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1η ενότητα: Πάλι μαζί    

1.1Θαλασσινό σχολείο 

 

 

Λύσεις ασκήσεων  

«Τα μέρη της πρότασης» 

Άσκηση 1 

1. Τα σχολεία  

2. Η γιαγιά  

3. Η καρδερίνα  

4. Το αεροπλάνο 

5. Το μολύβι 

6. Η Ροζαλία 

 

Άσκηση 2  

1. ξύπνησε  

2. εμπνέεται  

3. μεταφέρει 

4. έσκασε  

5. κόλλησε 

6. παίζει 
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Άσκηση 3 

Η Γεωρ ία και η οικογένεια της  

Τα κύματα της θάλασσας● 

Αυτός ο σεφ ● 

Το τραγούδι αυτό ● 

Ο Δημήτρης ● 

 

Άσκηση 4 

1. Η Μαρία φτιάχνει βραχιόλια με χάντρες. 

2. Ο Δημήτρης πήγε σε μία έκθεση φωτογραφίας.  

3. Αυτό το πλοίο ταξιδεύει στις Κυκλάδες. 

4. Όλοι οι μαθητές αρίστευσαν στις εξετάσεις. 

 

Άσκηση 6 

                    Ο.Μ.                                                Ρ.Μ. 

2. (Η τριανταφυλλιά μας) (πέταξε τα πρώτα της μπουμπούκια). 

                      Ο.Μ.       Ρ.Μ.  

3. (Ο καλύτερός μου φίλος) (έχει πού χιούμορ). 

                      Ο.Μ.                                               Ρ.Μ. 

4. (Η γιατρός της μητέρας μου) (σπούδασε στην Αγγλία).  

                     Ο.Μ.                                                                 Ρ.Μ. 

5. (Η ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου μας) (κέρδισε τον αγώνα).   

                       Ο.Μ.                              Ρ.Μ. 

6. (Τα μάλλινα πουλόβερ) (είναι πολύ ζεστά).    

                       Ο.Μ.                                  Ρ.Μ. 

7. (Τα φώτα του δρόμου) (ανάβουν όταν βραδιάσει).      

                        Ο.Μ.                                       Ρ.Μ. 

8. (Η Πηνελόπη Δέλτα) (έγραψε σπουδαία βιβλία για παιδιά).        

 

Ώρα για ορθογραφία 

●ακούγονται σαν μουσική. 

●μετακόμισαν στην Άρτα. 

●μιλάει για την αγάπη. 

●θέλει να γίνει κτηνίατρος. 

●μαγειρεύει πολύ ωραία. 
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Ουσιαστικά: η θάλασσα, το σχολείο, η φορεσιά, το μαγιό, το βότσαλο, ο συνδετήρας, 

το κοχύλι, το σβηστήρι, το κύμα, η άμμος, η ορθογραφία 

Ρήματα: παίρνω, αρμενίζω, γυρίζω   

 

Εργασίες για το σπίτι 

Άσκηση 1 

                           Ο.Μ.                                       Ρ.Μ. 

2. (Ο πατέρας του Λουκά) (δουλεύει σε μια ναυτιλιακή εταιρία). 

                       Ο.Μ.                                     Ρ.Μ. 

3. (Η αγάπη και ο σεβασμός) (είναι σπουδαία σε μια φιλία). 

          Ο.Μ.                   Ρ.Μ. 

4. (Η Ξένια) (αγαπάει πολύ τα άλογα). 

        Ο.Μ.                     Ρ.Μ. 

5. (Η Άννα) (ντύνεται πολύ μοντέρνα). 

           Ο.Μ.                Ρ.Μ. 

6. (Το γατάκι) (ανέβηκε στο δέντρο). 

           Ο.Μ.                  Ρ.Μ. 

7. (Ο Γρηγόρης) (κοιμάται τα μεσημέρια). 

 

Άσκηση 2 

1. πίνει 

2. πουλάει 

3. γράφει 

4. έχει 

5. φτιάχνει 

 

 

 

 

Άσκηση 3  
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1. Ο Κίμωνας διαβάζει ένα βιβλίο μυστηρίου. 

2. Η φρουτιέρα είναι πάνω στο τραπέζι. 

3. Ο Δημήτρης δεν προτιμά τα καυτερά φαγητά. 

4. Η μητέρα διακόσμησε το τραπέζι με λουλούδια. 

 

 

1.2 Επιστροφή στα θρανία 

Λύσεις ασκήσεων  

«Α. Η τελεία _Το ερωτηματικό» 

 

Άσκηση 1 

Κάθε φορά η Φράνσι έκανε την ίδια ερώτηση και κάθε φορά η 

βιβλιοθηκάριος έλεγε τα ίδια λόγια καθώς μάλιστα δε γύριζε να δει στο 

πρόσωπο κανένα παιδί, δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα να γνωρίσει το μικρό 

κοριτσάκι, που διάλεγε κάθε Σάββατο κι από ένα βιβλίο ένα χαμόγελό της. Θα 

ήταν για τη Φράνσι πολύ σημαντικό και ένας λόγος φιλικός θα την έκανε πολύ 

ευτυχισμένη. Αγαπούσε τη βιβλιοθήκη και θα ήθελε να λατρεύει τη γυναίκα 

που τη διηύθυνε, αλλά η γυναίκα αυτή είχε άλλες έγνοιες. 

 

Άσκηση 2 

1. Σκοτείνιασε. Τι ώρα έχει πάει; 

2. Σου κάνουν τα παπούτσια; Αν όχι, θα πάμε να τ ’αλλάξουμε. 

3. Μου φάνηκε πολύ δύσκολη αυτή η άσκηση. Εσένα; 

4. Ξέχασα τη γόμα μου. Μου δανείζεις τη δική σου; 

5. Πείνασα λιγάκι. Τι λες; Να φτιάξουμε μια ομελέτα; 

6. Η σοκολατόπιτα ήταν πεντανόστιμη. Μου δίνει τη συνταγή; 

 

Άσκηση 3 

1. Θέλεις να παίξουμε; Ρώτησε το μικρό αγόρι. 

2.  Πάμε; Είσαι έτοιμος; 

3. Τι ώρα αρχίζει η παράσταση; Αναρωτήθηκε η Στέλλα. 

4. Μήπως πεινάς; Με ρώτησε η γιαγιά. 

5. Τι εννοείς; Δε σε καταλαβαίνω. 
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«Β. Οι Συνώνυμες Λέξεις» 

Άσκηση 1 

κοιτάζω-βλέπω 

άνθος-λουλούδι 

λεπτός-λιγνός 

γόμα-σβηστήρι 

γαλάζιος-γαλανός 

 

Άσκηση 2  

1. σάκα 

2. τάξη 

3. δίπλα 

4. ξεκίνησε 

5. αγόρασες 

6. αρτοποιός 

7. λευκή 

 

Ώρα για ορθογραφία 

Σεπτέμβριος, καινούρια, σχολική, χρονιά, αρχίζει, χιλιάδες, μαθητές, μαθήτριες, όλη, 

Ελλάδα, ξαναγυρίζουν 

 

Εργασίες για το σπίτι 

Άσκηση 1 

1. Πόσες μέρες θα μείνετε στο χωριό; Ρώτησε η θεία. 

2. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο; Μήπως η Ευανθία; 

3. Δεν έχω ξαναδεί αυτά τα παπούτσια σου. Είναι καινούρια; 

4. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα; Εμένα το πράσινο. 

5. Πόσο κάνει αυτή η μπλούζα; Ρώτησε την πωλήτρια. 

 

Άσκηση 2 

μαλώνω-καυγαδίζω 
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είδηση-νέο 

συζήτηση-διάλογος 

ικανότητα-δεξιότητα 

μέρος- τοποθεσία 

 

Άσκηση 3 

1. μαζέψει 

2. φόρεμα 

3. καστανά 

4. λόγο 

5. στέμμα  

6. σκανταλιάρης 
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1.3 Το σχολείο ταξιδεύει στον χρόνο 

Λύσεις ασκήσεων  

«Α. Τα ουσιαστικά – Τα ρήματα» 

Άσκηση 1 

1. υπολογιστής χάλασε πήγαμε τεχνικό 

2. Χαρούλα Δημήτρης έστρωσαν τραπέζι σερβίρουν φαγητό. 

