
Απαντήσεις των ασκήσεων 

Επαναληπτικές ασκήσεις γλώσσας  

Ενότητα 2.3 (Έλα στην παρέα μας) 
Όνομα:_________________________________ 

Ημερομηνία:20-3-2020 

 

1. Να κλίνεις στον Ενεστώτα (τώρα),στον Παρατατικό 

(εχθές για πολλή ώρα) και στον Αόριστο (εχθές για 

μια στιγμή) το ρήμα αρχίζω. 

       Ενεστώτας          Παρατατικός       Αόριστος 

     Εγώ αρχίζω          Εγώ άρχιζα          Εγώ άρχισα 
     Εσύ αρχίζεις         Εσύ άρχιζες         Εσύ άρχισες 

     Αυτός αρχίζει       Αυτός άρχιζε       Αυτός άρχισε 

     Εμείς αρχίζουμε    Εμείς αρχίζαμε    Εμείς αρχίσαμε     

     Εσείς αρχίζετε      Εσείς αρχίζατε    Εσείς αρχίσατε 

     Αυτοί αρχίζουν      Αυτοί άρχιζαν     Αυτοί άρχισαν 

2. Πες το και με άλλον τρόπο(με Προστακτική 

Αορίστου). 

Θα σωπάσετε παιδιά;    Σωπάστε παιδιά! 
Θα σκουπίσεις κι εδώ;  Σκούπισε κι εδώ. 

Θα πάψετε επιτέλους;  Πάψτε επιτέλους! 

Θα ρωτήσεις αυτό που θέλεις;  Ρώτησε αυτό που θέλεις. 

Θα φύγετε τώρα;          Φύγετε τώρα! 

Θα ανοίξεις αμέσως;    ‘Ανοιξε αμέσως! 

 

  

 
 

 

 



3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω εντολές. 

 

Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός 

τρέξε τρέξτε δοκίμασε δοκιμάστε 

κλείσε κλείστε δίπλωσε διπλώστε 

βάψε βάψτε καθάρισε καθαρίστε 

πάτησε πατήστε ανακάτεψε ανακατέψτε 

μαγείρεψε μαγειρέψτε χτίσε χτίστε 

σταμάτα σταματήστε τηλεφώνησε τηλεφωνήστε 

 

4. Να κλίνεις το παρακάτω ρήμα στους τρεις χρόνους: 

 

Ενεστώτας Μέλλοντας 

Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

Στιγμιαίος 

Εγώ τρέχω Εγώ θα τρέχω Εγώ θα τρέξω 

Εσύ τρέχεις Εσύ θα τρέχεις Εσύ θα τρέξεις 

Αυτός τρέχει Αυτός θα τρέχει Αυτός θα τρέξει 

Εμείς τρέχουμε Εμείς θα τρέχουμε Εμείς θα τρέξουμε 

Εσείς τρέχετε Εσείς θα τρέχετε Εσείς θα τρέξετε 

Αυτοί τρέχουν Αυτοί θα τρέχουν Αυτοί θα τρέξουν 

 

 
 



5. Μεγαλώνω τις προτάσεις. 

 

         Έφτιαξα ένα γλυκό. 

Πότε; Έφτιαξα ένα γλυκό εχθές το απόγευμα. 
Πού;  Έφτιαξα ένα γλυκό εχθές το απόγευμα,στην 

κουζίνα. 

 

        Πήγα βόλτα. 

Πότε; Πήγα βόλτα πριν δύο ημέρες. 

Πού; Πήγα βόλτα πριν δύο ημέρες στη θάλασσα.  

 

    Αγόρασα ένα βιβλίο. 

Πότε; Αγόρασα ένα βιβλίο προχθές. 

Πού; Αγόρασα ένα βιβλίο προχθές από το βιβλιοπωλείο 

της γειτονιάς μου. 

 

    Έπεσε χιόνι. 

Πότε; Πριν μία εβδομάδα έπεσε χιόνι. 

Πού; Πριν μία εβδομάδα έπεσε χιόνι πάνω στο βουνό. 

 
 

6.Συμπλήρωσε τον διάλογο με τα κατάλληλα σημεία 

στίξης.  

 

Καλημέρα! Τι κάνεις; 

Καλά είμαι, εσύ; 

Πόσο μου αρέσουν τα παγωτά!Θα ήθελες να 

αγοράσουμε από ένα; 

Ω ναι! Θαυμάσια ιδέα! 

 

 



 

7. Να γράψεις με λίγα λόγια πώς πέρασες τη χθεσινή 

σου μέρα. 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

 

 

8. Γράψε τη δική σου πρόσκληση για τα γενέθλιά σου 

προς έναν φίλο σου. 

 

 


