βόλτα αυτή  ; Ψυχαγωγία , Βόλτα στην εξοχή , Πικ – νίκ , 

Πεζοπορία  

 

Κύριο Θέμα :  

Πώς ξεκίνησε η ιστορία ; Εκεί που περιπλανιόμουν , περπατούσα , θαύμαζα το τοπίο , 

παρατηρούσα  

Πρόβλημα : Βρήκα ένα χτυπημένο σκιουράκι , χελώνα , πουλάκι  

Πώς αντιμετωπίστηκε και τι έκαναν οι ήρωες γι’ αυτό – Λύση ;  Το έπιασα 

προσεκτικά και το μετέφερα σε ένα καταφύγιο ζώων , κάλεσα μια φιλοζωική εταιρία 

, φώναξα τους γονείς μου γιατί τρόμαξα και δεν ήξερα τι να κάνω  

Τέλος του περιστατικού :  Επιστρέψαμε πίσω , Συνεχίσαμε την εκδρομή μας , 

Μείναμε μέχρι να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι το ζωάκι θα ήταν καλά πλέον . 

 

Επίλογος :  

Συναισθήματα – σκέψεις : Ανακουφισμένος , Χαρούμενος , Υπεύθυνο άτομο , Έμαθα 

να νοιάζομαι και να φροντίζω τους άλλους όταν με έχουν ανάγκη , ήταν καθήκον  

μου ,  Θα ένιωθα πολύ άσχημα αν δεν έκανα κάτι να βοηθήσω  
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ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

Πρόλογος :   

Πότε : Μια φορά και έναν καιρό , Κάποτε , Στα παλιά τα χρόνια 

Μέρος : Λίμνη Ονειροχώρας  

Ήρωες : ψάρια που ζούσαν στη λίμνη και ψάρια που ζούσαν στην στεριά 

 

Κύριο Θέμα :  

Ποιο ήταν το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί ;  Δύο στρατόπεδα που 

τσακωνόντουσαν μεταξύ τους για πολλά χρόνια– τα Ψάρια που ζούσαν μέσα στη 

λίμνη και τα Ψάρια που ζούσαν στη στεριά  

Λόγος : Τα ψάρια που ζούσαν στη λίμνη δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι τα ψάρια που 

ζούσαν στη στεριά επέλεξαν έναν άλλο τρόπο ζωής από αυτά και το αντίθετο  

Λύση : Τα υπόλοιπα φυτά και τα ζώα συγκάλεσαν συμβούλιο , τους έδειξαν πως και 

κάποια από αυτά έχουν αποφασίσει να ζουν με διαφορετικό τρόπο , παρ’ όλα αυτά 

ζουν όλα μαζί αρμονικά και ειρηνικά   

Τέλος ιστορίας : Αρμονική συνύπαρξη ψαριών μετά από πολλά χρόνια  

 

Επίλογος : 

Γενικό Συμπέρασμα : Πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο ακόμα και αν δεν 

συμφωνούμε  σε όλα , Σεβόμαστε την διαφορετικότητα , Συνυπάρχούμε αρμονικά με 

τους γύρω μας  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

Πάνω δεξιά : Τόπος , Ημερομηνία  

Αριστερά : Αγαπημένε μου φίλε Παναγιώτη , Αγαπημένη μου φίλη Χριστίνα  

 

Πρόλογος :   

Σκοπός : Σου γράφω για να σου εξιστορήσω- διηγηθώ  την εκδρομή που έκανα με το 

σχολείο μου  

Πότε : Την Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη πρωί  
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Μέρος : Λίμνη Μπελέτσι , Πάρνηθα , Λίμνη Μαραθώνα  

 

Κύριο Θέμα :  

Προετοιμασία : Προμήθειες , Τρόφιμα , Απαραίτητα ρούχα  

Αναχώρηση : Μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε : Πούλμαν  

Συναισθήματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής : Ανυπομονησία , Χαρά , 

Ενθουσιασμός , Παιχνίδια και τραγούδια μέχρι την άφιξη στον προορισμό μας  

 

Άφιξη :  Αναλυτική Περιγραφή μέρους , Ομορφιά φυσικού τοπίου , ζώα που 

συναντάς ( πάπιες , χελώνες ) , Τι φυτά είδες  , Τραβάς φωτογραφίες , Τι 

δραστηριότητες έκανες  (Κυνήγι χαμένου Θησαυρού )  

Ξεκούραση , Φαγητό ,  

Επιστροφή : Πώς ένιωθες , Τι έγινε κατά το γυρισμό , Τι σου έκανε περισσότερο 

εντύπωση  

 

Επίλογος :  

Εντυπώσεις , Συναισθήματα : Μου άρεσε πολύ , θα ήθελα να ξαναπάω  , Ήταν η 

αγαπημένη μου εκδρομή , Θα μου μείνει αξέχαστη  

Αποφώνηση – Κάτω Δεξιά – Χαιρετισμός  - Ονοματεπώνυμο  

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

Πρόλογος :   

Χρόνος και Τόπος Ιστορίας  :  Μια φορά και έναν καιρό , Κάποτε ,  

Δάσος  

Ποιοί συμμετείχαν : Όλων των λογιών τα ζώα και τα φυτά  

 

Κύριο Θέμα :   

Ποια ήταν η αφορμή που προκλήθηκε αναστάτωση ;  Τι έγινε :  

Κόψιμο δέντρων από ανθρώπους  

Τι έκαναν οι ήρωες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ;  

Απεργία , Τα δέντρα σταμάτησαν να παράγουν οξυγόνο  

Πώς εξελίχθηκε η ιστορία ; Πώς αντέδρασαν σε αυτό οι άνθρωποι ;  
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Οι άνθρωποι αποφάσισαν τελικά να μην κόψουν τα δέντρα του δάσους γιατι δεν θα 

