
Διαβάηουμε το κείμενο (βιβλ. μακθτι,ςελ. 85) 

  



 

1. Απαντάμε με ολόκλθρεσ προτάςεισ ςτισ ερωτιςεισ. 

 

 

Ζμακε να μιλάει όπωσ ζμακε να να τρϊει, να περπατάει και να τραβάει τα γζνια του 

πατζρα του. 

 

 

Προςπακοφςε να κάνει τθ γάτα να μιλιςει ςαν αυτόν. Θ μθτζρα του τον βοικθςε 

να καταλάβει πωσ θ γάτα είχε τθ δικι τθσ γλϊςςα. Σότε κατάλαβε πωσ άλλθ γλϊςςα 

μιλοφν τα ηϊα κι άλλθ οι άνκρωποι.  

Άκουγε ζναν Ιταλό ψαρά, μια ξανκι δαςκάλα και το γιατρό του ςπιτιοφ τουσ να 

μιλάνε μια άλλθ γλϊςςα απϋαυτι που μιλοφςε εκείνοσ. 

 

 

Θ μθτζρα του του είπε πωσ ο ψαράσ μιλοφςε ιταλικά, θ δαςκάλα γερμανικά κι ο 

γιατρόσ κακαρεφουςα. 



 

Γελοφςε, επειδι κεωροφςε τθν κακαρεφουςα ςαν μια ξζνθ γλϊςςα. Όταν τον 

ζβλεπε φϊναηε «φζψθ,φζψθ!» υποκζτοντασ πωσ ικελε να πει «αφζψθμα» . 

Θυμικθκε τον Ναπολιτάνο ψαρά ,γιατί όταν ο δάςκαλοσ άρχιςε να μιλάει, τα 

ελλθνικά του φαίνονταν ςτον ςυγγραφζα παράξενα, ςαν να ιταν άλλθ γλϊςςα.  

 

ΘΤΜΑΜΑΙ ΣΙ ΑΟΡΙΣΕ ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ 

 

 

2. Κάνουμε τθν άςκθςθ 7 ςτθ ςελίδα 88 του βιβλίου μασ. 

 

 

κάποια μια 

άλλθ μία 

άλλουσ 

ζνασ μια 

κακζνασ 

κάκε 

κάμποςο μια 

άλλθ κάτι 



3. υμπλθρώνουμε  τα κενά με τισ αόριςτεσ αντωνυμίεσ που δίνονται. 

 
            καθένας,  κάποια,  κάμποσα,  κανένας,  κάποια,  καθετί,  μερικοί,  άλλοι 

 

Κάποια μζρα επιςκεφκικαμε το Αρχαιολογικό Μουςείο. Κανζνασ   μακθτισ δεν 

απουςίαςε.  το λεωφορείο   κακζνασ  πιγε ςτθ κζςθ του. Κάμποςα  παιδιά 

μιλοφςαν δυνατά. Μερικοί  μακθτζσ αγόραςαν κάρτεσ και  άλλοι μικρά 

αγαλματάκια.  

- Να πάμε και ςτο Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ! Είπε κάποια  μακιτρια. 

- Κακετί  ςτθν ϊρα του! Απάντθςε ο δάςκαλοσ. 

 

 

4.    υμπλθρώνουμε τα κενά των παρακάτω προτάςεων με τισ αόριςτεσ 

αντωνυμίεσ που κεωροφμε ότι ταιριάηουν. 

Κάποιοσ  χτφπθςε το κουδοφνι. 

Κανζνασ   δεν μπορεί να προβλζψει το μζλλον. 

 τθν κορυφι του βουνοφ, όπου υπάρχει γαλινθ και θρεμία, ζνιωςα  άλλοσ  

άνκρωποσ.  

 Δεν υπάρχει  καμία  περίπτωςθ να τον ςυγχωριςω. 

 Μερικοί  άνκρωποι είναι πολφ τυχεροί ςτθ ηωι τουσ. 

 

5.  Γράφουμε ςτθν παρζνκεςθ τι είναι οι υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ. (π.χ. 

ουςιαςτικό, ριμα κ.λπ.) 

Υςτερα  ( χρονικό επίρρθμα) άκουςα   (ριμα) κι άλλουσ ανκρϊπουσ, που μιλοφςαν   

(ριμα)  και δεν τουσ  ( προςωπικι αντωνυμία)  καταλάβαινα. ( ριμα.) 

 Σθν   (προςωπικι αντωνυμία)  τςίμπθςα, τθσ  (προςωπικι αντωνυμία ) ζςφιξα το 

λαιμό,(ουςιαςτικό)  τθ  μάδθςα (ριμα) για  να μιλιςει.  

