
 

Ε Γ Κ Λ Ι Σ Ε Ι Σ  
 

 Η οριστική φανερώνει κάτι σίγουρο, βέβαιο, πραγματικό. 

      π.χ. Έξω βρέχει. Αύριο είναι Χριστούγεννα. Η αυλή είναι γεμάτη φύλλα. 

 Η υποτακτική φανερώνει κάτι που θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει. Η υποτακτι-

κή σχηματίζεται βάζοντας μπροστά από το ρήμα τις λέξεις: ας, να, αν, για να, ό-

ταν, πριν, άμα και το μη(ν) 

      π.χ. Ας ανοίξουν τα σχολεία. Θέλω να τραγουδήσω. Άμα βρέχει, θα πάρω ομπρέλα. 

 Η προστακτική φανερώνει προσταγή ή προτροπή ή παράκληση ή ευχή. 

       π.χ. Κλείσε την τηλεόραση. Σε παρακαλώ, άκουσέ με. Βοήθησέ με να τελειώσω. 

 

 

 

 

1. Γράφω τις παρακάτω οδηγίες στην υποτακτική και προστακτική έγκλιση. 

 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Α  

 

 Ο   Πατάμε το κουμπί του ανελκυστήρα, όταν η πόρτα είναι κλειστή. 

      Υ    __________________________________________________________________________ 

      Π   __________________________________________________________________________ 

 Ο   Στεκόμαστε μακριά από τον τοίχο. 

Υ    __________________________________________________________________________ 

Π    __________________________________________________________________________ 

 Ο  Ανοίγουμε την πόρτα, όταν σταματήσει εντελώς ο ανελκυστήρας. 

Υ   ___________________________________________________________________________ 

Π   __________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Π Ρ Ο Σ Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  

 

ποτίζω                   ποτίστε                ντύνομαι               ντυθείτε 

αθροίζω                αθροίστε                      δένομαι                  δεθείτε      

            δακρύζω                δακρύστε                     λύνομαι                  λυθείτε 

δανείζω                  δανείστε                      στέκομαι                σταθείτε 

τηλεφωνώ             τηλεφωνήστε             κρατιέμαι               κρατηθείτε 

 

 

 



2. Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν και τονίζω όπου πρέπει. 

 

 Προσπαθ…στε να αγαπηθ…τε, γιατί το μίσος είναι κακό. 

 Το παιδί είναι άρρωστο, τηλεφων…στε το γιατρό και συμβουλευτ…τε τον. 

 Περιποιηθ…τε τον κήπο. Σκαλ…στε και ποτ…στε τα φυτά. 

 Ανεβ…τε και κατεβ…τε τις σκάλες προσεχτικά. 

 Απαντ…στε γραπτά στις ερωτήσεις του μαθήματος, αφού δ…τε το λεξικό. 

 Ονειρευτ…τε τι θα γίνετε όταν μεγαλώσετε και προσπάθ…στε να το πετύχετε. 

 Γυρ…στε όλη την αγορά, δ…τε τις τιμές και προμηθευτ…τε τα απαραίτητα. 

 

 

π α ί ρ ν ω  κ α ι  π ε ρ ν ώ  

 

3. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με τα ρήματα [παίρνω] και [περνώ] στον 

κατάλληλο χρόνο και πρόσωπο. 

 

Όταν ………………….. άριστα, χαίρομαι εγώ και οι γονείς μου. 

Να  ……………………… κάπου κάπου να σε βλέπουμε. 

Πώς ……………………….. στην εκδρομή; 

Όταν …………………… από το περίπτερο, να μου ……………………. την εφημερίδα μου. 

Με το χτύπημα του κουδουνιού ……………………….. τις τσάντες μας και …………………  

………. το δρόμο από τις διαβάσεις. 

Τα τρένα  …………………… από το σταθμό χωρίς να κάνουν στάση. 

Κάθε μέρα …………………… τηλέφωνο τους γονείς της για να μάθει νέα τους. 

