
Δευτέρα, 25/5/2020 

 

 

              
 

 



ΟΝΟΜΑ: ...................................................................................................................... ............ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ...................................................................................................................  

Ενότητα 9η                                                                                

                                                       53. Αριθμοί μέχρι το 10.000 (Ι) 
 
1. Γράφω με ψηφία τους παρακάτω αριθμούς: 
    τρεις χιλιάδες πενήντα: .................... 

     πέντε χιλιάδες οχτώ: .................... 

     έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία: ................... 

     επτά χιλιάδες εκατό: ................... 

     οκτώ χιλιάδες τριακόσια εννέα: .................. 

     δέκα χιλιάδες: .................... 

     τρεις χιλιάδες διακόσια οκτώ: .................... 

     οκτώ χιλιάδες πέντε: ..................... 

     έξι χιλιάδες εκατόν τρία: ................... 

     δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία: .................. 

     επτά χιλιάδες τετρακόσια: .................. 

     πέντε χιλιάδες ένα: .................. 

 
2. Με τα ψηφία 6, 5, 4, 1 γράφω όσους περισσότερους πολυψήφιους αριθμούς μπο- 

     ρώ. Ύστερα κυκλώνω τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο από αυτούς: 

     ....................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................... 

 
3. Γράφω πώς διαβάζεται κάθε αριθμός: 

     2.358: ........................................................................................................................................................ 

     2.020: ........................................................................................................................................................ 

     4.007: ........................................................................................................................................................ 

     3.303: ........................................................................................................................................................ 

     5.007: ........................................................................................................................................................ 

         903: ....................................................................................................................................................... 

     5.047: ........................................................................................................................................................ 

     5.340: ........................................................................................................................................................ 

     9.050: ........................................................................................................................................................ 

     3.460: ........................................................................................................................................................ 

     4.043: ........................................................................................................................................................ 

 



4. Πόσοι είναι οι ακέραιοι αριθμοί; ......................................................................................... .......... 

 
5. Στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης τι σχηματίζουν; 

       10 ακέραιες μονάδες: .................................................. 

       10 δεκάδες: ...................................................................... 

       10 εκατοντάδες: ............................................................ 

       10 χιλιάδες: ...................................................................... 

 
6. Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος ακέραιος; 

     διψήφιος αριθμός: ............... < ...............       τετραψήφιος αριθμός: ............... < ...............  

     τριψήφιος αριθμός: ............... < ...............      πενταψήφιος αριθμός: ............... < ...............    

 
7. Συμπληρώνω των παρακάτω πινάκων: 

                

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Σ’ ένα μεγάλο ξενοδοχείο που διαθέτει συνολικά 3.154 κλίνες (κρεβάτια), διαμέ- 

     νουν 1.024 άνθρωποι. 

     Ερώτηση: ............................................................................................................................................... 

     Λύση 

 

 

 

 

 

9. Κάνω τις πράξεις: 

         6.001                5.070                4.187               3.651                6.080                5.821 

      - 3.085              - 3.007            + 2.390           +  4.382             ×         5             ×         8 

 
 

 

   + 100     - 1 
       950  1.050  1.049 
       921   
   9.850   
   2.946   
   3.950   
   4.946   
   8.950   

    - 100    + 50 
       148   
   1.048   
   9.048   
      275   
   5.075   
   9.950   
10.000   



Τρίτη, 26/5/2020 

 

                        

 



ΟΝΟΜΑ: ..................................................................................................................................  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................................. .. 
 Ενότητα 9η                                                                                

                                                       53. Αριθμοί μέχρι το 10.000 (ΙΙ) 

 

1. Κάνω τις πράξεις: 

    9.005             7.000             8.990               6.001              9.001              6.010            7.980                     

-  5.090           - 4.995          - 6.999             - 4.285           - 2.999            - 1.091         - 3.018 

 

  

 

    4.495             6.315               5.008              4.285              3.121            5.321            4.105 