μπορούσαν να αναπνεύσουν  

Τέλος της ιστορίας : Τα ζώα και τα φυτά έστησαν γλέντι , ήταν πολύ χαρούμενα 

 

Επίλογος :  

Γενικό Συμπέρασμα : Οι άνθρωποι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον γιατί 

εξαρτώμαστε από αυτό , Είμαστε μέρος ενός οικοσυστήματος    

 

Περιγραφή  

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

Πρόλογος :  

Ποιο είναι το αγαπημένο σου κατοικίδιο ζώο ;  

Σκύλος , Γάτα , Χελώνα , Κουνελάκι  

Πώς το απέκτησες και πότε ;  

Μου το έκαναν δώρο οι γονείς μου , Το υιοθέτησα , Το βρήκα στο δρόμο  

Είναι δικό μου ή ανήκει σε άλλον και το παρατήρησα ;  

 

Κύριο Θέμα :  

Εξωτερική Περιγραφή του ζώου. Τα κυριότερα σωματικά χαρακτηριστικά του.   

Ποιο είναι το σώμα του (μεγάλο ή μικρό). Το ύψος του, το χρώμα  του, η ουρά του, 

τα πόδια του, τα μάτια του, τ’ αυτιά του, τα δόντια του. Πώς είναι το τρίχωμά του και 

τα μουστάκια του (αν έχει). 

Χαρίσματα του ζώου , Προτερήματα , Ελαττώματα , Συνήθειες του ζώου   

Φιλικός με όλους , Κοινωνικός , Πιστός Φίλος , Αξιαγάπητος ,Χαριτωμένος , 

Όμορφος , υπάκουος , προκαλεί ζημιές μέσα στο σπίτι , Τρεχαλητό , χάδια ,βόλτες , 

παιχνίδι με μπάλα  

Δεσμοί με άνθρωπο :  

Πως περνάτε το χρόνο σας μαζί .  Ποια  είναι η σχέση του με την υπόλοιπη 

οικογένεια .  

 

Επίλογος :  
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Σκέψεις και συναισθήματα για το κατοικίδιο ζώο  

Το αγαπώ πολύ . Πλέον είναι μέλος της οικογένειάς μου , μεγαλώσαμε μαζί , Θέλω 

να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα ο ένας στον άλλο για πολλά χρόνια ακόμα , είναι ο 

καλύτερός μου φίλος  

  

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

Πρόλογος :   

Ποιο είναι το σχολείο σου ;   

Σε ποια συνοικία βρίσκεται ;   

Όνομα , Οδός , αριθμός  

 

Κύριο Θέμα :   

Εξωτερική περιγραφή σχολείου – κτιρίου  

Έχει αυλή και πώς είναι; (μεγάλη, μικρή, κυκλική, τετράγωνη) 

Με τι είναι περιφραγμένη (τοίχος, κάγκελα, σύρμα κ.τ.λ.) 

Η εξωτερική εμφάνιση του σχολείου (στέγη, πόρτες, παράθυρα κ.τ.λ.) 

Ποια εντύπωση δημιουργεί σε όποιον το βλέπει . (Δέος , Επιβλητικό )  

 

Εσωτερική περιγραφή σχολείου   

Το εσωτερικό του (διάδρομος, αίθουσες, γραφεία κ.τ.λ.) 

Γυμναστήριο , Αίθουσα εκδηλώσεων , Τουαλέτες , Όροφοι , Βιβλιοθήκη  

 Ποια είναι η ιστορία του ( Νεόχτιστο , Παλιό )  

Χρησιμεύει σε κατι άλλο στην τοπική κοινότητα ( Εργαστήρια Ζωγραφικής , 

Αγγειοπλαστικής , Μουσικοκινητικής Αγωγής οργανωμένα από τον δήμο ) 

 

Επίλογος :  

Συναισθήματα και σκέψεις για το συγκεκριμένο κτίριο 

Τι αισθάνεσαι για το σχολείο σου (τώρα, όταν θα φύγεις) 

Το αγαπάς και για ποιο λόγο; 

Περναω πολλές ώρες της ημέρας μου σ αυτό , Δεμένη πολύ συναισθηματικά  

Θα στενοχωρηθώ όταν θα πρέπει να το αποχωριστώ  
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Μέρος Δ’  

 

Επιπλέον ασκήσεις για εξάσκηση που αφορούν συγκεντρωτικά την 

1η Ενότητα. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ  ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ  

Τραγούδησα  Σκέφτεσαι  

Ψάχνουμε  Χάθηκες  

Τρυπώνω  Χρειάζεται  

 Συλλογιζόμαστε  

 Νικήθηκα  

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

● Λύνομαι  

● Δείχνεσαι  

● Χτυπάς  

● Δανείζεσαι  

● Κοιτάζεις  

● Ψαχνόμαστε  

● Κυνηγάω  

● Μοιράζω  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

● Ήθελα  
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● Ήπια  

● Ήξερα  

 

● Ήρθα  

● Έδωσα  

● Αγάπησα  

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

α) ….έτρεχα και γέλαγα… , β) σκόνταψα , γ) έπεσα , δ) σηκώθηκα , ε) είδα ,  

στ) Πήγα , ζ) έδειξα , η) πανικοβλήθηκε θ) φρόντισε ι) έβγαλε  κ) πονούσα  

 

ΑΣΚΗΣΗ 5  

 

● Μόλις είσαι έτοιμη , …… 

● Όταν μάθεις την αλήθεια ,  

● …., μόλις έμαθε την αλήθεια .  

● …..προτού βραδιάσει . 

● ….., πριν γυρίσει ο κύριος . 