Όσα …………………… , τόσα ξοδεύουν. 

Μην …………………… το δρόμο χωρίς να ελέγξεις!               

 

 

 

 



   4.  Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε τους αδύνατους τύπους της προσωπικής α-

ντωνυμίας (το, του, της κλπ) και να υπογραμμίσετε τα οριστικά άρθρα. 

 

 Τα πουλιά έχουν τη δική τους γλώσσα. Τη χρησιμοποιούν για να αναγνωρίζουν τα άλ-

λα πουλιά., 

 Το περιβάλλον χρειάζεται προστασία από τους κινδύνους που το απειλούν. 

 «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε!» είπαν τα παιδιά με μια φωνή. 

 Τα νέα για την πετρελαιοκηλίδα τούς είχαν κάνει να χάσουν τον ύπνο τους. 

 Το χαρτί, το γυαλί και το αλουμίνιο πρέπει να τα ανακυκλώνουμε για να τα χρησιμο-

ποιούμε ξανά. 

 

 

5. Να βάλετε Α για κάθε απλή πρόταση και Σ για κάθε σύνθετη: 

 

 Τα σκουπίδια είναι θησαυρός.                                                                          (…….) 

 Το χαρτί και το γυαλί μπορούν να ανακυκλωθούν πολλές φορές.         (…….) 

 Οι κάδοι ανακύκλωσης πρέπει να είναι μεγάλοι και ανθεκτικοί.           (…….) 

 Το σχολείο μας συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης.                      (…….) 

 Οι οικολογικές οργανώσεις ζητούν εθελοντές.                                          (…….)     

 Τα σκουπίδια που πετάμε ρυπαίνουν τις ακτές και τις θάλασσες.        (…….) 

 

 

 

6.  Στις παρακάτω προτάσεις τα ρήματα είναι σε χρόνο Ενεστώτα. Ξαναγράψτε τις προ-

τάσεις βάζοντας τα ρήματα πρώτα στον Αόριστο και μετά στον Συνοπτικό Μέλλοντα. 

 

Ο Δημήτρης μαθαίνει την ορθογραφία του.  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Οι μαθητές λύνουν τα προβλήματα των μαθηματικών. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Τα παιδιά ψαρεύουν στην άκρη του λιμανιού. 

   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Νίκο, τελειώνεις τα μαθήματα σου; 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

1. Κάνω κάθετα τις πράξεις: 

       4.569 + 6.738 

 

          13.684 + 6.583 

                        

             18.560 – 9.457 

                             

            

2. Κάνω κάθετα τις πράξεις : 

              74 Χ 36 

 

 

           4.985 Χ 3 

 

  

              542 Χ 24 

 

  

          ( 3 Χ 4) 

3.      Κάνω κάθετα τις πράξεις: 

             15.239: 5 

 

  

            12.801: 6 

 

             14.631: 3 

 

                               

            

4.    Υπολογίζω οριζόντια: 

4 Χ 218 = ………………………………………………………………………………….. 

5 Χ 479 = ………………………………………………………………………………….. 

3 Χ 1.825 =………………………………………………………………………………… 

 



5. Υπολογίζω με τον νου: 

400 Χ 50 = …………                                  60 Χ 300= ……………   

16.000: 20=……….                                     14.000 : 7.000= ……….         

                          

         

1. Ένας έμπορος πούλησε 85 πουκάμισα , προς 39€ το καθένα. Πόσα χρήματα εισέπραξε; 

                           ΛΥΣΗ 

 

 Απάντηση:…………………… 

2. Ένας αγρότης μάζεψε 695 κιλά φράουλες και τις συσκεύασε σε τελάρα που το καθένα χωρούσε 5 κιλά φράου-

λες. Πόσα τελάρα χρησιμοποίησε  ; 

                         ΛΥΣΗ 

 

Απάντηση: ………………………… 

3. Ο Χάρης είχε 40 χαρτονομίσματα των 20€. Αγόρασε έναν υπολογιστή που έκανε 450€. Πόσα χρήματα του 

έμειναν; 

                                ΛΥΣΗ 

  

Απάντηση : ……………………. 