 +2.637          + 1.675            + 3.605          + 3.007           + 5.619        + 4.987            3.085 

                                                                                                                                                   + 1.627 

 

 

    7.623             2.203             1.992              2.619              3.605              1.512            2.075 

×          3         ×          4         ×          7          ×       17           ×       23            ×      35        ×       28 

 

 

 

 

   

    3.117                     3.167 : 2                  9.135 : 5                 7.890 : 4                   6.358 : 8 

×        18   

 

 

 

 

 

 

   8.754 : 4               3.719 : 3                  4.205 : 5                3.120 : 6                    3.595 : 8   

 

 

 

 



2. Από ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών αγόρασα ένα στερεοφωνικό με 275 € και    
     μια ηλεκτρική σκούπα με 225€. Πόσα χρήματα πλήρωσα; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
3. Ο Δημήτρης αγόρασε ένα κοστούμι και ένα παλτό και πλήρωσε 860 €. Πόσο άξιζε  
     το παλτό, αν το κοστούμι έκανε 375 €; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
4. Ένας φούρνος πούλησε το πρωί της Παρασκευής 345 κιλά ψωμί και το απόγευ- 
     μα 276 κιλά ψωμί. Πόσα κιλά ψωμί πούλησε την Παρασκευή; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
5. Ο φούρνος του χωριού πούλησε χθες 605 κιλά ψωμί. Αν πούλησε το πρωί 376 κι- 
     λά ψωμί, πόσα κιλά ψωμί πούλησε το απόγευμα; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
6. Η Αργυρώ και η μαμά της πήγαν για ψώνια.  Η Αργυρώ  ήθελε να αγοράσει τρία  
     φορέματα με 35 € το ένα, δύο παντελόνια  με 25 € το ένα και μια φούστα με 20  
     €.  Αν η μαμά της είχε μαζί της δύο χαρτονομίσματα των 50 €,   τρία χαρτονομί- 
     σματα των 20 € και 10 νομίσματα των 2 €, θα μπορέσει η Αργυρώ να αγοράσει  
     όλα τα ρούχα που θέλει; 
     Λύση 
 
 

 
 



7.  Ένας αθλητικός σύλλογος αγόρασε 12 στολές προς 75 € τη μία. Πόσα ευρώ πλή- 
     ρωσε; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
 
 
8. Αγόρασα 4 καρέκλες τραπεζαρίας και πλήρωσα 780 €. Πόσα ευρώ κόστιζε η μία; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
 
9. Ένας εργάτης εργάζεται  8 ώρες την ημέρα. Πόσες ώρες δουλεύει τον μήνα; 
    (ένας μήνας = 26 εργάσμες ημέρες) 
     Λύση  
 
 
 
 

10. Ένας οινοπαραγωγός μοίρασε 918 κιλά κρασί σε δοχεία των 6 κιλών. Πόσα δο- 

       χεία χρησιμοποίησε; 

     Λύση 

 

 

 

 

 

 

11. Μια εταιρεία αγόρασε 8 γραφεία. Πλήρωσε  984 €. Πόσο άξιζε το ένα γραφείο; 
     Λύση 
 
 
 

 



Τετάρτη, 27/5/2020 

 

            
 

 

 

 

 



ΟΝΟΜΑ:....................................................................................................................... ............ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:........................................................................................................... ......... 
                          3η Ενότητα: « Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς » 

                                                     Κριτήριο αξιολόγησης 

 

1. Σημειώνω Σ (Σωστό) και Λ (Λάθος): 

     .....  Το λεωφορείο είναι το πιο γρήγορο μέσο συγκοινωνίας. 

     .....  Οι σύγχρονες συγκοινωνίες βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώ- 

            ρας. 

     .....  Οι ορεινές περιοχές έχουν καλούς δρόμους. 

     .....  Τα νησιά έχουν προβλήματα συγκοινωνίας τον χειμώνα. 

     .....  Ο σιδηρόδρομος αναπτύσσεται εύκολα στους ορεινούς τόπους. 