 

● Αφού φάμε, ….. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 6  

 

● μετά  , τώρα  

● αφού  

● Προτού 

● Κατά τις έξι  

● Τότε  

 

ΑΣΚΗΣΗ 7  

 



 

 
                  Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού – Λύσεις 1ου Τετραδίου 

 

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
 

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

 

● Μπαλκόνι – Πόρτα : Μπαλκονόπορτα  

● Παρά – τηρώ : Παρατηρώ  

 

● Ανοίγω – Κλείνω : Ανοιγοκλείνω  

● Άσπρος – Μαύρος : Ασπρόμαυρος  

● Νύχτα – Λουλούδι : Νυχτολούλουδο  

● Καλά – Περνώ : Καλοπερνώ  

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 8  

α) Κυριολεξία , β) Μεταφορά , γ) Μεταφορά , δ ) Μεταφορά , ε) Κυριολεξία  

στ )Μεταφορά  
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2η Ενότητα: Η ζωή στην πόλη  

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

Εμπέδωση της θεωρίας και προετοιμασία για την πράξη! 

 

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

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

15. Σωστό 16. Σωστό 17. Σωστό 18. Σωστό 19 .Σωστό 21 . Λάθος 22. 

Λάθος 23. Λάθος 24. Σωστό  

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

Εφαρμογή των γνώσεών μας στην πράξη. 

 

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ος. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

• Περιμέτρους 

• οδού  

• είσοδοι  

• Λεωφόρο , έξοδο  

• Διαγώνιο  

• έξοδο  

 



 

 
                  Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού – Λύσεις 1ου Τετραδίου 

 

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
 

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

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

• Τη διαγώνιο  

• Οι διάλεκτοι  

• Τις ράβδους  

• Οι διχοτόμοι  

• Της καθόδου  

• Των περιόδων  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

Ενικός Αριθμός  Πληθυντικός Αριθμός  

Η λευκή ψήφος  Οι λευκοί ψήφοι  

Της λευκής ψήφου  Των λευκών ψήφων  

Τη λευκή ψήφο  Τις λευκές ψήφους  

Λευκέ ψήφε  Λευκοί Ψήφοι  

 

 

Ενικός αριθμός  Πληθυντικός αριθμός  

Η επερχόμενη άνοδος  Οι επερχόμενοι άνοδοι 

Της επερχόμενης ανόδου  Των επερχόμενων ανόδων  

Την επερχόμενη άνοδο  Τις επερχόμενες ανόδους  

Επερχόμενε άνοδε  Επερχόμενοι άνοδοι  
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ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

• Η έξοδος  

• στην οδό  

• την ψήφο μας  

• αυτήν την παράμετρο 

• παραγράφους  

 

Επίθετα σε -ης, -ες 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

• Δημοφιλής  

• πολυτελή  

• ανεπαρκή  

• διαρκές  

• ευτυχείς  

• συνεχής  

• εμφανείς  

• ειλικρινές  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

• συνήθεις  

• μεγαλειώδες  

• διεθνές  

• δασώδης  

• υγιή  

 

 



 

 
                  Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού – Λύσεις 1ου Τετραδίου 

 

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
 

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

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

Η μεγαλειώδης έκθεση  Οι μεγαλειώδεις εκθέσεις  

Της μεγαλειώδους έκθεσης  Των μεγαλειωδών εκθέσεων  

Τη μεγαλειώδη έκθεση  Τις μεγαλειώδεις εκθέσεις  

- - 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

Ο πλήρης έλεγχος  Οι πλήρεις έλεγχοι  

Του πλήρους ελέγχου  Των πλήρων ελέγχων  

Τον πλήρη έλεγχο  Τους πλήρεις ελέγχους  

- - 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

• Οι ειλικρινείς σχέσεις  

• ο ακριβής όρος  

• στην δημοφιλή εκδήλωση  

• Επαρκή  

• Εμφανής αδυναμία  

 

Εγκλίσεις των ρημάτων 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

• Οριστική  

• Υποτακτική  
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• Προστακτική  

• Υποτακτική  

• Προστακτική  

• Υποτακτική  

• Προστακτική  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

• Κούρεψε …. , να πάρεις  … 

• Δούλεψε… , να πάρεις… 

•  Ζήσε … , να φας …. 

• Ανάθρεψε…., να φάει …. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

• Μπές …. , και δες …, Κοίταξε,  μύρισε και γεύσου …, Εστίασε …, Ψώνισε 

…, και φύγε. 

• Μπείτε …, και δείτε…., Κοιτάξτε , μυρίστε και γευτείτε …., Εστιάστε…, 

Ψωνίστε …, και φύγετε. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

• Πες μου … 

• Ανησυχεί  

• Συμφωνεί …, να σηκώσει …για να μετρήσει … 

• Ενημερώστε με … 

• Προτιμούσα .. , να μη μιλήσω… 

• Πες του …, να πάει …, να με περιμένει .  
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ΑΣΚΗΣΗ 5  

 

• Παίρνω …., και το αλείφω …, Το βάζω… , ρίχνω …, καλύπτω ….,  

Ρίχνω…, Ανακατεύω …, και το αφαιρώ…. .  

• Να πάρεις …, και να το αλείψεις… , Να το βάλεις…, να ρίξεις …, και να 

καλύψεις… , Να ρίξεις … , Να ανακατέψεις …. , και να το αφαιρέσεις… .   