 

4. Τα παιδιά του σχολείου μας πήγαν εκδρομή και γέμισαν 5 λεωφορεία.  Σε κάθε λεωφορείο μπήκαν 50 παιδιά 

και το κάθε παιδί πλήρωσε 6€ για την εκδρομή . Πόσα χρήματα πλήρωσαν όλα τα παιδιά; 

ΛΥΣΗ 

  

Απάντηση: …………………….. 

         



Δ΄ ΤΑΞΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ 

Α . Γεωμετρικά Χρόνια. 

1  .Συμπληρώνω με προσοχή: 

   Οι  …………………….  κατεβαίνοντας προς τη νότια ………………………… , προκάλεσαν 

μεγάλη ……………………………… . Έτσι, διάφορα ελληνικά ………………….. αναγκάστη-

καν να ………………………………. προς τα ………………….. του Ανατολικού 

……………………… και τη ……………………..  ……………………………. .  Στα χρόνια αυτά 

οι ……………………………. πίστευαν  στους ………………………………… του Ολύμπου. 

Τον 8ο αιώνα π.Χ. ο …………………………………… έγραψε ……… πολύ σπουδαία 

……………………….. , την …………………………………… και την 

…………………………………. . Την εποχή αυτή οι ………………………….. ζωγράφιζαν πά-

νω στα ……………………………. γεωμετρικά ……………………………………. . 

2. Κάνω την αντιστοίχιση: 

Αιολείς 

Ίωνες 

Δωριείς 

Β.  Αρχαϊκά χρόνια   

1. Συμπληρώνω με προσοχή: 

 Στα Αρχαϊκά χρόνια οι Έλληνες ίδρυσαν αποικίες στα παράλια της 

……………………………………………………… και του …………………………………………  

 Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες ήταν: …………………………………….  

………………………………...,  ……………………………………. και  

…………………………………………  . 

   Στα Αρχαϊκά χρόνια χτίστηκαν ναοί που ακολούθησαν δυο αρχιτεκτονικούς ρυθ-

μούς:……………………………………………. και …………………………………………….  .   

 Τα αγάλματα αυτής της εποχής ονομάστηκαν  …………………………………. και 

…………………………………………… .  

  Τα αγγεία ήταν διακοσμημένα  σύμφωνα με δυο τεχνοτροπίες, 

τα……………………………………………….και 

τα……………………………………………………………...   

 Πελοπόννησος – Ρόδος – Μ. Ασία 

 Σάμος  - Χίος – Μ. Ασία 

 Λέσβος – Τένεδος – Μ. Ασία 



 Κάθε……………………. χρόνια γίνονταν στην Αρχαία …………………………………… οι 

………………………………………….. αγώνες, όπου έπαιρναν μέρος μόνο ………………….. . 

Πριν αρχίσουν οι αγώνες, οι ………………………………………………. μετέφεραν το μήνυμα 

σε όλες τις πόλεις και οι ………………………. σταματούσαν. Οι νικητές στεφανώνονταν με 

………………………………………………….. και κέρδιζαν την …………………………. και την  

………………………….. όλων 

 

2.Συμπληρώνω τον πίνακα βάζοντας  Χ εκεί που ταιριάζει: 

 

 
Συμμετέχει ο 
λαός στην ε-
ξουσία του 
κράτους. 

 

Το κράτος 
διοικούν 
μερικοί 

πλούσιοι. 

 

Την 
εξουσία 
την έχει 
ένας. 

 
Ο λαός 
κατα- 

πιέζεται. 

 
Το κράτος διοι-
κούν οι ευγενείς 

(άριστοι). 

 

Βασιλεία 
     

 

Αριστοκρατία 
     

 

Ολιγαρχία 
     

 

Τυραννίδα 
     

 

Δημοκρατία 
     

 

 

 

3. Πώς ήταν χωρισμένη η κοινωνία της Σπάρτης. 