 Σότε  (χρονικό επίρρθμα ) θ μθτζρα (ουςιαςτικό)   μου  (κτθτικι αντωνυμία)  μου 

(προςωπικι αντωνυμία) είπε πωσ θ γάτα (ουςιαςτικό) είχε τθ δικι τθσ (κτθτικι 

αντωνυμία) γλϊςςα. 

 

6. Πατάμε   εδώ  και κάνουμε on line αςκιςεισ με το επίκετο ο πολφσ, θ πολλι, 

το πολφ και το επίρρθμα πολφ. 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/polloi.htm


 

7. υμπλθρώνουμε  τα ςτοιχεία των ρθμάτων , των ουςιαςτικών και των επικζτων 

ςτουσ πίνακεσ.  

ΡΘΜΑ ΧΡΟΝΟ ΦΩΝΘ ΕΓΚΛΙΘ 

κυμάμαι Ενεςτϊτασ Πακθτικι Οριςτικι 

τςίμπθςα Αόριςτοσ Ενεργθτικι Οριςτικι 

ςυνθκίηει Ενεςτϊτασ Ενεργθτικι Οριςτικι 

να μακαίνω Ενεςτϊτασ Ενεργθτικι Τποτακτικι 

να μιλιςει Αόριςτοσ Ενεργθτικι Τποτακτικι 

ΟΤΙΑΣΙΚΟ ΓΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΣΩΘ 

τθ γλϊςςα κθλυκό Ενικόσ Αιτιατικι 

ψαράσ αρςενικό Ενικόσ Ονομαςτικι 

ο γιατρόσ αρςενικό Ενικόσ Ονομαςτικι 

του ςπιτιοφ ουδζτερο Ενικόσ Γενικι 

τον καιρό αρςενικό Ενικόσ Αιτιατικι 

ΕΠΙΘΕΣΟ ΓΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΣΩΘ 

ξανκι κθλυκό Ενικόσ Ονομαςτικι 
(υποκείμενο) 

ςοφόσ αρςενικό Ενικόσ Ονομαςτικι 

 

 

       8. Κοιτάηω τθ ςελ.87 του βιβλίου και με τθ βοικεια ενόσ λεξικοφ κάνω τθν άςκθςθ.  

 

 

 

 

 

οι οδόντεσ 

θ χείρ 

τα ϊτα 

θ  ρισ 

ο  οφκαλμόσ 

ο παισ 



 

 

αντίςτροφα προβλιματα 

Πάτθςε  εδϊ  για να δεισ ςχετικά video .  

Πάτθςε  εδϊ  για να δεισ το βιβλίο ςου, ςελ. 108 και 109. 

Αρχικό πρόβλθμα 

Σθν περαςμζνθ εβδομάδα το Μουςείο Ακρόπολθσ δζχτθκε 25.096 άντρεσ  και 27.140 γυναίκεσ 

επιςκζπτεσ. Πόςουσ επιςκζπτεσ δζχτθκε ςυνολικά; 

 Δεδομζνα= γνωςτά ςτοιχεία= 25.096 άντρεσ   27.140 γυναίκεσ 

 Ηθτοφμενα= άγνωςτα ςτοιχεία = όλοι οι επιςκζπτεσ, άντρεσ + γυναίκεσ 

ΛΤΘ 

     25.096 

+   27.140 
     52.236  όλοι οι επιςκζπτεσ 
 

1ο αντίςτροφο πρόβλθμα 
 Σθν περαςμζνθ εβδομάδα το Μουςείο Ακρόπολθσ δζχτθκε 52.236 επιςκζπτεσ, άντρεσ και 
γυναίκεσ. Αν οι άντρεσ ιταν 25.096, πόςεσ ιταν οι γυναίκεσ; 

 
Δεδομζνα= γνωςτά ςτοιχεία= 52.236 όλοι οι επιςκζπτεσ 25.096 άντρεσ 

Ηθτοφμενα= άγνωςτα ςτοιχεία= γυναίκεσ 
ΛΤΘ 

     52.236 
-   25.096 
    27.140 γυναίκεσ 

 
2ο αντίςτροφο πρόβλθμα 
 Σθν περαςμζνθ εβδομάδα το Μουςείο Ακρόπολθσ δζχτθκε 52. 236 επιςκζπτεσ, άντρεσ και 
γυναίκεσ. Αν οι γυναίκεσ ιταν 27.140, πόςοι ιταν οι άντρεσ; 

 
 Δεδομζνα= γνωςτά ςτοιχεία= 52.236 επιςκζπτεσ, 27.140 γυναίκεσ 

 Ηθτοφμενα= άγνωςτα ςτοιχεία= άντρεσ 
 

                                                                  

 

https://safeyoutube.net/w/ZKQC
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D102/704/4653,21089/


                                                     ΛΤΘ 

     52.236 
-   27.140 
     25.096 άντρεσ  
 

 Θ πρόςκεςθ και θ αφαίρεςθ είναι αντίςτροφεσ πράξεισ.  
 
