
Ε΄ ΤΑΞΗ 

Όνομα: ………………………………………..……………   Ημερομηνία: ………………………….. 

ΓΛΩΣΣΑ     

Επαναληπτικές ασκήσεις – Ενότητα 10η  

(μπορείτε να συμβουλευτείτε τη 10η ενότητα στο Β. Μ.) 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ταξίδι στον Άρη 

 

Σύντομα η NASA θα κατασκευάσει ένα εντελώς νέο 

διαστημόπλοιο, το Crew Exploration Vehicle (Επανδρωμένο 

Εξερευνητικό Όχημα), που θα μπορεί να μεταφέρει 

αστροναύτες σε άλλα ουράνια σώματα του ηλιακού 

συστήματος, πρώτα στη Σελήνη και μετά στον Άρη. Στον Άρη 

οι αστροναύτες θα χτίσουν μια βάση προηγμένης 

τεχνολογίας, εκεί όπου θα ζουν για πολλούς μήνες και θα 

μελετούν την επιφάνεια του πλανήτη. 

Για τους ειδικούς του διαστήματος αυτό ισοδυναμεί με την πραγματοποίηση του 

μεγαλύτερου ονείρου τους. Μια επανδρωμένη αποστολή στον Άρη θα τους δώσει τη μοναδική 

ευκαιρία να διαπιστώσουν αν υπήρχε ή υπάρχει ζωή στον πλανήτη. Ο Άρης έχει δεχτεί 

πολλές φορές επισκέψεις από μη επανδρωμένα σκάφη και από τα λεγόμενα "rovers", 

(τηλεκατευθυνόμενα οχήματα επιφάνειας) αλλά μέχρι τώρα αυτές τα σκάφη-ρομπότ δεν 

κατάφεραν να ανακαλύψουν το παραμικρό ίχνος ζωντανών οργανισμών. Η πιθανότητα να 

βρουν τα σκάφη αυτά κάποιο ίχνος ζωής είναι εξαιρετικά μικρή, επειδή μπορούν να παίρνουν 

μόνον σποραδικά δείγματα και να ερευνούν μικρές σε έκταση περιοχές. Αντίθετα, οι 

αστροναύτες μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και να ερευνήσουν την ατμόσφαιρα, τη σκόνη 

στην επιφάνεια και το υπέδαφος. Επιπλέον θα υπάρχει και η δυνατότητα να συλλογιστούν 
σε βάθος για το τι είναι αυτά που βλέπουν.  

Ως ερευνητής της NASA για τον Άρη, ο Jim Garvin λέει: "Το καλύτερο μέρος για 

προσεδάφιση θα είναι κοντά στον βόρειο πόλο του Άρη, όπου ο πάγος έχει πάχος 2 μέτρα και 

υπάρχει η πιθανότητα να βρούμε νερό κάτω από το παγωμένο έδαφος. Γιατί αυτά τα υδάτινα 

στρώματα ίσως είναι ιδανικός τόπος για μικροοργανισμούς, επειδή εκεί θα ήταν πολύ καλά 

προφυλαγμένοι από την κοσμική ακτινοβολία. Επιπλέον, η θερμοκρασία αυξάνει όσο πιο 

βαθιά στο υπέδαφος κατεβαίνουμε. Και ίσως ένας ζωντανός οργανισμός στον Άρη να 
μπορούσε να επιβιώσει πιο εύκολα εδώ, παρά στην επιφάνεια".  

Εάν οι ερευνητές του διαστήματος βρουν αυτό που ψάχνουν, θα αλλάξει ριζικά η 

εικόνα που έχουμε για τον κόσμο. Θα είναι η απόδειξη ότι η Γη δεν είναι ο μοναδικός τόπος 
στο σύμπαν όπου μπορεί να υπάρξει ζωή. Έτσι, ίσως να υπάρχει ζωή παντού στο σύμπαν.  

                                                                                              

   Πηγές: Science Illustrated, NASA 



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Τι σκοπεύει να κατασκευάσει  σύντομα η ΝΑSA ; 

Η NASA σκοπεύει να κατασκευάσει ένα εντελώς νέο διαστημόπλοιο, που  θα μπορεί να 

μεταφέρει αστροναύτες σε άλλα ουράνια σώματα του ηλιακού συστήματος, πρώτα στη 

Σελήνη και μετά στον Άρη. Στον Άρη οι αστροναύτες θα χτίσουν μια βάση προηγμένης 

τεχνολογίας, εκεί όπου θα ζουν για πολλούς μήνες και θα μελετούν την επιφάνεια του  

πλανήτη. 