(Συμπληρώνω τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις) 

     Η κοινωνία της Σπάρτης αποτελούνταν από:        

     α. τους _____________________, οι οποίοι δεν είχαν πραγματική εξουσία σε καιρό ει-

ρήνης. 

     β. τους ___________________, που ουσιαστικά ασκούσαν την εξουσία. 

  γ. τους _________________, δηλαδή τους Δωριείς που ίδρυσαν το κράτος της 

_________________ 

 δ. τους ________________, τους παλιούς κατοίκους της ______________ που είχαν γί-

νει __________________ 

 ε. τους _____________________, που ζούσαν στα περίχωρα. 

 



4.Τι ήταν η «σεισάχθεια» ; Απάντησε με ολόκληρες προτάσεις. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Συμπλήρωσε τα κενά. 

Ο Κλεισθένης διαίρεσε τους Αθηναίους  σε ………………… φυλές και φρόντισε να έχουν 

όλοι ………… δικαιώματα. Κάθε φυλή εξέλεγε έναν ………………………… και πενήντα 

…………………………….  Τη μεγαλύτερη εξουσία είχε η ………………………………… 

 

Γ. Κλασσικά χρόνια 

1. Ποια ήταν η αιτία και ποια η αφορμή της εκστρατείας των Περσών κατά των Ελλήνων; 
 

Αιτία: 

 

Αφορμή: 

 

 

 

2. Αντιστοιχίζω. 

      Λεωνίδας                       *                        

        

       Θεμιστοκλής                 *                         *     Ναυμαχία της Σαλαμίνας 

                                                           

       Παυσανίας                    *                         *     Μάχη των Θερμοπυλών  

 

       Μαρδόνιος                   *                          *     Μάχη στις Πλαταιές  

 

        Ξέρξης                            *               

              

 

 

 

 



3. Να  κυκλώσεις  τη  σωστή  απάντηση. 

 

 « Μολών λαβέ»  σημαίνει: 

Α) Παραδινόμαστε      Β)  Έλα  να τα  πάρεις    Γ) Θα  σας  δώσουμε  τα  όπλα 

 Ο  Μαρδόνιος  διάλεξε  τις  Πλαταιές  για  να  δώσει  μάχη  με  τους  Έλληνες  γιατί: 

Α) ήταν  πεδινό  το  μέρος  και  ήταν  καλύτερο  για  το  ιππικό  του 

Β) δεν  είχε  άλλη  λύση 

Γ)  δεν  έβρισκε  τους  Αθηναίους 

 Η  ναυμαχία  στη  Σαλαμίνα  έγινε:  Α) το  480 π. Χ   Β)  το  479 π.Χ.    Γ) το  490  π.Χ. 

 Τα  «ξύλινα  τείχη»  που  έσωσαν  τελικά  τους  Αθηναίους  ήταν:   

Α)  τα  τείχη  της  πόλης   β)  τα  καράβια  τους   γ)  οι  ασπίδες  τους 

 Υποστήριξε  ότι  η  ναυμαχία  με  τους  Πέρσες  θα  έπρεπε  να  δοθεί  στη  Σαλαμίνα: 

Α)  ο  Ευρυβιάδης    β)  ο  Παυσανίας    γ)  ο  Θεμιστοκλής 

 Ο  ιστορικός  των  περσικών  πολέμων  ήταν:  α)  ο  Ηρόδοτος    β)  ο  Ησίοδος    

γ)  ο  Σόλωνας 

 

 

     Μπορείτε να βρείτε εικονική περιήγηση  στην Ακρόπολη, ένα διαδικτυακό  παιχνίδι για την 

αρχιτεκτονική των αρχαίων ελληνικών ναών και το  Online πρόγραμμα του Μουσείου Κυκλαδικής 

Τέχνης «Παίζοντας στο σπίτι!» στο Ιστολόγιο  http://labrinistasinou4.blogspot.com/ 

 

 

 

http://labrinistasinou4.blogspot.com/

