
  

 

ΓΛΩΣΣΑ  

 

Ενότητα 13: Κατασκευές 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κατασκευές της φύσης 

Πολλά ζώα κατασκευάζουν φωλιές ή αλλάζουν με διάφορες κατασκευές τα μέρη στα 

οποία ζουν. Τα πουλιά κατασκευάζουν φωλιές όπου γεννούν αυγά και μεγαλώνουν τους 

νεοσσούς τους. Τα σκουλήκια της γης και οι ασβοί σκάβουν λαγούμια βαθιά στο έδαφος. 

Μερικά ζώα –όπως τα σαλιγκάρια και 

τα στρείδια, οι αχιβάδες, τα μύδια κ.ά.– 

αναπτύσσουν κέλυφος γύρω από το 

σώμα τους για να το προστατεύουν από 

τα αρπακτικά ζώα. 

Φωλιές, λαγούμια και κελύφη, 

είναι όλα κατασκευές που γίνονται από 

τα ζώα. Τα ζώα μπορούν και 

βολεύονται μέσα σ' αυτές. Έτσι, λέμε 

ότι αυτές είναι «περιβάλλουσες 

κατασκευές», δηλαδή «περιβάλλουν» 

τα ζώα (είναι γύρω τους). Εμείς οι 

άνθρωποι, αντί για φωλιές, 

οικοδομούμε σπίτια, γραφεία και 

εργοστάσια. Αντί για λαγούμια 

κατασκευάζουμε τεράστιες σήραγγες και υπόγεια καταφύγια. 

Επίσης, οι κατασκευές μπορούν και να είναι υποστηρίγματα. Το στέλεχος ενός φυτού 

υποστηρίζει το άνθος, κατά τον ίδιο τρόπο που ο φανοστάτης στηρίζει ένα φως ή μια ψηλή 

κολόνα στηρίζει ένα άγαλμα. 

Ο ιστός μιας αράχνης μοιάζει με 

μια υποστηρικτική κατασκευή η οποία 

συνδέει (στο χώρο) δύο κλαδάκια. 

Κατασκευάζουμε γέφυρες οι οποίες 

συνδέουν τη μια όχθη του ποταμού με 

την άλλη. 

Τα ζώα χρησιμοποιούν φυσικά 

υλικά για να φτιάξουν τις κατασκευές 

τους. Για την ανέγερση των 

κατασκευών χρησιμοποιούμε κι εμείς 

φυσικά υλικά. Επιπλέον, οι 

επιστήμονες και οι μηχανικοί 

ανακάλυψαν και έφτιαξαν χιλιάδες τεχνητά υλικά. Αυτό σημαίνει ότι οι ανθρώπινες 

κατασκευές μπορούν να είναι πολύ πιο μεγάλες και πολύπλοκες. 

εγκυκλοπαίδεια O νεαρός επιστήμονας, εκδ. Aξιωτέλλη, Aθήνα, 1994 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 



1. Γράψτε σε δύο στήλες ποιες κατασκευές, σύμφωνα με το κείμενο, κάνουν οι 

άνθρωποι και ποιες κατασκευές δημιουργεί η φύση: 

η φύση οι άνθρωποι 

φωλιές  σπίτια, γραφεία 

 λαγούμια σήραγγες, υπόγεια καταφύγια 

 κέλυφος εργοστάσια 

υποστηρίγματα φανοστάτες, κολόνες 

ιστός   γέφυρες 

 

2. Τι οικοδομούμε εμείς οι άνθρωποι αντί για φωλιές και λαγούμια; 

Εμείς οι άνθρωποι, αντί για φωλιές, οικοδομούμε σπίτια, γραφεία και εργοστάσια. Αντί για 

λαγούμια κατασκευάζουμε τεράστιες σήραγγες και υπόγεια καταφύγια. 

3. Με τι μοιάζει ο ιστός της αράχνης; 

 

Ο ιστός μιας αράχνης μοιάζει με μια υποστηρικτική κατασκευή η οποία συνδέει (στον χώρο) 

δύο κλαδάκια.

