
 
  



« Παραδοσιακά παιχνίδια» :___________________________  

ήκεξα ζπκεζήθακε ηνπο  ηξόπνπο πνπ δίλνπκε νδεγίεο.  

Α. κε νξηζηηθή ελεζηώηα ( ζπλήζωο ζην α΄ εληθό ή α΄ πιεζπληηθό)  

Β. κε ππνηαθηηθή ( ζπλήζωο ανξίζηνπ)  ζην β΄εληθό ή β΄πιεζπληηθό 

Γ. κε πξνζηαθηηθή ( ζπλήζωο ανξίζηνπ)  

 

Επίζεο ζπκεζήθακε ηηο εγθιίζεηο: 

 ΟΡΙΣΙΚΗ: εθθξάδνπκε θάηη ην πξαγκαηηθό , θάηη πνπ είλαη βέβαην.                                      

Δθθξάδεηαη ζε όινπο ηνπο ρξόλνπο θαη όια ηα πξόζωπα. Η άξλεζε είλαη δε(λ). 

 ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ: εθθξάδνπκε θάηη πνπ πξέπεη ή πνπ ζέινπκε λα γίλεη.                                 

Δθθξάδεηαη ζηνλ ελεζηώηα, ζηνλ αόξηζην θαη ζηνλ παξαθείκελν από όια ηα πξόζωπα. Η 

άξλεζε είλαη κε(λ). 

 ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ: εθθξάδνπκε δηαηαγή, επηζπκία ,επρή.                                                   

Δθθξάδεηαη ζηνλ ελεζηώηα θαη ηνλ αόξηζην κόλν από ην β΄ εληθό θαη β΄ πιεζπληηθό. Η άξλεζε 

είλαη κε(λ). 

Μεηαθηλνύκε ην πηόλη ηόζεο ζέζεηο όζεο δείρλεη ην δάξη. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Πεηάω ηελ κπάια κε δύλακε θαη πξνζπαζώ λα «ρηππήζω» θάπνηνλ παίθηε. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

πκβνπιεύνκαη ηελ νκάδα κνπ θαη απαληώ ζηελ εξώηεζε. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 



Στις εγκλίσεις συγκαταλέγονται επίσης το 

και οι (ενεργητική και παθητική) . 

 ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΟ: είλαη ν ηύπνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηνπο πεξηθξαζηηθνύο ρξόλνπο                                                                

(παξαθείκελνο, ππεξζπληέιηθνο , ζπληειεζκέλνο κέιινληαο) Σν βξίζθω από ηνλ Παξαθείκελν 

βγάδνληαο ην έρω . (  βξέρω → έρω βξέμεη → βξέμεη) 

Π.ρ. έρω θνηκεζεί → απαξέκθαην : θνηκεζεί     ,   έρεηε λπζηάμεη → απαξέκθαην: λπζηάμεη  

 ΜΕΣΟΥΗ: ν ηύπνο πνπ πξνέξρεηαη από ην ζέκα ηνπ ξήκαηνο κε ηελ θαηάιεμε –νληαο ή –

ώληαο   θαη   –κέλνο –ε-ν  

Π.ρ. ηξέρω → ηξέρ + νληαο = ηξέρνληαο   ,  θνπξάζηεθα → θνπξάζ + κέλνο = θνπξαζκέλνο  

Να κάνεις εγκλιτική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα. 

ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ ΜΕΣΟΦΗ 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _                  απαξέκθαην ηνπ αλνίγω  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      απαξέκθαην ηνπ παξαηεξώ 

_ _ _ _ _ _ _                  απαξέκθαην ηνπ αληέρω 

_ _ _ _ _                        απαξέκθαην ηνπ ξίρλω 

_ _ _ _ _                        απαξέκθαην ηνπ έξρνκαη 

_ _ _ _                           απαξέκθαην ηνπ κπαίλω 

_ _ _ _ _                        απαξέκθαην ηνπ θαίλνκαη  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _         απαξέκθαην ηνπ απειπίδνκαη  

_ _ _ _ _ _ _                  απαξέκθαην ηνπ ηεξώ  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _         απαξέκθαην ηνπ νλεηξεύνκαη  
 



ENOTHTA 11                «Συεεαβισμός» Όνομα:_________________________  

ΟΡΘΟΓΡΑΥΙΑ:  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

μένω έμεινα δέρνω έδειρα σέρνω έσυρα 

λέω είπα βλέπω είδα πλένω έπλυνα 

στέλνω έστειλα σπέρνω έσπειρα φεύγω έφυγα 

    μηνύω μήνυσα 

    μεθώ μέθυσα 

 

 Να συλλαβίσεις τις παρακάτω λέξεις.  