 

ΑΣΚΗΣΗ 6   

 

• Λάθος  

• Σωστό  

• Σωστό  

• Λάθος  

• Λάθος  

• Σωστό  

 

Αριθμητικά 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

Πρώτες , δύο , ένα , εικοσαριά , εξάδες , τέσσερις , οχτώ , τέσσερα , δεκαριά  

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  

Πρώτες  Εικοσαριά  

Δύο  Εξάδες  

Ένα Δεκαριά  

Τέσσερις   

Οχτώ   
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Τέσσερα   

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

 ΑΠΟΛΥ

ΤΟ  

ΤΑΚΤΙΚΟ  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 

2 Δύο  Δεύτερος  Διπλός  Διπλάσιος  

5 Πέντε  Πέμπτος  Πενταπλός  Πενταπλάσιος  

7 Εφτά Έβδομος  Επταπλός  Επταπλάσιος  

8 Οχτώ Όγδοος Οκταπλός  Οκταπλάσιος  

10  Δέκα  Δέκατος  Δεκαπλός  Δεκαπλάσιος 

20  Είκοσι  Εικοστός  Εικοσαπλός  Εικοσαπλάσιος  

50 Πενήντα  Πεντηκοστός  Πεντηκοσταπλός  Πεντηκοσταπλάσιος  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

• Είκοσι πέντε  

• Τριάντα  

• Σαράντα οχτώ  

• Εξήντα τρία  

• Χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε  

• Επτάμισι   

• Τρεισήμισι  

• Διακόσιες σαράντα μία  

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

• Πρώτος  

• Δεκάδα  

• Εικοσαριά  

• Διπλάσιο  

• Τριπλά  
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Σύνθετες λέξεις 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1   

 

• Παράνομος  

• Μοναχοπαίδι  

• Δίστιχο  

• Αλατοπίπερο  

• Παιδίατρος  

• Ασπρόμαυρο  

• Νυχτοπούλι  

• Παράμετρος  

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

• Μαυρομάλλης  

• Γαλανομάτης  

• Βροχόνερο  

• Πρωταπριλιά  

• Πρωτοχρονιά  

• Χριστούγεννα  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

• Οδόστρωμα  

• Οδοποιία  

• Οδήγησης  

• Οδοφράγματα  

• Είσοδος  

• Πάροδο  
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ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

Γράμμα : Γραμματόσημο , Αγράμματος , Γραμματοκιβώτιο , Απογραφή , 

Γραφομηχανή , Περίγραμμα  

 

Οδός : Οδοστρωτήρας , Οδοποιία , Άνοδος , Οδήγηση , Δίοδος , Έξοδος 

 

Ήχος : Ηχολήπτης , Ηχορύπανση , Άηχος , Υπερηχητικός , Απήχηση  

 

Χρονικά, τοπικά και τροπικά επιρρήματα 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1   

 

Παντού , Πάνω , Πίσω , Εμπρός , Εντός , Έξω , Κάτω , Πλάγια  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

 

•  Συχνά    :    Χρονικό  

• Κάπου εκεί  : Τοπικό  

• Γρήγορα  :   Τροπικό  

• Αμέσως   :  Χρονικό  

• Έξω         :   Τοπικό  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

• Όμορφα  

• Καλά  

• Ευτυχώς  

• Συνεχώς   

• Αμέσως  

• Ακριβώς  
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• Επιμελώς 

• Κοντά  

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

Γρήγορα , έξω , λίγο , μακριά , αργά – αργά , κάτω , έτσι ,  πρωί – πρωί , πράγματι , 

αργά , επίμονα , ασταμάτητα , πολύ , λιγάκι , όπως , σίγουρα , όλο και πιο ,έτσι, λίγο , 

πολύ , αλαζονικά , πουθενά , έτσι κι αλλιώς ,Περισσότερο , βέβαια , γρήγορα ,  

 

ΤΟΠΙΚΑ 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ  

ΧΡΟΝΙΚΑ 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ  

ΤΡΟΠΙΚΑ 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ  

Έξω  Πρωί – Πρωί  Λίγο  Γρήγορα  

Μακριά   Πολύ  Αργά – αργά  

Κάτω   Λιγάκι  Αργά  

Πουθενά   Όλο και πιο  Επίμονα  

  Λίγο  Ασταμάτητα  

  Πολύ  Έτσι  

  Περισσότερο  Πράγματι  

   Αλαζονικά   

   Σίγουρα  

   Έτσι κι αλλιώς  

   Βέβαια  

   Γρήγορα  

   Αργά  
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ΜΕΡΟΣ Γ’ 

Έκθεση. 

 

Κείμενα οδηγιών 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

Πρόλογος :  

Σε ποιον απευθυνόμαστε : Φίλο , Φίλη , Γονείς  

Ποιος είναι ο προορισμό μας και από που ξεκινάμε ;  

(π.χ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος )  

Με ποιόν τρόπο θα μετακινηθούμε ;  

(Αυτοκίνητο , Λεωφορείο )  

 

Κύριο Θέμα :   

Οδηγίες με χρονική αλληλουχία :  

Κατευθυνόμαστε νότια στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας με κατεύθυνση προς 

Πειραιά για περίπου ένα χιλιόμετρο  

Στρίβουμε δεξιά στην Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού και συνεχίζουμε την πορεία μας 

ευθεία για περίπου 4, 5 χιλιόμετρα  

Στη διχάλα που βρίσκεται μπροστά μας μένουμε στην δεξιά λωρίδα για να 

συνεχίσουμε την πορεία μας στην Λεωφόρο Συγγρού  

Στα 200 μέτρα μετά την διχάλα βγαίνουμε από την Λεωφόρο Συγγρού παίρνοντας 

την έξοδο προς τα δεξιά  

Σε 100 μέτρα στην κυκλική πλατεία που βλέπουμε μπροστά μας πάιρνουμε την 1η 

έξοδο . 

Στα 200 μέτρα συνεχίζοντας ευθεία την πορεία μας βρίσκεται η κεντρική είσοδος του 

Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» . 
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Επίλογος :   

Κόστος – Διάρκεια διαδρομή : 

Η διαδρομή με το αυτοκίνητο διαρκεί 15 περίπου λεπτά , με το λεωφορείο 25 λεπτά  

Το κόστος μεταφοράς με το λεωφορείο κυμαίνεται σε 2 με 3 Ευρώ . 