     .....  Οι περισσότερες μεταφορές στον κόσμο γίνονται με πλοία. 

     .....  Τα διαστημικά ταξίδια γίνονται με ελικόπτερα. 

     .....  Η χρήση του μετρό βοηθά στη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος.  

     .....  Με τα μέσα συγκοινωνίας μεταφέρουμε εμπορεύματα. 

     .....  Με τα μέσα μεταφοράς ταξιδεύουμε. 

     .....  Όταν το φανάρι είναι κόκκινο, σταματάμε.  

     .....  Διασχίζω τον δρόμο πάντα από τη διάβαση πεζών. 

     .....  Δεν είναι πάντα απαραίτητο να τηρούμε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. 

     .....  Οι οδηγίες των σημάτων οδικής κυκλοφορίας είναι μόνο για τους οδηγούς ό- 

            χι για τους πεζούς. 

     .....  Όλα τα παιδιά πρέπει να προσέχουν τη σχολική τροχονόμο. 

 

2. Ποια μέσα χρησιμοποιούμε για να ταξιδέψουμε ή για να μετακινηθούμε; Τα ταξι- 

     νομώ βάζοντάς τα στη σωστή ομάδα - γράφοντας τον αντίστοιχο αριθμό: 

     1. ποδήλατο  2. αεροπλάνο  3. τρένο  4. καράβι  5. βάρκα  6. αερόστατο  7. άλογο 

     8. αυτοκίνητο  9. πατίνι  10. ανεμόπτερο  11. άμαξα  12. μηχανάκι  13. φορτηγό  

     14. ελικόπτερο  15. ιστιοπλοϊκό  16. φουσκωτό  17. λεωφορείο 18. μονόξυλο  

     19. μετρό  20. τρόλεϊ  21. καΐκι  22. φεριμπότ  23. σχεδία  24. υπερωκεάνειο     

     25. διαστημόπλοιο  26. ταξί  27. τάνκερ 

 

     Στεριά: ...................................................................................................................................................... 

     Αέρας: ....................................................................................................................................................... 

     Θάλασσα: ................................................................................................................................................ 

 



3. Αντιστοιχίζω τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφορών με τα αντίστοιχα έργα που  

     διευκολύνουν τη λειτουργία τους:                                      

     καράβι                                             λεωφορειόδρομος  

     λεωφορείο                                     λιμάνι 

     τρένο                                               ελικοδρόμιο 

     αεροπλάνο                                     διαστημική βάση  

     ελικόπτερο                                    αεροδρόμιο 

     διαστημόπλοιο                             σιδηροδρομικός σταθμός  
 
4. Αντιστοιχίζω  οδηγούς και μέσα συγκοινωνίας και μεταφορών: 

     μηχανοδηγός                                 ποδήλατο 

     πιλότος                                            μουλάρι 

     αγωγιάτης                                      βάρκα 

     καπετάνιος                                     τρένο 

     βαρκάρης                                        αεροπλάνο  

     οδηγός                                             πλοίο 

     αστροναύτης                                 διαστημόπλοιο 

     ποδηλάτης                                      αυτοκίνητο 

     κωπηλάτης                                     μονόξυλο 

 
5. Η μεσοστοιχίδα της συγκοινωνίας: 

                            1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....               1. Τα μέσα συγκοινωνίας ρυπαί- 

                            2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....                          νουν τον αέρα με τα ... 

3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....                                2. Γρήγορα σκάφη.  

                                             4 ..... ..... ..... ..... ..... .....               3. Οδηγός τρένου. 

                      5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....               4. Το φοράμε πάντα όταν κινού- 

                                       6 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....                    μαστε με δίτροχο. 

                                 7 ..... ..... ..... .....                                      5. Ρυθμίζει την κυκλοφορία. 

                                 8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....          6. Οδηγός αεροπλάνου. 

                           9 ..... ..... ..... ..... ..... .....                                 7. Τη φοράμε πάντα όταν κυκλο- 

             10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....                                      φορούμε με αυτοκίνητο.  