3. Φορέσαμε καπέλα μεσημέρι ήλιος είναι  

4. φίλοι συναντήθηκαν πάρκο παίξουν ποδόσφαιρο 

5. ζωγραφική αρέσει Δήμητρα σκέφτεται αρχίσει μαθήματα 

6. διαγωνιζόμενοι περίμεναν ανυπομονησία  αποτελέσματα  εξετάσεων 

7. είδαμε ταινία σχολιάσαμε σκηνές 

 

Άσκηση 2 

Ρήματα: είχε σκοτεινιάσει, ξεχώριζε, ακούγαμε, γέμιζαν, ήταν, ήταν, φοβόμουνα, 

ακούστηκαν, έψελνε, ήρθε, τελείωνε, πήρε, έδωσε, να φάμε  

Ουσιαστικά: θάλασσα, τζάμια, δάκρυα, δρόμος, λόγια,παππούς, μελέτη, γλώσσα, 

παππούς, τζαμωτή, τραπεζαρία, καρύδια, μέλι 

 

 

Άσκηση 3 

1. δασκάλα βαθμολόγησε διαγωνίσματα μαθητών 

2. Χριστόφορος έχει κερδίσει μετάλλιο στίβο 

3. Ακούγονται κύματα θάλασσας 

4. Χάλασε θερμοσίφωνας 

5. Αγοράσαμε αλεύρι κουλουράκια 

6. παπούτσια λερώνονται 

7. παιδιά διασκεδάζουν παιχνίδια 

8. μητέρα έφτιαξε κολατσιό 
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9. Φασούλι φασούλι γεμίζει σακούλι 

10. Μυρτώ φτιάχνει κεραμικά 

Άσκηση 4 

1. κόβει 

2. κολυμπούν 

3. φτάνει 

4. παίζουν 

5. φωνάζει 

6. χτενίζει 

 

 

 

«Β. Οι ερωτηματικές λέξεις» 

Άσκηση 1 

1. Ποια  

2. Ποιο 

3. Πόσα 

4. Γιατί 

5. Πότε  

6. Πώς 

7. Ποιο 

8. Πόσο 

9. Τι 

 

Άσκηση 2 

- Πού θα πας απόψε; 

- Πώς λένε τον πατέρα σου; 

- Ποιος κέρδισε στο σκάκι; 

- Πότε θα στείλεις το δέμα; 

- Πού είναι το εξοχικό σας; 

- Γιατί ξεκίνησες νωρίτερα; 

- Πόσα μέτρα είναι η πισίνα; 
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Άσκηση 3 

1. Ποιο 

2. Πιο 

3. Πια 

4. Ποια 

5. Πιο 

6. Ποιο 

7. Πια 

8. Ποια 

 

Ώρα για ορθογραφία  

Μαθαίνω, κομματάκι, προπαίδεια, αριθμητική, βρίσκω, πρόβλημα, ευφυΐα, κηρύχτηκε, 

βιβλιοπωλείο, παραγγείλαμε, Αναγνωστικό, ανυπομονησία 

 

Εργασίες για το σπίτι 

Άσκηση 1 

1.Νίκος τραγουδάει τραγούδι. 

2. Δήμητρα φοράει πουκάμισο. 

3. Κάηκε λάμπα. 

4. Πινόκιο θα ξαναπεί ψέματα. 

5. μαθητές κάθισαν θρανία 

6. Λευτέρης αγαπάει θάλασσα. 

7. Κατερίνα έφτιαξε γλυκό γιορτάζει. 

8. Χριστίνα είναι ποδόσφαιρο. 

9. Στέγνωσαν ρούχα. 

10. σακούλα γέμισε. 

 

Άσκηση 2 

1. άργησε 

2. κέρδισε  
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3. ξυπνάει 

4. διαβάζει 

5. τρέχει 

 

Άσκηση 3 

Ρήματα: είναι, γιορτάζει, βοηθούν, θα έρθουν, αγόρασε, βρεθεί, θα βάλει, χτύπησε, 

ήρθαν 

Ουσιαστικά: Μαρίνα, σήμερα, μητέρα, ετοιμασίες, τραπέζι, φίλοι, συγγενείς, Μαρίνα, 

τουλίπες, μητέρα, βάζο, τραπέζι, κουδούνι, καλεσμένοι 

 

Άσκηση 4 

- Τι θέλει ο Στέφανος; 

- Πόσο κοστίζει η τσάντα; 

- Ποιος πότισε τη γλάστρα; 

- Ποιος τηλεφώνησε στη Νίκη; 

- Πού ήταν το δακτυλίδι; 

- Ποιο είναι το μπουρνούζι του Κώστα; 

- Γιατί επέλεξες την κολύμβηση; 
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1.4 Δημοτικό σχολείο Τρικάλων Ημαθίας 

Λύσεις ασκήσεων  

«Α. Η Παράγραφος» 

Άσκηση 1 

α) τέσσερις 

β) 1η Ποιο είναι το αγαπημένο μου ζώο, 2η Εξωτερική περιγραφή Τσάρλι, 

3ηΣυμπεριφορά και συνήθειες Τσάρλι, 4η Η αγάπη για τον Τσάρλι  

Άσκηση 2 

α) τρεις 

β)1η Το ξεκίνημα της μέρας, 2η Ο δρόμος για το σχολείο, 3η Στο σχολείο 

 

Άσκηση 3 

1η παράγραφος: «Τα παιδιά…για την παραλία». 

2η παράγραφος: «Με το που…μέχρι που βράδιασε». 

 3η παράγραφος: «Στο γυρισμό…στην παραλία». 

 

«Β. Το οριστικό άρθρο» 

Άσκηση 1 

1. Ο 

2. Η, το 

3. Ο, το 

4. Η, τα 

5. τα 

6. Η 

7. Η, τη 

 

Άσκηση 2 

η τέχνη, η αγάπη, οι γείτονες, η γειτονιά, η χώρα, οι ληστές, οι δρόμοι, η νύχτα, η 

μελιτζάνα, οι ντομάτες, η τριανταφυλλιά, οι νιφάδες 
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της Μαρίας, τις καρέκλες, τις ντομάτες, της κυρίας, της δροσιάς, τις λεμονιές, της 

μουριάς, της βραδιάς, της τηλεόρασης, τις εκθέσεις, της χορδής, της φιλίας, της φιλίας 

των βιβλίων, τον Καραγκιόζη, τον τροχονόμο, των ρούχων, των θρανίων, τον δάσκαλο, 

τον κρόκο, των χαλιών, τον θυμό, τον καιρό, των κεριών, των τραγουδιών 

 

Άσκηση 3 

1. Ο/ τα  

2. Το/ τα/ τη 

3. τις/ της 

4. ο/ της/ των 

5. το/ το/ της 

6. Το/ των 

 

«Γ. Τα ουσιαστικά» 

Άσκηση 1 

Αρσενικά: παππούς, συνδετήρας, μπακαλιάρος, κύκνος, αρχηγός, τίτλος, καφές, 

σκούφος 

Θηλυκά: μέλισσα, θάλασσα, μπότα, άμμος, λίμνη, ζώνη 

Ουδέτερα: χαρτί, χαλί, αστέρι, ραβδί, κουτί, χιόνι 

 

Άσκηση 2 

δέντρα, χυμοί, μέλισσες, αυτιά, σύννεφα, κεραία, βάτραχοι, καρδιές 

το σπίτι, ο δίσκος, η κρέμα, το δώρο, το χαλί, ο κεφτές, η πινέζα, η βρύση 

 

Άσκηση 3 

Οι μαθητές διαβάζουν. 

Το κορίτσι τραγουδά.  

Οι χελώνες τρώνε μαρούλι. 

Το παιδί τρώει σταφύλια. 

Οι ψαράδες μπήκαν στις βάρκες. 