προζπαζώ  ιεειαζία   

θαηαργώ  δοιηοθζορά  

ασιή  δηαζηρέβιωζε   

περηζζόηερο  θσθιώλας   

καιιηά   ζθοσγγάρη  

εθζηραηεία   αζθσθηηώ  

 

Να γράψεις την υποτακτική και προστακτική αορίστου των παρακάτω 

ρημάτων. 

θέρλω   αλάβω    

παύω   ράβω    

δέρλω   ζέρλω    

βιέπω   θεύγω   

ιέω   πιέλω   

κέλω   κεζώ   

 

 



Να δώσεις τις παρακάτω οδηγίες με τους 2 τρόπους  που λείπουν. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

Να βρεις τις παθητικές μετοχές και τα απαρέμφατα των παρακάτω ρημάτων.  

ιούδοκαη   θαρθώλοκαη   

γειηέκαη   θορηώλοκαη   

αδηθούκαη   ζβήλοκαη    

ζηέιλοκαη    θαηαρηέκαη    

  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  



ENOTHTA 11 «Επιτραπέζια παιχνίδια» ONOMA:_________ ________ 

 
Να συνεχίσεις τις προτάσεις.  

  

Νομίζω ______________________________________________________________________________________ 

Πιστεύω ____________________________________________________________________________________ 

Είναι γνώμη μου ______________________________________________________________________________ 

Θεωρώ _____________________________________________________________________________________ 

Έχω την άποψη _____________________________________________________________________________ 

 

Ποια είναι η λέξη που χρησιμοποίησες πρώτη σε όλες σχεδόν τις προτάσεις ; 

____________________ 

Αυτή η λέξη , καθώς και το _______ ονομάζονται 

___________________________________________________________ , 

γιατί με αυτούς εισάγουμε τις δικές μας απόψεις και αφορούν ειδικά εμάς . 

 

Οι προτάσεις αυτές ονομάζονται ………………………………………και φανερώνουν 

την………………………………….., τη ………………………………….που έχει κάποιος.  

υντακτικά οι προτάσεις αυτές έχουν σχεδόν πάντα θέση 

……………………………………………………………………. ή ……………………………………………………………….… 

Οι ……………………………………………….είναι δευτερεύουσες προτάσεις , αλλά λόγω 

της θέσης τους δεν παίρνουν κόμμα , όπως και οι βουλητικές. 

 

Βάλε κόμμα όπου νομίζεις ότι χρειάζεται. 

Πιςτεύει ότι δεν τον ςυμπαθούν γιατύ ςυνεχώσ τον αποφεύγουν. 

Για να βρεισ το εμβαδόν πρϋπει να εφαρμόςεισ το ςωςτό τύπο. 

Μόλισ αντικρύςαμε την πατρύδα τα μϊτια μασ δϊκρυςαν από ςυγκύνηςη. 

Επειδό ξεκύνηςε νωρύσ ϋφταςε και νωρύσ ςτο γραφεύο. 

Ήμουν ςύγουρη ότι ϋγραψα καλϊ μα το αποτϋλεςμα ϋδειξε ότι δεν τα κατϊφερα τόςο καλϊ.  



όμερα εύδαμε τα απρόςωπα ρόματα. Ονομϊζονται απρόςωπα γιατύ δεν ϋχουν 

κϊποιο υποκεύμενο. υνόθωσ, όταν κϊνουμε ςύνταξη ςε αυτϊ τα ρόματα,  ωσ 

υποκεύμενο μασ «βγαύνει» η λϋξη «γενικά».  

Πχ. Απαγορεύεται να πατόςετε το πρϊςινο.  

Ρ= απαγορεύεται → ποιοσ ; → γενικϊ απαγορεύεται  

 ε αυτά τα ρήματα ως υποκείμενο θεωρούμε τη δευτερεύουσα πρόταση που 

τα συνοδεύει. 

Π.χ.  Απαγορεύεται να πατήσετε το πράσινο. 

Ρ= απαγορεύεται → τι απαγορεύεται; → να πατόςετε ( υποκεύμενο) 

 Σα απρόςωπα ρόματα βρύςκονται πϊντα ςε γ΄ ενικό πρόςωπο  

 Εκτόσ από απρόςωπα ρόματα ϋχουμε και απρόςωπεσ εκφρϊςεισ , όπωσ :  

εύναι ςύγουρο , εύναι καλό , εύναι δυνατό κ.α.  

 

Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσεις με κίτρινο μάρκερ τα απρόσωπα ρήματα 

και τις απρόσωπες εκφράσεις και να κυκλώσεις τις δευτερεύουσες προτάσεις που 

λειτουργούν ως υποκείμενα ( αν υπάρχουν) γράφοντας το είδος τους στην παρένθεση 

δίπλα. 