2. Έχουν σταλεί άλλες αποστολές παλαιότερα στον Άρη; Αν ναι , ποια θα είναι η μεγάλη 
διαφορά  αυτή τη φορά; Γιατί ; 

Ναι, από μη επανδρωμένα σκάφη και από rovers (τηλεκατευθυνόμενα οχήματα επιφάνειας). 

Τώρα οι αστροναύτες θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και να ερευνήσουν την ατμόσφαιρα, 

τη σκόνη στην επιφάνεια και το υπέδαφος. Επιπλέον θα υπάρχει και η δυνατότητα να 

συλλογιστούν σε βάθος για το τι είναι αυτά που βλέπουν. 

3. Τι θα αλλάξει αν οι ερευνητές βρουν αυτό που ψάχνουν ; 

Θα αλλάξει ριζικά η εικόνα που έχουμε για τον κόσμο. Θα είναι η απόδειξη ότι η Γη δεν είναι 

ο μοναδικός τόπος στο σύμπαν όπου μπορεί να υπάρξει ζωή. Έτσι, ίσως να υπάρχει ζωή 

παντού στο σύμπαν. 
                                                                                                                                                                 

 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
 

1. Να μεταφέρεις  τα ρήματα του πίνακα στους μελλοντικούς χρόνους: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρήμα 

Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

εγώ λέω θα λέω θα πω θα έχω πει 

εσύ οδηγείς θα οδηγείς θα οδηγήσεις θα έχεις οδηγήσει 

αυτοί ξεκουράζονται θα ξεκουράζονται θα ξεκουραστούν θα έχουν ξεκουραστεί 

αυτός επεξεργάζεται θα επεξεργάζεται θα επεξεργαστεί θα έχει επεξεργαστεί 



2. Να υπογραμμίσεις την υπόθεση με κόκκινο και την απόδοση με πράσινο των 

παρακάτω υποθετικών λόγων: 

 

Αν η άσκηση λυθεί, όλοι θα πουν ότι ήταν εύκολη. 

Θα ήταν πιο ευτυχισμένη, αν είχε περισσότερα χρήματα. 

 Αν μάθαινε τι είχε συμβεί, θα θύμωνε πάρα πολύ. 

Δώσε χαιρετισμούς στον Γιώργο, αν τον δεις απόψε. 

 
3. Προσπάθησε  να ενώσεις σωστά τις προτάσεις που ακολουθούν, για να δημιουργήσεις 

υποθετικό λόγο, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές:                                                                                                          

   

Δε μελετά αρκετά. Δε θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις. 

Αν δε μελετά αρκετά, δε θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις. 

Θα στενοχωρηθώ πολύ. Δεν καταλαβαίνεις τα λάθη σου. 

Θα στενοχωρηθώ πολύ, αν δεν καταλαβαίνεις τα λάθη σου. 

Δεν απελπιζόταν. Δεν τα κατάφερνε με την πρώτη. 

Δεν απελπιζόταν, αν δεν τα κατάφερνε με την πρώτη. 

Mπορείς  να φτιάξεις πράσινο χρώμα. Ανακάτεψε κίτρινο με μπλε. 

Mπορείς  να φτιάξεις πράσινο χρώμα, αν ανακατέψεις κίτρινο με μπλε. 

 

4. Να βάλεις τόνους και διαλυτικά  όπου πρέπει :   

     

γάιδαρος νεράιδα 

σαΐτα κοροϊδεύω 

ολόιδιος πρωί 

πλαϊνός ταΐζω 

Διυλιστήριο αϋπνία  

θεϊκός ηρωικός 

ευρωπαϊκός αϊτός 

καφεΐνη  γαϊτανάκι  

Μάιος λαϊκός  

 

5. Να υπογραμμίσεις τις Γενικές και τις Αιτιατικές που φανερώνουν χρόνο στις 

παρακάτω προτάσεις:    

 

Οι αγώνες ποδοσφαίρου γίνονται την Κυριακή. 

Τον χειμώνα πηγαίνουμε λίγες μέρες διακοπές στα χιόνια. 

Του χρόνου θα είμαστε στην Έκτη τάξη. 

Την άνοιξη μεγαλώνει η μέρα.  



