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ΓΛΩΣΣΑ 

 

1. Βρίσκω τα ουσιαστικά και τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και τα 

γράφω  στην ανάλογη στήλη του πίνακα που ακολουθεί.  

  

 Η βροχή ποτίζει τα δεντράκια.  

 Χάλασε ο υπολογιστής μου.  

 Τρομάζω όταν γαβγίζει ο σκύλος. 

 

2. Υπογραμμίζω τα υποκείμενα και κυκλώνω  τα αντικείμενα.  

 

Ο Θάνος ξεσκόνισε τη βιβλιοθήκη του.   

Η Μαρία μάζεψε τις κουβέρτες της.   

Σκούπισε την αυλή ο μπαμπάς.  

Η μαμά καθάρισε την κουζίνα.  

3. Γράψε τις φράσεις βάζοντας τη δεύτερη  λέξη  στη γενική πτώση στον 

αριθμό που βρίσκεται:  

 

το  χρώμα - το σπίτι:_____________________________________________   

η συλλογή - ο παππούς:_________________________________________  

 τα τετράδια - τα παιδιά:_________________________________________  

τα  παράθυρα - τα σπίτια________________________________________  

4. Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων με -μαι και -ε στις παρακάτω 

προτάσεις.  

 

• Εγώ πλένομ..........και χτενίζομ.........πριν φύγω για το σχολείο.  

• Εμείς γράφουμ..........και διαβάζουμ.........στο γραφείο μας.  

• Εμείς σκουπίζουμ……….και καθαρίζουμ……το δωμάτιό μας.  

• Το καλοκαίρι δροσίζομ……....με κρύο νερό.  

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ 
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5. Γράψε τις φράσεις βάζοντας τη δεύτερη  λέξη  στη γενική πτώση, στον 

αριθμό που βρίσκεται:  

το  χρώμα - το σπίτι:_____________________________________________  

η συλλογή - ο παππούς:_________________________________________   

τα τετράδια - τα παιδιά:__________________________________________  

τα  παράθυρα - τα σπίτια_________________________________________  

6. Ξεχωρίζω τις παρακάτω λέξεις και τις γράφω στις στήλες που 

ταιριάζουν. ( πεύκο, ψηλός, γεράκι, όμορφη, γειτονιά, δρόμος, 

πολύχρωμο, πελώριος)  

  

Ουσιαστικά  Επίθετα  

    

    

    

    

  

7. Να γράψεις μπροστά από κάθε λέξη το άρθρο που ταιριάζει (της, τις, τον, των). 

  

 

8. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας το αόριστο άρθρο 

     (ένας, μία, ένα, έναν).  

 

Α) ............ αεροπλάνο πετά στον ουρανό.   

Β) Είδα ............ κηπουρό να ποτίζει τον κήπο του.   

Γ) Ο δάσκαλος είπε σε ........ μαθήτρια να σβήσει τον πίνακα.   

Δ) .......... μαϊμού έτρωγε μπανάνες .  

Ε)  .........  δελφίνι ακολουθούσε .........  καράβι που ταξίδευε στη θάλασσα. 

...... μέλισσας ...... ποιητή ....... αδελφών 

   

....... φίλες ........ δρόμων .......  πόρτας 

....... δώρων ......... αρκούδες ........ γυναίκες 

........ βιβλιοπώλη ......... κήπων ........  δωματίων 

......... σχολείων ........ χώρας ........ ξένο 

......... παιδίατρο ........ οικογένειας ........ άντρα 
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9. Να διαβάσεις προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και να ξεχωρίσεις τις 

παρομοιώσεις από τις χρονικές προτάσεις (=όταν) βάζοντας Π ή Χ στην 

παρένθεση.  

  

Σαν ήρθε ο Μάριος, έφυγε η Κατερίνα. (     )  

Σηκώθηκε σαν ξημέρωσε να δει τον πρωινό ήλιο. (    )  

Το μωρό κοιμάται σαν πουλάκι.(    )  

Η Μαρία κοκκίνισε σαν παντζάρι (    )  

 

10. Να γράψεις επίθετα που μπορούν να συνοδεύσουν τη λέξη σπίτι.  