 

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και μελετήστε τη σελίδα 11 στο σχολικό βιβλίο της 

Γλώσσας (γ΄ τεύχος) σχετικά με τη μετατροπή της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη 

και το αντίστροφο: 

 

Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας, γ΄ τεύχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή! 
 

ΔΔεενν  ππρρέέππεειι  νναα  μμππεερρδδεεύύοουυμμεε  ττοο  πποοιιηηττιικκόό  ααίίττιιοο  μμεε  ττοουυςς  

εεππιιρρρρηημμααττιικκοούύςς  ππρροοσσδδιιοορριισσμμοούύςς  ττόόπποουυ  ήή  χχρρόόννοουυ  

 

Παραδείγματα  
 

• Ο Παρθενώνας φτιάχτηκε από τον Φειδία (από τον Φειδία: 

πποοιιηηττιικκόό  ααίίττιιοο, γιατί μας δείχνει από ποιον έγινε η 

ενέργεια). 

• Από το σπίτι μου μέχρι το σχολείο είναι 100 μέτρα (από το 

σπίτι μου: εεππιιρρρρηημμααττιικκόόςς  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττόόπποουυ). 

• Δεν μπορώ να ησυχάσω από τότε που έμαθα τα άσχημα νέα 

(από τότε: εεππιιρρρρηημμααττιικκόόςς  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  χχρρόόννοουυ). 

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E104/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/10-0114-02_Glossa_E-Dim_BM-T3.pdf


 
Ασκήσεις 

 

1. Συμπληρώστε τον πίνακα σχηματίζοντας την ενεργητική ή την παθητική φωνή 

των ρημάτων και βρείτε ουσιαστικά που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με αυτά: 

 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή Ουσιαστικά  

μαγεύω  μαγεύομαι μαγεία 

ράβω ράβομαι ραφή 

δικάζω δικάζομαι δίκη 

κοιτάζω κοιτάζομαι κοίταγμα 

βρέχω βρέχομαι βροχή 

κυνηγώ κυνηγιέμαι κυνήγι 

εμποδίζω εμποδίζομαι εμπόδιο 

πληροφορώ πληροφορούμαι πληροφορία 

ειδοποιώ ειδοποιούμαι ειδοποίηση 

 

2. Μετατρέψτε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο, κάνοντας 

τις απαραίτητες αλλαγές: 

 

α. Ο διευθυντής του σχολείου βράβευσε τους άριστους μαθητές. 

Οι άριστοι μαθητές βραβεύτηκαν από τον διευθυντή του σχολείου. 

β. Η κυκλοφορία ρυθμίστηκε από τους τροχονόμους. 

Οι τροχονόμοι ρύθμισαν την κυκλοφορία. 



γ. Για δεύτερη τετραετία οι πολίτες του δήμου ψήφισαν τον ίδιο δήμαρχο. 

Ο ίδιος δήμαρχος ψηφίστηκε για δεύτερη τετραετία από τους πολίτες του δήμου. 

δ. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο οδηγό. 

Ο τραυματισμένος οδηγός απεγκλωβίστηκε από τα σωστικά συνεργεία. 

ε. Η γεωργική παραγωγή καταστράφηκε από τις δυνατές βροχές. 

Οι δυνατές βροχές κατέστρεψαν τη γεωργική παραγωγή. 

στ. Οι υπεύθυνοι έστησαν σκηνές και μετέφεραν εφόδια για τις ανάγκες των πυρόπληκτων. 

Σκηνές στήθηκαν και εφόδια μεταφέρθηκαν από τους υπευθύνους για τις ανάγκες των 

πυρόπληκτων. 

ζ. Το έδαφος σκεπάστηκε από ένα παχύ στρώμα χιονιού. 

Ένα παχύ στρώμα χιονιού σκέπασε το έδαφος. 

η. Το δικαστήριο τιμώρησε τον ένοχο. 

Ο ένοχος τιμωρήθηκε από το δικαστήριο. 