Από το αρχικό πρόβλθμα διατυπϊνουμε (φτιάχνουμε) ζνα αντίςτροφο, αρκεί να : 

1. πάρουμε το ηθτοφμενο, δθλαδι το άγνωςτο ςτοιχείο  και να το κάνουμε δεδομζνο (γνωςτό).  
2. Κάνουμε το δεδομζνο ηθτοφμενο. Δθλαδι το γνωςτό ςτοιχείο του αρχικοφ προβλιματοσ το 

κάνουμε άγνωςτο. 

 
 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 
Ζνασ ζμποροσ θλεκτρονικϊν ειδϊν αγόραςε 15 ίδιουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ και ξόδεψε για 
όλουσ 9.825 €.  Πόςο κόςτιςε ο ζνασ; 

 
 Δεδομζνο (γνωςτό)= 15 υπολογιςτζσ  ,     9.825 €  ξόδεψε για όλουσ 
 Ηθτοφμενο(άγνωςτο)= αξία κακενόσ 

 
 ΛΤΘ 
 
    9825        15 

-   90             655 ευρϊ κόςτιςε ο κακζνασ 
       82 
   -   75 

          75 
- 75 

    0 

 
 
Θ διαίρεςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ είναι πράξεισ αντίςτροφεσ.  

 
Παίρνω το άγνωςτο του αρχικοφ προβλιματοσ και το κάνω γνωςτό.  
άγνωςτο= αξία κακενόσ  655 € ΚΑΙ  αρικμόσ υπολογιςτϊν  15              κα γίνει γνωςτό 
 

Παίρνω το γνωςτό του αρχικοφ προβλιματοσ και το κάνω άγνωςτο.  
γνωςτό= 9.825€  ςυνολικι αξία              κα γίνει άγνωςτο 

 

 
 
 

 
 



Αντίςτροφο πρόβλθμα 
 

 
Ζνασ ζμποροσ θλεκτρονικϊν ειδϊν αγόραςε  15 ίδιουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ με 655 ευρϊ 
τον ζνα . Πόςο ξόδεψε για όλουσ; 

 

Δεδομζνο (γνωςτό)= 15 θ/υ, 655 € θ αξία του ενόσ 

 Ηθτοφμενο (άγνωςτο)= θ αξία όλων 

 
                                                              ΛΤΘ 

   655 
Χ 15 
  3275 

+655 
  9.825 € ξόδεψε για όλουσ 
                                                                               

 
 
 

                      Να το κάνουμε πιο απλό; 
                                                                                     
       Ψάχνω τθν επαλικευςθ ςτο αρχικό πρόβλθμα. 
     Σθν «ντφνω» με λόγια, για να φτιάξω το αντίςτροφο. 

 
                     
 

 
        Λφςε το πρόβλθμα.  

                ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 
Ζνα πλοίο μετζφερε 594 επιβάτεσ. Ο κακζνασ από αυτοφσ πλιρωςε ειςιτιριο 28 €. Πόςα χριματα 
πλιρωςαν όλοι; 

 
Δεδομζνο (γνωςτό)= 594 επιβάτεσ, 28 € το ζνα ειςιτιριο 
Ηθτοφμενο(άγνωςτο)= € που πλιρωςαν όλοι 

 
                                                                  ΛΤΘ 
 

                     594 
        Χ            28 
                   4752 
         +     1188 

                16.632 €  πλιρωςαν όλοι 
 
 

Σϊρα με λίγθ βοικεια διατφπωςε και λφςε το αντίςτροφο πρόβλθμα.  