Η γλάστρα στολίζει το μπαλκόνι. 
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Άσκηση 4 

ο στρατιώτης, η φλόγα, το χελιδόνι, ο χώρος, το όνειρο, η νιφάδα, ο πίνακας, το γάντι 

 

Άσκηση 5 

1. Η  

2. Οι 

3. Το  

4. τα  

5. η  

 

«Δ. Αλφαβητική σειρά» 

Άσκηση 1 

1. δρόμος, ήλιος, μέλι, όνειρο 

2. κούπα, λάδι, νερό, στρώμα, χυμός 

3. πακέτο, πένα, πιρούνι, πόμολο 

4. χαρά, χειμώνας, χελιδόνι, χήνα, χορός, χωνί 

5. τραύμα, τρένο, τρία, Τροία, τρομπέτα 

6. αρεστός, Άρης, άριστος, αρκετός, αρχή 

 

Ώρα για ορθογραφία 

Σχολείο, καινούριο, βρίσκεται, χωριό, πλατεία, αίθουσα, διδασκαλία, εξοπλισμένη, 

αυλή, αθλητικές, μαθητές, χώρος, μεγαλύτερη, τσουλήθρα, δεντροφυτευτεί, μονόζυγα, 

σύντομα 

 

 

Εργασίες για το σπίτι 

Άσκηση 1  

1η παράγραφος: «Επιτέλους… λόγους». 

2η παράγραφος: «Αυτό που… τα γαϊδουράκια» 

3η παράγραφος: «Το βράδυ… αργά το βράδυ». 

4η παράγραφος: «Τον Δεκαπενταύγουστο… η Πάναγιώτα». 
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5η παράγραφος: «Περνάει… στην πόλη» 

 

Άσκηση 2 

1η παράγραφος: Πού ήταν, πότε και με ποιους; 

2η παράγραφος: Τι έκανες στις διακοπές σου; Περιέγραψε σημαντικά γεγονότα.  

3η παράγραφος: Πέρασες ωραία; 

 

Άσκηση 3 

1. Η/ τα  

2. Το/ της 

3. Τις/ της 

4. Οι/ των/ την  

5. Τον/ η/ του 

6. Ο/ τους 

7. Οι/ τις 

 

Άσκηση 4 

Θηλυκό, ενικός/ αρσενικό, πληθυντικός/ ουδέτερο, πληθυντικός/ θηλυκό, ενικός/ 

ουδέτερο, ενικός/ ουδέτερο, πληθυντικός/ θηλυκό, πληθυντικός/ θηλυκό, πληθυντικός/ 

θηλυκό, πληθυντικός/ αρσενικό, πληθυντικός 

 

Άσκηση 5 

Τα αγόρια φόρεσαν τα καπέλα τους. 

Οι νικητές πανηγύρισαν. 

Η καμινάδα βγάζει καπνούς. 

Το δέντρο έριξε τα φύλλα του.  

Άσκηση 6 

1. Το τραπέζι 

2. Η γιορτή  

3. οι κάτοικοι  

4. Το κερί, το φιτίλι 

5. Ο Κώστας, καλάθια 

 



 

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού – Λύσεις 1ου Τετραδίου  

 

17 
 

Άσκηση 7 

γλώσσα, γλωσσάρι, γλωσσικός, γλωσσίτσα, γλωσσοδέτης, γλωσσολογία 

 

1.5 Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι 

Λύσεις ασκήσεων 

«Οικογένειες Λέξεων» 

 

Άσκηση 1 

Βροχερός, βρόχινος, βροχούλα, βροχόπτωση, αδιάβροχο, αναβροχιά, ψιλόβροχο 

Χωρικός, χωροταξία, χωροφύλακας, χωροχρόνος, χωροθέτηση, χωρομετρώ 

Χορικό, χορευταράς, χορευτής, χορευτικός, χορεύω, χορογραφία, χοροδιδάσκαλος, 

χοροεσπερίδα 

Δεντράκι, δεντρί, δεντρόκηπος, δεντρολίβανο, δεντροφυτεύω, ελαιόδεντρο, 

μαστιχόδεντρο 

 

Άσκηση 2 

χέρι: χερούλι, χεράκι, χειραψία 

γράμμα: αγράμματος, γραμματέας, πρόγραμμα  

λόγος: λογαριάζω, λογική, λογαριασμός 

έργο: εργάτης, ανεργία, καλλιεργώ 

 

Άσκηση 3 

1. δώρο 

2. φύλλο 

3. γνέφω 

4. καθηγήτρια 

5. ξύνω 

 

Ώρα για ορθογραφία  
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Δίδυμοι, συμπληρώνουν, θαυμάσια, άλλο, τέλος, διαλείμματος, συμβαίνει, τίποτα, 

μπαίνει, τάξη, άλλου 

 

Εργασίες για το σπίτι 

Άσκηση 1 

Κόκκινο: ταξιδιωτικά, πολυταξιδεμένε, ταξιδιού 

Πράσινο: μάγισσα, μαγικό, μαγείας, μαγεύτηκε, μάγια 

 

1.6 Ένα αστείο περιστατικό 

Λύσεις ασκήσεων 

 

Γράψε μια ιστορία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εικόνες. 

Παρατηρώ τις εικόνες και φαντάζομαι μια ιστορία χρησιμοποιώντας τες με όποια σειρά 

θέλω. Κάνω μικρές προτάσεις. Βάζω τα κατάλληλα σημεία στίξης και δεν ξεχνώ να 

κάνω παραγράφους. Κάθε εικόνα μπορεί να είναι μια ξεχωριστή παράγραφος. Η 

ιστορία πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος.  
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       2. Στο σπίτι και στη γειτονιά 

2.1 Αγαπητό μου ημερολόγιο 

 

Λύσεις Ασκήσεων 

«Α. Βοηθητικά ρήματα» 

 

Άσκηση 1  

 

ΕΙΜΑΙ ΕΧΩ 

εγώ είμαι εγώ έχω 

εσύ είσαι εσύ έχεις 

αυτός,-ή,-ό είναι αυτός,-ή,-ό έχει 

εμείς είμαστε εμείς έχουμε 

εσείς είστε εσείς έχετε 

αυτοί,-ές,-ά είναι αυτοί,-ές,-ά έχουν 

 

Άσκηση 2 

Είσαι, είναι, είστε, είμαι, είναι, είναι 

 

Άσκηση 3 

έχεις, έχω, έχουμε, έχουν, έχει, έχετε 



 

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού – Λύσεις 1ου Τετραδίου  

 

20 
 

 

Άσκηση 4 

Είστε πολύ καλοί φίλοι. 

Το γλυκό έχει πολλή ζάχαρη.  

Το παιδί είναι ξένοιαστο το καλοκαίρι. 

Τα γατάκια έχουν μικρά μυτερά αυτιά. 

Είμαστε χαρούμενες όταν έχουμε μάθημα κιθάρας. 

Έχεις καταλάβει που είσαι; 

 

«Β. Κοινά και κύρια ουσιαστικά» 

 

Άσκηση 1 

Κύρια: Ντόναλντ Ντακ, Σάββατο, Νοέμβρης, Πηνειός, Όλυμπος, Πάσχα, Αυστρία, 

Φθινόπωρο, Καλλιθέα 

Κοινά: τετράδιο, τίγρης, λίμνη, γιαγιά, ζάρι, χωριό, κύκλος, προπονητής 

 

Άσκηση 2 

Όμηρος, Οδύσσεια/ Σκόπελος, Αιγαίου/ Δανάη, Πύργο, Ηλείας/ Αύγουστο, Κρήτη/ 

Πάρνηθας/ Μάριο, Ιταλός/ Πλατανιάς, Χανίων/ Καινή Διαθήκη 

 

Άσκηση 3 

σκόπελος, πύργο 

 

Άσκηση 4 

Αχελώος, Ψηλορείτης, Μικρή Βόλβη, Ρόδος 

 

Ώρα για ορθογραφία 
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Σάκης, βλέπει, Τρίτη, αυτοκινητάκια, βλέπω, Δευτέρα, έχω, Αγγλικά, Ξέρεις, αγαπητό, 

ημερολόγιο, έχουμε, σχολείο, διακόσιες, είκοσι, ημέρες, χρόνο, είμαι, σπίτι, που, 