 
3. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε το ποιητικό αίτιο και τους 

επιρρηματικούς προσδιορισμούς τόπου ή χρόνου. Στη συνέχεια, γράψτε στο κενό 

ΠΑ για το ποιητικό αίτιο, ΕΠΤ για τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς τόπου 

και ΕΠΧ για τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς χρόνου: 

 

α. Ξεκίνησα από την Αθήνα να πάω στο χωριό. (ΕΠΤ) 

β) Ο περαστικός χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο. (ΠΑ) 

γ) Οι ανειλικρινείς άνθρωποι απορρίπτονται από εμάς. (ΠΑ) 

δ) Η νοσοκόμα φρόντιζε τους αρρώστους από το πρωί. (ΕΠΧ) 

ε) Εξαιτίας του δυνατού ανέμου, έφυγαν από τη σκεπή μερικά κεραμίδια. (ΕΠΤ) 

στ) Οι ασθενείς θεραπεύονται από τους γιατρούς. (ΠΑ) 

ζ) Η θεία μου ήταν αγαπητή από όλους. (ΠΑ) 

η) Από παλιά προκαλούνταν καταστροφές από φυσικά φαινόμενα. (ΕΠΧ)(ΠΑ) 

θ) Η απόφαση πάρθηκε από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μου. (ΠΑ) 

ι) Παροιμία: «Από Μαρτιού καλοκαιριές και απ’ Αύγουστο χειμώνας». (ΕΠΧ)(ΕΠΧ) 

 

ΡΗΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ – ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ – ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 

 

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και μελετήστε τις σελίδες 139-141 στη σχολική 

Γραμματική σχετικά με τα μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα και τις σελίδες 182-183 

σχετικά με το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο: 

   

Γραμματική: Μεταβατικά - Αμετάβατα ρήματα 

Γραμματική: Υποκείμενο - Αντικείμενο - Κατηγορούμενο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3350,13526/extras/tools-applications/index1_1_Grammatiki_sel_132-141.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3350,13526/extras/tools-applications/index1_7_sel_175-200.pdf


 

Ασκήσεις 
 

1. Χαρακτηρίστε τα υπογραμμισμένα ρήματα του κειμένου ως μεταβατικά, 

αμετάβατα ή συνδετικά και βρείτε τα υποκείμενα, τα αντικείμενα ή τα 

κατηγορούμενά τους: 

 

Ο Φαραώ, που βασιλεύει, έχει αρχίσει ήδη να προετοιμάζεται για το τέλος της ζωής του 

στη γη. Δίνει εντολή στον αρχιτέκτονά του να ετοιμάσει μια πυραμίδα που θ’ αντέξει στον 

χρόνο. Το έργο του θα είναι αιώνιο. 

Τώρα πιάνουν δουλειά οι εργάτες, οι οποίοι θα ετοιμάσουν μια απόλυτα επίπεδη 

επιφάνεια πάνω στην οποία θα χτιστεί η πυραμίδα. Γιγάντιες πλάκες ασβεστόλιθου σύρονται 

στη βάση του έργου με έλκηθρα. Σιγά σιγά η πυραμίδα γίνεται τεράστια. 

 

2. Να βρείτε τα συνδετικά ρήματα, τα υποκείμενά τους και τα κατηγορούμενά τους: 

 

Η μέρα ήταν ηλιόλουστη. Ο Κώστας πήγε μια βόλτα στο Πάρκο. Τα παιδιά ήταν χαρούμενα 

γιατί έπαιζαν. Δυο αγόρια έγιναν γρήγορα φίλοι μαζί του και πέρασαν όμορφα. Οι ώρες ήταν 

διασκεδαστικές με τόσα παιχνίδια. Η μητέρα του ήταν κουρασμένη, γι’ αυτό χαιρέτησε τους 

νέους του φίλους και πήραν τον δρόμο για το σπίτι… 

 

Υποκείμενο  Συνδετικό ρήμα  Κατηγορούμενο  

η μέρα ήταν ηλιόλουστη 

τα παιδιά ήταν χαρούμενα 

δυο αγόρια έγιναν φίλοι 

οι ώρες ήταν διασκεδαστικές 

η μητέρα ήταν  κουρασμένη 

 