6. Να συμπληρώσεις  τα κενά των λέξεων: 

 

γεώτρηση, γηπεδούχος, επίγειος, γεώμηλο, υδρόγειος, ισόγειο, γεωλόγος, γήινος, γεωπόνος, 

γεωγραφία, γηγενής, γαιότοιχος, γεωμετρία, , γαιάνθρακας 

 

7. Συμπλήρωσε τα κενά βάζοντας το ρήμα της παρένθεσης στον κατάλληλο μελλοντικό 

χρόνο: 

 

Μια σεληνιακή αποικία θα πρέπει (πρέπει) να είναι μεγάλη, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για διάφορες εργασίες. Στη χαμηλή βαρύτητα του Φεγγαριού, οι εταιρείες θα 

μπορούν (μπορούν) να παρασκευάσουν υλικά υψηλής τεχνολογίας με ασυνήθιστες ιδιότητες. 

Ακόμη θα αναπτύσσουν (αναπτύσσω) νέους τρόπους σύνθεσης φαρμάκων. Ένας ιαπωνικός 

οργανισμός δήλωσε ότι μελλοντικά θα οργανώσει (οργανώνω) Ολυμπιακούς αγώνες στο 

Φεγγάρι! Θα χρηματοδοτηθούν (χρηματοδοτούν) από τα στοιχήματα των ανθρώπων και θα 

οργανωθούν (οργανώνουν) σε έναν γιγάντιο θόλο που θα είναι (είμαι) γεμάτος αέρα. Εν τω 

μεταξύ η αλυσίδα Χίλτον θα έχει εκπονήσει (εκπονώ) σχέδια για ένα σεληνιακό ξενοδοχείο! 

 
8. Συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί χωρίς να αλλάξεις το πρόσωπο και τον 

αριθμό των ρημάτων: 

 

Ενεστώτας 
Εξακολουθητικός 

μέλλοντας 

Συνοπτικός 

μέλλοντας 

Συντελεσμένος 

μέλλοντας 

ταξιδεύει θα ταξιδεύει θα ταξιδέψει θα έχει ταξιδέψει 

φαντάζομαι θα φαντάζομαι θα φανταστώ θα έχω φανταστεί 

χρειάζεσαι θα χρειάζεσαι θα χρειαστείς θα έχεις χρειαστεί 

συμβαίνει θα συμβαίνει θα συμβεί θα έχει συμβεί 

πίνετε θα πίνετε θα πιείτε θα έχετε πιει 

κοιμόμαστε θα κοιμόμαστε θα κοιμηθούμε θα έχουμε κοιμηθεί 

πηγαίνουν θα πηγαίνουν  θα πάνε θα έχουν πάει 

 

Σημείωση! 

Για περισσότερη εξάσκηση μπορείτε να κάνετε το παρακάτω κουίζ: 
http://atheo.gr/yliko/gle/10.q/index.html 

 

Και λίγη διασκεδαστική Γλώσσα! 

http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%B

B%CE%B1/story.html  

(για να τα ανοίξουμε πατάμε το πλήκτρο “Ctrl” στο πληκτρολόγιο και 

ταυτόχρονα κάνουμε κλικ πάνω στον σύνδεσμο – Αν όμως δε σας ανοίγουν μ’ 

αυτόν τον τρόπο, αντιγράψτε απλά τη διεύθυνση και επικολλήστε τη στη 

γραμμή διευθύνσεων στη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείτε) 

http://atheo.gr/yliko/gle/10.q/index.html
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CE%B1/story.html
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CE%B1/story.html


Ε΄ ΤΑΞΗ 
Όνομα: ………………………………..……………   Ημερομηνία: ……………………….. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     
Επαναληπτικές ασκήσεις  

Α. Ασκήσεις 

 

1.  Να γράψεις με  δεκαδικά κλάσματα την ποσότητα που εκφράζουν οι  παρακάτω 

δεκαδικοί αριθμοί, όπως το παράδειγμα: 

 

α)   3,5       εκφράζει  …3…μονάδες  και …
10

5
…..της μονάδας   ή      3

10

5
 

β)   6,7       εκφράζει  6 μονάδες  και 
10

7

 
της μονάδας     ή  6 

10

7
 

γ)   5,08     εκφράζει 5 μονάδες  και 
100

8

 
 της μονάδας     ή 5 

100

8
 

δ)  9,001     εκφράζει 9 μονάδες  και 
1000

1
της μονάδας    ή  9 

1000

1
 

ε)   0,005    εκφράζει 0 μονάδες  και 
1000

5
της μονάδας   ή 

1000

5
 

 

