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    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Άνθρωποι και μηχανές 

 

1. Κλίνω το ρήμα διαλέγω σε όλους τους χρόνους. 
 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Εξακολ. Μελ. Συνοπ. Μελ. 

     

     

     

     

     

     

 

2. Κάνω χρονική αντικατάσταση τα παρακάτω ρήματα. 
 

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μελ. 

   

   

   

   

   

   

Ενεστώτας αγαπάμε αρχίζεις μαζεύουν ρίχνει 

Παρατατικός     

Αόριστος     

Εξακ. Μέλλοντας     

Στιγμ. Μέλλοντας     

Παρακείμενος     

Υπερσυντέλικος     

Συντ. Μέλλοντας     

ONOMA:________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:___________ 
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ηλιοφάνεια, ηλιοτρόπιο, ηλιαχτίδα, ηλιέλαιο, ήλιος, ηλιόσπορος, ηλιακός 

3. Γράφω ξανά τις προτάσεις αλλάζοντας τις υπογραμμισμένες φράσεις με το κατάλληλο 

επίθετο. 
 

Το τραπεζομάντιλο είναι από ύφασμα. 

Το τραπεζομάντιλο είναι υφασμάτινο. 
 

Η τούρτα είναι σε σχήμα τριγώνου.  

___________________________________________ 

Το τραπέζι είναι από ξύλο.  

___________________________________________ 

Η πόρτα είναι από αλουμίνιο. 

___________________________________________ 

Το φόρεμα είναι από βαμβάκι. 

___________________________________________ 

Τα κουτιά είναι από πηλό. 

___________________________________________ 

 

4. Ξεχωρίζω τα άρθρα από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. 

Αυτή την απάντηση τη βρήκα εύκολα.                [  άρθρο      -   αντωνυμία] 

Τον ρώτησα γιατί χτύπησε το παιδί.  [ ____________- ____________] 

Της έδειξα τον δρόμο.             [ ____________- ____________] 

Τους είπα να ακούνε τη δασκάλα τους. [ ____________- ____________] 

Αγόρασε το ποδήλατο που του άρεσε. [ ____________- ____________] 

 

5. Βάζω τις παρακάτω λέξεις σε αλφαβητική σειρά. 

  

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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6. Γράφω μια ομώνυμη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις. 

πάλη   ___________      λείπει ___________     

κλίση  ___________      μίλα ___________     

κριτικός  ___________      σήκω ___________     

νοίκι  ___________      πια ___________     
 

7. Σχηματίζω τις μετοχές της ενεργητικής φωνής των παρακάτω ρημάτων. 
  
 

 κρατώ → _________   διψώ  → _________ 

 δίνω → _________   βιδώνω → _________ 

 αντιδρώ → _________   αγαπώ → _________ 

 παίζω → _________   φωνάζω → _________

 

8. Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη μετοχή. 
 

Πέρασε όλο το απόγευμα (ακούω) ________________ μουσική 

Βράχηκε (ποτίζω) ________________ τον κήπο. 

Ο μπαμπάς μου πνίγηκε (πίνω) _________________ τον καφέ του. 

Πήγε ταξίδι (οδηγώ) ___________________ με το αυτοκίνητο. 

(περνώ) ___________________ έξω από το μαγαζί, θυμήθηκε ότι κάτι ήθελε 

να αγοράσει. 
 

Η αδερφή μου ήρθε (κλαίω) ____________________ στο σπίτι. 

 

9. Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων βάζοντας τα ρήματα στο σωστό πρόσωπο 

της προστακτικής αορίστου. 
 

Διάβασέ (διαβάζω) περισσότερο την ορθογραφία σου . 

______________ (πηγαίνω) σπίτι και ______________ (χτυπώ) την πόρτα. 

________________ (ακούω) με και μην κάνεις του κεφαλιού σου. 

________________ (μένω) εκεί που είσαι. Έρχομαι αμέσως.  

________________ (δίνω) μου, σε παρακαλώ, λίγο προσοχή. 

________________ (βλέπω) ξανά το γραπτό σας και________________ 

(διορθώνω) τυχόν λάθη.   
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