Ρήμα  Μεταβατικό, 

αμετάβατο ή συνδετικό 

Υποκείμενο  Αντικείμενο ή 

κατηγορούμενο

βασιλεύει                        αμετάβατο                       ο Φαραώ

έχει αρχίσει                     μεταβατικό                       ο Φαραώ                να προετοιμάζεται…(Α)

να ετοιμάσει μεταβατικό ο αρχιτέκτονας πυραμίδα (Α) 

θα είναι                         αμετάβατο                          το έργο                              αιώνιο (Κ)

θα ετοιμάσουν μεταβατικό οι οποίοι επιφάνεια (Α) 

θα χτιστεί αμετάβατο πυραμίδα

γίνεται αμετάβατο η πυραμίδα τεράστια (Κ)
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και μελετήστε τη σελίδα 16 στο σχολικό βιβλίο της 

Γλώσσας και τη σελίδα 195 στη σχολική Γραμματική σχετικά με τις αναφορικές 

προτάσεις: 

 

Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας, γ΄ τεύχος 

Γραμματική: Αναφορικές προτάσεις 

Ασκήσεις 
 

1. Υπογραμμίστε τις αναφορικές προτάσεις του κειμένου: 

 

Η μεγαλύτερη σπηλιά στον κόσμο που ανακαλύφθηκε ποτέ, ανήκει στο νησί Βόρνεο που 

βρίσκεται στις νοτιοανατολικές ακτές της Ασίας. Ο θάλαμος που ανήκει σε ένα τεράστιο 

σύμπλεγμα από ασβεστολιθικές σπηλιές, είναι τόσο μεγάλος που θα χωρούσε πολλά γήπεδα 

ποδοσφαίρου. Η σπηλιά του Σαραβάκ έχει μήκος 700 μέτρα και πλάτος 300 μέτρα. Μετά το 

σπήλαιο του Σαραβάκ οι σπηλαιολόγοι χαρτογράφησαν και άλλες υπόγειες σπηλιές, που 

άλλες είναι μικρές και άλλες μεγάλες. Ένας υπόγειος διάδρομος που εκτείνεται σε μήκος 75 

χιλιομέτρων συνδέει τη σπηλιά του Καθαρού Νερού, που τη διατρέχει ένας ρηχός ποταμός, με 

τη σπηλιά του Ανέμου. Μέσα στις σπηλιές επικρατεί σκοτάδι και ψύχος, αλλά υπάρχουν 

μερικά πλάσματα που έχουν επιλέξει να ζουν εκεί, πολλά από τα οποία είναι σχεδόν άχρωμα 

ή τυφλά.

 

2. Στις παρακάτω περιόδους υπογραμμίστε τις αναφορικές προτάσεις και 

χαρακτηρίστε τες ως προσδιοριστικές ή προσθετικές: 

 

α. Η γιαγιά μου, που ήταν από την Πόλη, μαγειρεύει πολύ νόστιμα φαγητά. (προσθετική) 

β. Λυπάμαι πολύ τους ανθρώπους που υποφέρουν. (προσδιοριστική)

γ. Ο παππούς μου, που είχε τραυματιστεί στον πόλεμο, μας έλεγε ιστορίες. (προσθετική) 

δ. Φόρεσα τα καινούρια παπούτσια που αγόρασα. (προσδιοριστική)

ε. Μένω στην ίδια γειτονιά με τη Γεωργία, που είναι φίλη μου. (προσθετική)

στ. Τη γλάστρα που μου χάρισες την ποτίζω κάθε μέρα. (προσδιοριστική)

ζ. Με ενοχλεί το καυσαέριο που βγαίνει από τα αυτοκίνητα. (προσδιοριστική)

η. Η μητέρα του, η οποία είναι ηλικιωμένη, είναι άρρωστη. (προσθετική)

θ. Αγόρασα αυτά που μου είπες από το σούπερ μάρκετ. (προσδιοριστική)

ι. Ο νονός μου είπε πως θα μου πάρει αυτό το δώρο που θέλω! (προσδιοριστική)

