
–

 

 
 

ανεξήγ......τα φ......νόμενα, μ......στήριο, διαστ......μόπλ......ο, κατακλ......σμός, 

πλ......μύρα, μν......μεία, αρχ......ολόγοι, ταχ......τητα φ......τός, πλαν......της, 

μαρτ......ρία, ......πόθεση, απ......λώ, ερμην......α, κατορθ......νω, ψ......φοφορία, 

δ......νόσαυρος, αλ......κοτος, γε......γραφία, βιομ......χανία, μάρτ......ρας, 

γ......ινος, γο......τεύω, φουντ......τός,  

αι ή ε; 

γ......ωργός, γ......οκτήμονας, γ......ώτρηση, γ......ώδης, γ......ότοιχος, 

γ......ωμετρία , γ......ωλόγος. γ......ωπόνος,  γ......ωγραφία, γ......ωλογία, 

γ......άνθρακας. 

η ή ει; 

γ......πεδούχος, επίγ......ος, υδρόγ......ος, ισόγ......ο, γ......ινος, γ......γενής, 

απόγ......ος, γ......πεδο. 

Στις 9 Νοέμβριου 2005 η ευρ......παϊκή διαστ......μική σ......σκευή «Venus 

Express» ξεκίν......σε για την Αφροδίτη, το γ......τονικό μας πλαν......τη. Στην 

Αφροδίτη η διαστ......μική αυτή σ......σκευή θα φτάσει τον ερχόμενο Απρίλιο, 

ύστερα από ταξίδι 162 ημερών, και θα τεθεί σε ελ......πτική τροχιά. Οι 

επιστ......μονες ελπίζουν ότι με την αποστολή αυτή θα αποκαλ......ψουν 

πολλά από τα μ......στήρια που κρύβει η συνεχώς καλ......μένη με σύν......φα 

Αφροδίτη. 

Οι διαστ......μικές σ......σκευές που την επισκέφθ......καν στο μεταξύ 

ανακάλ......ψαν ότι η θερμοκρασία στην επιφάν......ά της είναι 480ο C και η 

ατμοσφ......ρική πίεση 90 φορές μεγαλύτερη από της Γης. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

ΓΛΩΣΣΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ 

ΌΝΟΜΑ:__________________ 

__ /__ /20__ 
 

1. Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω λέξεων και βάλε τόνους 

όπου χρειάζεται. 

 



–

 

 
 

Όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι μια πράξη θα γίνει στο μέλλον, 

χρησιμοποιούμε τους μελλοντικούς χρόνους. Αυτοί είναι τρεις :  

● ο εξακολουθητικός μέλλοντας, 

● ο συνοπτικός μέλλοντας και  

● ο συντελεσμένος μέλλοντας. 

Σε όλους τους Μέλλοντες βάζουμε τη λέξη θα 

 

Ο εξακολουθητικός μέλλοντας έχει το ίδιο θέμα με τον ενεστώτα, ενώ 

ο συνοπτικός και ο συντελεσμένος μέλλοντας έχουν το ίδιο θέμα με 

τον αόριστο. 

 

Εξακολουθητικός μέλλοντας : φανερώνει κάτι που θα γίνει στο μέλλον 

συνέχεια , επαναλαμβανόμενα    

Είναι ίδιος με τον Ενεστώτα αν του προσθέσουμε μπροστά του τη λέξη 

θα.  

π.χ. √ Όλο το πρωί θα καθαρίζω το σπίτι. (μέλλον - συνέχεια)  

      √ Την επόμενη εβδομάδα, κάθε μέρα θα δουλεύω οκτώ ώρες. (μέλλον 

- επανάληψη)     

 

Συνοπτικός μέλλοντας: φανερώνει κάτι που θα γίνει στο μέλλον 

συνοπτικά ή μόνο μια φορά.  Μοιάζει με τον Αόριστο 

π.χ. √ Αύριο το πρωί θα καθαρίσω το σπίτι. (μέλλον - κάποια στιγμή)  

      √ Την επόμενη εβδομάδα θα διαβάσω δύο ώρες. (μέλλον - κάποια 

στιγμή)  

 

Συντελεσμένος μέλλοντας : φανερώνει κάτι που θα γίνει στο μέλλον και 

θα είναι τελειωμένο σε μια ορισμένη στιγμή, πριν γίνει κάτι άλλο. Παίρνει 

σαν πρόθεμα τις λέξεις θα έχω. 