Πρόκειται να επιςκεφτώ το μουςεύο.(_____________________________) 

κϋφτηκα ότι εύναι πιθανό να βρϋξει. (_____________________________) 

ε αυτό το χώρο απαγορεύεται να καπνύςουν. (_____________________________) 

το δρόμο μπροςτϊ από το ςπύτι μου επιτρϋπεται να παρκϊρεισ. (___________________) 

ε λύγο καιρό θα βραδιϊζει πιο αργϊ. (_____________________________) 

Εύναι ςύγουρο ότι θα  πϊμε βόλτα. (_____________________________) 

Υαύνεται ότι εύναι ντροπαλόσ. (_____________________________) 

Δεν πρόκειται να τησ ξαναμιλόςω. (_____________________________) 

Τποτύθεται ότι γνωρύζει τα πϊντα. (_____________________________) 



Πρϋπει να βιαςτούμε. (_____________________________) 

Μπορεύ να ντυθώ κλόουν. (_____________________________) 

Αρκεύ να εύμαι ςτην ώρα μου. (_____________________________) 

Δεν εύναι ςωςτό να λογομαχούμε. (_____________________________) 

Εύναι αγϋνεια να μιλϊμε με το ςτόμα γεμϊτο. (_________________________) 

Εύναι ώρα για ύπνο. (_____________________________) 

Παρατηρεύται ότι η θερμοκραςύα τησ γησ αυξϊνεται. (_____________________________) 

Ενδϋχεται να πϊμε ταξύδι. (_____________________________) 

Αποκλεύεται να προλϊβω το τρϋνο με αυτόν την κύνηςη. (__________________________) 

Εύναι βϋβαιο ότι τα παιδιϊ ϋχουν δικαιώματα  όςο και υποχρεώςεισ. (________________) 

Εύναι αδύνατον να βρεισ φτηνό βενζύνη ςτισ μϋρεσ μασ. (___________________________) 

το μουςεύο απαγορευόταν να τρώμε και να πύνουμε. (____________________________) 

Εύναι ςύγουρο πωσ θα τα καταφϋρει. (_____________________________) 

Πιςτεύεται ότι η ραδιενϋργεια κατϋςτρεψε αρκετϊ. (_____________________________) 

ε αυτό το χώρο επιτρϋπεται να κϊνεισ πατύνια. (_____________________________) 

Υαύνεται ότι ϊλλαξε γνώμη για το ταξύδι. (_____________________________) 

 

Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω απρόσωπα ρήματα –φράσεις φτιάξε δικές σου προτάσεις. 

Αποκλεύεται___________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Υαύνεται______________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Καλό εύναι _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 



ENOTHTA 11    ONOMA:__________________ 

ΚΤΡΙΟΛΕΞΙΑ 

Κπξηνιεμία έρνπκε όηαλ νη ιέμεηο ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 
ζεκαζία.  

    Π.ρ. ζπλλεθηαζκέλνο νπξαλόο , δεζηή ζόκπα  

ΜΕΣΑΥΟΡΑ 

Μεηαθνξά έρνπκε όηαλ νη ιέμεηο δε ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

ζεκαζία , αιιά κε αιιαγκέλε. 

    Π.ρ. ζπλλεθηαζκέλν πξόζωπν , δεζηή θαξδηά 

ΠΑΡΟΜΟΙΩΗ 

Παξνκνίωζε έρνπκε όηαλ ζέινπκε λα δώζνπκε έκθαζε ζε κηα ηδηόηεηα ή αλ 

ζέινπκε λα ηνλίζνπκε θάηη ζην ιόγν καο. 

Π.ρ. Η γηαγηά κνπ έρεη άζπξα καιιηά ζαλ ην ρηόλη. → παξνκνηάδνπκε ην άζπξν ηωλ 

καιιηώλ κε ην άζπξν ηνπ ρηνληνύ. 

 Οη παξνκνηώζεηο θάλνπλ ην ιόγν καο πην παξαζηαηηθό θαη είλαη 

θαιό λα ηηο ρξεζηκνπνηνύκε. Οη ιέμεηο ζαν , καθώρ , όπωρ , λερ 

και  ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο παξνκνηώζεηο. 

 

         

         

         

         

         

         

 

 

  Η χρυσή αλυσίδα κόπηκε σαν 

αλουμινόχαρτο. 

 Ο ήλιος κοιμάται πλέον πιο αργά , 

καθώς το καλοκαιράκι έρχεται. 

 Τα πικρά της λόγια με πόνεσαν.  Ήταν κατακόκκινη λες και έκλαιγε. 

 Μπήκε μέσα σαν το σίφουνα.  Ήταν γενναίος σαν τον Ηρακλή. 

 Πρήστηκε σαν μπαλόνι.  Έχυσε ποτάμι δάκρυα. 

