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– Ενότητα 6  
 
   
.________________________________________________________________________ 
 
1. Να ξαναγράψετε το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε τα ρήματα να δηλώνουν πρώτα  
το παρόν και μετά το μέλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
(Παρόν/Ενεστώτας) Στην άκρη ενός χωριού φυτρώνει......................................................... 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 (Συνοπτικός Μέλλοντας) Στην άκρη ενός χωριού θα φυτρώσει . .......................................... 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 
; 

Στην άκρη ενός χωριού φύτρωνε ξεχασμένη απ’ όλους μια ελιά. Ήταν 

σχεδόν εκατόχρονών ,  με χοντρό κορμό γεμάτο κουφάλες. Άπλωνε 

προστατευτικά τα φύλλα της και προσπαθούσε  να φτιάξει όσο παχιά 

σκιά μπορούσε. 'Όταν όμως σουρούπωνε και πέφτανε οι πρώτες σκιές  

της νύχτας , την τύλιγε η σιωπή και η μοναξιά.  

 

 Ε.. όπως ελιά , απόσπασμα από το «Αλφαβητάρι της Φύσης», Μαρία 
Φραγκιά 

 Επανάληψη 

στο μάθημα των Ελληνικών 30-31/3/20 
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 2. Να συμπληρώσετε με ε ή ται : 
 
 Αν θέλετ....  να μάθετ....  το λόγο για τον οποίο απουσιάζει ο  

 Γιάννης   θα πρέπει να τηλεφωνήσετ.... της μητέρας του. Ο Γιάννης  

 βρίσκετ... τώρα   στο σπίτι του . Αν τον επισκεπτείτ..... μην τον  

 κουράσετ..... πολύ.  

 
  
 3.  Να συμπληρώσετε  τον παρακάτω πίνακα : 
 

Αόριστος Ενεστώτας Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

 εγώ χτυπώ  

  εγώ Θα κάθομαι 

αυτός σκάλισε   

 εσείς τρέχετε  

  εμείς θα φεύγουμε 

 εγώ σταματώ  

 
 
 4. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα κατάλληλα απόλυτα  
 ή τακτικά αριθμητικά : 
   

• Ο Κώστας κατάφερε ύστερα από .........................(1) ώρα ,...... ..................................(15) 
 
  λεπτά και .......................................(43) δευτερόλεπτα να τερματίσει .............................(4ος ). 
 

• Το περιοδικό έχει ..................................... (52) σελίδες. Στη ..................... (1η ) σελίδα θα  
 
βρεις τα περιεχόμενα. Στην ........................... (20η ) σελίδα είναι το θέμα που σου έλεγα. 
 

• Το ήξερες ότι ο Φεβρουάριος είναι ο ............................... (2ος ) μήνας του χρόνου; Η  
 
δασκάλα μας είπε ότι έχει ............................................. (28) μέρες και κάθε ......................... 
 
(4) χρόνια έχει ................................. (29) μέρες .Φοβερό! 
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 5. Να συμπληρώσεις το οριστικό άρθρο το(ν) ή τη (ν) στα  
 ουσιαστικά 
 

 τσάντα  τζίτζικα  Ντίνα 

 χάρτη  διάδρομο  ψαρά 

 κηπουρό  θείο  ναύτη 

 δασκάλα  αγώνα  οικισμό 

 
 
  6. Τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων βρίσκονται σε λάθος χρόνο. Να ξαναγράψετε  
 τις  προτάσεις αυτές βάζοντας τα ρήματα στο σωστό χρόνο. 
 

• Από τον επόμενο μήνα πηγαίνατε μαζί στο κολύμπι. 
 
............................................................................................................................. 
 

• Διάβασα την εφημερίδα μου κάθε μέρα . 
 
.................................................................................................................................................... 
 

• Χθες όλο το απόγευμα θα διαβάζει τα μαθήματά της . 
 
.................................................................................................................................................... 
 

• Θα καθαρίσουν το σπίτι τους και θα ξεκουραστούν  την προηγούμενη Παρασκευή . 
 
.................................................................................................................................................... 
 

• Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα στολίσαμε δέντρο. 
 
....................................................................................................................................................  
 

 7. Σχημάτισε ρήματα από τις λέξεις: 

  

καρφί   παγίδα   

μαύρος   αντίκρυ   

γυαλί   κλειδί   

γιατρός   καλημέρα   

λάμψη   όνειρο   

 