Δυσκολίες κατά την διάρκεια της διαδρομής :  

Κίνηση , Στενοί δρόμοι , Εκτέλεση έργων στο δρόμο  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

Πρόλογος :   

Μέσο μετακίνησης : Αυτοκίνητο γιατί δεν υπάρχει συγκοινωνία που να συνδέει αυτές 

τις δύο περιοχές  

 

Κυρίως Θέμα :  

Δύο διαθέσιμες διαδρομές  

Α΄ Διαδρομή :   

Ξεκινάμε από την Περιοχή του Αγίου Παύλου με κατεύθυνση το νοσοκομείο 

ΑΧΕΠΑ  

Κατευθυνόμαστε νότια και στο τέλος του δρόμου στρίβουμε δεξιά στην Αγίου 

Δημητρίου , τον κεντρικό  δρόμο στον οποίο βρίσκεται το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ  

Αφού περάσουμε το νοσοκομείο , στρίβουμε δεξιά στον αμέσως επόμενο κεντρικό  

δρόμο που συναντάμε  

Συνεχίζοντας την πορεία μας νότια , περνάμε στο δεξί μας χέρι και το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης και συνεχίζοντας στρίβουμε αριστερά στον παραλιακό 

δρόμο της Θεσσαλονίκης  όπου μετά από 300 περίπου μέτρα φτάνουμε στην «Αγία 

Τριάδα» .  

 

Β΄ Διαδρομή :  

Κατευθυνόμαστε ανατολικά προς την περιοχή Σαράντα Εκκλησιές . 

Ακολουθούμε τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην περιοχή Σαράντα Εκκλησιές  

Αφού οδηγήσουμε για περίπου 5 χιλιόμετρα και περάσουμε την περιοχή Σαράντα 

Εκκλησιές  στρίβουμε δεξιά με κατεύθυνση νότια, προς  την παραλία της 

Θεσσαλονίκης .  
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Στην πορεία μας προς την παραλία της Θεσσαλονίκης περνάμε στα δεξιά μας το 

Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και έπειτα από 1 περίπου χιλιόμετρο το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης . 

Συνεχίζοντας την πορεία μας προς τα νότια , στο τέλος του δρόμου στρίβουμε 

αριστερά στον παραλιακό δρόμο της Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς την περιοχή 

της «Αγίας Τριάδας» .  

Έπειτα από 300  περίπου μέτρα φτάνουμε στον προορισμό μας . 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

Πρόλογος :  

Αφορμή ταξιδιού : Άνιαρη Καθημερινή ρουτίνα  

Πρόσωπα με τα οποία πραγματοποίησες αυτό το ταξίδι 

(Φίλοι , Συμμαθητές , Οικογένεια ) 

Χρόνος του ταξιδιού : Κυριακή Πρωί , Σάββατο  

Προορισμός : Άρης , Κρόνος  

Σημείο Εκκίνησης : Έρημο μέρος , Αλάνα 

 

Κύριο Θέμα :  

Πόσο διήρκεσε το ταξίδι   

( Ένα μήνα , μια εβδομάδα )  

Πώς ήταν η αναχώρηση από τη Γη  και τι συνέβη κατά την διάρκεια του ταξιδιού  

( Τρομακτική , Φοβερή εμπειρία )  

( Περιτριγυριζόμασταν από χιλιάδες αστέρια , κομήτες και πλανήτες και η Γη 

φαινόταν πολύ όμορφη από το διάστημα , Μας κόπηκε η ανάσα από αυτό που 

αντικρίζαμε )  

Τι αντίκρισες όταν έφτασες στον πλανήτη  

( Εξωπραγματικό τοπίο , Κόκκινα βουνά , Τεράστιες ερημωμένες εκτάσεις και 

εξωγήινοι παντού , Θερμή υποδοχή και φιλοξενία )  

Λόγος αναχώρησης  

(Τελείωναν τα καύσιμα και έπρεπε να γυρίσουμε πίσω ,  

Αποχαιρετισμός με τους εξωγήινους και υπόσχεση να τους φιλοξενήσουμε και εμείς 

στη Γη )  
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Επίλογος :  

 

Τι αποκόμισες από αυτό το ταξίδι , Τι σου άρεσε περισσότερο και τι σου έκανε 

περισσότερο εντύπωση  

(Η φιλοξενία των εξωγήινων , Αξέχαστη εμπειρία , Θα ήθελα πολύ να το ξανακάνω, 

Άξιζε το ταξίδι )  

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

Πρόλογος :  

Προσφώνηση  

(Αγαπημένε μου παππού) 

Λόγος αποστολής γράμματος  

(Σου γράφω για να σου δώσω πληροφορίες για το πώς θα έρθεις να με επισκεφτείς 

στο νέο μου σπίτι )  

 

Κυρίως Θέμα :  

Που βρίσκεται το νέο σου σπίτι   

Σημείο εκκίνησης  

(Κέντρο Μοναστηράκι )  

Μέσο μεταφοράς  

(Μετρό και Περπάτημα)  

Χρονική αλληλουχία οδηγιών  

Παίρνεις την μπλέ γραμμή του μετρό και κατεβαίνεις στο Σταθμό Δουκίσσης 

Πλακεντίας  

Βγαίνοντας από το σταθμό του μετρό , στρίβεις δεξιά στο πρώτο σταυροδρόμι  

Συνεχίζεις ευθεία για περίπου 300 μέτρα μέχρι να συναντήσεις μια πλατεία  

Στην πλατεία στρίβεις αριστερά και προχωράς ευθεία μέχρι να συναντήσεις ένα 

τραπεζικό κατάστημα .  