 Έπεσε βαρύ το σκοτάδι.  Έτρεμε σαν το ψάρι από το φόβο του. 

 



 

Κόκκινος σαν______________.  Σκληρός σαν______________.   

Κακαρίζει σαν______________. Εργατική σαν______________.   

Καυτερό σαν ______________.   Άκακος σαν_______________. 

Καμαρώνει σαν_____________. Φουσκώνει σαν______________.  

Σέρνεται σαν______________. Κρύβεται σαν_____________. 

Έσβησε σαν______________.   Έτρεξε σαν_____________.    

 

____  πικρό αμύγδαλο      ____ λαμπρό παιδί       ____ κούφια ώρα       

____ βαθύ πηγάδι        ____ φωτεινός ήλιος          ____ δροσερό αεράκι     

____ όμορφη συμπεριφορά   ____ χρυσό παιδί       ____ πικρά λόγια    

____ παγωμένο βλέμμα   ____ κρύο νερό   ____ καθαρό χέρι 

____ έξυπνο σχόλιο      ____ αλμυρή τιμή      ____ δύσκολος αγώνας   

 

 

______________________________________  ____________________________________ 

______________________________________  ____________________________________ 

______________________________________  ____________________________________ 

______________________________________  ____________________________________ 

______________________________________  ____________________________________ 



 «Ηλεκτρομικά παιχμίδια» :_________________________ 

Τι είδαμε σήμερα;  

Σήμερα είδαμε την ορθογραφία των ρημάτων. 

 Τα  ρήματα τησ β΄ ςυζυγίασ ( αυτά που τελειώνουν δηλαδή ςε –ώ)  

γράφονται ςτον αόριςτο πάντα με   –η-  

Π.χ. αδικώ-αδίκηςα , ςυναντώ-ςυνάντηςα  

 

 Τα –ειτε και –ειται 

Ένασ εύκολοσ τρόποσ για να θυμάμαι πότε θα βάλω –ε ςτο τέλοσ είναι να ρωτώ το 

πρόςωπο. Αν το πρόςωπο είναι εςείσ ,τότε βάζω –ε. Αν είναι αυτόσ , βάζω –αι( ιςχύει 

και για τα απρόςωπα ρήματα). ΘΥΜΑΜΑΙ: ποτέ –αι ςτο εμείσ και εςείσ!!! 

 Τα : -ειςτε και –ηςτε  

Βάζω κατάληξη –είςτε μόνο αν το ρήμα βρίςκεται ςτην . οριςτική ενεςτώτα

Βάζω –ηςτε όταν το ρήμα είναι ςτην  προςτακτική  αορίςτου

ενεστώτας  αόριστος  ενεστώτας αόριστος ενεστώτας αόριστος 

χαρίζεις   βλέπω  φεύγω  

αφήνετε   πηγαίνω  σέρνω  

φροντίζει  παίρνω  κατακτώ  

πήζουν  δέρνω  προχωρώ  

φτύνουμε  στέλνω  αγαπώ  

χτενίζουν  σπέρνω  μισώ  

κελαρύζει  μένω  μεθώ  

δανείζουμε  λέω  μηνώ  

 



 

 

Παραηερ________ προζεθηηθά ηης εηθόλες. 

Αδηθ_______ ,όηαλ ζας θέροληαη κε ασηό ηολ ηρόπο. 

Δελ πρέπεη λα προζποη________ όηη είζηε άρρωζηοη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            _ Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ικανότητα  

            _ Α _ _ _ _ _   τυχαίνω 

     _ _ _ Ι _ _ _ _ _ _  σαμποτάζ, σκόπιμη καταστροφή  

               Χ _ _ _ _   χρώμα της φωνής  

       _ _ Ν _ _ _ _   τιμωρία , ποινή (στο ποδόσφαιρο ή στα αγγλικά) 

_ _ _ _ Ι _ _ _   χωρίς σκέψη 

               Δ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  παραποίηση, αλλαγή προς το κακό  

            _ Ι _ _ _ _ _ _  αντιγράφω , υποδύομαι 

               Α _ _ _ _   ομάδα άγριων ζώων ( λύκοι κ.α.) 

Αθοιοσζ_____ ηης οδεγίες. 

Καηεγορ________ γηα ψεσδορθία. 

Κοσλ___________ ηο κποσθάιη πρηλ ηο άλοηγκα. 