                                                                                                                                                                                                   

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

                                                                                                                                                   

                                                                                          

 

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

                                                                                         

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

 

 

11. Βάλε τα παρακάτω ρήματα συναισθημάτων ανάλογα με τη συλλαβή στην 

οποία τονίζονται στην κατάλληλη στήλη.   

λυπάμαι, χαίρομαι, χαμογελώ, συμπαθώ, διασκεδάζω, ντρέπομαι, 

θλίβομαι αντιπαθώ, ανησυχώ, τρομάζω 

Τονίζονται στη 

λήγουσα  

Τονίζονται στην 

παραλήγουσα  

Τονίζονται στην 

προπαραλήγουσα  
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12. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας το ξε- ή το α- (αν-): 

    

δυνατός  _____________  διψώ  ____________ κουφαίνω   ____________  

βιδώνω  _____________ άξιος  ______________  ίσος  ____________ 

ικανός  _____________  όμοιος  ______________  

13. Να σχηματίσετε τον αόριστο και τον παρατατικό των παρακάτω ρημάτων.  

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ  

   __________________          __________________  

   __________________          __________________  

   __________________          __________________  

   __________________          __________________  

   __________________          __________________  

   __________________          __________________  

   __________________          __________________  

   __________________          ___________________ 

  

διαλέγω  

παρακαλώ  

συμπληρώνω  

λύνω  

δουλεύω 

ξαπλώνω  

δίνω  

παίρνω  

 

14. Να γράψεις τη μετοχή της ενεργητικής φωνής των παρακάτω ρημάτων.  

 

15. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων αντικαθιστώντας τη φράση της παρένθεσης 

με την κατάλληλη μετοχή ενεργητικής φωνής. 

 

 Έχασε όλο το χρόνο (με σβησίματα) σβήνοντας. 

  

 Πήγε ταξίδι (με οδήγηση) ___________________ το καινούριο αυτοκίνητο 

 Έκανε πως έπαιζε μουσική (με χτυπήματα) ___________________ τα χέρια του.  

 Βράχηκε (γιατί πότιζε) ________________ τα λουλούδια.  

 Πήγε ταξίδι (με οδήγηση) ___________________ το καινούριο αυτοκίνητο.  

 Η Μαρία έπεσε στο κρεβάτι (με κλάματα) ____________________ .  

 Τρεφόμαστε υγιεινά,  _____________________  (τρώω)  φρούτα και λαχανικά.  

 βρίσκω  βρίσκοντας               ξαπλώνω   ________________  

 κοιτάζω _______________       μαζεύω    ________________  

 τοποθετώ _______________      χτίζω     ________________  

 χτυπώ χτυπώντας                      περνώ    ________________  

 τελειώνω _______________       στρώνω    ________________  

 βάφω _______________             φορώ     ________________  

 περπατώ  _______________       πατώ     ________________  
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16. Να σχηματίσεις  τους χρόνους των  παρακάτω ρημάτων: 
   

 
17. Ξαναγράφω τις προτάσεις αλλάζοντας τα υπογραμμισμένα ρήματα από τον 

Ενεστώτα στον Αόριστο:  

 Ο άνεμος φυσά πολύ δυνατά και ξεριζώνει τα δέντρα.  

  __________________________________________________________________ 

 Ο καιρός συνεχίζει να είναι καλός και έτσι τα πλοία αρχίζουν να 

ταξιδεύουν.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Τα δέντρα ανθίζουν και φέρνουν νωρίς την άνοιξη.  

 ___________________________________________________________________  

 

18. Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά: 

 
 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

χτυπώ     

τρέχω     

παίζω     

δένω     

γράφω     

Ενικός Αριθμός 

Ονομ. ο δήμαρχος η άσκηση το τραπέζι 

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ. ----  ------  ----  

Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομ. οι  οι  τα  

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ. ------  ------  ----  
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19. Συμπληρώνω τα κενά με το πολύ ή πολλή. 
  

