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10-4-2020    Επαναληπτικές ασκήσεις  

 α’τεύχος β.μ Γλώσσας(ενότητες 1,2,3,4)                                                                                                                         

…και  λίγη  γραμματική 

Στον  Ενεστώτα(τώρα),η  Ενεργητική φωνή  δείχνει 

ότι  κάποιος  κάνει κάτι  και τα  ρήματα   έχουν   

καταλήξεις  σε  -ω (ανοίγω),   -ίζω (αρχίζω), -ώνω 

(πληρώνω),  -εύω (δουλεύω) , -αίνω (πηγαίνω). 

Π.χ Πλένω τα ρούχα. 

Η  Παθητική φωνή  δείχνει  ότι  κάποιος  κάτι  

παθαίνει και τα ρήματα έχουν  καταλήξεις σε –μαι 

(είμαι) και σε –όμαι (χτενίζομαι). 

Π.χ Το  πρωί σηκώνομαι,πλένομαι,ντύνομαι   

                                     Ενεστώτας 

              Ενεργητική  φωνή      Παθητική  φωνή 

                 Εγώ  γράφω              Εγώ γράφομαι 

                 Εσύ γράφεις             Εσύ  γράφεσαι 

                 Αυτός  γράφει          Αυτός  γράφεται 

                 Εμείς  γράφουμε     Εμείς  γραφόμαστε 

                 Εσείς  γράφετε         Εσείς   γράφεστε  

                 Αυτοί γράφουν        Αυτοί γράφονται                                    
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1)Συμπλήρωσε τα κενά με τα κατάλληλα γράμ-

ματα, βάζοντας τόνους όπου χρειάζεται.(Από το 

μάθημα  Το τετράδιο  ζωγραφικής,σελ.72-76.) 

Η  μικρ_  Καιτούλα  αγαπά_  πολύ  τη  ζ_γραφική 

και εκφράζ_  τους  προβλ_ματισμούς της  μέσα  

απ΄ τα  έργα τ_ς. Δείχν_  τις  αγων_ες  και τους  

φ_βους  τ_ς  με  χρ_ματα  και  σχ_δια. Το θ_μα  

της  τελευταίας  τ_ς  ζ_γραφιάς  είν_  η  μόλυνσ_  

τ__  πλαν_τη μας. Το  γαλάζ_ο  χρ_μα  δεν το  

χρησιμοιποι_  πια  για  να  ζ_γραφ_σει   τη  

θάλα__α  και οι  άνθρωπ__  της  ζ_γραφιάς  τ_ς  

_ναι  λ_πημέν_. 

2)Συμπλήρωσε τα κενά του παρακάτω 

συλλογισμού με τις λέξεις της παρένθεσης 

(διότι,άρα,πιστεύω,αφού): 

 _______________   ότι  ο  πόλεμος  πρέπει να  

σταματήσει σε κάθε  γωνιά του πλανήτη,_______             

το μόνο που φέρνει  στους  λαούς  είναι  θλίψη,  

δυστυχία , πόνο  και  καταστροφή._____________                    

κανείς  δεν κερδίζει τίποτα  πολεμώντας,________          

η ειρήνη  είναι η μόνη  που χαρίζει  σε όλους  ζωή, 

δημιουργικότητα  κι ευτυχία. 
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3)Εξήγησε  κι  εσύ,ακολουθώντας  τα τρία  

βήματα, γιατί  πιστεύεις  ότι  πρέπει να κάνουμε 

ανακύκλωση: 

             Βήματα Γράψε σε αυτή 
τη στήλη τα 
επιχειρήματά 
σου. 

1.Μπορείς να ξεκινήσεις 
χρησιμοποιώντας  ένα ρήμα 
γνώμης: πιστεύω, νομίζω, 
θεωρώ,έχω τη γνώμη,έχω την 
άποψη. 

 

2.Γράψε ένα επιχείρημα που να 
περιέχει κάποια/κάποιες από τις 
λέξεις: 
διότι,επειδή,γιατί,καθώς,αφού. 

 

3.Ολοκλήρωσε τον συλλογισμό 
σου καταλήγοντας σε ένα 
συμπέρασμα:άρα,λοιπόν,επομέ-
νως,γι’αυτόν τον λόγο. 

 

 

4)Η παράγραφος που ακολουθεί  δεν έχει 

τελείες,τόνους και κόμματα. Γράψε την ξανά 

βάζοντας όπου χρειάζεται, κεφαλαία γράμματα 

και τα απαραίτητα σημεία στίξης.Στο τέλος, δώσε 

έναν τίτλο σε αυτό το κείμενο. 
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Τίτλος: 

η  παιδικη  χαρα  της  γειτονιας  μου  ειναι  γεματη 

παιδια  από  κάθε  γωνια  ακουγονται  γελια  και 

χαρουμενες  φωνες  τα  αγορια  είναι  συγκεντρω-

μενα  στο  μονοζυγο  τα  κοριτσια  κανουν κουνιες  

και τραμπαλα  το  δικο  μου  αγαπημενο  παιχνιδι  

παντως  ειναι  η  μεγαλη  στριφογυριστη  τσου-   

ληθρα 

 

 

 

 

 

 

5)Συνέχισε την παρακάτω παράγραφο με τέσσερις 

δικές σου προτάσεις που να ταιριάζουν και δώσε 

έναν τίτλο: 

Τίτλος: 

Ο ήχος  του  κουδουνιού  της εξώπορτας  με  

ξύπνησε, άνοιξα  τα  μάτια  μου  και τότε  άκουσα 
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τη φωνή του. Επιτέλους , ήρθε  ο  παππούς  από  

το  χωριό, ύστερα από τόσους  μήνες! 