                              11  Τ   Ρ   Α   Μ                                       8. Μέσο συγκοινωνίας στην ξηρά. 

                                                                                                 9. Και μέσα απ’ αυτό περνάει το        

                                                                                                      τρένο. 

                                                                                              10. Τρένα, όχι όμως επιβατικά. 

                                                                                              11. Έχει τις δικές του γραμμές. 



6. Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων με τις κατάλληλες λέξεις: 

     Οι σύγχρονες ................................... βοηθούν να ταξιδεύουν οι άνθρωποι γρήγορα και  

     άνετα. 

     Με το ................................... αντιμετωπίζονται γρήγορα πολλά έκτακτα περιστατικά    

     των ορεινών και των νησιωτικών περιοχών. 

     Οι συγκοινωνίες και οι ................................... καλυτερεύουν τη ζωή μας. 

     Τα προβλήματα συγκοινωνίας και μεταφορών, που αντιμετωπίζουν διάφοροι  

     τόποι, οφείλονται στον ................................... , στη διαμόρφωση του ...................................  

     και την έλλειψη ................................... . 

     Τα μέσα που μεταφέρουν φορτία τα μέμε ................................... , ενώ αυτά που μετα- 

     φέρουν επιβάτες τα λέμε ................................... . 

     Τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να σβήσουμε πυρκαγιές τα λέμε .............................- 

     ...... , αυτά που τα χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε ασθενείς τα λέμε ................- 

     ................... , ενώ εκείνα που χρησιμοποιούμε για τη σωτηρία των ναυαγών τα λέμε 

     ................................... . 

 

7. Από τα παρακάτω μέσα μεταφοράς ή συγκοινωνίας κυκλώνω όσα χρησιμοποι- 

     ούσαν  οι άνθρωποι στο παρελθόν: 

                  αεροπλάνο               τρένο με κάρβουνο               άμαξα               άλογα          

 ιστιοπλοϊκά           ηλεκτρικός σιδηρόδρομος               κάρο               ταχύπλοα σκάφη            

      καραβάνια               σχεδίες               τριήρεις               αυτοκίνητα               βάρκες           

                                κρουαζιερόπλοια                μαχητικά αεροσκάφη  

 

8. Είναι πάντα απαραίτητο να χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο για να μετακινούμαστε  

     στην πόλη; Ποια άλλα μέσα υπάρχουν για την προστασία του περιβάλλοντος; 

     ....................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................... 

 

                                               Καλή επιτυχία !!!     

 

 



Πέμπτη, 28/5/2020 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΝΟΜΑ:....................................................................................................................... ........ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:................................................................................................................  
12η Ενότητα                                   

                                                         Του  κόσμου το  ψωμί        

                                                        Επαναληπτικές εργασίες     

1. Ξαναγράφω τις προτάσεις αλλά με την αντίθετη σημασία των υπογραμμισμένων 

     λέξεων: 

       Το σπίτι είναι μεγάλο και φωτεινό.  ................................................................................. . 

       Τα ρούχα είναι βρόμικα.  ....................................................................................................... . 

       Η επιτυχία του είναι σίγουρη.  ............................................................................................ . 

       Ο Νίκος και ο Φώτης είναι εχθροί.  ................................................................................... . 

       Χάρηκαν μ’ αυτό που άκουσαν.  ......................................................................................... . 

       Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος.  ................................................................................ . 

 
2. Συμπληρώνω στις προτάσεις τα επιφωνήματα: 

       .................... πολύ ωραία τα καταφέρατε.                                

       .................... δε νομίζω ότι έγιναν έτσι τα πράγματα. 

       .................... σταματήστε πια να τσακώνεστε. 

       .................... πολύ αστείο αυτό που είπες. 

       .................... ας βάλουμε ένα χεράκι όλοι. 

       .................... μην προχωράτε άλλο. 

       .................... με τσίμπησε ένα κουνούπι.  

       .................... τι συμφορά είναι αυτή. 