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E104/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/10-0114-02_Glossa_E-Dim_BM-T3.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3350,13526/extras/tools-applications/index1_4_Grammatiki_sel_192-201.pdf
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και μελετήστε τις σελίδες 122-125 στη σχολική 

Γραμματική σχετικά με τα αριθμητικά επίθετα: 

   

Γραμματική: Αριθμητικά επίθετα 

 

Ασκήσεις 

 

1. Συμπληρώστε τον πίνακα γράφοντας τους αριθμούς με γράμματα: 

 

Αριθμοί  Απόλυτα αριθμητικά  Τακτικά αριθμητικά 

3 τρία τρίτος 

9 εννέα ή εννιά ένατος 

18 δεκαοχτώ δέκατος όγδοος 

41 σαράντα ένα τεσσαρακοστός πρώτος 

104 εκατό τέσσερα εκατοστός τέταρτος 

546 πεντακόσια σαράντα έξι πεντακοσιοστός τεσσαρακοστός έκτος 

 

2. Συμπληρώστε στον πίνακα τα αριθμητικά που λείπουν, όπως στο παράδειγμα: 

 

Απόλυτα  Τακτικά   Πολλαπλασιαστικά  Αναλογικά  

δύο δεύτερος διπλός διπλάσιος 

τρία  τρίτος τριπλός τριπλάσιος 

πέντε πέμπτος πενταπλός  πενταπλάσιος 

εννέα ή εννιά ένατος  εννιαπλός εννιαπλάσιος 

είκοσι εικοστός εικοσαπλός εικοσαπλάσιος 

 

 

ΡΗΜΑ «ΒΑΛΛΩ» ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ (με ένα ή δύο «λ») 

 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και μελετήστε τη σελίδα 24 στο σχολικό βιβλίο της 

Γλώσσας σχετικά με το ρήμα «βάλλω»: 

   

Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας, γ΄ τεύχος 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3350,13526/extras/tools-applications/index1_1_Grammatiki_sel_122-131.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E104/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/10-0114-02_Glossa_E-Dim_BM-T3.pdf


Ασκήσεις 

 

1. Συμπληρώστε τις προτάσεις βάζοντας το ρήμα της παρένθεσης στο σωστό τύπο: 

 

α. Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να συγκεντρώσει τα χρήματα, αλλά τελικά δεν τα 

κατάφερε. (καταβάλλω, αόριστος) 

β. Θα τηλεφωνήσω και θα αναβάλω το ραντεβού με τον οδοντίατρο. (αναβάλλω, συνοπτ. 

μέλλοντας) 

γ. Αισθάνθηκα ότι με είχε προσβάλει (προσβάλλω, υπερσυντέλικος) γι’ αυτό και έφυγα. 

δ. Θέλω να δω για πόσο ακόμα εσύ θα αναβάλλεις (αναβάλλω, εξακ. μέλλοντας) τη συνάντηση. 

ε. Του έχω υποβάλει μήνυση γιατί με χτύπησε. (υποβάλλω, παρακείμενος) 

στ. Όταν πήγε στον πρόεδρο υπέβαλε τα σέβη του. (υποβάλλω, αόριστος) 

ζ. Νομίζω ότι υπερέβαλες σχετικά με το πόσο διάβασες. (υπερβάλλω, αόριστος) 

η. Τον απέβαλλαν από το σχολείο του, τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο, λόγω ανάρμοστης 

συμπεριφοράς. (αποβάλλω, παρατατικός) 

θ. Η κυβέρνηση θα καταβάλει το επίδομα θέρμανσης μέχρι τον Φεβρουάριο. (καταβάλλω, 

συνοπτ. μέλλοντας) 

 

2. Συμπληρώστε τον πίνακα (προσοχή στα -λ-): 

 

 

 

Οδηγίες κατασκευής για φιγούρες του Θεάτρου Σκιών 

 

 