 

 ONOMA:__________________ HMEPOMHNIA:_____________ 

 Χθερ ηο απόγεςμα ……………………………….δέμα ζηον παππού μαρ. (ζηέλνω- εμείρ ) 

 Πέπζι ηο καλοκαίπι ………………………………για 10 μέπερ ζηην Κάλςμνο. ( μένω- εγώ) 

 …………………………..ηα παπούηζια ζος ωρ εδώ και γέμιζε λάζπερ ηο πάηωμα. (ζέπνω-εζύ) 

 Ο μπαμπάρ ……………………………γπήγοπα για ηη δοςλειά. (θεύγω) 

 Η δαζκάλα …………………….πωρ θα θηιάξοςμε ένα βιβλίο ζςνηαγών. (λέω) 

 Τα παιδιά …………………………… ζε βίνηεο ένα ηθαίζηειο να εκπήγνςηαι. ( βλέπω) 

 Ύζηεπα …………………………ο Θύμιορ και θύμωζε η Θςμιώ. (μεθώ) 

 Μος ……………………………..πωρ θα έπθει ζε ένα μήνα.(μηνώ-αςηόρ) 

 Τον πήγαν ζηη διεςθύνηπια , επειδή ……………………………..ένα ζςμμαθηηή ηος. (δέπνω) 

 Μαμά, …………………………….ηη θόπμα ηηρ γςμναζηικήρ; (πλένω) 

 Ο γεωπγόρ …………………………………ηο σωπάθι ηος με καλαμπόκια. (ζπέπνω)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOPI    TO 
  

  

  

  

  

  

 



          Όνομα:_______________________  

1 .Σηιρ παπακάηω πεπιόδοςρ να ςπογπαμμίζειρ ηο πήμα και να κςκλώζειρ 

ηο ςποκείμενο. Ππόζεξε πόηε ηο πήμα είναι πποζωπικό και πόηε 

αππόζωπο! 

Πρόκειται να φτιάξουμε το μεγαλύτερο χαρταετό.   

Το τρένο αναχωρεί για  Θεσσαλονίκη. 

Πρέπει  να πάμε ταξίδι. 

Υποτίθεται ότι είμαστε στο βουνό. 

Νομίζω ότι  θα βρέξει. 

2.Να ζςμπληπώζειρ ηον πίνακα. 

μένω   προσπαθώ  σπέρνω  

μηνώ  λέω  δακρύζω  

αθροίζω  φεύγω  πηγαίνω  

σέρνω  βλέπω   αδικώ  

3.Να ζςλλαβίζειρ ηιρ παπακάηω λέξειρ. 

διάλειμμα _________________ παραδεισένιος __________________ 

αφρός____________________  σκιάχτρο_____________________  

επιστράτευση ___________________ μαλλιαρός __________________ 

4. Να ζςμπληπώζειρ με ηιρ καηαλήξειρ –ειζηε, -ιζηε  ή –ηζηε . 

Καθ_____ φρόνιμοι και ηρεμ_____ ,για να σας πω κάτι.  

Ικανοποι______ με την μέχρι τώρα πορεία σας; 

Περιποι______ το πνεύμα όσο και το σώμα σας; Φροντ_____ να το κάνετε , γιατί 

αλλιώς αδικ_____.  

 5.Γπάψηε ηη ζημαζία ηων παπακάηω λέξεων. 

λαχαίνω=_________________ μιμούμαι=_____________________  

δολιοφθορά=_____________________ αγέλη=__________________ 

επιδεξιότητα=________________ διαστρέβλωση=___________________  

 



 

Δίλνπκε νδεγίεο:  

Α. κε νξηζηηθή ελεζηώηα ( ζπλήζωο ζην α΄ εληθό ή α΄ πιεζπληηθό)  

Β. κε ππνηαθηηθή ( ζπλήζωο ανξίζηνπ)  ζην β΄εληθό ή β΄πιεζπληηθό 

Γ. κε πξνζηαθηηθή ( ζπλήζωο ανξίζηνπ)  

Οη  εγθιίζεηο: 

ΟΡΙΣΙΚΗ: εθθξάδνπκε θάηη ην πξαγκαηηθό , θάηη πνπ είλαη βέβαην. Δθθξάδεηαη ζε όινπο ηνπο ρξόλνπο θαη όια ηα 

πξόζωπα. Η άξλεζε είλαη δε(λ). 

ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ: εθθξάδνπκε θάηη πνπ πξέπεη ή πνπ ζέινπκε λα γίλεη. Δθθξάδεηαη ζηνλ ελεζηώηα, ζηνλ αόξηζην θαη 

ζηνλ παξαθείκελν από όια ηα πξόζωπα. Η άξλεζε είλαη κε(λ). 

ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ: εθθξάδνπκε δηαηαγή, επηζπκία ,επρή. Δθθξάδεηαη από ηνλ ελεζηώηα θαη ηνλ αόξηζην κόλν από ην β΄ 

εληθό θαη β΄ πιεζπληηθό. Η άξλεζε είλαη κε(λ). 