 
3. . Ξαναγράφω το κείμενο σε πλάγιο λόγο: 

     - Ζυμώνουμε λίγο ψωμί; πρότεινε η γιαγιά στα εγγόνια της. 

     - Φοβερή ιδέα, γιαγιά, απάντησαν εκείνα. 

     - Πρέπει όμως να με βοηθήσετε, είπε η γιαγιά χαμογελώντας. 

     - Μετά χαράς, φώναξαν τα παιδιά. 

 

     Η γιαγιά πρότεινε ........................................................................................................... .................. 

     .................................................................................................................................................................... 

     .................................................................................................................................................................... 

     .................................................................................................................................................................... 

     .................................................................................................................................................................... 

Ουφ!       Οχ! 

Μπράβο! 

Ποπό! 

Άντε!    Μπα! 

Χαχα!       

Στοπ! 

 



4. Ξαναγράφω το κείμενο σε ευθύ λόγο: 

     Η μαμά είπε στα παιδιά να φτιάξουν κουλούρια κι εκείνα είπαν ότι ήταν τρομερή  

     ιδέα. Τους θύμισε όμως ότι πρέπει πρώτα να πλύνουν καλά τα χέρια τους κι εκεί- 

     να απάντησαν ότι θα το κάνουν αμέσως. Μετά τα ρώτησε αν έχουν καμιά ιδέα  

     για το σχήμα που θα έχουν τα κουλουράκια κι εκείνα απάντησαν ότι θέλουν να  

     μοιάζουν με αστεράκια. Η μαμά τότε είπε ότι είναι ώρα να ξεκινήσουν. 

-   Παιδιά, ...................................................................................................................................................... 

-   ...................................................................................................................................................................... 

     ..................................................................................................................................................................... 

     ..................................................................................................................................................................... 

     ..................................................................................................................................................................... 

     ..................................................................................................................................................................... 

     ..................................................................................................................................................................... 

     ..................................................................................................................................................................... 

 
5. Συμπληρώνω με το κατάλληλο επιφώνημα: (Αα!   Ααα!   Να!   Χαχα!   Αχ!   Μπα!) 

       .......... Αυτό είναι το βιβλίο που ψάχνω.               .......... Ωραία τα λες! 

       .......... Τι ύπνος ήταν αυτός!                                     .......... Πώς κι από δω; 

       .......... Πρόσεχε λίγο! Με πάτησες!                         .......... Τώρα κατάλαβα. 

 
6. Γράφω τα υποκοριστικά: 

     ψωμί: ..............................          φούρνος: ..............................          παξιμάδι: .............................. 

     γιαούρτι: ..............................          φρούτο: ..............................          πατάτα: ................... .......... 

     σοκολάτα: ..............................          καραμέλα: ..............................          ελιά: ............................. 

     τυρόπιτα: ...............................          κουταλιά: ..............................          μικρός: ................ ......... 

 
7. Συμπληρώνω με το σωστό ι, υ, η, ει, οι: 

     γυμναστήρ.....ο               φαρμακ.....ο                     παντοπωλ.....ο               αρτοποι.....ο  

     επιπλοποι.....ο                 φροντιστήρ.....ο             βιβλιοπωλ.....ο               κουρ.....ο  

     κομμωτήρ.....ο                καθαριστήρ.....ο              οπωροπωλ.....ο             ιατρ.....ο 

     ζαχαροπλαστ.....ο          κρεοπωλ.....ο                    ιχθυοπωλ.....ο               γραφ.....ο  

 
8. Γράφω την αντίθετη λέξη: 

     ........................................  ανάλατος               καθαρός  ................................... 

     γλυκός  ...................................                         ψημένος  ...................................  

     ...................................  μπαγιάτικος               ...................................  άνοστος 

     χορτάτος  ...................................                     ........................................  χοντροκομμένος 



9. Γράφω με μια σύνθετη λέξη πώς λέγεται αυτός που: 

     πουλάει κρέας: ........................................                πουλάει ψάρια: ........................................ 