 Σηκώθηκε ___________ σκόνη, γιατί ο αέρας ήταν ____________ δυνατός.  

 Βαρέθηκα ____________, γιατί περιμένω _____________ ώρα.  

 Μη βάλεις ___________ ζάχαρη στον καφέ μου.  

 Να βάλεις ___________ λίγη ζάχαρη στον καφέ μου.  

 Η Κορνηλία είναι ____________ ευγενική και _________ γλυκός   άνθρωπος.  

 Πρέπει να σταματήσεις την ___________ δουλειά, γιατί κουράζεσαι _________. 

 

20. Μεγαλώνω τις προτάσεις χρησιμοποιώντας ένα επίθετο που ταιριάζει.  

  

 Τρομάξαμε από ένα θόρυβο.  Τρομάξαμε από ένα δυνατό θόρυβο.  

 Κάθισα σε μια πολυθρόνα.   ____________________________________________  

  Αγόρασε μια τσάντα.     ________________________________________________  

 Έκοψε ένα τριαντάφυλλο.  _____________________________________________  

 Φορούσε μια αλυσίδα.   ________________________________________________ 

  

21. Μετατρέπω τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και τον πλάγιο σε ευθύ: 

«Είναι ώρα για ύπνο» φώναξε ο πατέρας.  

 

________________________________________________________________________

«Τι ώρα θα γυρίσεις το βράδυ;» ρώτησε ο πατέρας την Άννα.  

________________________________________________________________________ 

Ο Δήμος είπε ότι θα μείνει στο σπίτι γιατί είναι κουρασμένος.  

 

________________________________________________________________________

Ο δάσκαλος ρώτησε αν διαβάσαμε ιστορία.  

________________________________________________________________________ 
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22. Γράφω μονολεκτικά και περιφραστικά τον υπερθετικό βαθμό. 

Θετικός  Υπερθετικός  

α. ο σύντομος δρόμος  ο πιο σύντομος δρόμος          ή ο συντομότερος δρόμος  

β. το μικρό μέγεθος  __________________________     ή ___________________________  

γ. η εύκολη λύση  __________________________     ή ___________________________  

δ. ο νέος άνδρας  __________________________     ή ___________________________  

ε. οι καλές μαθήτριες  __________________________     ή ___________________________  

στ τα ζωηρά παιδιά  __________________________     ή ___________________________  

 

23. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με τον κατάλληλο τύπο του 
οριστικού άρθρου. 

 

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγαμε στο χωριό. Ξεκινήσαμε νωρίς 

...... πρωί για ν' απολαύσουμε  ......... διαδρομή. Ο καιρός ήταν πολύ καλός. 

Όταν φτάσαμε, μας υποδέχτηκε ....... γιαγιά, ......... οποία περνάει ......... 

καιρό της φροντίζοντας κότες, γάτες αλλά και ....... λαχανικά  ....... κήπου. 

........παππούς ασχολείται συνεχώς με  ……  χωράφια του, ενώ  …… 

απογεύματα παίζει με ........ συγχωριανούς του χαρτιά στο καφενείο. 

 

24. Να γράψεις τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό. 

 

 α) Ταΐζω τη γάτα. 

    Ταΐζουμε τις γάτες. 

 

β) Τα παιδιά δε διαβάζουν, αλλά παίζουν. 
________________________________________________________ 

 
γ) Τα ψάρια που αγόρασαν δεν είναι φρέσκα. 
________________________________________________________ 

 
δ)Η γραμμή του τηλεφώνου είναι κομμένη. 

________________________________________________________ 
 
ε)Οι γείτονες είναι ενοχλητικοί. 

 
________________________________________________________ 
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25. Να βάλεις κεφαλαίο όπου χρειάζεται : 

  

Τη δευτέρα τα παιδιά μίλησαν για τις διακοπές του  καλοκαιριού. Η 

μαρία είπε πως θα πάει διακοπές στην ελλάδα. Ο σάκης είπε πως θα 

πάει στο χωριό της γιαγιάς του, στην ελβετία και θα φάει ελβετικές 

σοκολάτες. Ο μιχάλης είπε πως τον αύγουστο θα πάει με τους φίλους 

του στη Μυτιλήνη.  