συνήθως, αδελφή, καλύτεροι, φίλοι, Θανάσης, Όλοι, μαζί, είμαστε, αγαπημένη, παρέα 

 

 

Εργασίες για το σπίτι 

 

Άσκηση 1 

ΕΙΜΑΙ ΕΧΩ 

εγώ είμαι εγώ έχω 

εσύ είσαι εσύ έχεις 

αυτός,-ή,-ό είναι αυτός,-ή,-ό έχει 

εμείς είμαστε εμείς έχουμε 

εσείς είστε εσείς έχετε 

αυτοί,-ές,-ά είναι αυτοί,-ές,-ά έχουν 

 

Άσκηση 2 

Είναι, έχει/ είμαι, έχω, είναι, έχει/ είμαστε, έχουμε/ έχεις, είσαι/ είστε, Έχετε/ είναι, έχει 

 

Άσκηση 3  

Κύρια: Μαίρη Πόπινς, Κυριακή, Μάιος, Έβερεστ, Πρωτομαγιά, Αμερικάνος, 

Μύκονος, Καλλιθέα 

Κοινά: πιάνο, παπαγάλος, βουνό, όνομα, πρόεδρος, σκάκι, καλοκαίρι, βασιλιάς 
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2.2 Η φίλη μας η Αργυρώ 

Λύσεις Ασκήσεων  

«Α. Οι φωνές των ρημάτων»  

 

Άσκηση 1 

Ενεργητική: υποστηρίζεις, δουλεύουμε, γράφουν, περιγράφετε, κερδίζει, στολίζεις 

Παθητική: σκέφτεσαι, κάθεστε 

 

Άσκηση 2  

Ενεργητική: αρχίζει, στρώνουν, ανοίγουν, τρώμε 

Παθητική: ακούγονται, επισκέπτεσαι, θυμάστε 

 

Άσκηση 3 

Πράσινο: αποτελεί, καταφτάνει, διασκεδάζει 

Κόκκινο: βρίσκεται, βρέχεται, φημίζεται 

 

«Β. Ο Ενεστώτας» 

Άσκηση 1  

Ενεργητική Φωνή Παθητική Φωνή 

εγώ πλένω εγώ πλένομαι 

εσύ πλένεις εσύ πλένεσαι  

αυτός,-ή,-ό πλένει αυτός,-ή,-ό πλένεται 

εμείς πλένουμε εμείς πλενόμαστε 

εσείς πλένετε εσείς πλένεστε  

αυτοί,-ές,-ά πλένουν  αυτοί,-ές,-ά πλένονται 

 



 

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού – Λύσεις 1ου Τετραδίου  

 

23 
 

Άσκηση 2 

Βρίσκεται/ εργάζονται/ μαθαίνει/ ξέρεις, φτιάχνονται/ ξεχνάω, φαίνεται/ πηγαίνετε 

 

Άσκηση 3 

1. γιορτάζω, χτυπάει, τηλεφωνούν 

2. χαμηλώνουμε, κοιμάται 

3. φτιάχνει, πιστεύω, θέλει 

4. χρειάζεστε, μπορούμε, ερχόμαστε 

5. διαβάζεις, χρειάζεσαι  

6. χαίρεται, χαμογελάει, χτυπούν 

 

 

«Γ. Αντίθετες λέξεις» 

Άσκηση 1 

Σκοτάδι, απόκεντρο, βουνό, ειρήνη, τέλος, λύπη 

 

Άσκηση 2 

Κοντός, -ή, -ό, φτηνός, -ή, -ό, βρόμικος, -η, -ο, κακός, -ή, -ό, μεγάλος, -η, -ο, ζεστός, -

ή, -ό 

 

Άσκηση 3 

Αποκόβω, αγοράζω, σβήνω, βγαίνω, κατεβαίνω, κλείνω 

 

«Δ. Σύνθετες λέξεις» 

 

Άσκηση 1 

1. ανεβοκατεβαίνω 

2. γαλανόλευκος 

3. ανοιχτόχρωμος 

4. σταφιδόψωμο 

5. σκουπόξυλο 

6. μηλόπιτα 

 

Άσκηση 2 
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1. γαλανός + μάτι 

2. σκυτάλη + δρόμος 

3. ελιά + λάδι 

4. σιγά + τραγουδάω 

5. μαχαίρια + πιρούνια 

6. λάχανο + ντολμάς 

 

Ώρα για ορθογραφία 

Αργυρώ, θάλασσα, κοίτα, πώς, κολυμπάει, Αργυρώ, κρύβεται, γελάει 

 

Εργασίες για το σπίτι 

Άσκηση 1 

Ενεργητική Φωνή Παθητική Φωνή 

εγώ ετοιμάζω εγώ ετοιμάζομαι 

εσύ ετοιμάζεις εσύ ετοιμάζεσαι 

αυτός,-ή,-ό ετοιμάζει αυτός,-ή,-ό ετοιμάζεται 

εμείς ετοιμάζουμε  εμείς ετοιμαζόμαστε 

εσείς ετοιμάζετε εσείς ετοιμάζεστε 

αυτοί,-ές,-ά ετοιμάζουν αυτοί,-ές,-ά ετοιμάζονται 

 

Άσκηση 2 

1. τρώει, πίνει 

2. καθυστερείς, έρχεται 

3. πηγαίνουμε 

4. αισθάνεται, αφήνει 

5. συμμετέχουν, προπονούνται 

 

Άσκηση 3 

Έξω, ψημένος, κοντά, ελαφρύς, λυπημένος, άρρωστος, ζεσταίνομαι, παίρνω, βγάζω, 

κάτω 
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Άσκηση 4 

1. αλάτι + πιπέρι 

2. καστανός + ξανθός 

3. ξερός + κεφάλι 

4. πεύκο + δάσος 

5. γύρος + φέρνω 

6. βιβλίο + θήκη 

 

Άσκηση 5 

1. πονοκέφαλος 

2. γομολάστιχα  

3. βατραχοπέδιλο 

4. εξώφυλλο 

5. ξυλόκολλα 

6. γενναιόδωρος 

 

 

2.3 Τα παιδικά μου παιχνίδια 

Λύσεις ασκήσεων  

«Α. Γενική πτώση» 

 

Άσκηση 1 

1. της μητέρας 

2. των παιδιών  

3. του βασιλιά  

4. τις φωλιές, των δέντρων  

5. της Λένας 

6. των δώρων  

 

Άσκηση 2 

1. ήλιου 

2. σχολείου 

3. Σάντρας 

4. θεατών  

5. χώρας 
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6. ναύτη 

 

Άσκηση 3 

της κάρτας, των καρτών/ του πηγαδιού, των πηγαδιών/ του ανέμου, των ανέμων/ της 

καρέκλας, των καρεκλών/ του κέρματος, των κερμάτων/ του σκύλου, των σκύλων/ της 

ποδιάς, των ποδιών 

 

Άσκηση 4 

2. η ουρά του αλόγου 

3. ο μισθός του υπαλλήλου 

4. η συνταγή της γιαγιάς 

5. η ομορφιά του τοπίου 

6. τα κύματα της θάλασσας 

 

Άσκηση 5 

 2. το θρόισμα των φύλλων 

 3. τα βιβλία των μαθητών  

 4. οι απαντήσεις των ασκήσεων  

 5. το συμβούλιο των προέδρων 

 6. το νόημα των λέξεων  
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Άσκηση 6 

1. της φωτιάς 

2. του μπουκαλιού 

3. του αγάλματος 

4. του ναού 

5. των μαθητών 

6. των μυρμηγκιών 

 

«Β. Τα επίθετα» 

 

Άσκηση 1  

1. φωτεινό 

2. μπρούτζινα  

3. ξύλινη 

4. μάλλινο 

5. γυάλινο 

6. κέρινα 

 

Άσκηση 2 

αρσενικό θηλυκό ουδέτερο 

μυθικός μυθική μυθικό 

μυτερός μυτερή μυτερό 

πολλοί πολλές πολλά 

πανέμορφοι πανέμορφες πανέμορφα 

μικρός μικρή μικρό 

στριφογυριστός στριφογυριστή στριφογυριστό 

άσπρος άσπρη άσπρο 

γαλανοί γαλανές γαλανά 

πορφυρός πορφυρή πορφυρό 
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ασπρόμαυρος ασπρόμαυρη ασπρόμαυρο 

πράσινος πράσινη πράσινο 

ανθρώπινος ανθρώπινη ανθρώπινο 

 

Άσκηση 3 

 2. ο εθνικός ύμνος 

 3. τα καιρικά φαινόμενα 

 4. η τηλεοπτική εκπομπή  

 5. οι παραδοσιακές φορεσιές 

 6. οι Μεσογειακές χώρες 

 

Ώρα για ορθογραφία 

Θυμάμαι τη μυστηριώδη κυρία με τα άσπρα μαλλιά, το πρόσχαρο πρόσωπο, το επίσημο 

φόρεμα και τους ευγενικούς τρόπους. 