     πουλάει καφέ: .........................................                πουλάει άνθη: ........................................ ... 

     πουλάει βιβλία: .......................................                φτιάχνει έπιπλα: ..................................... 

     φτιάχνει άρτο: ......................................... 

     φτιάχνει υποδήματα: ........................................ 

     φτιάχνει τραγούδια: .........................................         

 
10. Συμπληρώνω τα παραθετικά των επιθέτων: 

      
11. Γράφω το αντίστοιχο θηλυκό ουσιαστικό: 

       γείτονας: .............................................                        γέροντας: .................................... .............. 

       δούκας: ................................................                        καβαλάρης: .................................. ............ 

       μάγος: ..................................................                         καπετάνιος: .......... ................................... 

       νησιώτης: ...........................................                        ανατολίτης: .................................... .......... 

 
12. Βάζω τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά: 

       πύργος, πάνω, περνά, πετά                                 έχει, εκεί, έφερε, εδώ 

       ..............................................................................             ....................................................................... 

                                                   χρυσά, χοντρά, χτυπά, χαρά 

                                          .............................................................................. 
 
13. Γράφω τις ενεργητικές και παθητικές μετοχές των ρημάτων:  

     Θετικός βαθμός   Συγκριτικός βαθμός  Υπερθετικός βαθμός 

                 αλμυρός   

                 αγαθός      

            χλωμότερος  

       δυνατότατος 

         φτωχότερος  

                   κουραστικότατος 

         Ενεστώτας   ενεργητική μετοχή        παθητική μετοχή 

πλένω   

    φιλώ   

    κόβω   

 τραγουδώ   

  ταξιδεύω   



Παρασκευή, 29/5/2020 

 

              
 

 

 

 

 

 

 



ΟΝΟΜΑ:....................................................................................................................... ........ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:............................................................................................................... . 
12η Ενότητα                                   

                                                         Του  κόσμου το  ψωμί        

                                                          Κριτήριο αξιολόγησης     

1. Ποια λύση έδωσε ο Δίας για να μην καταστραφούν οι άνθρωποι από τον μαρα- 

     σμό της γης; 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

 

2. Ποια ήταν η προσφορά της Δήμητρας στους ανθρώπους; 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

3. Γιατί νομίζεις ότι οι αρχαίοι Έλληνες έπλασαν τον μύθο αυτόν; 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................................................          

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

 

4. Φαντάζομαι τι μπορεί να είπε η Ίριδα στη Δήμητρα και γράφω τον διάλογο: 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 



5. Ο Ερμής πήγε στον Κάτω Κόσμο για να ζητήσει από τον Άδη να επιστρέψει την  

     Περσεφόνη στη μητέρα της. Μετατρέπω τον ευθύ λόγο του διαλόγου σε πλάγιο: 

  - Βασιλιά του Κάτω Κόσμου, έρχομαι από τον Όλυμπο. 

  - Ποιο μήνυμα μεταφέρεις; 

  - Ο Δίας, πατέρας θεών και ανθρώπων, ζητά να επιστρέψεις την Περσεφόνη στη  

     μητέρα της. 

  - Γιατί μου ζητά αυτή τη θυσία; 

  - Η Δήμητρα είναι πολύ στενοχωρημένη και η γη μαράζωσε. Τίποτα δε φυτρώνει.  

     Άνθρωποι και ζώα πεθαίνουν. 

  - Ανέλαβα να κυβερνήσω αυτό το σκοτεινό και άχαρο βασίλειο. Η Περσεφόνη δί- 

     νει ομορφιά και ζωντάνια στον Κάτω Κόσμο.Δεν μπορώ να την αφήσω να φύγει. 

  - Έχεις δίκιο, κι ο Δίας που τα γνωρίζει όλα αυτά, βρήκε μια λύση, για να ευχαρι- 

     στήσει και εσένα και τη Δήμητρα. 