  -Εγώ θα περάσω τις διακοπές μου στην οδό αίγινας στη  λευκωσία, 

είπε γελώντας ο ιωάννης!  

  -Καλές διακοπές! ευχήθηκε  η δασκάλα 

26. Να συμπληρώσεις τα κενά του διαλόγου βάζοντας τα ρήματα των 

παρενθέσεων στον κατάλληλο χρόνο του μέλλοντα και στο σωστό 
πρόσωπο.   

- Μαρία, αύριο θα πάω (πηγαίνω) σινεμά με τον αδερφό μου. Θέλεις να 
έρθει κι εσύ;  

- Ναι, θέλω. Ποια ταινία _____________________ (βλέπω);  

-  __________________ (βλέπω) τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».  

- Ωραία! Τι ώρα ____________________ (ξεκινώ) εσείς;  

- Εμείς ___________________ (ξεκινώ) λίγο πιο νωρίς. _______________ 
(περνώ) από το σπίτι του Δημήτρη για να του αφήσω ένα βιβλίο. ____ του 

_______________ (προτείνω) αν θέλει να έρθει κι αυτός μαζί μας. Εμείς 
___________________ (δίνω) ραντεβού έξω από το σινεμά στις 8.00 μ.μ.   

   

27. Να γράψεις πώς λέγονται οι κάτοικοι αυτοί που κατάγονται από τις 

παρακάτω πόλεις, περιοχές ή χώρες και τα αντίστοιχα επίθετα όπως στα 

παραδείγματα.   

 Πόλεις-Χώρες   Κάτοικοι      Επίθετα  

Θράκη    Θρακιώτης     θρακιώτικο  

Ήπειρος    ………………….     ………………………….  

Σύρος     Συριανός      συριανό  

Καλαμάτα    …………………..     …………………………..  

Καστοριά    …………………..     …………………………..  

Ρόδος     Ροδίτης      ροδίτικο  

Κεφαλονιά    ……………………     …………………………….  

Αθήνα     Αθηναίος      αθηναϊκό  

Σέρρες    ……………………     …………………………….  

Γαλλία    Γάλλος      γαλλικό  

Αγγλία    ……………………     …………………………….  

Γερμανία    ……………………     …………………………….  
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28. Να βρεις τα ουσιαστικά του παρακάτω κειμένου και να τα γράψεις στη 

σωστή στήλη. 

 

Το σχολείο μου είναι αρκετά μεγάλο. Έχει τρεις ορόφους και δέκα αίθουσες. Τα 
γραφεία των δασκάλων βρίσκονται στο ισόγειο. Η τάξη μου είναι μικρή αλλά 
φωτεινή. Τα θρανία και ο πίνακας είναι πράσινα, ενώ στον τοίχο έχουμε 
κρεμάσει τις ζωγραφιές που φτιάξαμε με το δάσκαλό μας. Αν κοιτάξει κανείς 
από το παράθυρο, θα δει την αυλή. Εκεί μαζεύονται τα παιδιά την ώρα του 
διαλείμματος και παίζουν, τρέχουν ή κάθονται στα παγκάκια. 
 

Αρσενικά Θηλυκά Ουδέτερα 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

29. Σχηματίζω προτάσεις όπως στο παράδειγμα.  

 (πολυκατοικία – ψηλή – μονοκατοικία)  

Η πολυκατοικία είναι ψηλότερη (ή πιο ψηλή) από τη μονοκατοικία.  

 (εγγονός – νέος – παππούς)  

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

 (αεροπλάνο – ταχύ – τρένο)  

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

 (ωκεανός – βαθύς – λίμνη)  

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

30. Να βάλεις διπλή τελεία και εισαγωγικά στις παρακάτω προτάσεις. 

   Μια παροιμία λέει  Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. 