 

Εργασίες για το σπίτι 

 

Άσκηση 1 

1. του Βαγγέλη 

2. του σχολείου  

3. της πόλης 

4. της αρκούδας 

5. τις ομορφιές του νησιού 

6. του μαγαζιού 

 

Άσκηση 2 

1. της κόρης 

2. του Αλέξη 

3. της πολυκατοικίας 

4. του τρένου 

5. του συγγραφέα 

6. του δικαστή 
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Άσκηση 3 

 2. ο βασιλικός θρόνος 

 3. το προεδρικό μέγαρο 

 4. τα χριστουγεννιάτικα έθιμα 

5. η ραδιοφωνική εκπομπή 

 

6. το θαλασσινό αλάτι 

 

Άσκηση 4 

αρχαίας, ανθρώπινο, πανέμορφη, καιρικά, διάσημους 

 

 

2.4 Στη Νέα μας γειτονιά 

Λύσεις ασκήσεων 

«Α. Οικογένειες λέξεων» 

 

Άσκηση 1 

γειτονικός, γείτονας, γειτνίαση, γειτονεύω, γειτονόπουλο 

ένοικος, ενοίκιο, κάτοικος, οικογένεια, οικοδεσπότης, οικοδομή, οικοδόμος 

σπιτικός, σπιτώνω, σπιτίσιος, αγροτόσπιτο, δεντρόσπιτο, τροχόσπιτο 

πολεοδομία, πολιούχος, πολιτεία, πολίτευμα, πολιτικός, πολίτης 

 

«Β. Επιρρήματα του τόπου» 

 

Άσκηση 1 

1. αριστερά 

2. κάτω 

3. πάνω 

4. ανάμεσα 
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5. δεξιά 

 

Άσκηση 2 

 

       

 

 

 

 

Ώρα για ορθογραφία 

1. καινούριο, σπίτι, κτήμα, άλλα, χτισμένα, μακριά, άλλο, οπωροφόρα, 

κυπαρίσσια, πευκάκια 

2. γειτονιά, γείτονας, οικογένεια, μετακομίζω, μένω, καινούριος, παιδικός, 

γειτονικός 

 

Εργασίες για το σπίτι 

 

Άσκηση 1 

μελιστάλακτος, μελομακάρονο, μελισσοκόμος, μελίσσι, μελισσόχορτο, μέλισσα 

φτερούγα, φτερουγίζω, ελικόπτερο 

κολύμβηση, κολυμπήθρα, κολυμβητής, κολυμβητήριο 

 

Άσκηση 2 

1. ανάμεσα 

2. δεξιά, αριστερά 

3. ανάμεσα 

4. αριστερά 

5. δεξιά 
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3. Στη Γη και στη θάλασσα 

3. 1. Σπίτι με κήπο 

 Λύσεις ασκήσεων 

«Α. Η απόστροφος» 

 

Άσκηση 1 

 2. θ’ αρχίσω    

 3. ν’ ακούσω 

 4. σ’ αγαπώ 

 5. μ’ αρέσει 

 6. σ’ όλους 

 

 2. το ’φαγα 

 3. πού ’σαι 

 4. του ’πα 

 5. θα ’ρθει 

 6. να ’χει  

 

 2. βάλ’ την  

 3. γέμισ’ το 

 4. απ’ το 

 5. θάψ’ το 

 6. ρίξ’ το 

 

 

«Β. και ή κι» 

Άσκηση 2 

κι, κι, κι, κι, κι, κι 
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«Γ. μέσ’ ή μες» 

Άσκηση 3 

1. μες 

2. μέσ’  

3. μέσ’  

4. μες 

5. μες 

 

Άσκηση 4 

1. Ρίξ’ το ρύζι μες στην κατσαρόλα. 

2. Τα ’μαθες τα νέα; Έσπασαν τ’ αυγά.  

3. Γιατί μιλάς μέσ’ απ’ τα δόντια σου; 

4. Είδα κι άλλα επεισόδια απ’ αυτήν τη σειρά.  

 

«Δ. Συνώνυμες λέξεις» 

 

Άσκηση 1 

βουνό-όρος, καρέκλα-κάθισμα, έργο-ταινία, μέθοδος-τρόπος, κατηγορία-είδος, αράδα-

σειρά, μαγαζί-κατάστημα, βαδίζω-περπατώ, λύπη-στενοχώρια, παχύς-χοντρός 

 

Άσκηση 2 

1. ΠΕΤΩ 

2. ΟΔΟΣ 

3. ΝΕΟΣ 

4. ΗΧΩ 

5. ΡΥΠΑΝΣΗ 

6. ΟΣΤΟ+ 

7. ΣΒΕΛΤΑ 

 

«Ε. Η παρομοίωση» 
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Άσκηση 1 

1. πούπουλο 

2. κυπαρίσσι 

3. λύκος 

4. γάτα 

5. παπαρούνα 

 

Άσκηση 2 

απαλός σαν μετάξι, κίτρινος σαν λεμόνι, ελεύθερος σαν το πουλί, γλυκός σαν μέλι, 

πονηρός σαν αλεπού 

 

Ώρα για ορθογραφία 

1. Ήθελα, έχω, τουλάχιστον, γάτες, σπουδαίο, παπαγάλο, σκυλιά, άλογα, 

τέσσερα, γαϊδούρια 

2. σπίτι, κήπος, ζώα, σκύλος, γαϊδούρι, συμπαθητικός 

 

Εργασίες για το σπίτι 

 

Άσκηση 1 

2. σ’ όσους 

3. μ’ άλλον 

4. στ’ απέναντι 

5. μ’ αλάτι 

6. σ’ όλα 

 

2. το ’πια 

3. του ’ρθε 

4. του ’λεγα 

5. σου ’πεσε 

6. να ’ρθεις 

 

2. πάρ’ την  

3. πιάσ’ το 

4. δώσ’ το 
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5. κάψ’ τα 

6. άνοιξ’ το 

 

Άσκηση 2 

1. ΞΕΚΙΝΩ 

2. ΕΝΟΧΛΩ 

3. ΘΥΜΩΝΩ 

4. ΘΕΡΟΣ 

5. ΜΕΝΩ 

6. ΣΩΜΑ 

7. ΦΕΓΓΑΡΙ 

 

Άσκηση 3 

1. αστραπή 

2. μωρό 

3. ήλιος 

4. χιόνι 

5. δελφίνι 

 

3. 2. Γάτος από σπίτι ζητάει νέα οικογένεια 

Λύσεις ασκήσεων 

«Α. Το αόριστο άρθρο» 

 

Άσκηση 1 

Σε κύκλο: 1. ένα, ένα 2. Μια, έναν, ένας, ένα 3. μία 4. μία 5. ένα 6. έναν, μια   

Υπογραμμισμένα: 1. Ο, τον 3. Η, το 5. το 6. τον, την  

 

Άσκηση 2 

1. ένα 

2. ένας, ένα 

3. μια/μία 

4. ένα, ενός 

5. ένα, μια/μία 

6. μια/μία, ενός 
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Άσκηση 3 

1. ένα, ένα  

2. ένα, μια/μία 

3. μια/μία, μιας/μίας 

4. ένα 

5. ένα, ένα 

 

«Β. Η αιτιατική» 

 