2. Να βάλεις τους παρακάτω αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, βάζοντας 

ανάμεσά τους το σύμβολο της ανισότητας (υπενθυμίζω ότι είναι πιο εύκολο να τους 

μετατρέψω πρώτα σε δεκαδικούς ή ακέραιους κατά περίπτωση): 

 

10

7
 ,       0,07   ,        

1000

7
  ,         

10

700
 ,       

100

700
 

 

    0,7   0,07          0,007         70  7 

 

0,007  <  0,07  <  0,7  <  7  <  70 

 

3.  Να μετατρέψεις τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και το αντίστροφο: 

   

  
100

15
= 0,15        

10

25
= 2,5                 

1000

35
= 0,035            

10

120
 = 12   

                                         

   0,45 = 
100

45
          1,5 = 

10

15
                  0,003 = 

1000

3
          25,135 = 

1000

25135
 

 
4. Να μετατρέψεις τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα:  

 

0,18 =  
100

18
  0,97 =  

100

97
  0,6 = 

10

6
  0,416 = 

1000

416
  1,2 = 

10

12
 

 

 

3,458 = 
1000

3458
  25,04 = 

100

2504
  19,80 = 

100

1980
  0,805 = 

1000

805
  3,009 = 

1000

3009
 



 

5. Να στρογγυλοποιήσεις τους παρακάτω αριθμούς: 

 

α) στα δέκατα 

0,125 = 0,1          1,478 =  1,5           4,968 = 5        138,041 = 138 

β) στα εκατοστά 

0,536 = 0,54         12,672 = 12,67         168,490 = 168,49  0,999 = 1 

γ) στις μονάδες 

1,814 = 2  9,71 =  10 5,290 =  5  6,198 =  6 

 
6 .  Τ ι  φ α ν ε ρ ώ ν ε ι  τ ο  υ π ο γ ρ α μ μ ι σ μ έ ν ο  ψ η φ ί ο ;  

 

       ( υπογραμμίζω τη σωστή απάντηση ) 

 

2 , 2 8  δέκατα εκατοντάδες εκατοστά 
1 , 2 5 4  εκατοντάδες χιλιοστά μονάδες 
2 7 , 3 5  δέκατα μονάδες εκατοντάδες 

8 2 1 , 2 3  δεκάδες χιλιάδες εκατοστά 

0 , 5  δεκάδες δέκατα εκατοστά 

 
Β. Να λύσετε τα παρακάτω προβλήματα: 

 

1. Ο κύριος Παντελής χρειάστηκε συνολικά 28 ώρες για να βάψει δύο δωμάτια του σπιτιού 

του. Η επιφάνεια των τοίχων του πρώτου δωματίου ήταν 39,3 τ.μ. και του δεύτερου ήταν 58,7 

τ.μ. Μπορείτε να υπολογίσετε πόση ήταν η επιφάνεια του τοίχου που έβαφε ο κύριος 

Παντελής κάθε ώρα; 

ΛΥΣΗ 
 
39,3  +  58,7  = 98 τ.μ. 
 
98  :  28  =  3,5 τ.μ. 
 
 
 

 
Απάντηση: Ο κύριος Παντελής έβαφε 3,5 τ.μ. κάθε ώρα.  
 

2. Η Ρένα αγόρασε μία μπλούζα που κόστιζε 42,31 €, μία φούστα που κόστιζε 37,19 € και μία 

ζώνη που κόστιζε 22,87 €. Στο ταμείο έδωσε 120 €. Πόσα ρέστα πήρε;  

ΛΥΣΗ 
 
42,31  +  37,19  + 22,87  = 102,37 ευρώ 
 
120  -  102,37  =  17,63 ευρώ 
 
 
Απάντηση: Η Ρένα πήρε ρέστα 17,63 €. 



3. Ο Ιάκωβος έλαβε μέρος σε ένα διαγωνισμό που οργάνωσε ένα περιοδικό αποστέλλοντας 

συνολικά 32 γραπτά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS). Για κάθε μήνυμα ξόδεψε 0,18 

€. Η επιτροπή του έδωσε τη δεύτερη θέση με έπαθλο μια μπάλα ποδοσφαίρου αξίας 

τριπλάσιας των εξόδων του σε SMS . Ποια ήταν η αξία της μπάλας; 

 
ΛΥΣΗ 
 
0,18  Χ  32  = 5,76 ευρώ 
 
5,76  Χ  3  =  17,28 ευρώ 
 

Απάντηση: Η αξία της μπάλας ήταν 17,28 €. 
 