   Η δασκάλα ρώτησε  Ποιος θα μας πει μάθημα; 

   Το καλό το πράγμα αργεί να γίνει  λέει μια παροιμία. 

   Ο Χριστός έλεγε  Αγαπάτε αλλήλους.   

   Η μητέρα μου είπε  Τώρα που θα λείπω να προσέχεις εσύ τα παιδιά. 

 



10 

 

31. Γράψε τα επίθετα που μπορούν να συνοδεύουν τη λέξη ψωμί. 
 

   νόστιμο     ψωμί     ……………………ψωμί       ……………………ψωμί 

          …………… ψωμί     ……………………ψωμί       ……………………ψωμί   

32. Γράφω με λέξεις τα παρακάτω αριθμητικά:   

ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 

8  1ος  

9  5ος  

10  6ος  

90  9ος  

400  12ος  

1000  20ος  

 

33. Να συμπληρώσεις τα κενά βάζοντας τους αριθμούς των παρενθέσεων στο 
σωστό τύπο των αριθμητικών επιθέτων. 

     

Θέλω να μου δανείσεις (5) …………. ευρώ και θα σου τα επιστρέψω σε 

(3) …………… μέρες. 

Στο συρτάρι μου έχω (24) …………………………………….. αυτοκόλλητα. 

Ο πατέρας μου είναι (3) …………………………….. στη σειρά για το ταμείο. 

Η εκκλησία είναι το (6) ………………………… κτίριο που θα συναντήσεις 

πηγαίνοντας για το σχολείο. 

Αγόρασα (6) ………………….. τετράδια, (4) ……………………. μολύβια από 

το βιβλιοπωλείο. 

Είναι το (7) ……………… διαγώνισμα Ιστορίας και το (9)……………. 

διαγώνισμα Μαθηματικών που γράφουμε φέτος. 

 

 

34. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τα επίθετα 
της παρένθεσης στο κατάλληλο γένος, αριθμό και την κατάλληλη 

πτώση.   
 

(ωραίος επιπόλαιος, σπουδαίος, κεφαλαίος, γενναίος, ωραίος, τελευταίος, ακέραιος) 

 

    Όταν γράφουμε με …………….……… γράμματα, δε βάζουμε τόνους.       

   Η δασκάλα θαύμαζε τις ………….……..ζωγραφιές των παιδιών της τάξης. 

    Οι …………………….μαθητές κάνουν κάτι γρήγορα και ύστερα σκέφτονται, αν 

αυτό που έκαναν ήταν σωστό.                                                                        
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    Η Μαρία διαβάζει σε ένα βιβλίο τις πιο ………………… ανακαλύψεις του 

ανθρώπου, ως σήμερα.                             

    Το λεωφορείο ξεκίνησε μόλις ανέβηκε και ο …………………….. επιβάτης. 

   Αγόρασε τα πιο ………………… λουλούδια που βρήκε στο μεγαλύτερο 

ανθοπωλείο της πόλης.                                                                                      

    Οι …………………… Έλληνες στρατιώτες, έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα 

κι έγραψαν το έπος του 1940.                                                                

    Οι πρώτοι αριθμοί που μαθαίνει ένας μαθητής στο σχολείο, είναι οι 

………………….. αριθμοί.                

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

35. Κάνε τις παρακάτω προσθέσεις με το κοφτερό σου μυαλό.  

  

500 + 300 = __________  

150 + 150 = __________  

400 + 300 = __________  

200 + 200 + 300 = ________  

200 + 200 + 100 = ________ 

  

150 + 250  = __________  

400 + 150 = ___________  

500 + 200 + 300 = __________  

100 + 500 + 100 = __________  

150 + 150 + 300 = __________ 

 

 

36. Κάθε πολλαπλασιασμός δημιουργεί και δύο διαιρέσεις…  

 3 Χ 6 = 18   18 : 6 = 3  18 :3 = 6  

 

   3 Χ 8 =___________________________________________________ 

            6 Χ 9 =___________________________________________________ 

            5 Χ 9  =  __________________________________________________ 
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37. Να κάνεις τις παρακάτω προσθέσεις και αφαιρέσεις κάθετα. 