 

http://www.karagiozismuseum.gr/xartokoptiki/  

Ενεστώτας  Παρατατικός  Αόριστος  Παρακείμενος 

επιβάλλουν επέβαλλαν επέβαλαν έχουν επιβάλει 

καταβάλλεις κατέβαλλες κατέβαλες έχεις καταβάλει 

αναβάλλει ανέβαλλε ανέβαλε έχει αναβάλει 

περιβάλλουμε  περιβάλλαμε περιβάλαμε έχουμε περιβάλει 

προβάλλουν προέβαλλαν προέβαλαν έχουν προβάλει 

αποβάλλετε αποβάλλατε αποβάλατε έχετε αποβάλει 

συμβάλλω συνέβαλλα συνέβαλα έχω συμβάλει 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και επισκεφτείτε το Σπαθάριο Μουσείο και 

διαβάστε τις οδηγίες κατασκευής για φιγούρες του Θεάτρου Σκιών: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3350,13526/extras/tools-applications/index1_4_Grammatiki_sel_192-201.pdf
http://www.karagiozismuseum.gr/xartokoptiki/


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

 

 

 
 

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και μελετήστε καλά τη θεωρία των  

ααρρννηηττιικκώώνν  ααρριιθθμμώώνν: 

 

 https://atheo.gr/yliko/mathe/p/33/index.html 

 Οι αρνητικοί αριθμοί: Σχολικό βιβλίο μαθηματικών, β΄ τεύχος  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε αριθμούς που έχουν 

μπροστά τους το σύμβολο «+» ή το σύμβολο «-». Αυτά τα σύμβολα 

ονομάζονται ππρρόόσσηημμαα. Το σύμβολο «+» θετικό πρόσημο και το 

σύμβολο «-» αρνητικό πρόσημο. Οι αριθμοί που έχουν θετικό 

πρόσημο ονομάζονται θθεεττιικκοοίί  ααρριιθθμμοοίί (+2,+8,+14 – Προσοχή: Οι 

θετικοί αριθμοί μπορούν να γραφούν και χωρίς το «+»: 2,8,14 

κ.τ.λ.). Οι αριθμοί αυτοί που έχουν αρνητικό πρόσημο ονομάζονται 

ααρρννηηττιικκοοίί  ααρριιθθμμοοίί (-1,-2,-3,-4…….). 

Π.χ. Σήμερα το θερμόμετρο έδειχνε -3ο C, δηλαδή 3 βαθμούς κάτω 

από το 0. 

 

 

ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

https://atheo.gr/yliko/mathe/p/33/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E113/779/5088,23198/


ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1. Να τοποθετήσετε τους παρακάτω αριθμούς πάνω στην αριθμογραμμή: 

 

                                 

 
   

2. Κοιτώντας την αριθμογραμμή της άσκησης 1, βρείτε ποιος αριθμός προκύπτει 

κάθε φορά:  

 
  

3. Παρατηρήστε τον χάρτη θερμοκρασιών της Ελλάδας (π.χ. Δράμα: -7/0ο C, σημαίνει 

-7 είναι η ελάχιστη, δηλαδή νωρίς το πρωί και 0 η μέγιστη, δηλαδή το μεσημέρι) 

και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

 

• Είμαι στον αριθμό 2. Αν προσθέσω 4, θα πάω στον αριθμό: 6 

• Είμαι στον αριθμό 7. Αν αφαιρέσω 11, θα πάω στον αριθμό:  

• Είμαι στον αριθμό -3. Αν προσθέσω 4, θα πάω στον αριθμό:  

• Είμαι στον αριθμό -9. Αν προσθέσω 5, θα πάω στον αριθμό:  

• Είμαι στον αριθμό 0. Αν προσθέσω 9, θα πάω στον αριθμό:  

• Είμαι στον αριθμό 4. Αν αφαιρέσω 10, θα πάω στον αριθμό:  

• Είμαι στον αριθμό -2. Αν προσθέσω 7, θα πάω στον αριθμό:  

• Είμαι στον αριθμό 5. Αν αφαιρέσω 8, θα πάω στον αριθμό:  

-13 -8 1 -1 -10 12 7 -4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A θήνα   
11 / 6 ο C   

Θεσσσαλονίκη   
- 4 6 / ο C   

Ιωάννινα   
- / 3 1 ο C   

Δράμα   
- 0 / 7 ο C   

Χανιά   
8 / 13 ο C   

3 
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• Ποια πόλη είχε τη χαμηλότερη και ποια την υψηλότερη θερμοκρασία το μεσημέρι;  