Περνάς στο κεντρικό δρόμο απέναντι και στο τέρμα του δρόμου αυτού στρίβεις δεξιά 

στην οδό Κολοκοτρώνη .Στη γωνία του δρόμου αυτού βρίσκεται το νούμερο 23 όπου 

στον δεύτερό όροφο βρίσκεται το σπίτι μου .  
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Επίλογος : 

Συναισθήματα Προσμονής και ανυπομονησίας  

Θα χαρώ πολύ να σε δω , Ανυπομονώ να βρεθούμε από κοντά  

 

 

 

Κείμενα που αφορούν τη χρήση λεξιλογίου για την «πόλη», 

τον «πολιτισμό» και την «μετακίνηση» 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

Πρόλογος :     

Ποιο είναι το πολιτιστικό κέντρο  

(Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος )  

Πότε χτίστηκε , πως και  που είναι  

(Δημιουργήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος  

Περιοχή : Καλλιθέα 

Χρόνος :  το 2017 )  

 

Κυρίως θέμα :  

Ιστορία πολιτιστικού κέντρου  

(2006 : Απόφαση Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να χρηματοδοτήσει την κατασκευή 

του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος , το οποίο θα περιλάμβανε την 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος , την Εθνική Λυρική Σκηνή καθώς και τη 

δημιουργία του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος )  

Τι μπορεί να κάνει κάποιος πηγαίνοντας εκεί  

( Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα άτομα χωρίς περιορισμούς , Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις κάθε είδους , Μουσική , Χορός , Θέατρο , Κινηματογράφος , 

Παραστατικές Τέχνες , Συναυλίες , Εκθέσεις , Ομιλίες ,  Ιδανικό μέρος για άθληση 

και άσκηση στους χώρους του Πάρκου , Ποδηλασία , Τρέξιμο , Προγράμματα 
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Αθλητισμού και ευεξίας , χώρος μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων , Ξεναγήσεις 

στο χώρο του Ιδρύματος , Επίσκεψη της Εθνικής Βιβλιοθήκης ) 

 

Επίλογος : 

Σημασία αυτού του χώρου για τον ελληνικό πολιτισμό  

(Σημείο αναφοράς για την Αθήνα , Πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών από ολόκληρο 

τον κόσμο , Άμεση σύνδεση του χώρου με όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και  

 

δράσεις , Προώθηση ελληνικού πολιτισμού , Κέντρο αναφοράς πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και δράσεων )  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

Πάνω αριστερά : Τόπος και Ημερομηνία  

Πάνω δεξιά : Προσφώνηση  

(Αγαπημένε μου φίλε )  

 

Κυρίως Θέμα :  

Λόγος αποστολής γράμματος  

(Σου γράφω για να σου περιγράψω τον τόπο που μένω και τα στοιχεία που μου 

αρέσουν σε αυτόν )  

Που βρίσκεται και ποιο είναι το όνομά του  

( Κέντρο Αθήνας – Πλάκα)  

Στοιχεία που μου αρέσουν  

(Μικρές αποστάσεις σε όλα , Γειτονιά πολύ κοντά στο κέντρο της Πόλης,  

Γραφικά στενάκια , Υπέροχα νεοκλασσικά σπίτια , Όμορφα ταβερνάκια ,Αυλές 

σπιτιών , Μικρά μαγαζιά με τοπικά προιόντα , Ήσυχη γειτονιά, Ανθισμένα 

μπαλκόνια, Επαφή με ανθρώπους πολλών διαφορετικών εθνοτήτων )  

 

Επίλογος : 

Συναισθήματα , Προσμονή να έρθει ο φίλος στον τόπο σου να τον φιλοξενήσεις  

Χαιρετισμός  
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ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

1. Δεν πετάμε απορρίμματα στους δημόσιους χώρους  

2. Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε το ποδήλατο για τις 

μετακινήσεις μας ή εάν πρόκειται για μεγάλες αποστάσεις τότε 

χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς  

3. Προστατεύουμε τον φυσικό πλούτο κάθε πόλης π.χ  Πάρκα , Άλση  

 

4. Ανακυκλώνουμε όσο το δυνατό περισσότερα υλικά και εξοπλίζουμε τους 

δημόσιους χώρους με ειδικούς κάδους για κάθε υλικό  

5. Χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για θέρμανση ή και κίνηση  

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

 

Επιπλέον ασκήσεις για εξάσκηση που αφορούν συγκεντρωτικά 

την 2η Ενότητα. 

 

 

  ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

 Η ευτυχής  Οι ευτυχείς  

Της ευτυχούς  Των ευτυχών  

Την ευτυχή  Τις ευτυχείς  

-  -  

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

Η ευγενής  Οι ευγενείς  

Της ευγενούς  Των ευγενών  

Την ευγενή  Τις ευγενείς  

-  -  
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ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

Η πάροδος  Οι πάροδοι  

Της παρόδου  Των παρόδων  

Την πάροδο  Τις παρόδους  

( Πάροδε )   ( Πάροδοι ) 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

Η διαγώνιος  Οι διαγώνιοι  

Της διαγωνίου  Των διαγωνίων  

Τη διαγώνιο  Τις διαγωνίους  

(Διαγώνιε ) ( Διαγώνιοι )  

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  

Είδατε  Να πιείτε  Δώσε  

Αγαπήθηκα  Μην τρέχεις  Ας αναρωτηθείς  

Υπέγραψε   Επιστρέψτε  

Δεν γνωρίζω   Αντίγραψε 

  Αφήστε  

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

• Α – Ευχή  

• Β – Πιθανό  

• Γ – Προσταγή  

• Δ – Προτροπή  
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• Ε – Πραγματικό  

 

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 5  

 

Οικία :  Οικόσιτος , Οικογένεια , Οικοδόμημα , Οικιακός , Οίκημα  

Ημέρα :  Ημερήσιος , Ημερολόγιο , Διμερής . Ημερομήνια , Ισημερία  

 

ΑΣΚΗΣΗ 6  

 

• Τρία : Απόλυτο  / Πέντε :  Απόλυτο  

• Δεύτερη :  Τακτικό  

• Διπλάσια : Αναλογικό  

• Τριπλή : Πολλαπλασιαστικό  

• Έξι :  Απόλυτο / Δύο : Απόλυτο  
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3η Ενότητα: 28η Οκτωβρίου 

 

Μέρος  Α΄ 

 

Γνώσεις που έχουμε αποκτήσει για την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

• 1940  

• Ιταλία  

• Όχι  

• Γερμανοί  

• 3,5 χρόνια  

• 1944 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

κήρυξε επιστράτευση και ανάγκασε τους Ιταλούς σε οπισθοχώρηση. 