   

2.742 + 1.352  2.338 + 412 + 1.219  3.598 - 265  1.605 - 758  

        

 

 

38. Η Αθηνά είχε στον κουμπαρά της 263 ευρώ. Έδωσε τα 118 για να αγοράσει 

ένα ποδήλατο. Πόσα χρήματα της έμειναν;   

 

Λύση  

 

 

 

 

 

  

Απάντηση :___________________________________________________________ 

 

39. Κάνω τις αφαιρέσεις με το νου:  

 

40. Ποιοι αριθμοί είναι;  

(5Χ100)+(2Χ10)+ 8 = ………………………………………………..  

(8Χ100)+(6Χ20) + 3 = ……………………………………………….  

(5Χ100)+(6Χ6) =  ……………………………………………………..  

(9Χ11)+ (2Χ5)=    ……………………………………………........... 

(3Χ100)+(5Χ6) =  ……………………………………………………..  

 

 

 

 

 

650-300=  

  

 800-400=   370-200=   540-100=   700-500=  
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41. Δες πρώτα το παράδειγμα κι ύστερα πολλαπλασίασε οριζόντια:  
  

 α. 17 Χ 3 = (10 + 7) Χ 3 = (10 Χ 3) + ( 7 Χ3) = 30 + 21 = 51 

 

 β. 16 Χ 5 = ……………………………………………………………………………………. 

 γ. 24 Χ 6 = …………………………….……………………………………………………… 

 δ. 18 Χ 6 = ……………………………………………………………………………………. 

 ε. 27 Χ 4 = …………………………………………………………………………………….  

42. Κάνε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις:  

        

12 Χ 3 = ………     50 Χ 3 = ………     21 : 7 = ……….    90 : 9 = ……….  

        

15 Χ 4 = ………    100 Χ 4 = ………    45 : 9 = ……….    35 : 7 = ……….  

        

20 Χ 5 = ………    200 Χ 5 = ………    72 : 8 = ……….    55 : 5 = ……….  

        

14 Χ 5 = ………     50 Χ 10 = ………    44 : 4 = ……….    56 : 7 = ……….  

        

18 Χ 3 = ………      30 Χ 3 = ………    48 : 6 = ……….    100 : 10 = ……….  

 

43. Συμπληρώνω τις ισότητες: 

32 : 5    32= (5 Χ 6) + 2  

49 : 9    49 = (….…Χ…..…) + ……….  

65 : 8    65 = (….…Χ…..…) + ……….  

59 : 9    59 = (….…Χ…..…) + ……….  

77 : 8    77 = (….…Χ…..…) + ……….  

47 : 4    47 = (….…Χ…..…) + ……….  

93 : 9    93 = (….…Χ…..…) + ……….  

60 : 8    60 = (….…Χ…..…) + ……….  
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44. Η κυρία Φανή βγήκε στην αγορά για να ψωνίσει, έχοντας στο πορτοφόλι 
της 460 €. Αγόρασε ένα φόρεμα με 219€ και ένα ζευγάρι παπούτσια με 85 
€.  

α) Πόσα χρήματα πλήρωσε συνολικά η κυρία Φανή;  

    β) Πόσα χρήματα της περίσσεψαν;  

 

Λύση  

 

 

 

 

 

  

       Απάντηση :___________________________________________________________ 

 

45.  Ένα ζαχαροπλάστης έφτιαξε 47 πάστες και θέλει να τις βάλει σε    9 ίδια 

κουτιά. Πόσες πάστες πρέπει να βάλει σε κάθε κουτί και πόσες   πάστες θα 

του περισσέψουν; 

                                       Λύση  

 

 

 

 

 

 

      Απάντηση :___________________________________________________________ 

 

 

46. Λύνω τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς κάθετα. 

        45 x 26 =                        64 x 37 =                        348 x 9 =  
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47. Μετατρέπω τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα: 

 π.χ. 