ηηο εγθιίζεηο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο ην απαξέκθαην θαη ε κεηνρή. 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΟ: είλαη ν ηύπνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηνπο πεξηθξαζηηθνύο ρξόλνπο ( παξαθείκελνο, ππεξζπληέιηθνο , 

ζπληειεζκέλνο κέιινληαο) Σν βξίζθω από ην γ΄εληθό ηνπ ζηηγκηαίνπ κέιινληα βγάδνληαο ην ζα. (  βξέρω → ζα βξέμεη → βξέμεη) 

Π.ρ. έρω θνηκεζεί → απαξέκθαην : θνηκεζεί     ,   έρεηε λπζηάμεη → απαξέκθαην: λπζηάμεη  

ΜΕΣΟΥΗ: ν ηύπνο πνπ πξνέξρεηαη από ην ζέκα ηνπ ξήκαηνο κε ηελ θαηάιεμε –νληαο ή –ώληαο   θαη   –κέλνο –ε-ν  

Π.ρ. ηξέρω → ηξέρ + νληαο = ηξέρνληαο   ,  θνπξάζηεθα → θνπξάζ + κέλνο = θνπξαζκέλνο  

Συναρμολογούμε τη συσκευή, ξεδιπλώνουμε το καλώδιο ,τοποθετούμε το φις στην πρίζα και 

πιέζουμε το πλήκτρο της έναρξης. 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



Να αντιγράψετε το σχέδιο , να κόψετε και να κολλήσετε τα κομμάτια στο χαρτόνι.  

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ολνκάδνληαη απξόζωπα γηαηί δελ έρνπλ θάπνην ππνθείκελν. πλήζωο, όηαλ θάλνπκε ζύληαμε ζε απηά ηα ξήκαηα,  ωο 

ππνθείκελν καο «βγαίλεη» ε ιέμε «γεληθά». 

Πρ. Απαγνξεύεηαη λα παηήζεηε ην πξάζηλν.  

Ρ= απαγνξεύεηαη → πνηνο ; → γεληθά απαγνξεύεηαη  

ε απηά ηα ξήκαηα ωο ππνθείκελν βάδνπκε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε πνπ ηα ζπλνδεύεη. 

Πρ. Απαγνξεύεηαη λα παηήζεηε ην πξάζηλν.  

Ρ= απαγνξεύεηαη → ηη απαγνξεύεηαη; → λα παηήζεηε ( ππνθείκελν) 

 

Σα απξόζωπα ξήκαηα βξίζθνληαη πάληα ζε γ΄ εληθό πξόζωπν αθόκα θη αλ δελ έρνπλ ππνθείκελν. 

Δθηόο από απξόζωπα ξήκαηα έρνπκε θαη απξόζωπεο εθθξάζεηο , όπωο : είλαη ζίγνπξν , είλαη θαιό , είλαη δπλαηό θ.α.  

Χαρήκαν πολύ οι συμμαθητές μου με την είδηση. 

Παρατηρείται το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Είναι δύσκολο να αντισταθείς σε έναν σοκολατένιο πειρασμό. 

Πρόκειται να δούμε μια ταινία με πρωταγωνιστές τους εαυτούς μας. 

Φροντίσαμε να είμαστε έτοιμοι. 

Ακούστηκε ένας ψίθυρος να  απλώνεται στην αίθουσα. 

Μπορείτε να παρκάρετε στο ιδιαίτερο χώρο του καταστήματος. 



Σα ξήκαηα ηεο α΄ ζπδπγίαο όπωο γξάθνληαη ζηνλ ελεζηώηα έηζη γξάθνληαη θαη ζηνλ αόξηζην, όηαλ 

έρνπλ θαηάιεμε –ηζα 

Π.ρ. αθήλω-άθεζα   ρωξίδω-ρώξηζα   θιείλω-έθιεηζα   

Σα  ξήκαηα ηεο β΄ ζπδπγίαο (απηά πνπ ηειεηώλνπλ δειαδή ζε –ώ) γξάθνληαη ζηνλ αόξηζην πάληα κε –

ε-  

Π.ρ. αδηθώ-αδίθεζα , ζπλαληώ-ζπλάληεζα  

: από τα μεθώ – μέθυσα και μηνώ-μήνυσα 

 

βιέπω-είδα ,δέξλω-έδειξα ,ιέω-είπα ,κέλω-έκειλα, ζηέιλω-έζηειια , ζπέξλω– έζπειξα  

θεύγω-έθςγα,   πιέλω-έπιςλα,   ζέξλω- έζςξα , κεζώ – κέζςζα θαη κελώ-κήλςζα 

θαη ηα αλώκαια ξήκαηα ζε –ηδω: δαθξύδω –δάθξπζα, θειαξύδω-θειάξπζα, πξήδω-έπξεμα, πήδω- 

έπεμα, δαλείδω –δάλεηζα, αζξνίδω- άζξνηζα 

 

Έλαο εύθνινο ηξόπνο γηα λα ζπκάκαη πόηε ζα βάιω –ε ζην ηέινο είλαη λα ξωηώ ην πξόζωπν. Αλ ην πξόζωπν είλαη 

εζείο ,ηόηε βάδω –ε. Αλ είλαη απηόο , βάδω –αη( ηζρύεη θαη γηα ηα απξόζωπα ξήκαηα). 

