
΄

ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Γνωριμία με 
το i-books

δωρεάν
Δείγμα

Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γνωρίστε τα ηλεκτρονικά σχολικά 
βοηθήματα για μαθητές του δημοτικού.



ΟδηγΙεΣ για τα

∆ιαλέξτε το e-book που θέλετε να αποκτήσετε. 
Ολοκληρώστε τη διαδικασία με όποιον τρόπο 

πληρωμής θέλετε. 

Εισέλθετε στο email σας και κατεβάστε 
το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας.

Από το e-book που αποκτήσατε, διαλέξτε 
τις σελίδες που θέλετε να εργαστείτε 

και εκτυπώστε τις σελίδες αυτές.

Ξεκινήστε την εμπειρία του i-books.

Μπορείτε να εκτυπώσετε 
τις σελίδες που θέλετε 

παραπάνω από μια φορά. 

Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.

  Μπορώ να 
    εκτυπώσω ξανά 
        την άσκηση!
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

  Για να δείξουμε στη γλώσσα πότε γίνεται κάτι χρησιμοποιούμε:

  χρονικές προτάσεις, (Όταν έμαθε τα νέα, στεναχωρήθηκε πολύ.)

  φράσεις με προθέσεις, (Θα έχω επιστρέψει κατά το απόγευμα.)

  χρονικά επιρρήματα, (τώρα, μετά, ύστερα, χθες, αργά, πάντα…)

  χρόνοι ρημάτων, 

 

Ο φίλος 
μας το δάσος: 
Η έννοια του 
χρόνου (α)

ΓΛΩΣΣΑ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα 1η

«Ο φίλος μας το 
περιβάλλον»

Θεωρία κεφαλαίου

Παρατατικός

σκάλιζα

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Αόριστος

σκάλισα

Υπερσυντέλικος

είχα σκαλίσει

Ενεστώτας

σκαλίζω

ΠΑΡΟΝ

Παρακείμενος

έχω σκαλίσει

Μέλλοντας 
Εξακολουθητικός

θα σκαλίζω

ΜΕΛΛΟΝ

Μέλλοντας 
Συνοπτικός

θα σκαλίσω

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

θα έχω σκαλίσει
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εμπεδωτικές ασκήσεις (α)
Α. Κύκλωσε το κουτάκι που δείχνει το χρόνο του ρήματος.

B. Κύκλωσε το κουτάκι που δείχνει το χρόνο του ρήματος.

άκουσα
βάφει
έφυγαν

θα ανοίξουν
επιστρέφετε
ξεκίνησες

θα φτιάχνουν
είχαμε ακούσει
έχω μετρήσει

θα έχεις τελειώσει
έχει ολοκληρώσει
θα ξηρωμέρωσει

Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν

Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν

Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον

χάνομαι
κόβαμε

θα έχετε ακούσει
διάβασες

αποφασίζουμε
θα έχουμε περιορίσει

είχατε δείξει
θα φωνάζετε
έχεις ρωτήσει

είχαν συναντήσει
έχουν φιλοξενήσει

θα συνεχίζουν

Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν
Παρελθόν

Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν
Παρόν

Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον
Μέλλον



Γ. Κύκλωσε το σωστό χρόνο του ρήματος.
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

θα έχουν 
επιστρέψει

θα φωνάζουμε

θα λύνω

θα γράφεις

θα έχετε ψάξει

θα έχουν 
αντιμετωπίσει

θα αγοράζετε

θα αγγίξεις

θα έχουν χτίσει

θα χτενίζομαι

θα φορτώνετε

θα μάθεις

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δ. Κύκλωσε το σωστό χρόνο του ρήματος.

Ε. Κύκλωσε το σωστό χρόνο του ρήματος.