 
 

Αντίςτροφο πρόβλθμα 
 

Δεδομζνο (γνωςτό)=    θ τιμι του ενόσ ειςιτθρίου, τα χριματα που πλιρωςαν όλοι 

Ηθτοφμενο(άγνωςτο)= ο αρικμόσ των επιβατϊν 
 

 Ζνα πλοίο μετζφερε επιβάτεσ. Όλοι πλιρωςαν  16.632 €. Ο κακζνασ πλιρωςε ειςιτιριο 28 €. 
Πόςοι ιταν οι επιβάτεσ που μετζφερε το πλοίο; 

                                                  ΛΤΘ 
16632      28 

          -  140          594  επιβάτεσ 

               263 
             - 252 
                 112 

               - 112 
       0 
 

Λφςε το πρόβλθμα . Μετά προςπάκθςε να γράψεισ και να λφςεισ το αντίςτροφό του. 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Ζνα φορτθγό μετζφερε ςε δφο δρομολόγια 30.567 κιλά ξυλεία. το πρϊτο δρομολόγιο 
μετζφερε 14.210 κιλά. Πόςα κιλά ξυλεία μετζφερε ςτο δεφτερο δρομολόγιο;  

Δεδομζνο (γνωςτό)= 30.567 κ. ξυλεία και ςτα δφο δρομολόγια, 14.210 κιλά ςτο πρϊτο δρομολ.  

Ηθτοφμενο (άγνωςτο)= κιλά ξυλεία ςτο δεφτερο δρομολόγιο                                         
                                                                    ΛΤΘ 
                                30.567 
                           -    14.210 

                                16.357 κιλά ξυλεία μετζφερε ςτο δεφτερο δρομολόγιο 
 
 

Αντίςτροφο πρόβλθμα 
 

Δεδομζνο (γνωςτό)= 30.567 κ. ξυλεία και ςτα δφο δρομολόγια, 16.357 κιλά ςτο δεφτερο δρομολ.  

Ηθτοφμενο (άγνωςτο)= κιλά ξυλεία ςτο πρϊτο δρομολόγιο                                         
 
Ζνα φορτθγό μετζφερε ςε δφο δρομολόγια 30.567 κιλά ξυλεία. το δεφτερο δρομολόγιο  

μετζφερε 16.357 κιλά ξυλεία. Πόςα κιλά μετζφερε ςτο πρϊτο; 
 

 

                                                            ΛΤΗ 
                                30.567 
                           -    16.357 
                                14.210  κιλά ξυλεία μετζφερε ςτο πρϊτο δρομολόγιο 

 



Μποροφμε όμωσ να γράψουμε κι αυτό το αντίςτροφο: 
 

Ζνα φορτθγό μετζφερε ςτο πρϊτο δρομολόγιο 14.210 κιλά ξυλεία και ςτο δεφτερο δρομολόγιο 
16.357 κιλά. Πόςα κιλά ξυλεία μετζφερε και ςτα δφο  δρομολόγια; 
 

Δεδομζνο (γνωςτό)= 14.210 κιλά ςτο πρϊτο δρομολ . και 16.357 κιλά ςτο δεφτερο δρομολ.  
Ηθτοφμενο (άγνωςτο)= κιλά ξυλεία και ςτα δφο δρομολόγια 
                          

                                                        ΛΤΘ 
                 
                         14.210 

                     +  16.357 
                         30.567 κιλά  ξυλεία μετζφερε και ςτα δφο δρομολόγια  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29       Η  ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΣΗ ΘΗΒΑ 

  Πατιςτε   ΕΔΩ    και  ΕΔΩ   για να δείτε video για το κεφ. 29 

  Διαβάςτε τισ ςελ. 91,92,93,94 του βιβλίου και, αν δεν το ζχετε, πατιςτε  εδϊ 

  Σο παρακάτω ςχεδιάγραμμα κα ςασ βοθκιςει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/7f09
https://safeyoutube.net/w/re09
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D103/743/4860,22207/


Προςπακιςτε τϊρα να λφςετε τισ αςκιςεισ.( τετρ. Εργαςιϊν, ςελ. 36)  

   Χ  

   Χ  

   Χ  

   Χ  

   Χ  

   Χ  

Ο ιερόσ λόχοσ ιταν ζνα επίλεκτο ςϊμα ςτρατοφ, που αποτελοφνταν από 

τουσ πιο ικανοφσ και γενναίουσ ςτρατιϊτεσ και πολεμοφςαν όλοι μαηί ςτισ 

ςθμαντικζσ μάχεσ. Ιδρφκθκε από τον Γοργίδα και εξελίχκθκε από τον 

Πελοπίδα. Σα ςτρατιωτικά ςϊματα του 1821 και 1942 πιραν το όνομα 

«ιερόσ λόχοσ» για να τιμιςουν τουσ αρχαίουσ και γενναίουσ προγόνουσ 

τουσ. 