Άσκηση 1 

τον πίνακα – τους πίνακες, τη χαρά – τις χαρές, το ποδήλατο – τα ποδήλατα, του 

νησιώτη – τους νησιώτες, τη σκέψη – τις σκέψεις, το κουτί – τα κουτιά, του άρχοντα – 

τους άρχοντες, τη λάμπα – τις λάμπες, το παιχνίδι – τα παιχνίδια 

 

Άσκηση 2 

1. Τον Ιούλιο, την γιαγιά, χωριό 

2. το πορτοφόλι, τους λογαριασμούς 

3. σκύλο, σκούπα, μέρα 

4. Τον χειμώνα, κάλτσες 

5. την ξαδέρφη 

6. τα μαλλιά, το τηλέφωνο 

 

Άσκηση 3 

1. ειδήσεις, νησιά 

2. τσάντα, μολύβια 

3. κινητά, πτήση 

4. φίλες, ταινία, κινηματογράφο 

5. κόρη, παπά 

 

«Γ. Η Κλητική» 

 

Άσκηση 1 

1. Παιδιά 
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2. Άγγελε 

3. Ύπνε 

4. Λύκε, λύκε 

5. Κουνελάκι 

6. Παναγία 

7. Ακροατές 

8. Πελαγία 

9. Κύριε 

 

Άσκηση 2 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική ο λύκος  η αγελάδα  το δελφίνι 

Γενική του λύκου της αγελάδας του δελφινιού 

Αιτιατική τον λύκο την αγελάδα το δελφίνι 

Κλητική λύκο  αγελάδα δελφίνι 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική οι λύκοι οι αγελάδες  τα δελφίνια 

Γενική των λύκων  των αγελάδων των δελφινιών  

Αιτιατική τους λύκους τις αγελάδες τα δελφίνια 

Κλητική λύκοι αγελάδες δελφίνια 

 

 

Άσκηση 3 

Γιάννη, πού είσαι; 

Θεέ μου, τι είναι αυτό. 

Αγαπητοί γονείς, ευχαριστώ που ήρθατε.  

 

Ώρα για ορθογραφία 

1. ήμουν, μωρό, τρεφόμουν, της, Τώρα, προτιμώ, τις γατοτροφές, κοτόπουλο, 

ψάρι 

2. αδερφός, αυλή, κατοικίδιος, πειράζω, θυμώνω, σκαρφαλώνω 

 

 

Εργασίες για το σπίτι 

Άσκηση 1 
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Οριστικό άρθρο: 1. το, την 2. Το 4. Το 5. την 6. Το  

Αόριστο άρθρο: 1. μία, μία 2. ένα 3. Μια, ένα 4. Έναν 5. ένα 6. μία 

 

Άσκηση 2 

1. ένα 

2. μία/μια 

3. ενός, ένα 

4. μίας/μιας 

5. ένα, ένα 

 

Άσκηση 3 

Αιτιατική 

ενικού 

Κλητική 

ενικού 

Αιτιατική 

πληθυντικού 

Κλητική 

ενικού 

τη χορωδία χορωδία τις χορωδίες χορωδίες 

τον θεατή θεατή τους θεατές θεατές 

το ελάφι ελάφι τα ελάφια ελάφια 

τη μουσική μουσική τις μουσικές μουσικές 

τον αρχηγό αρχηγό τους αρχηγούς αρχηγοί 

το ποτάμι ποτάμι τα ποτάμια  ποτάμια 

την ιδέα ιδέα τις ιδέες ιδέες 

το βαρέλι βαρέλι τα βαρέλια βαρέλια 

τον ηθοποιό ηθοποιό τους ηθοποιούς ηθοποιοί 

 

Άσκηση 4 

 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική ο σκύλος η γάτα  το ποντίκι 

Γενική του σκύλου της γάτας του ποντικιού  

Αιτιατική τον σκύλο τη γάτα το ποντίκι 

Κλητική Σκύλο γάτα Ποντίκι 

 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική Οι σκύλοι οι γάτες τα ποντίκια  

Γενική των σκύλων των γατών  των ποντικιών 

Αιτιατική τους σκύλους τις γάτες τα ποντίκια 

Κλητική σκύλοι γάτες Ποντίκια 
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 3.3 Γη και θάλασσα  

Λύσεις ασκήσεων 

«Α. Τα άρθρα της - τις και τον – των» 

 

Άσκηση 1 

1. της, των 

2. Τις, των 

3. τις, των 

4. των, τις 

5. τις, των 

6. Τις, της, των 

 

Άσκηση 2  

τις μπογιές, τις ζωγραφιές, της χελώνας, της Χαρούλας, τις φίλες, τις καρέκλες, της 

ξαδέρφης, της μαθήτριας, της δημιουργίας 

τον αδερφό, των δέντρων, τον δύτη, των βουνών, των φρούτων, των αστεριών, τον 

φούρναρη, τον ουρανό, τον παίκτη 

 

Άσκηση 3 

τις, τις, τον, των, τις, τις, της, τις, της 

 

 

«Β. Τα αποσιωπητικά» 

 

Άσκηση 1 

«αρκούδες…» «θλίψη…» «Τι κρίμα…» 
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«Γ. Το κόμμα» 

 

Άσκηση 1 

1. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο σπουδαίος αυτοκράτορας γεννήθηκε στην Πέλλα 

της Μακεδονίας. 

2. Νικόλα, θες να έρθεις από το σπίτι μου απόψε; 

3. Τα αγαπημένα μου χρώματα είναι το πράσινο, το γαλάζιο και το μωβ. 

4. Σήμερα ξύπνησα πολύ νωρίς, γιατί θα έρχονταν μάστορες στο σπίτι, για να 

φτιάξουν βάψουν το σπίτι και να κάνουν κάποια μερεμέτια. 

5. Για να φτιάξουμε αυτή τη σάλτσα θα χρειαστούμε κρεμμύδι, σκόρδο, 

βούτυρο, κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και θυμάρι. 

6. Ο ξάδερφός μου, που ζει στο χωριό, ξέρει να ιππεύει άλογο. 

7. Δήμητρα, έλα να σου πω κάτι. 

8. Όταν χιονίζει, πηγαίνουμε εκδρομή στο βουνό,  για να παίξουμε με το χιόνι 

και καμιά φορά, αν έχουμε και φίλους μαζί, φτιάχνουμε χιονάνθρωπο. 

 

Ώρα ορθογραφίας 

1) γη, είναι, καλή, χειμώνες, δάση, τις, μεγάλες, πολιτείες, χωράφια, εργοστάσια 

2) φη, θάλασσα, ποτάμι, ενώνω, πολιτεία 

 

Εργασίες για το σπίτι 

 

Άσκηση 1 

1. τις, των 

2. των, τις 

3. της, τον 

4. της, των 

5. της 

6. των, της 

 

Άσκηση 2 

τις φλόγες, τις ζώνες, της πάπιας, τις χάντρες, της καμάρας, τις μανόλιες, της ξύστρας, 

της μέλισσας, της διασκέδασης 
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των τοίχων, των δασών, τον ψαρά, των βοδιών, των φτερών, των πλανητών, τον κόσμο, 

τον αθλητή, τον αγρότη 

 

Άσκηση 3 

1. Στο σχολείο μαθαίνουμε την ελληνική γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία… όλα 

τα μαθήματα. 

2. «Μαμά, πού είσαι;» φώναζε το αγόρι κλαίγοντας, μα απάντηση δεν έπαιρνε. 

3. Στον Αμαζόνιο, που βρίσκεται στη Νότια Αμερική, ζουν ροζ δελφίνια. 

4. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω… τόσο καιρό νόμιζα ότι είχε λυθεί το 

πρόβλημα. 

5. Τα παιδιά παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν… είναι ευτυχισμένα. 