βάδισα
πότιζα

φροντίζω
γράφαμε
ετοίμασες
φωνάζεις

γιορτάσαμε
κόβουμε
έλυσε

μαγείρευαν
έφερνα
μιλούσες

Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας

Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός

Αόριστος
Αόριστος
Αόριστος
Αόριστος
Αόριστος
Αόριστος
Αόριστος
Αόριστος
Αόριστος
Αόριστος
Αόριστος
Αόριστος

έχεις τρέξει

είχαμε προσέξει

έχω γράψει

είχα απλώσει

έχουμε λύσει

έχουν αδικήσει

είχες διαβάσει

έχουμε στολίσει

είχαν δηλώσει

έχουν χτενιστεί

Παρακείμενος

Παρακείμενος

Παρακείμενος

Παρακείμενος

Παρακείμενος

Παρακείμενος

Παρακείμενος

Παρακείμενος

Παρακείμενος

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

Ο φίλος 
μας το δάσος: 
Η έννοια του 
χρόνου (β)

ΓΛΩΣΣΑ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα 1η

«Ο φίλος μας το 
περιβάλλον»

Εμπεδωτικές ασκήσεις (β)
Α. Συμπλήρωσε στις παρακάτω προτάσεις το κατάλληλο χρονικό επίρρημα 
     μέσα από το πλαίσιο.

_______________ τρώω το βράδυ.

_______________ άκουσε τα νέα, πήρε τηλέφωνο τη φίλη της.

_______________ θα πάμε εκδρομή στο μουσείο.

_______________ ξεκινήσεις, πάρε με τηλέφωνο.

_______________ από δυο ώρες που περίμενα, με εξέτασε ο γιατρός.

Από την αρχή δεν ήθελε σκύλο, αλλά _______________ το δέχτηκε.

_______________ φτιάξεις το γλυκό, διάβασε τη συνταγή.

Πηγαίνουμε _________________ στην πλατεία με τους συμμαθητές μου.

_______________ από το φαγητό, πρέπει να πίνουμε ένα ποτήρι νερό.

_______________ την παράσταση θα πάμε να φάμε μπέργκερ.

Πρώτα θα φάω και _______________ θα πάρω το χάπι μου.

_______________ θα πάμε για ψώνια στο εμπορικό κατάστημα.

πριν, αύριο, συχνά, όταν, μετά τελικά, σπάνια, 

ύστερα, έπειτα, προτού, μεθαύριο, πριν 



B. Να κλίνεις το ρήμα γοητεύω σε όλους τους χρόνους.
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενεστώτας Παρατατικός

Παρακείμενος

Αόριστος

Υπερσυντέλικος

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας



Γ. Να κλίνεις το ρήμα γοητεύομαι σε όλους τους χρόνους.
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενεστώτας Παρατατικός

Παρακείμενος

Αόριστος

Υπερσυντέλικος

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας



Ε. Να υπογραμμίσεις όλα τα ρήματα στο παρακάτω κείμενο.

13

ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι άνθρωποι συνηθίζουν να ρίχνουν σκουπίδια στις θάλασσες χωρίς 
να σκέφτονται τις συνέπειες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι πλαστικές 
σακούλες οι οποίες δεν διαλύονται και προκαλούν τον θάνατο σε 
πολλά θαλάσσια είδη, όπως η θαλάσσια χελώνα, οι μέδουσες και τα 
ψάρια, προσπαθώντας να τις καταπιούν. Για να λυθεί το πρόβλημα 
πρέπει να περιοριστεί η χρήση της πλαστικής σακούλας από τους 
ανθρώπους και να απογορευτεί στις παραλίες. Εκτός όμως από την 
χρήση της πλαστικής σακούλας, η θάλασσα αντιμετωπίζει και άλλους 
κινδύνους όπως η βιομηχανική ρύπανση (απορρίματα, χημικές ουσίες 
που βγάζουν τα εργοστάσια), η αγροτική ρύπανση (τα φυτοφάρμακα 
και τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στα χωράφια), η ραδιενεργός 
ρύπανση (τα πυρηνικά απόβλητα από τα εργοστάσια) και η πετρελαϊκή 
ρύπανση (πετρελαιοκηλίδες).

Ενεστώτας

Παρατατικός

Αόριστος

Εξακολουθητικός Μ.

Συνοπτικός Μ.

Συντελεσμένος Μ.

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

έκλεινες

θα μαζέψουν

έχουμε απλώσει

Δ. Να κάνεις χρονική αντικατάσταση τα παρακάτω ρήματα.
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στ. Η πρόταση που διάβασες έχει χρονικό επίρρημα, χρονική πρόταση ή φράση 
     με προθέση; Κύκλωσε το σωστό κουτάκι.