 

 

 

 

6)Μελέτησε προσεκτικά τη γραμματική στην 

πρώτη σελίδα και κλίνε τα ρήματα πλένω και 

πλένομαι στον Ενεστώτα. 

                                   Ενεστώτας 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 
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7)Μετάφερε τα ρήματα από την Ενεργητική 

φωνή(εγώ κάνω κάτι) στην Παθητική φωνή(εγώ 

παθαίνω κάτι) και το αντίστροφο. 

Ενεργητική  φωνή Παθητική  φωνή 

Εγώ σηκώνω  
 Εγώ πληρώνομαι 
Εσύ κόβεις  
 Αυτός πιάνεται 
Εμείς γράφουμε  
 Εσείς κρύβεστε 
Αυτοί τινάζουν  

 Αυτοί μοιράζονται 
Εμείς τεντώνουμε  
 

8)Συμπλήρωσε τα ρήματα στις  παρακάτω  

προτάσεις  με -ε- ή -αι- : 

α.Το δάσος καταστρέφετ_  από εκείνους που δεν  

το  σέβοντ_  και πετούν σ΄αυτό σκουπίδια. 

β.Κρατιόμαστ_  γερά  από  τη  χειρολαβή  του  

λεωφορείου  για   να  μην  πέσουμ_  κάτω. 

γ.Ο Κώστας  μοιράζετ_  τα  παιχνίδια  του  με την 

αδελφή του. 
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δ.Εύχομ_  να  είν_  καλός ο καιρός αύριο ώστε  να 

μπορέσουμ_  να  πάμ_  για  περπάτημα.  

ε.Εγώ γυμνάζομ_  καθημερινά για να είμ_  υγιής. 

στ.Δεν επιτρέπετ_  να κάνουμ_  θόρυβο  στις  

ώρες κοινής ησυχίας. 

 

9)Βρες στο κρυπτόλεξο 4 ζευγάρια συνώνυμων 

λέξεων(που έχουν παρόμοια σημασία) και μετά 

γράψε τες μαζί, όπως στο παράδειγμα: 

Α Σ Φ Η Ι Α Β Ε Τ Κ Λ Υ Ξ Ι Κ Σ 
Α Σ Π Ρ Ο Σ Η Μ Ξ Ε Κ Ι Ν Η Μ Α 
Κ Α Ε Ε Ι Τ Τ Η Ι Ω Τ Λ Ε Ν Η Γ 
Γ Ι Ν Μ Λ Α Ι Σ Υ Χ Δ Ε Α Ρ Χ Η 

Ρ Ν Ι Ο Ε Λ Ε Υ Κ Ο Σ Λ Ε Ξ Θ Κ 
Ι Ι Κ Σ Ι Ζ Ν Χ Ο Α Σ Π Ι Τ Ι Α 
Φ Γ Α Λ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Γ Β Ο Κ 
Ο Μ Ι Ε Α Υ Μ Σ Κ Ι Γ Ε Υ Ε Μ Λ 
Σ Α Κ Ε Ξ Ο Α Ο Υ Ν Α Ζ Ρ Α Θ Ζ 
Συνώνυμες λέξεις 

ξεκίνημα αρχή 
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10)Συμβουλέψου τη γραμματική στην πρώτη 

σελίδα για να συμπληρώσεις  την ακροστοιχίδα 

των ρημάτων.Όταν τη συμπληρώσεις θα βρεις 

ποιο ρήμα σχηματίζεται κατακόρυφα(από πάνω 

προς τα κάτω,στην πρώτη στήλη). 

 

       
      
     
        
          

         
      
           
 

1.Η φίλη μου μένει τόσο κοντά σε εμένα,που εγώ 

μπορώ  και  ___________ (ρήμα,7γράμματα) με 

τα πόδια στο σπίτι της. 

2.Εσύ _____________ (ρήμα,6 γράμματα) το 

πρόβλημα των Μαθηματικών.(Η λέξη λύση 

βγαίνει από αυτό το ρήμα). 
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3.Εγώ έχω πολλή χαρά όταν κάνω μία καλή 

πράξη,δηλαδή  _______ (ρήμα,5 γράμματα) 

χαρούμενος. 

(παρακάτω η συνέχεια της  άσκησης  7) 

4.Όταν φοράς τα ρούχα σου,με άλλα 

λόγια,___________ (ρήμα,8 γράμματα). 

5.Η αδελφή μου λέγεται Ελένη, ή αλλιώς 

______________ (ρήμα,10 γράμματα) Ελένη. 

6.Εγώ με τον αδελφό μου ____________ (ρήμα,9 

γράμματα) τόσο πολύ,σαν δύο σταγόνες 

νερό(είμαστε όμοιοι). 

7.__________ (ρήμα,6 γράμματα) αυτόν τον ήχο; 

ρώτησε η μητέρα τα παιδιά της την ώρα που 

έπαιζαν ένα παιχνίδι μουσικής. 

8.Όταν τα παιδιά _____________(ρήμα,11 

γράμματα,αντίστροφα=γράφουμε το ρήμα από το 

τέλος προς την αρχή) από τη μελέτη,πρέπει να 

ξεκουράζονται. 

 

 

 

 