Μόλις είδε ο Χίτλερ 

5 

στις 15 Αυγούστου 1940. Αφού πέρασαν δυο μήνες, ζήτησε από 

τον ίδιο τον ελληνικό λαό, 

2 

Ο Μουσολίνι ξεκίνησε την πολεμική του δράση όταν βύθισε στην 

Τήνο το αντιτορπιλικό «ΕΛΛΗ»  

1 

την αδυναμία των Ιταλικών στρατευμάτων, έλαβα δράση τον 

Απρίλιο του 1941 και άρχισε η κατοχή. 

6 

εισβολή των στρατευμάτων του στα σύνορά της Ελλάδας στις 28 

Οκτωβρίου. Τότε, η χώρα μας 

4 

την παράδοση της Ελλάδας. Όμως, πήρε ως απάντηση το ηχηρό 

«ΟΧΙ». Ακολούθησε η ... 

3 

 



 

 
                  Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού – Λύσεις 1ου Τετραδίου 

 

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
 

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

 

Μέρος Β΄ 

 

Λεξιλόγιο που σχετίζεται με τον πόλεμο και την ειρήνη. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1   

 

• Ετοιμοπόλεμος  

• Πολεμοχαρής  

• Πολεμοφόδια  

• Εμπόλεμη  

• Προπολεμική  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

 

• Ανακοινώθηκε  

• Συγκρούσεις  

• Κατοχή  

• Πολεμιστές  

• Ξεσηκωμός  

 

 

Συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

• Ι. -  c ,  

• II. – e ,  

• III. – d  ,   

• IV. – a ,   

• V. – b  
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ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

• I.  – c  

• II. – a  

• III. – b  

• IV. – d  

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

• Ταραχή  

• Τρόμος  

• Εξουθενωμένος  

• Αναστατώνομαι  

• Οδύνη  

• Ευημερία  

• Ευχαρίστηση  

• Εκφοβισμός  

 

Παράγωγες και σύνθετες λέξεις 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

 

Πολεμοφόδια ,Πολεμίστρα , Πολεμοπαθής , Πολέμαρχος  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

Ειρηνικός . Ειρηνευτής , Ειρηνιστικός  
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ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

• Χιονοπόλεμος  

• Μαξιλαροπόλεμος  

• Ετοιμοπόλεμος  

• Ανταρτοπόλεμος  

• Ειρηνοποιός  

• Ειρηνοδίκης  

• Φιλειρηνικός  

 

 

Μέρος Γ΄ 

 

Έκθεση  

 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

 

Αφού η προσπάθεια της Ιταλίας να κατακτήσει την Ελλάδα δεν είχε κανένα 

αποτέλεσμα , τότε ,  Ο Γερμανός στρατηγός Χίτλερ αποφάσισε να στείλει ο ίδιος τα 

στρατεύματά του στην Ελλάδα και να την υποτάξει όπως και έγινε.  

Δράσεις Γερμανών :  

Κατέβασαν την ελληνική σημαία και ύψωσαν την γερμανική  

Βασάνιζαν , φυλάκιζαν , εκτελούσαν Έλληνες  

Έκαιγαν πόλεις και χωριά  

 

Αντίδραση της Ελλάδας μέχρι την απελευθέρωση :  

Δημιούργησε την «Εθνική Αντίσταση»  

Άρχισε τον ανταρτοπόλεμο εναντίον των κατακτητών 

Ανατίναζε τα στρατιωτικά αυτοκίνητα των Γερμανών και τις γέφυρες απ’ όπου 

περνούσαν  
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ΑΣΚΗΣΗ 2  

 

Ψυχολογική και πνευματική κατάσταση στρατιωτών :  

• «….ίδια τυφλοί.» 

• «Με κόπο…»  

• «…ψιχάλιζε στους δρόμους έξω καθώς μες την ψυχή μας»  

• «…μήτε που αλλάζαμε κουβέντα , μονάχα σοβαροί και αμίλητοι …» 

• «..κι ήταν αυτό πιο απ’την κούραση ανυπόφερτο» 

• «…και πάλι σαν τα ζα…» 

 

Ήταν εξουθενωμένοι και περπάταγαν ο ένας ακριβώς πίσω απ’ τον άλλο σαν τυφλοί  

Επικρατούσε θλίψη μέσα στις ψυχές τους για την κατάσταση που ζούσαν και που 

πολεμούσαν μακριά απ’ τους δικούς τους μέσα στο κρύο και τις κακουχίες  

Δεν υπήρχε διάθεση για ομιλία ή για αστεεισμούς  παρά μόνο κάθονταν αμίλητοι και 

σοβαροί  

Δεν μπορούσαν να ανεχτούν τη σωματική φαγούρα που είχαν λόγω μεγάλης 

κούρασης και εξάντλησης . 

Ένιωθαν σαν τα ζώα που πάνε στη σφαγή και εκτελούν μόνο εντολές .  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

• «…δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου …» 

• «…μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου . την αγαπημένη ή το παιδί 

σου …» 

• « …θα απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου…» 

• «Μπροστά σε τίποτα δεν θα δειλιάσεις και ούτε θα φοβηθείς…» 

• «…γιατί είσαι υπεύθυνος για όλα τα άστρα , για όλες τις λάμπες και για όλα 

τα όνειρα …» 

• «…μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή…» 

• «…θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη , τη μάνα σου και τον κόσμο.»  