  - Ποια λύση έχει να μου προτείνει; 

  - Η Περσεφόνη θα ζει μαζί σου έξι μήνες τον χρόνο και τους άλλους έξι θα επιστρέ- 

     φει στον επάνω κόσμο, κοντά στη μητέρα της. 

  - Πήγαινε να πεις στον Δία ότι δέχομαι. Ας γίνεται έτσι αποδώ και πέρα.  

     

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

 



6.Συμπληρώνω τα κενά με τα ρήματα της παρένθεσης (προσέχω χρόνο–πρόσωπο): 

    (συνηθίζω, πλάθω, δίνω, βάζω, φτιάχνω, ανακατεύω, ρίχνω, ζυμώνω) 

    Οι γυναίκες παλιότερα ................................... το Σάββατο του Λαζάρου να .......................- 

    ....... κουλούρια σε σχήμα ανθρώπου, τα λαζαράκια. Όμως και στα πασχαλινά κου- 

    λούρια συχνά .............................. σχήμα ζώου ή ανθρώπου. Πολλές φορές ......................- 

    ....... στο κέντρο τους ένα κόκκινο αυγό. Για να τα .............................., .................................. 

    το νερό με το αλάτι. Μετά .............................. το αλεύρι και .............................. . 

 

7. Γράφω τα ουσιαστικά που παράγονται και δηλώνουν τόπο και επάγγελμα: 

                                       

8. Γράφω την 3η παράγραφο του κειμένου μεταφέροντας τα ρήματα στο παρόν.  

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 

 

                                                       Καλή επιτυχία !!! 

               λέξη               τόπος          επάγγελμα 
 κρέας   

             βιβλία   
 ζάχαρη   

              άρτος   
φάρμακα   

               άνθη   
             χαρτιά   



12η Ενότητα: « Του κόσμου το ψωμί » 

    

                                Η Δήμητρα και η καλλιέργεια του σιταριού 

 

       Στην  ελληνική  μυθολογία, η Δήμητρα  ήταν  η θεά της γεωργίας  και  αυτή έμα-   
θε στους  ανθρώπους να καλλιεργούν  το σιτάρι και να αλέθουν τους  καρπούς του.  
       Η Δήμητρα  είχε μια πολύ όμορφη κόρη, την  Περσεφόνη.  Ο  θεός του Κάτω  Κό- 
σμου  είδε την Περσεφόνη και  την ερωτεύτηκε. Μια  μέρα που  η  Δήμητρα  μαζί  με 
την  Περσεφόνη  κατέβηκαν από τον Όλυμπο, άνοιξε  η  γη  και από τα βάθη της πε- 
τάχτηκε ο Άδης και άρπαξε την Περσεφόνη. 
       Για εννέα ημέρες και  εννέα νύχτες  η  Δήμητρα  έψαχνε την κόρη της,  χωρίς  να 
φάει και να πιει. Κανείς δε  γνώριζε πού  ήταν η  Περσεφόνη  και μόνο  ο Ήλιος, που  
τα βλέπει όλα, την πληροφόρησε για την αρπαγή της κόρης της από τον Άδη.  
Η Δήμητρα, πικραμένη για την αδιαφορία του Δία, εγκατέλειψε τον Όλυμπο και 
άρχισε να περιπλανιέται πάνω στη γη, έχοντας πάρει τη μορφή γερόντισσας.  
Κάποτε έφτασε στην Ελευσίνα της Αττικής και εκεί βρήκε καταφύγιο στο παλάτι 
του βασιλιά Κελεού. Εξακολουθούσε όμως να είναι θλιμμένη και οργισμένη. Η 
θλίψη της έκανε τη γη να μαραζώσει. Τα χωράφια ξεράθηκαν, τα δέντρα μαράθη-
καν και οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν από την πείνα.  
       Οι θεοί ανησύχησαν και ο Δίας έστειλε την Ίριδα να μεταπείσει τη Δήμητρα, 
όμως εκείνη ήταν ανένδοτη. Για να αποφύγει την καταστροφή, ο Δίας έστειλε στον 
Κάτω Κόσμο τον Ερμή να ζητήσει από τον Άδη να επιστρέψει την Περσεφόνη στη 
μητέρα της. Για να ικανοποιήσει και τους δυο θεούς, ο Δίας όρισε στην Περσεφόνη 
να ζει έξι μήνες του χρόνου κοντά στη μητέρα της και έξι μήνες κοντά στον Άδη. 
Έτσι, όταν η Περσεφόνη βρισκόταν στον Κάτω Κόσμο, η γη δεν καρποφορούσε, 
ήταν το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Όταν όμως επέστρεφε στη μητέρα της, ερ-
χόταν η άνοιξη και όλα άνθιζαν και καρποφορούσαν. 
       Η Δήμητρα, για να δείξει την ευγνωμοσύνη της στον βασιλιά της Ελευσίνας, που 
της συμπαραστάθηκε όταν  απελπισμένη έψαχνε την κόρη της, έδωσε στον γιο του, 
τον Τριπτόλεμο, τους πρώτους σπόρους σιταριού  και του ανέθεσε να διαδώσει την 
καλλιέργειά του σε όλον τον κόσμο. 
       Ο Τριπτόλεμος ανέβηκε στο άρμα του, που το έσερναν φτερωτά φίδια, και 
γύρισε όλο τον κόσμο μαθαίνοντας στους γεωργούς τις μεθόδους και τα εργαλεία 
της σποράς, του θερισμού και του αλωνίσματος. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη προ-
σφορά της Δήμητρας στους ανθρώπους. 
  