1. Αύριο θα πάμε εκδρομή στο Αρχαιολογικό μουσείο.

 χρονική πρόταση χρονικό επίρρημα φράση με πρόθεση

2. Ενώ μελετούσα, οι γείτονες έκαναν φασαρία.

 χρονική πρόταση χρονικό επίρρημα φράση με πρόθεση

3. Πριν το φαγητό, πλένουμε τα χέρια μας.

 χρονική πρόταση χρονικό επίρρημα φράση με πρόθεση

4. Μεθαύριο δεν έχουμε σχολείο.

 χρονική πρόταση χρονικό επίρρημα φράση με πρόθεση

5. Πρέπει να τους απαντήσει μέχρι αύριο.

 χρονική πρόταση χρονικό επίρρημα φράση με πρόθεση

6. Σπάνια παίρνω το μετρό για να πάω στη δουλειά μου.

 χρονική πρόταση χρονικό επίρρημα φράση με πρόθεση

7. Κατά την άνοιξη θα βάψουμε το σπίτι.

 χρονική πρόταση χρονικό επίρρημα φράση με πρόθεση

8. Πάντα κουβαλάω ομπρέλα μαζί μου.

 χρονική πρόταση χρονικό επίρρημα φράση με πρόθεση

9. Όταν τον είδε, του είπε τα παράπονά της.

 χρονική πρόταση χρονικό επίρρημα φράση με πρόθεση

10. Μόλις έρθεις, χτύπα το κουδούνι.

 χρονική πρόταση χρονικό επίρρημα φράση με πρόθεση



22

ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

  Οι χρόνοι των ρημάτων χωρίζονται σε: παρελθοντικούς, 

     παροντικούς και μελλοντικούς ανάλογα με τη χρονική βαθμίδα 

     που δηλώνουν (παρελθόν, παρόν, μέλλον).

 

Ο φίλος 
μας ο άνεμος: 

Οι χρόνοι των 
ρημάτων (α)

ΓΛΩΣΣΑ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα 1η

«Ο φίλος μας το 
περιβάλλον»

Θεωρία κεφαλαίου

Παρατατικός

δουλεύω

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Αόριστος

δούλεψα

Υπερσυντέλικος

είχα δουλέψει

Ενεστώτας

δουλεύω

ΠΑΡΟΝ

Παρακείμενος

έχω δουλέψει

Μέλλοντας 
Εξακολουθητικός

θα δουλεύω

ΜΕΛΛΟΝ

Μέλλοντας 
Συνοπτικός

θα δουλέψω

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

θα έχω δουλέψει
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α. Να κλίνεις το ρήμα αποθηκεύω σε Ενεστώτα, Παρατατικό και Αόριστο.

Β. Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και γράψε μέσα στο κουτάκι το χρόνο του 
    ρήματος.

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

Θα χρωματίσω τη ζωγραφιά.

Έχω διαβάσει στην εφημερίδα ένα άρθρο 
για την παχυσαρκία.

Έλυσα την άσκηση μέσα σε λίγα λεπτά.

Κόβουμε τα λαχανικά σε λεπτές φέτες.

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

Εμπεδωτικές ασκήσεις

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

Αγόραζα συχνά βιολογικά προϊόντα.

Τα παιδιά τραγουδούσαν τα κάλαντα.

Η μητέρα ετοιμάζει το βραδινό φαγητό.

Αύριο θα φτιάξω μηλόπιτα.

Είχα σημειώσει στο ημερολόγιο τα 
γενέθλιά σου.

Έχει γυρίσει όλα τα μαγαζιά με αξεσουάρ.

Σε ένα χρόνο η εργασία του θα έχει 
ολοκληρωθεί.

Οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας 
δυσκολεύουν τη ζωή μας.

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

Πλησιάζει η περίοδος των εκπτώσεων.

Από αύριο θα δουλεύω υπερωρίες.

Είχα δουλέψει στο παρελθόν ως 
γραμματέας.

Σκέφτομαι το μέλλον μου.

Δεν έχω ξεπεράσει το φόβο μου για τις 
αράχνες.

Τη νύχτα έπεσαν στα βουνά οι ρώτες 
νιφάδες.

Τα ρούχα θα έχουν στεγνώσει ως το 
απόγευμα.