Βάδω θαηάιεμε –είζηε κόλν αλ ην ξήκα βξίζθεηαη ζηελ νξηζηηθή ελεζηώηα. (δειώλω θάηη ) 

Βάδω –εζηε όηαλ ην ξήκα είλαη ζηελ πξνζηαθηηθή  ανξίζηνπ (δηαηάδω θάηη) 

 Επίζεο κέζα ζην βηβιίν έρνπκε ηνπο θαλόλεο ζπιιαβηζκνύ. ( ζει. 74 β΄ηεύρνο).  

 Nα δηαβάζεηε γηα θπξηνιεμία , κεηαθνξά θαη παξνκνίωζε από ην κπιε ηεηξάδην. 

 

 

 

 



 

Οδηγίες για την προστασία του πεανήτη. 

 Εξοικονομ__στε ενέργεια αλλά και χρήματα ανακυκλώνοντας χαρτί, γυαλί και 

αλουμίνιο. 

 Αφ__στε το αυτοκίνητο στο σπίτι και μετακινηθ__τ__ με ποδήλατο , πατίνι ή 

ακόμα και με τα πόδια. 

 Αν πρέπει να μεταβ__τ__ σε κάποιο μακρινό μέρος χρησιμοποι__στε το 

λεωφορείο ή το μετρό. 

 Κρατ__στε τις παραλίες και τις θάλασσές μας καθαρές. 

 Μην αφήν____ συσκευές σε λειτουργία, ενώ δεν τις χρησιμοποιείτε. 

κατάλληλος _______________________  ασφυκτιώ_________________________  

εκστρατεία_________________________ χιόνι______________________________   

περισπούδαστος ____________________________________ μαλλιά_______________________ 

βλέμμα _____________________________ περηφάνια___________________________________ 

παραλληλόγραμμο___________________________________άρτιος___________________________ 

 

__Ενοχλητικός σαν κουνούπι. ___Το παιδί διψά για παιχνίδι. ___ Έχει χρυσή καρδιά. 

___Περπατά σαν χελώνα. ____   Γρήγορος σαν σφαίρα. ____ Ξεχειλίζω από χαρά. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

μένω   προσπαθώ  σπέρνω  

αδυνατίζω  λέω  δακρύζω  

αθροίζω  φεύγω  πηγαίνω  



αφήνω  στέλνω  παίρνω  

βλέπω  καλλιεργώ  καταπατώ  

προχωρώ  οδηγώ  γυρίζω  

μεθώ  σέρνω  μηνώ  

παρατηρώ  δέρνω  πλένω  

 

 

Αυτό το μάθημα είναι ____________ σημασίας. (εξέχων) 

Οι ______________ του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην εφημερίδα. (επιτυχών) 

Τα ______________ περιστατικά έχουν προτεραιότητα. (επείγων) 

Τα αποτελέσματα της ___________ δράσης είναι ορατά. ( ενεργός)   

Ο δήμαρχος βράβευσε τον ______________ μαθητή. (αριστούχος) 

Οι ___________ καταστάσεις μας αναγκάζουν να αντιδράσουμε. (παρών)   

 

                             χροιά μεγάλος ανοιχτός χώρος  

                            αλάνα χωρίς σκέψη 

                       αλόγιστα πολλά ήμερα ζώα μαζί 

                  δολιοφθορά χρώμα φωνής  

                            αγέλη πολλά άγρια ζώα μαζί 

                          κοπάδι μεγάλη ικανότητα 

                  επιδεξιότητα δραστηριοποιούμαι 

λαμβάνω ενεργό δράση σκόπιμη καταστροφή 

 



 

Ο μανάβης γέμισε την κασέλα με ντομάτες. ______________________ 

Η μαμά χρησιμοποιεί οδοντικό νήμα . ______________________ 

Ο μαθητής κοίταξε με περηφάνια την εργασία του. ______________________ 

Ο αγώνας έληξε με σκορ 3-1. ________________________ 

Η διαστρέβλωση των γεγονότων έφερε προβλήματα στις σχέσεις των δυο φίλων. 