      
 

 

 



ΟΝΟΜΑ: ..................................................................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................................. .. 
Ενότητα 9η                                                                                 

                                                        53. Αριθμοί μέχρι το 10.000 (ΙΙI) 

 
1. Πόσα ευρώ θα πληρώσει μια πενταμελής οικογένεια για τη μετακίνησή της με  
     αεροπλάνο, αν το ένα εισιτήριο έχει 125 ευρώ; 
     Λύση 

 

 

 

2. 7 φίλοι πλήρωσαν για μια εκδρομή 875 €. Πόσο πλήρωσε ο καθένας; 

     Λύση 

 

 

 

 

 

 
3. Τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας του σχολείου έχουν συνολικά 576 τζά- 
     μια. Πόσα παράθυρα έχουν οι αίθουσες, αν κάθε παράθυρο έχει 8 τζάμια; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
4. Σ’ ένα περιβόλι είναι φυτεμένες 441 λεμονιές σε 9 σειρές. Πόσες λεμονιές είναι σε  
     κάθε σειρά; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
 
5. Ένας έμπορος αγόρασε  μπανάνες με 485 € . Τις πούλησε 650 €. Πόσα € κέρδισε; 
     Λύση 
 

 



6. Ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών αγοράζει ένα ψυγείο με 475 € και το πουλά   
     με κέρδος 275 €. Πόσα ευρώ εισπράττει από την πώλησή του; 
     Λύση 
 
 
 
 
7. Τα δέντρα ενός περιβολιού είναι φυτεμένα σε 27 σειρές. Πόσα είναι τα δέντρα  
     του περιβολιού, αν κάθε σειρά έχει 36 δέντρα; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ένας γεωργός φύτεψε σ’ ένα περιβόλι 207 πορτοκαλιές, 275 λεμονιές και 89 μα- 
     νταρινιές. Πόσα δέντρα φύτεψε ο γεωργός; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
 
9. Ο κος Δημήτρης αγόρασε 4 καρέκλες προς 175 € τη μία και 6 φωτιστικά προς 45  
     € το ένα. Πόσα ευρώ πλήρωσε για όλα; 
     Λύση 
 
 
 
 
 
 
10. Ένα γεωργικό μηχάνημα πουλήθηκε 900 €. Πόσο είχε αγοραστεί, αν το κέρδος       
     του εμπόρου ήταν 345 €; 
     Λύση 
 
 
 



        
 

 