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

Γ. Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και γράψε μέσα στο κουτάκι το χρόνο του 
    ρήματος.
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ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

Πάλι ξέχασα τα κλειδιά μου.

Έχω μαγειρέψει μακαρόνια σήμερα.

Χθες είχα αργήσει στη δουλειά.

Δεν έχω αποθηκεύσει τον αριθμό σου.

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

Θα αλλάξω αυτοκίνητο την επόμενη χρονιά.

 Το ρήμα είναι σε χρόνο: __________________________________________

Πώς βαθμολογείς τον εαυτό σου; (Κύκλωσε την απάντησή σου)

Εργάστηκα με άνεση 
και ευκολία

Δυσκολεύτηκα λίγο αλλά 
τελικά τα κατάφερα

Χρειάζομαι παραπάνω 
εξάσκηση
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Mαθηματικα Ε’ δημοτικού
Ενότητα 1η

4. 
Οι φυσικοί 

αριθμοί 

Για να διαβάσω έναν φυσικό αριθμό ξεκινάω από αριστερά προς τα δεξιά 
και διαβάζω με τη σειρά τα ψηφία.

π.χ. 235.786 → διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εφτακόσια ογδόντα έξι

Θεωρία κεφαλαίου
Οι αριθμοί 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9… λέγονται φυσικοί αριθμοί.
Ένας φυσικός αριθμός ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του 
ονομάζεται:
•  μονοψήφιος → 1 ψηφίο
•  διψήφιος → 2 ψηφία
•  τριψήφιος → 3 ψηφία
•  πολυψήφιος → περισσότερα από 3 ψηφία

Άρτιοι ή ζυγοί ονομάζονται οι φυσικοί αριθμοί που 
τελειώνουν σε 0,2,4,6,8.
Περιττοί ή μονοί λέγονται οι φυσικοί αριθμοί που 
τελειώνουν σε 1,3,5,7,9
Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν προηγούμενο και 
έναν επόμενο, εκτός από το 0 ο οποίος έχει μόνο 
επόμενο αριθμό, τον αριθμό 1.
Οι φυσικοί αριθμοί είναι άπειροι, οπότε δεν υπάρχει ο 
μεγαλύτερος φυσικός αριθμός.
π.χ. πριν

44

234

2.895

μέση

45

345

2.896

μετά

46

236

2.897



76

Mαθηματικα Ε’ δημοτικού

www.i-learn.gr/www.i-books.gr

Μπορούμε να γράφουμε τους φυσικούς αριθμούς 
με λέξεις, με ψηφία ή με ψηφία και λέξεις.

Για να διευκολυνθούμε στην ανάγνωση των πολυψήφιων αριθμών, 
χρησιμοποιούμε το παρακάτω σχήμα.

ψηφία

783.000

45.500

3.200

λέξεις

εφτακόσιες ογδόντα 
τρεις χιλιάδες

σαράντα πέντε 
χιλιάδες πεντακόσια

τρεις χιλιάδες διακόσια

ψηφία και λέξεις

783 χιλιάδες

45 χιλιάδες 500 
μονάδες

3 χιλιάδες 200 
μονάδες 
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1. Να συμπληρώσεις τον πίνακα.

2. Να χρωματίσεις με πράσινο τους άρτιους και με κίτρινο τους περιττούς 
αριθμούς.

Εμπεδωτικές ασκήσεις

13
59
84
67
230
413

32
41
51
56
73

348

27
26
29
72

143
597

48
39
99

131
124
631

1.203
1.304
1.567

29.900
24.676

567.980

721
937
492
651

23.568
567.550
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ψηφία

27.124

160.120

43.900

485.500

9.020.300

300.000

5.100.125

623.524.000

λέξεις

έξι χιλιάδες εκατό

ψηφία και λέξεις

50 χιλ 75 μον.
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3. Διάβασε και γράψε τον αριθμό μέσα στο κουτάκι.

4. Γράψε με λέξεις τους παρακάτω αριθμούς.