• «..ας βλέπεις να περνάν τα χρόνια σου και να ασπρίζουν τα μαλλιά σου , δεν 

θα γερνάς...» 

• « αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουνε στον κόσμο ..» 

• « ..θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό ..» 
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Αυτά που μπορούν να « φτιάξουν» έναν άνθρωπο  :  

Α) Θυσίες προσωπικής ζωής , προσωπικού χρόνου  

(Οι «δικοί» μας άνθρωποι ίσως μπουν σε δεύτερη μοίρα π.χ μάνα , σύντροφο , παιδί )  

Β) Θα πρέπει να απαρνηθεί τις υλικές ανέσεις και τις πολυτέλειες της σύγχρονης 

ζωής (σπίτι , τέχνη , έρωτα)  

Γ) Να μην φοβάται και να μην δειλιάζει μπροστά στις δυσκολίες που θα έρθουν 

έχοντας ως απώτερο σκοπό το κοινό καλό .  

Δ) Μπορεί να χρειαστεί να χάσει την ελευθερία του παλεύοντας για τα ιδανικά του . 

(Έμμεση αναφορά στην προσωπική ζωή του ποιητή )  

Ε) Παρά τις κακουχίες που μπορεί να υποστεί κατά τον εγκλεισμό του , να κρατάει 

πάντα ζωντανό το θάρρος και την αισιοδοξία του και να παραμείνει ελεύθερος στο 

πνεύμα ακόμα και αν είναι περιορισμένος και απομονωμένος σε ένα κελί . 

ΣΤ) Να μην αφήνει τις δυσκολίες και τις κακουχίες που περνά να τον φθείρουν 

ψυχολογικά ακόμα και αν περνάνε τα χρόνια και γερνά σωματικά . 

Ζ) Να είναι έτοιμος να θυσιαστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή για τα ιδανικά του και  

ειδικά για το ανώτερο ιδανικό όλων , την Ειρήνη . 

 

Συναισθήματα : Δέος , Συγκίνηση γιατί προτάσσει το κοινό καλό έναντι της 

προτεραιότητας του Εγώ  

Θαυμασμό γιατί προβάλλει την πεποίθηση ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή 

είναι η αφοσίωσή μας σε κάποια ανώτερα ιδανικά όπως η Ειρήνη που θα βοηθήσουν 

στην εδραίωση μιας καινούργιας και καλύτερης κοινωνίας  
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Μέρος Δ΄ 

 

Επιπλέον ασκήσεις για εξάσκηση που αφορούν συγκεντρωτικά τις 

Ενότητες 1 & 2. 

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

 

• Πάμε : Στιγμιαίος Μέλλοντας  -  Συνοπτικό  

• Έκλεισα :  Αόριστος  -  Συνοπτικό  

• Φυσούσε : Παρατατικός  -  Εξακολουθητικό  

• Παρατηρώ : Ενεστώτας  - Εξακολουθητικό  

• Να πας : Αόριστος   -  Συνοπτικό  

• Έχω δει : Παρακείμενος  - Συντελεσμένο  

• Προβληματίζει :  Ενεστώτας  -  Εξακολουθητικό  

• Θα έχω παραγγείλει : Συντελεσμένος Μέλλοντας  - Συντελεσμένο  

• Θα σου δείξω :  Στιγμιαίος Μέλλοντας  -  Συνοπτικό  

• Να λειτουργείς :  Ενεστώτας  -  Εξακολουθητικό  

 

ΑΣΚΗΣΗ 2   

 

• Έξω απ’ τα δόντια  -  Δίχως υπεκφυγές , Ευθέως  

 

• Τον κόλλησα στον τοίχο  -  Αποστομώνω   

 

• Είναι σαν τη μέρα με τη νύχτα  –  διαφορετικοί , αντίθετοι  

 

• Με άδεια χέρια  -  Άπραγος , Χωρίς κανένα αποτέλεσμα  
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ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

Η περίμετρος  Οι περίμετροι  

Της περιμέτρου  Των περιμέτρων  

Την περίμετρο  Τις περιμέτρους  

(Περίμετρε )  (Περίμετροι )  

 

 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

Η διάδοχος   Οι διάδοχοι  

Της διαδόχου  Των διαδόχων  

Την διάδοχο  Τις διαδόχους  

(Διάδοχε) (Διάδοχοι )  

 

ΑΣΚΗΣΗ 4  

 

• Οδό  

• Οδού  

• Οδούς  

• Οδοί  

• Οδός  

 

ΑΣΚΗΣΗ 5  

 

• Καθαρίσουμε  

• Ντύσου , έχει  

• Ετοιμαστείτε  

• Δακρύσω  

• Βιαστείτε , φεύγει  
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• Πλυθείτε , Λουστείτε , Κατεβείτε  

• Δάνεισέ μου  

• Άθροισε  

 

ΑΣΚΗΣΗ 6  

 

• Αμέσως :  Χρόνο  

• Βόρεια :  Τόπο  

• Μαζί :  Τρόπο  

• Ευχάριστα : Τρόπο  

• Μέσα : Τόπο  

• Έπειτα : Χρόνο  

• Πέρυσι : Χρόνο 

 

 

• Ειλικρινά : Τρόπο  

• Κάτω :  Τόπο  

• Κακώς :  Τρόπο  

• Αργά : Χρόνο 

• Ευχαρίστως : Τρόπο  

• Διαρκώς : Τρόπο  

• Δίπλα :  Τόπο  

• Συνεχώς : Τρόπο  

 

ΑΣΚΗΣΗ 7  

• Ζει  

• Καταφέρνει  

• Αποφασίζει  

• Φαίνεται  

• Αρχίζει  

• Βυθίζει  

 

ΑΣΚΗΣΗ 8  

 

• Δεκάδα  

• Πέμπτος  

• Εφταπλός  

• Δεκατέσσερα  

• Ενενήντα  
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