4. H μητέρα της Αναστασίας αγόρασε: 

 2 κουτιά γάλα αξίας 1,30 ευρώ το κουτί, 

 2 κουτιά χυμό αξίας 1,75 ευρώ το κουτί, 

 2,5 κιλά φέτα αξίας 6,40 ευρώ το κιλό και  

 4 πακέτα μακαρόνια αξίας 0,85 ευρώ το πακέτο. 

Να υπολογίσετε τα ρέστα που θα πάρει από 2 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.  

 
ΛΥΣΗ 
 

2  Χ  1,30  =  2,60 €  2,60  +  3,50  +  16  +  3,40 = 25,50 

2  Χ  1,75  =  3,50 €   

2,5  Χ  6,40  =  16 €  2  Χ  20  =  40 € 

4  Χ  0,85  =  3,40 € 

     40  -  25,5  = 14,50 €  
 

 
Απάντηση: Η μητέρα της Αναστασίας θα πάρει ρέστα 14,50 €. 

 

 

 

Σημείωση! 

 

Για εξάσκηση μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω:  

(για να τα ανοίξουμε πατάμε το πλήκτρο “Ctrl” στο πληκτρολόγιο και 

ταυτόχρονα κάνουμε κλικ πάνω στον σύνδεσμο – Αν όμως δε σας ανοίγουν μ’ 

αυτόν τον τρόπο, αντιγράψτε απλά τη διεύθυνση και επικολλήστε τη στη 

γραμμή διευθύνσεων στη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείτε) 
 

https://youtu.be/Hu00JNhPK6s - Κουίζ 

 

http://atheo.gr/yliko/math/dekadikoi.q/index.html - βίντεο 
 

 

https://youtu.be/Hu00JNhPK6s
http://atheo.gr/yliko/math/dekadikoi.q/index.html


Ε΄ ΤΑΞΗ 

Όνομα: ………………………………………..…  Ημερομηνία: ………………………….. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

1. Θυμηθείτε όσα μάθατε στην ενότητα αυτή και συμπληρώστε τα κενά του κειμένου: 

 

 Ο Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος έκανε αλλαγές στη νομοθεσία και τη διοίκηση Τα μέτρα του 

Λέοντα για την εκκλησία δημιούργησαν αναστάτωση και χώρισαν το λαό σε δύο παρατάξεις, 

τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες.   Ο  διχασμός       αυτός         κράτησε   περίπου 

εκατό  χρόνια . Τη λύση σ' αυτό το διχασμό έδωσε η Ζ’  οικουμενική   σύνοδος, την οποία 

συγκάλεσε η αυτοκράτειρα Θεοδώρα το 843 μ.Χ., που αποφάσισε την αναστήλωση των 

εικόνων.   

 

2. Βάλτε  Θ μπροστά από τις ενέργειες που θεωρείτε θετικές και Α μπροστά από ενέργειες 

που θεωρείτε αρνητικές: 

 

Α  Ο Λέων Γ' ο Ίσαυρος απαγόρευσε την προσκύνηση και τη λατρεία των εικόνων. 

Θ  Ο Λέων Γ' ο Ίσαυρος επέβαλε φόρο στα εκκλησιαστικά κτήματα.  

Α  Τα μέτρα για την Εκκλησία πάρθηκαν χωρίς ενημέρωση του πληθυσμού. 

Α  Την περίοδο της εικονομαχίας καταστράφηκαν έργα τέχνης, ψηφιδωτά, εικόνες. 

Θ  Η Θεοδώρα συγκάλεσε την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο.  

Θ  Η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε την αναστήλωση των εικόνων. 

  

3. Βάλτε Σ για τη σωστή πρόταση και Λ για τη λάθος πρόταση: 

 

 Οι Βυζαντινοί αντιμετώπισαν τους λαούς του Βορρά με συνθήκες ειρήνης και με την 

προσπάθεια εκχριστιανισμού τους.  Σ 

 Η ναυτιλία προόδευσε ξανά, όταν άνοιξαν οι θαλάσσιοι δρόμοι μετά τον περιορισμό της 

πειρατείας   Σ 

 Με το «Επαρχιακό Βιβλίο» καθορίστηκαν οι σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας.  Λ 

 Ο νόμος του «Αλληλέγγυου» ήταν υπέρ των πλουσίων.   Λ 

 Η περίοδος των Μακεδόνων αυτοκρατόρων ονομάστηκε «χρυσή εποχή του Βυζαντίου», γιατί, 

χάρη στα χρυσωρυχεία της αυτοκρατορίας, κόπηκαν πολλά χρυσά νομίσματα.    Λ 

 Η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας.    Σ 
 

Σημείωση! 