3.458

1.278

18.639

21.347

35.568

349.500

197.999

2.110.600

720.200.600

112.000.000

χίλια πεντακόσια είκοσι δύο

δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννιά

εφτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι

σαράντα χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε

τριάντα εννιά χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα εφτά

τετρακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα εφτά

δυο εκατομμύρια πεντακόσιες οχτώ χιλιάδες οχτώ

εξακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα ένα

σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατό

τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι



6. Να γράψεις τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό.

προηγούμενος μεσσαίος

36.000

37.140

4.508.499

8.006.096

24.807.000

336.548

17.500.000

820.000

456.125

199.999

επόμενος
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5. Συνέχισε το μοτίβο.

6.100    6.200      6.300        6.400 

40.000  45.000

900.000  1.000.000
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8. Κύκλωσε το κουτάκι που δείχνει τι δηλώνει το χρωματισμένο ψηφίο.

7. Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Αριθμός

45.124

47.468

458.124

657.478

803.504

505.460

888.456
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Μ
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Μ
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ΕΧ ΔΧ ΜΧ Ε Δ Μ

48.186

92.508

857.200

36.499

204.630

561.326

245.600

851.040

670.926

101.000

452.147



Ένα εργοστάσιο παράγει καθημερινά 34.560 μπισκότα με γεύση 
φράουλα και 78.540 μπισκότα με γεύση σοκολάτα. Πόσα μπισκότα 
παράγει το εργοστάσιο σε μια ημέρα;

Ένας γεωργός την περσινή χρονιά έβγαλε 45.876 καλαμπόκια από 
το χωράφι του. Φέτος έβγαλε 1.239 καλαμπόκια λιγότερα. Πόσα 
καλαμπόκια ήταν η φετινή σοδειά;

Ο κύριος Παναγιώτης αγόρασε ένα σπίτι αξίας 245.000€. Αγόρασε 
όμως και έπιπλα αξίας 56.890€. Πόσο του κόστισε το νέο του σπίτι;
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34.560 
φράουλα

πέρσι
45.876 

καλαμπόκια

σπίτι 
245.000€

78.540
σοκολάτα

φέτος 1.239 
λιγότερα

έπιπλα 
56.890€

Πόσα 
παράγει σε 
μια ημέρα;

Πόσα 
μάζεψε 
φέτος;

Πόσο κόστισε 
συνολικά;

;

;

;
Απάντηση: ____________________________

Απάντηση: ____________________________

Απάντηση: ____________________________

χώρος για πράξεις

χώρος για πράξεις

χώρος για πράξεις
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Εφάρμοσαν δηλαδή 
για τη διακυβέρνησή 
τους το «διαίρει και 

βασίλευε»

Στην ιστορία της Δ’ τάξης 
μάθαμε ότι το 146 π.Χ. 
οι Ρωμαίοι κατέκτησαν 
την Ελλάδα, ύστερα από 
μακροχρόνιους πολέμους.

Πρώτη φροντίδα 
των Ρωμαίων 

ήταν να κρατήσουν 
τους Έλληνες 

διχασμένους και να 
τους εμποδίσουν 
να συνεργαστούν 

μεταξύ τους.

Γι’ αυτό, αμέσως μετά την 
κατάκτηση, κατάργησαν τα 

δημοκρατικά πολιτεύματα και 
τις συμμαχίες των ηττημένων 

πόλεων-κρατών.

Από τα πρώτα χρόνια 
της κατάκτησής της όμως 
αντιμετώπισαν πολλές 

δυσκολίες στη διακυβέρνηση 
των κατακτημένων πόλεων.

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

1. «Οι 
Ρωμαίοι 

κυβερνούν τους 
Έλληνες»

Ενότητα Αη
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Σε όσες συμμάχησαν μαζί τους ή 
δεν αντιστάθηκαν στις λεγεώνες, 

τούς παραχωρούσαν ανεξαρτησία ή 
αυτονομία και ανέθεταν τη διοίκησή 

τους σε φιλορωμαίους Έλληνες.

Δυσάρεστες συνέπειες 
για τους Έλληνες όμως 

είχε και η διαρκής 
παρουσία ρωμαϊκού 

στρατού στον τόπο τους.