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

• Πόσους βαθμούς ανέβηκε η θερμοκρασία σε κάθε πόλη, κατά τη διάρκεια της 

ημέρας (δηλαδή διαφορά ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας);  

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

• Ποια διαφορά είχε η χαμηλότερη θερμοκρασία της Δράμας με την υψηλότερη των 

Χανίων;  

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

 

4. Να σημειώσετε το σωστό σύμβολο της ανισότητας ανάμεσα στους αριθμούς: 

 

 

5. Να γράψετε με ακέραιους αριθμούς (με πρόσημα) τους αριθμούς που 

αναφέρονται στις παρακάτω εκφράσεις: 

 

Το σημείο βρασμού του νερού είναι 100ο C.   +100ο C 

Το πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου βρίσκεται 2 επίπεδα κάτω από το έδαφος.   

Το διαμέρισμά του είναι στον 5ο όροφο.    

Ένα αεροπλάνο πετάει σε ύψος 200 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.    

Το αλμυρό νερό παγώνει στους 18ο C κάτω από το 0.   

Ένας δύτης έκανε κατάδυση 23 μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.   
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ΦΥΣΙΚΗ 

 

«ΦΕ3 – Ανάκλαση του ήχου» 

(σελ. 150 – 152 στο σχολικό βιβλίο) 

 
Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε το βιντεομάθημα του 

κεφαλαίου:  

 

https://safeYouTube.net/w/Kt0B     
 

Τώρα μελετήστε το μάθημα και κάντε τις εργασίες: 

 

 

 Όχι, δεν ακούω τους χτύπους από το ξυπνητήρι ή μόλις που ακούω τους 

χτύπους από το ξυπνητήρι. 

 Όταν χρησιμοποιώ το τζαμάκι, ακούω τους χτύπους από το ξυπνητήρι ή 

ακούω τους χτύπους πολύ πιο καθαρά και δυνατά από πριν. 

https://safeyoutube.net/w/Kt0B


 

 
 

Άκουσε να επαναλαμβάνονται τα λόγια του. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ηχώ. 

Ηχώ ακούμε, όταν το ηχητικό κύμα ανακλάται σε κάποια σκληρή και λεία επιφάνεια, 

όπως είναι, για παράδειγμα, τα βράχια σε ένα φαράγγι. 

Στις λείες και σκληρές επιφάνειες το ηχητικό κύμα αλλάζει κατεύθυνση. Το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται ανάκλαση του ήχου. 
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«ΦΕ5 – Απορρόφηση του ήχου» 

(σελ. 153 – 154 στο σχολικό βιβλίο) 

 
Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε το βιντεομάθημα του 

κεφαλαίου:  

 

https://safeYouTube.net/w/ou0B   

 
Τώρα μελετήστε το μάθημα και κάντε τις εργασίες: 

 
 

 

https://safeyoutube.net/w/ou0B


 

 

Τώρα μπορείς να φτιάξεις το παρακάτω παζλ: 

 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1cd35ec7c5cf   

Τα μαλακά και πορώδη υλικά απορροφούν τον ήχο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

απορρόφηση του ήχου. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1cd35ec7c5cf
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ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

«Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης 

από τους Φράγκους» 

 
Παρακολουθήστε τα βιντεομαθήματα των κεφαλαίων 30α και 30β 

 

 
 

https://safeYouTube.net/w/bv0B   και  https://safeYouTube.net/w/8v0B  

 
και μελετήστε τις σελίδες 91-94 του σχολικού βιβλίου. 

 

1. Αντιστοιχίστε τις έννοιες της πολιορκίας και της άλωσης με τα γεγονότα που 

σχετίζεται καθεμιά από αυτές:

 

 
 

2. Βάλτε Σ πριν από τις σωστές και Λ πριν από τις λανθασμένες προτάσεις του 

παρακάτω πίνακα, που αναφέρονται στην άλωση της Πόλης: 

 

https://safeyoutube.net/w/bv0B
https://safeyoutube.net/w/8v0B
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