Για εξάσκηση μπορείτε να επισκεφτείτε το παρακάτω: 

(για να το ανοίξουμε πατάμε το πλήκτρο “Ctrl” στο πληκτρολόγιο και ταυτόχρονα κάνουμε 

κλικ πάνω στον σύνδεσμο – Αν όμως δε σας ανοίγει μ’ αυτόν τον τρόπο, αντιγράψτε απλά τη 

διεύθυνση και επικολλήστε τη στη γραμμή διευθύνσεων στη μηχανή αναζήτησης που 

χρησιμοποιείτε) 

http://atheo.gr/yliko/ise/E.q/index.html - Κουίζ 

http://atheo.gr/yliko/ise/E.q/index.html


Ε΄ ΤΑΞΗ 

Όνομα: ………………………………………..…  Ημερομηνία: ………………………….. 

ΦΥΣΙΚΗ 

 Κύκλωσε τις σωστές απαντήσεις (ΔΥΟ ΣΩΣΤΕΣ σε κάθε ερώτηση): 

1. Τα πρωτόνια 

A.  βρίσκονται στον πυρήνα       Β. βρίσκονται γύρω από τον πυρήνα 

Γ.   έχουν θετικό φορτίο               Δ. έχουν αρνητικό φορτίο          Ε.  δεν έχουν φορτίο 

 
2. Τα ηλεκτρόνια 

A.  βρίσκονται στον πυρήνα        Β. βρίσκονται γύρω από τον πυρήνα 

Γ.  έχουν θετικό φορτίο                 Δ. έχουν αρνητικό φορτίο         Ε. δεν έχουν φορτίο 

 
3. Τα νετρόνια 

A. βρίσκονται στον πυρήνα      Β. βρίσκονται γύρω από τον πυρήνα 

Γ. έχουν θετικό φορτίο               Δ. έχουν αρνητικό φορτίο       Ε. δεν έχουν φορτίο 

 
 

 Κύκλωσε τις σωστές απαντήσεις (ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ   σε κάθε ερώτηση): 

4. Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε 

      Α.   την κίνηση των ελεύθερων πρωτονίων              Β. την κίνηση των ελεύθερων νετρονίων 

  Γ.   την κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων           Δ. την κίνηση των ατόμων 

 
5. Ίσο  είναι το ηλεκτρικό φορτίο των..... 

Α.  πρωτονίων και  των νετρονίων 

Β.  των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων 

Γ.  των νετρονίων και  των ηλεκτρονίων 

 
6. Τα σώματα γύρω μας είναι: 

Α.  ηλεκτρικά ουδέτερα 

Β.  φορτισμένα αρνητικά 

Γ.  φορτισμένα θετικά 

 
 

 Συμπλήρωσε τα μέρη της λάμπας: 

 

To 1 είναι γυαλί 

Το 2 λεπτό συρματάκι από βολφράμιο 

Το 3 επαφή 

Το 4 επαφή 

Το 5 στήριγμα από πορσελάνη ή γυαλί 

Το 6 σιδεράκια που στηρίζουν το  συρματάκι 

 

Για εξάσκηση: http://atheo.gr/yliko/fe/6/interaction.html 

http://atheo.gr/yliko/fe/6/interaction.html


Ε΄ ΤΑΞΗ 

Όνομα: ………………………………………..…  Ημερομηνία: ………………………….. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Για όσον καιρό είναι κλειστά τα σχολεία, σας προτείνω να εξασκηθείτε και να 

παίξετε στη σελίδα της Γεωγραφίας στο Διαδίκτυο:  

https://e-geografia.eduportal.gr/katalogos-efarmogon-e-dimotikou/  

(αν δεν ανοίγει στο Google Chrome, δοκιμάστε στο Mozilla Firefox) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!!   

Υπενθυμίζω ότι τα σχολικά βιβλία βρίσκονται αναρτημένα στο 

διαδίκτυο στη διεύθυνση:  

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-E  

 

 

 

https://e-geografia.eduportal.gr/katalogos-efarmogon-e-dimotikou/
http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-E