Βασικό κριτήριο για τον νέο 
τρόπο διοίκησης κάθε πόλης 
ήταν η στάση που αυτή είχε 

τηρήσει στους ελληνορωμαϊκούς 
πολέμους. Έτσι:

Σε όσες όμως 
αντιστάθηκαν, φέρθηκαν 

ανελέητα. Γκρέμισαν 
τα τείχη τους, άρπαξαν 

θησαυρούς και έργα τέχνης, 
επέβαλαν βαρύτατους 
φόρους, αφόπλισαν και 

αιχμαλώτισαν τους 
κατοίκους τους.

Στις πόλεις αυτές 
εγκατέστησαν μόνιμες 
ρωμαϊκές φρουρές και 
ανέθεσαν τη διοίκησή 

τους σε Ρωμαίους 
αξιωματούχους.
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Οι λεγεώνες τρέφονταν από τα 
προϊόντα της υπαίθρου και συχνά 

στρατολογούσαν τους κατοίκους της.

Κι εκεί όμως 
τους περίμεναν 
η φτώχεια, η 

διαρκής παρουσία 
και η απειλή των 

κατακτητών.

Οι πληθυσμοί ένιωθαν 
ανασφαλείςκαι φοβισμένοι. Πολλοί 

εγκατέλειπαν τη γη τους και 
κατέφευγαν στις πόλεις.

Όλα αυτά 
δημιούργησαν έντονη 
δυσαρέσκεια στους 
Έλληνες, οι οποίοι 
για πρώτη φορά 

βρέθηκαν υπόδουλοι 
σ’ έναν ξένο λαό.

Γι’ αυτό πολλές φορές 
ξεσηκώθηκαν κατά 
των κατακτητών. 

Ο ρωμαϊκός στρατός 
όμως κατέπνιγε αυτές 

τις εξεγέρσεις και 
τιμωρούσε σκληρά 

αυτούς που θεωρούσε 
πρωταίτιους.
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1.

Εμπεδωτικές ασκήσεις
Α. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.

Στην Ιστορία της Δ’ τάξης μάθαμε ότι το 
146 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την 
Ελλάδα, ύστερα από μακροχρόνιους πολέμους.

2. Τα πρώτα χρόνια της κατάκτησή της αντιμετώπισαν 
δυσκολίες ______

3.

4.

Το πρώτο διάστημα κατοχής της χώρας δεν 
εφαρμόστηκαν ιδιαίτερα σκληρά μέτρα για 
τη διοίκησή της.

Πρώτη φροντίδα των Ρωμαίων ήταν:

   • με τα οικονομικά προβλήματα των πόλεων.

   • να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να 
        τους εμποδίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους

   • να κρατήσουν τους Έλληνες μονιασμένους και να 
        φροντίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους.

   • με τη διακυβέρνηση των κατεκτημένων πόλεων.

5.
   • Κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα.

   • Κατάργησαν τις συμμαχίες των ηττημένων
         πόλεων – κρατών.

   • Κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τις 
         συμμαχίες των ηττημένων πόλεων – κρατών.

Αμέσως μετά την κατάκτηση:
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6.

   • Τους φέρθηκαν ανελέητα, γκρέμισαν τα τείχη τους,                  
         άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης, επέβαλαν βαρύ-
         τατους φόρους, αφόπλισαν και αιχμαλώτισαν τους 
         κατοίκους τους.

   • Τους φέρθηκαν ανελέητα, γκρέμισαν τα τείχη τους,                  
         άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης, επέβαλαν βαρύ-
         τατους φόρους, αφόπλισαν και αιχμαλώτισαν τους 
         κατοίκους τους.

   • Τους παραχώρησαν ανεξαρτησία ή αυτονομία και 
         ανέθεσαν τη διοίκηση τους σε φιλορωμαίους Έλληνες.

   • Τους παραχώρησαν ανεξαρτησία ή αυτονομία και 
         ανέθεσαν τη διοίκηση τους σε φιλορωμαίους Έλληνες.

   • «βασίλευε σε ολότητα»

   • Ρωμαίους αξιωματικούς

   • «βασίλευε και κυβέρνα»

   • «διαίρει και κυβέρνα»

   • Έλληνες αξιωματικούς

   • «διαίρει και βασίλευε»

Για την διακυβέρνηση τους εφάρμοσαν το:

7.