 

3.4 Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό 

 

Λύσεις ασκήσεων 

«Α. Τα επίθετα» 

 

Άσκηση 1 

Σπίτι: ξύλινο, ευρύχωρο, μοντέρνο, πατρικό, ακριβό 

Δάσος: καταπράσινο, πυκνό, ορεινό, εύφορο, εξωτικό 

Κουτάβι: ζωηρό, παιχνιδιάρικο, υπάκουο, χαριτωμένο, νεογέννητο 

 

Άσκηση 2 

Ρολόι: μοντέρνο, ψηφιακό, καφέ, χρυσό, επιτοίχιο  

Αυτοκίνητο: γρήγορο, πράσινο, καινούριο, διθέσιο, καλαίσθητο 

Γάτα: έξυπνη, γρήγορη, άτακτη, όμορφη, ήσυχη 

 

Άσκηση 3 

Παρατήρησε καλά την εικόνα. Προσπάθησε να περιγράψεις κάθε λεπτομέρεια. Να 

θυμάσαι να χρησιμοποιείς επίθετα για να περιγράψεις καλύτερα τα ουσιαστικά. 
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«Β. Η λέξη σαν» 

Άσκηση 1 

1. Π  

2. Χ 

3. Χ 

4. Π 

5. Χ 

6. Χ 

7. Π 

8. Χ 

 

Ώρα για ορθογραφία 

1. Ευτυχισμένοι σε τούτο το θέαμα οι μικροί ταξιδιώτες, κοίταξαν προς τις 

κορυφές. Ένας τους φώναξε: «Γεια σας, ψηλά βουνά». 

2. γυρισμός, βράχος, αέρας, βουνό, λόφος, θάμνος, λαγκάδια 

 

Εργασίες για το σπίτι 

 

Άσκηση 1 

Παρατήρησε καλά την εικόνα. Προσπάθησε να περιγράψεις κάθε λεπτομέρεια. Να 

θυμάσαι να χρησιμοποιείς επίθετα για να περιγράψεις καλύτερα τα ουσιαστικά. 

 

Άσκηση 2 

1. Π 

2. Χ 

3. Χ 

4. Π 

5. Π 

6. Χ 
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4.Ο κόσμος γύρω μας 

4.1 Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης 

Λύσεις ασκήσεων 

«Α. Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε – ο» 

 

Άσκηση  1 

Ενικός αριθμός 

Ον. το μωρό το δώρο το τετράδιο 

Γεν. του μωρού του δώρου του τετραδίου 

Αιτ. το μωρό το δώρο το τετράδιο 

Κλητ. μωρό δώρο τετράδιο 

 

Ενικός αριθμός 

Ον. τα μωρά τα δώρα τα τετράδια 

Γεν. των μωρών των δώρων των τετραδίων 

Αιτ. τα μωρά τα δώρα τα τετράδια 

Κλητ. μωρά δώρα τετράδια 

 

Άσκηση 2 

του γραφείου, του τρένου, των μαχαιροπίρουνων, των πλήκτρων, του ραδιοφώνου, του 

ελάτου, των τριγώνων, των θρανίων, του γηπέδου, του ηχείου, των σταδίων, των 

πιάτων 

 

Άσκηση 3 

2. η ιστορία του χωριού 

3. η παράγραφος του κειμένου 

4. ο υπεύθυνος του ταμείου 

5. Το μήκος του τετραγώνου 

6. Το γάβγισμα του λυκόσκυλου 
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Άσκηση 4 

2. οι δάσκαλοι των σχολείων 

3. τα μαξιλάρια των επίπλων 

4. τα χαϊμαλιά των αλόγων 

5. ο μύθος των ξωτικών 

6. οι πιλότοι των ελικόπτερων 

 

 

«Β. Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε –ι» 

 

Άσκηση 1 

Γενική ενικού Γενική πληθυντικού 

του μανικιού των μανικιών 

του πουλιού των πουλιών 

του μαχαιριού των μαχαιριών 

- - 

του λουλουδιού των λουλουδιών 

- - 

του μοσχαριού των μοσχαριών 

του αστεριού των αστεριών 

 

Άσκηση 2 

2. το δοξάρι του βιολιού  

3. η βοσκή του κοπαδιού 

4. το δέντρο του περιβολιού 

5. ο χτύπος του ρολογιού 

6. η γεύση του κυδωνιού 

 

Άσκηση 3 

2. τα πούπουλα των περιστεριών 

3. η σάλτσα των μακαρονιών 

4. το βάρος των σακιών 

5. το βάθος των πηγαδιών 

6. οι κόμποι των σχοινιών  

 

«Γ. Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω» 
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Άσκηση 1 

Τηγανίζω, καθαρίζω, δανείζω, μυρίζω, γεμίζω, χιονίζω, κατακλύζω, στολίζω, σκαλίζω, 

ποτίζω, χτενίζω, αθροίζω, θερίζω, δακρύζω 

 

Άσκηση 2 

1. μετακομίζει, χαρίζω, θυμίζει 

2. τηγανίζει, πήξει 

3. γυρίζει, εκνευρίζει 

4. μυρίζω, ζαλίζουν 

5. αναβλύζει, ποτίζουν 

6. χλιμιντρίζουν, μουγκρίζουν 

7. σφύζει, φροντίζει 

 

Ώρα για ορθογραφία 

1. Παρακαλούμε, μην πετάτε τα σκουπίδια! Ο χώρος τοποθετήθηκε από τα παιδιά 

του απέναντι σχολείου. 

2. Σκουπίζω, σκουπιδότοπος, σκουπίδι, απορρίμματα, απορριμματοφόρο 

 

Εργασίες για το σπίτι 

 

Άσκηση 1 

Ενικός αριθμός 

Ον. το κάδρο το οικόπεδο το ρεβίθι 

Γεν. του κάδρου του οικοπέδου του ρεβιθιού 

Αιτ. το κάδρο το οικόπεδο το ρεβίθι 

Κλητ. κάδρο οικόπεδο ρεβίθι 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Ον. τα κάδρα τα οικόπεδα τα ρεβίθια 

Γεν. των κάδρων των οικοπέδων των ρεβιθιών 

Αιτ. τα κάδρα τα οικόπεδα τα ρεβίθια 

Κλητ. κάδρα οικόπεδα ρεβίθια 
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Άσκηση 2 

Το τιμόνι, το πεύκο, το στάχυ, το χωνί, το βράδυ, το χάδι, το φίδι, το γραφείο, το ρύζι, 

το δάκρυ, το βάζο, το δίχτυ 

 

Άσκηση 3 

Του κυλικείου, του πακέτου, των βροχόνερων, των λιονταριών, του παπουτσιού, του 

κουκουναριού, των μετάλλων, των χωριών, του κάδου, του έργου, των σκουπιδιών, 

των σακιδίων 

 

Άσκηση 4 

2. τα πόδια του χταποδιού 

3. τα γέλια των παιδιών 

4. το σμήνος των κορακιών 

5. τα φύλλα του τσαγιού 

6. το καλάθι των παιχνιδιών 

 

Άσκηση 5 

1. Νομίζω, αθροίσω 

2. χωρίζουμε, κερδίζουμε 

3. συνηθίζω, χτενίζω, βουρτσίζω  

4. δακρύζει, ξεφλουδίζει 

5. ανθίζουν, χαρίζω 

6. πρήζονται 

7. δανείζεις 
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4.2  Τα χαρτιά ανακυκλώνονται 

Λύσεις ασκήσεων 

«Γ. Τα ρήματα που τελειώνουν σε – ώνω» 

Άσκηση 1 

Βιδώνω, θυμώνω, ενώνω, τεντώνω, λαδώνω, κρυώνω, οργώνω, ανακυκλώνω, μειώνω 

 

Άσκηση 2 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

τεντώνω τεντώνομαι 

τεντώνεις τεντώνεσαι 

τεντώνει τεντώνεται 

τεντώνουμε τεντωνόμαστε 

τεντώνετε τεντώνεστε 

τεντώνουν τεντώνονται 

 

 

Άσκηση 3 

Κληρώνω, κλήρωση, κληρωτίδα, κληρωμένος 

Απλώνω, απλώστρα, απλωμένος, άπλωμα 

Φουσκώνω, φούσκωμα, φουσκωμένος, ξεφούσκωτος 

 

«Β. Σύνθετες λέξεις» 

 