_______________________ 

Η Στέλλα φορούσε ένα άλικο φόρεμα. ________________________ 

Η Φανή μιμείται εξαιρετικά τις φωνές διαφόρων ζώων.______________________ 

 

άμμος. (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  11η ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» 

ONOMA : _______________________  HMEPOMHNIA : _____________ 

 

Στ ις παρακάτω προτάσεις να βρε ις τα ρήματα και  τα υποκε ίμενά τους .  

                                               Παξαηεξείηαη ε αύμεζε ζηηο ηηκέο ηωλ πξνϊόληωλ. 

Δίλαη εύθνιν λα πξνζζέηεηο θιάζκαηα.   

Πξόθεηηαη λα επηζθεθηνύκε ηνπο Γειθνύο. 

Απνθαζίζακε λα δνύκε ηαηλία. 

 

Να δώσεις τ ις παρακάτω οδηγίες με άλλους 2 τρόπους.  

Κόβουμε το σχέδιο, το τοποθετούμε στη σωστή θέση και κολλάμε τις άκρες.  

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Να συμπληρώσε ι ς  τα ρήματα  με τ ι ς  κατάλληλες καταλήξε ι ς .  

Ωρα για διαφημίσεις 

 Εξοικονομ__στε χρήματα χρησιμοποιώντας το καταπληκτικό μας προϊόν. 

 Αφ__στε τις δικαιολογίες και ξεκιν__στε σήμερα να γυμνάζεστε στο 

γυμναστήριό μας.  

 Μετακινηθ__τ__  με άνεση , αλλά και γρήγορα  με τις νέες μας υπηρεσίες. 

 Αν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ,μεταβ__τ__ στην ιστοσελίδα μας. 

 Κρατ__στε μόνο τη γεύση! 

 

 



Συμπλήρωσε τ ις προτάσε ις βάζοντας τα ρήματα στον αόρ ιστο .   

 Χθες το απόγευμα …………………….δέμα στον παππού μας. (στέλνω- εμείς ) 

 Πέρσι το καλοκαίρι ……………………για 10 μέρες στην Κάλυμνο. ( μένω- εγώ) 

 Ο μπαμπάς ……………………………γρήγορα για τη δουλειά. (φεύγω) 

 Η δασκάλα …………………….πως θα φτιάξουμε ένα βιβλίο συνταγών. (λέω) 

 Τα παιδιά ……………………… σε βίντεο ένα ηφαίστειο να εκρήγνυται. ( βλέπω) 

 Ύστερα …………………………ο Θύμιος και θύμωσε η Θυμιώ. (μεθώ) 

 Τιμωρήθηκε , επειδή …………..…………..ένα συμμαθητή του. (δέρνω) 

 ………………………….τα ρούχα της προπόνησης. (πλένω) 

 Ο γεωργός …………………………………το χωράφι του με καλαμπόκια. (σπέρνω) 

 

Συμπλήρωσε με ι ,  υ ,  η ,  ο ι ,  ε ι  

δάκρ__σα         πότ__σα      αθρ__σα      έπρ__ξα      καθάρ__σα  

κελάρ__σα έπ__ξα   σκόρπ__σα     δάν__σα     ζύγ__σα  

 

Να συλλαβίσε ις τ ις παρακάτω λέξε ις .  

Παράλληλος  __________________________  άρπα___________________ 

στρατόσφαιρα __________________________  ζυγαριά_________________ 

παρτέρι ____________________ καλλιτέχνης _______________________  

 θαλασσοπορία ________________________ άνθρωπος _________________  

παλιότερα________________________ αστραπή ______________________ 

 

Να βάλε ι ς  Π γ ια  την παρομο ίωση κα ι  Μ γ ια τη  μεταφορά .  

____ Έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυα. ____ Είναι πονηρός σαν αλεπού.       

____ Μιλάει σαν δικηγόρος .  ____ Έχει πέσει σε αμαρτίες .   

____ Μίλησε στην καρδιά της .      ____ Μην κάνεις σαν σπαγκοραμμένος . 

 



Αντ ιστο ί χ ισε τ ι ς  λέξε ι ς  με τ ι ς  σημασ ίες τους :   

 

Πώς αλλ ιώς θα έλεγες την υπογραμμισμένη λέξη;  

Ο μανάβης γέμισε την κασέλα με ντομάτες. 

______________________ 

Η μαμά τύλιξε με νήμα το καρουλάκι. ______________________ 

Ο μαθητής κοίταξε με περηφάνια την εργασία του. 

______________________ 

Ο αγώνας έληξε με σκορ 3-1. ________________________ 

Η διαστρέβλωση των γεγονότων έφερε προβλήματα στις σχέσεις των δυο 

φίλων. _______________________ 

Η Στέλλα φορούσε ένα άλικο φόρεμα. ________________________ 

Ο Γιώργος μιμείται με επιτυχία πολλούς γνωστούς ηθοποιούς. 

__________________________ 