8. Σε όσες συμμάχησαν μαζί τους ή δεν αντιστάθηκαν στις 
λεγεώνες:

9. Σε όσες πόλεις – κράτη αντιστάθηκαν:

10. Οι πόλεις – κράτη που συμμάχησαν είχαν για τη διοίκησή 
τους:

Σημαντικό κριτήριο για το νέο τρόπο  
διοίκησης κάθε πόλης ήταν η στάση που 
τήρησε στους Ελληνορωμαϊκούς πολέμους.
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11. Οι πόλεις – κράτη που αντιστάθηκαν είχαν για τη διοίκησή 
τους:

   • Ρωμαίους αξιωματικούς   • Έλληνες αξιωματικούς

12.

14.

13.

15.

Η παρουσία του ρωμαϊκού στρατού είχε 
ευχάριστες συνέπειες στους Έλληνες.

Οι πληθυσμοί ένιωθαν ασφαλείς και δεν 
ένιωθαν καθόλου φόβο.

Οι λεγεώνες τρέφονταν από τα προϊόντα της 
υπαίθρου και συχνά στρατολογούσαν τους 
κατοίκους της.

Όσοι εγκατέλειψαν τη γη τους και 
κατέφυγαν στις πόλεις, τους περίμενε 
η φτώχεια και η συνεχής απειλή των 
κατακτητών.
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Β. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Με ποιον τρόπο οι Ρωμαίοι διακυβέρνησαν τις κατακτημένες πόλεις;

2. Ποιες ήταν οι συνέπειες της κατάκτησης για τους Έλληνες;

Πώς βαθμολογείς τον εαυτό σου; (Κύκλωσε την απάντησή σου)

Εργάστηκα με άνεση 
και ευκολία

Δυσκολεύτηκα λίγο αλλά 
τελικά τα κατάφερα

Χρειάζομαι παραπάνω 
εξάσκηση



Γ. Συμπλήρωσε τις παρακάτω λέξεις στο κείμενο. 

• Οι ________________ κατέκτησαν την ___________ 
ύστερα από μακροχρόνιους πολέμους. Από τα πρώτα 
χρόνια της κατάκτησης της αντιμετώπισαν πολλές 
________________ στη διακυβέρνηση των κατακτημένων 
πόλεων.

• Πρώτη φροντίδα των Ρωμαίων ήταν να κρατήσουν 
τους Έλληνες ______________. Για τη διακυβέρνησή τους 
εφάρμοσαν το «_____________________________________
» . Όσες πόλεις συμμάχησαν μαζί τους παραχωρούσαν 
___________________ ή ___________________ και ανέθεταν 
τη διοίκησή τους σε φιλορωμαίους Έλληνες. Σε όσες 
πόλεις αντιστάθηκαν φέρθηκαν _______________________. 
___________________ συνέπειες για τους Έλληνες είχε η 
διαρκής παρουσία _________________ στρατού στον τόπο 
τους. Οι _________________ τρέφονταν από τα προϊόντα 
της υπαίθρου και στρατολογούσαν τους κατοίκους 
της. Πολλοί εγκατέλειπαν τη γη τους και κατέφευγαν 
στις πόλεις. Οι Έλληνες βρέθηκαν για πρώτη φορά 
_____________________ σε ξένο λαό.

δυσάρεστες, λεγεώνες, διχασμένους, Ελλάδα, υπόδουλοι, 
ανελέητα, ρωμαϊκού, ανεξαρτησία,  δυσκολίες, Ρωμαίοι, 

αυτονομία, διαίρει και βασίλευε
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E. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα.

Στ. Σχεδίασε και χρωμάτισε.

Οι Ρωμαίες λεγεώνες 
λεηλατούσαν την ύπαιθρο.

Οι αιχμάλωτοι Έλληνες δουλεύουν 
στους ρωμαϊκούς δρόμους.

14
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•  ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ 
ΕΠΕΒΑΛΑΝ _______ ΦΟΡΟΥΣ.

•  ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΛΛΗ 
__________.

•  ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΣΚΛΗΡΑ 
___________.

•  ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΑΧΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ.

•  «____________ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ»

•  ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΒΑΡΥΤΑΤΟΥΣ __________ 
ΣΕ ΟΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ.

•  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ___________ ΣΕ ΞΕΝΟ ΛΑΟ. 
(αντίστροφα)
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