Άσκηση 1 

Ανθοδοχείο, σπανακόρυζο, ανεμόσκαλα, παλιοπαρέα, σκυλόψαρο, ψαροχώρι, 

ηλιόσπορος, κλειδοθήκη, ματόκλαδο, βρωμόνερα 

 

Άσκηση 2 



 

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού – Λύσεις 1ου Τετραδίου  

 

47 
 

1. περνώ + διαβαίνω 

2. θερμός + σίφωνας 

3. γυαλί + χαρτί 

4. φέγγω + βολή 

5. φως + σύνθεση 

6. ασθενής + φέρω 

7. βουνό + κορυφή 

8. γύρος + φέρνω 

9. δάσος + φύλακας 

10. εορτή + λόγος 

 

 

«Γ. Τα μόρια «ξε» και «α» » 

 

Άσκηση 1 

ξεχωρίζω, ξεμπλέκω, ξεγράφω, ξεπερνώ, ξεβάφω, ξεγελάω, ξεμπερδεύω, ξεδίνω, 

ξεθάβω, ξεκολλάω 

 

Άσκηση 2 

άβολος, αγέλαστος, ανέκφραστος, ανήσυχος, άνισος, ανώριμος, άκομψος, αόρατος, 

ασήμαντος, αφύσικος 

 

Ώρα για ορθογραφία 

1. σταματήστε, επιτέλους, φασαρία, πήρατε, αυτιά, Τίποτα, σέβεστε, κύριε, Κάδε, 

υπάρχει, πολύς, συνωστισμός, εδώ, μέσα, σκάσουμε, Πώς, ανεχτώ, σοβαρή, 

Εφημερίδα, μεγάλης, κυκλοφορίας 

 

 

Εργασίες για το σπίτι 

 

Άσκηση 1 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

γραπώνω γραπώνομαι 

γραπώνεις γραπώνεσαι 

γραπώνει γραπώνεται 



 

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού – Λύσεις 1ου Τετραδίου  

 

48 
 

γραπώνουμε γραπωνόμαστε 

γραπώνετε γραπώνεστε 

γραπώνουν γραπώνονται 

 

Άσκηση 2 

δηλώνω, δήλωση, εκδήλωση, δηλωμένος 

παγώνω, παγωτό, παγωμένος, ξεπαγώνω 

  

Άσκηση 3 

ανθότυρο, παραθυρόφυλλο, κολοκυθοκεφτές, μπανανόφλουδα, κεφαλόσκαλο, 

μεγαλούπολη, νυχτοπούλι, σπανακόπιτα, σπιρτόκουτο, σκουπόξυλο 

 

Άσκηση 4 

1. ξεκούφανες 

2. ανάξιος, άδικος 

3. ακατάλληλο 

4. ξεριζώσουμε 

5. ανέτοιμη, αδιάβαστη 

6. ξεσήκωσε 

7. ξεντύθηκαν 
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4.3  Ο κόσμος γύρω μας 

Λύσεις ασκήσεων 

«Α. Το τελικό ν» 

 

Άσκηση 1 

1. Μην, τη 

2. Αυτήν, τον 

3. Δε, δεν  

4. Τον, στην  

5. τον, τη, σαν 

6. την, την  

7. Μην, Δε 

8. Δε, δεν, στην  

 

Άσκηση 2 

Δε χωράει, στη Βάρκιζα, μη φύγεις, τη γόμα, τη χώρα, δε γίνεται, στη θάλασσα, δε 

ζητάω 

 

Άσκηση 3 

τον καιρό, δεν ήθελε, τον μύθο, αυτήν κατοικούσε, την έλεγαν, σαν έβλεπε, έναν 

άνθρωπο, τον υπνώτιζε, τον έπαιρνε, στην παραλία, αυτήν την ιστορία, μην την 

πιστεύετε 

 

 

«Β. Πότε τονίζονται τα «η», «που» και «πως»» 

 

Άσκηση 1 

1. ή 

2. πού, πού 

3. πώς 
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4. – 

5. πώς, ή 

6. – 

7. ή ξαδέρφες 

8. Πώς, ή 

9. πώς ξέχασα, πού 

10. πώς 

  

 

 

 

Άσκηση 2 

3. πως 

4. πως, που 

5. που 

10.  πως, που 

 

Ώρα για ορθογραφία 

1. θάλασσα, χύθηκε, πολύ, πετρέλαιο, καράβι, ναυάγησε, έχει τέτοιο, χρώμα 

2. βρωμίζω, βρωμιά, βρώμικος, χρωματίζω, χρωματιστός 

 

Εργασίες για το σπίτι 

Άσκηση 1 

1. Μην, αυτήν 

2. Έναν, τον 

3. Μην 

4. στον, αυτήν την  

5. σαν, την  

6. την, στην  

7. – 

8. Την, την 

9. Σαν, στην 

10. αυτήν, την 

11.   μην το ξανακάνεις 

12. Δεν 
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Άσκηση 2 

δε θυμάμαι, στη Δράμα, μη στενοχωριέσαι, μη χαλάσει, τη Δανάη, δε θέλουμε, δε 

φυσάει 

 

Άσκηση 3 

1. ή 

2. ή 

3. Πού και πού 

4. πώς και πώς 

5. Πού 

6. Πώς 

7. ή 

8. ή 

  



 

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού – Λύσεις 1ου Τετραδίου  

 

52 
 

 

 

5. Η πατρίδα μας γιορτάζει 

5.1 Η σημαία μας 

Λύσεις ασκήσεων 

 

Εργασίες για το σπίτι 

 

Άσκηση 1 

1. γαλανόλευκη 

2. σημαιοστολισμένα 

3. βουνοκορφές 

4. ακροθαλασσιάς 

5. σημαιοφόρος 

 

Άσκηση 2 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ. το κοντάρι                                                   τα κοντάρια  

ΓΕΝ. του κονταριού       των κονταριών 

ΑΙΤ. το κοντάρι       τα κοντάρια 

ΚΛΗΤ. κοντάρι        κοντάρια 
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5. 2 Στον πόλεμο του 1940 

Λύσεις ασκήσεων 

 

Άσκηση 1 

1. Λ 

2. Σ 

3. Λ 

4. Λ 

5. Σ 

 

Άσκηση 2 

1. Ιταλία 

2. Μεταξάς 

3. 1944 

4. Γερμανοί 

5. της Συμμαχίας 

 

Άσκηση 3 

ειρηνικός, ειρηνισμός, ειρηνοδικείο, ειρηνοποιός, ειρηνευτής, φιλειρηνισμός 

πολεμώ, πολεμικός, πολεμίστρα, πολεμιστής, πολέμαρχος, πολεμοφόδια 

 

Άσκηση 4 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

απελευθερώνω απελευθερώνομαι 

απελευθερώνεις απελευθερώνεσαι 

απελευθερώνει απελευθερώνεται 

απελευθερώνουμε απελευθερωνόμαστε 

απελευθερώνετε απελευθερώνεστε 

απελευθερώνουν απελευθερώνονται 
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5. 3. Για το πολυτεχνείο 

Λύσεις ασκήσεων 

 

Άσκηση 1 

Δημοκρατία: Καθένας μπορεί να λέει ελεύθερα την άποψή του. Ο λαός ψηφίζει την 

κυβέρνηση. Οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα. 

Δικτατορία: Η εξουσία καταλαμβάνεται με τη βία. Η κυβέρνηση ελέγχει την 

τηλεόραση και τις εφημερίδες.  

 

Άσκηση 2 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

ψηφίζω ψηφίζομαι 

ψηφίζεις Ψηφίζεσαι 

ψηφίζει Ψηφίζεται 

ψηφίζουμε ψηφιζόμαστε 

ψηφίζετε ψηφίζεστε 

ψηφίζουν ψηφίζονται 

 

Άσκηση 3 

τις εφημερίδες, της κυβέρνησης, της ελευθερίας, τις απόψεις, της τηλεόρασης, τις 

επαναστάσεις, τις εξεγέρσεις, της θυσίας, της επίθεσης 

των φοιτητών, τον πολίτη, των δρόμων, των ραδιοφώνων, τον Αθηναίο, τον λαό, των 

πολιτευμάτων, των πυλών, τον δικτάτορα 

 

 