13,9 = -------            0,4 = --------,           73,2 = ---------,         0,41=-------- 

               

   5,9 = ---------,    14,12 = --------,        0,654 = ---------,       0,002 = --------- 

 

48. Βάζω τους δεκαδικούς αριθμούς από το μεγαλύτερο στο μικρότερο: 

              0,18     6,80     0,06    6,01    1,8      0,6   0,65    6,1 

_____________________________________________________________ 

 

49. Διαιρώ δια 10 ή δια 100: 

56: 10=                       345:100=                                            1.456:10= 

76:100=                      123:10=                                                  34:10= 

235:10=                     1.034:100=                                             565:100= 

675:100=                      45:10=                                                  283:10= 

50. Κάνε τις παρακάτω πράξεις των δεκαδικών αριθμών κάθετα: 

2,5+3,5=                                16,5+4,5=                                  8,5- 3,5=          

 

 

 

10 – 6,5=                              23,5- 9,5=                              15,87 – 8,5 =   

 

 

 

 

 

 

 

139 

10 
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51. Να μετατρέψεις τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα: 

 

0,12=               0,5=                     1,4=                      23,7= 

0,09=               0,46=                   6,08=                    23,65= 

0,004=             0,032=                 0,345=                  6,019= 

 

52. Συμπληρώνω τον πίνακα: 

Δεκαδικοί 

αριθμοί 

Εκατοντάδες Δεκάδες Μονάδες δέκατα εκατοστά χιλιοστά 

0,78       

0,671       

22,83       

527,35       

84,231       

2,045       

 

53. Συγκρίνω τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιώντας τα σύμβολα <,>,=: 

 

0,56 ……….0,65                 0,08 ………. 0,9            43,3 ……… 43,03 

0,13 …….. 0,15                  0,77 ………0,077          3,2 ………. 4,1 

22,04 …….22,004              0,1 ……0,01                212,1 …….. 221,1 
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54. Λύνω το παρακάτω πρόβλημα:  

Η μητέρα της Άννας αγόρασε μπαρμπούνια, που έκαναν 18,75 € και μαρίδες 

που έκαναν 8,50 €. Πλήρωσε με δύο χαρτονομίσματα, ένα των 20 € και ένα των 

10 €. Πόσα ρέστα θα πάρει;  

 

Λύση  

 

 

 

 

  

       Απάντηση :___________________________________________________________ 

 

55.  Μετατρέπω τα παρακάτω δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς: 

 

56.  Γράφω τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό: 

 

 

57. Πόσα γραμμάρια είναι:  

 1 κιλό =  3 τέταρτα του κιλού =  

 3 κιλά =  2,5 κιλά =  

 6 κιλά =  2 κιλά 500 γραμμ. =  

 μισό κιλό =  5 κιλά 5 γραμμ. = 

    

58. Λύνω το παρακάτω πρόβλημα:  

 

Ο Νεκτάριος ζυγίζει 36,5 κιλά. Ο Μάρκος είναι 2,3 κιλά 

βαρύτερος.  

α) Πόσα κιλά ζυγίζει ο Μάρκος;  

β) Αν ανέβουν και οι δύο φίλοι μαζί στη ζυγαριά, ποια θα είναι η ένδειξή 

της; 

  

                                    Λύση  

 

 

 

 

      Απάντηση :___________________________________________________________ 
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59. Λύνω οριζόντια τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις.  

6 x 10 = …                                  100 x 5 = …                          60 : 30 = …  

18 : 6 = …                                   8 x 1.000 =…                       6.000 : 100 = …  

54 : 9 = …                                   35 : 7 = …                             78 x 100 = …  

15 x 2 =…                                  48 : 6 = …                             50 x 20 = … 

 

60. Συμπληρώνω τα κενά, όπως στο παράδειγμα.  

 

74 = (8 x 9) + 2  47 = (5 x ____) + ____    34 = (4 x ____) + ___  

26 = (____ x 3) + ____  85 = (____ x 8) + ____   72 = (7 x ____) + ___  

21 = (____ x 2)  + ____  39 = (____ x 10) + ____   60 = (9 x ____) + ___  

 

 