π.χ. √ Όταν θα έρθεις, εγώ θα έχω καθαρίσει το σπίτι. (μέλλον - 

τελειωμένο πριν από κάτι άλλο)  

       √ Ως τα ξημερώματα θα έχω διαβάσει όλο το βιβλίο. (μέλλον - 

τελειωμένο πριν από κάτι άλλο) 
 



–

 

 
 

Τις νύχτες που κοιτάζει τον ουρανό η Αλίκη ονειρεύεται 

ότι κάποια στιγμή _____________(ταξιδεύω) στο διάστημα. 

Οι γονείς της λένε πως κάτι τέτοιο __________________ (συμβαίνει) 

μόνο όταν οι ερευνητές ____________________ (ολοκληρώνω) τις 

έρευνές τους, κάτι που _________________ (χρειάζομαι) πολύ χρόνο.  

Η μικρή Αλίκη ξέρει πως μάλλον το όνειρό της δεν 

_____________________(πραγματοποιούμαι) ποτέ. Ωστόσο, πάντα 

_____________________ (φαντάζομαι) πώς θα ήταν μια βόλτα στο 

διάστημα.  

Στο πρόγραμμα Μαρς Νταϊρέκτ το ταξίδι μέχρι τον Άρη θα διαρκέσει 

περίπου 6 μήνες και οι αστροναύτες θα πρέπει να επιβιώσουν για πολύ καιρό 

σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Επειδή το διαστημόπλοιο θα βρίσκεται 

τόσο μακριά, η επικοινωνία με τη Γη θα είναι δυσκολότερη. Η μετάδοση των 

πληροφοριών από το διαστημόπλοιο προς το κέντρο ελέγχου στη Γη θα 

γίνεται με 20-30 λεπτά καθυστέρηση. 

Πριν μπει το διαστημόπλοιο στην ατμόσφαιρα του Άρη, το τμήμα των 

προωθητικών πυραύλων θα αποσυνδεθεί. Έπειτα, το διαστημικό όχημα θα 

μπει σε τροχιά και θα προετοιμαστεί για την προσεδάφιση. Όταν φτάσει στην 

επιφάνεια, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος θα είναι τα πρώτα άτομα που 

θα έχουν πατήσει το πόδι τους στον πλανήτη. Οι αστροναύτες που θα 

σταλούν στον Άρη θα παραμείνουν εκεί για ενάμιση χρόνο. 

 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ           ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ           ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

  ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ (4)             ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ (6)           ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ (1) 

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

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

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

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

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

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

2. Βάλε τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στο σωστό 

μελλοντικό χρόνο: 

 

3. Στο κείμενο που ακολουθεί υπογράμμισε τα ρήματα που 

βρίσκονται σε μελλοντικούς χρόνους. Στη συνέχεια βάλε το καθένα 

στη σωστή θέση στον πίνακα. 

 

 

 



–

 

 
 

- Φύγε τα ξημερώματα Μιχάλη. Θα πας στην καλύβα Κούγκα, θα πεις του 

καπετάν Άγρα πως θα έλθω χωρίς να μου ξαναμηνύσει. Θα ειδοποιήσω εγώ 

τον καπετάν Κάλα. Ως προς εσένα, Αποστόλη, έχω δουλειά για σένα. Πάτε 

τώρα να φάτε κάτι στο πόδι και να κοιμηθείτε. Εγώ έχω να γράψω. Και πρωί, 

ξημερώματα, θα ξεκινήσετε, ο καθένας σε άλλη κατεύθυνση». 

(Από το μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα «Στα μυστικά του Βάλτου») 

 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ       ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ              ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

  ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ               ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                 ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Ρήμα ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ         
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ              
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                  

δένεις    

διώχνετε    

ρίχνω    

γελάσαμε    

κρύβεται    

έσκαβαν    

λύνονται    

σκέφτηκαν    

χάνεστε    
 

4. Να βρεις τα ρήματα του παρακάτω κειμένου που βρίσκονται σε 

χρόνο Μέλλοντα , να τα τοποθετήσεις στη σωστή στήλη και να 

συμπληρώσεις τις άλλες δύο στήλες με τον κατάλληλο ρηματικό τύπο 

στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό. 

5. Να γράψετε τα ρήματα του πίνακα στους μελλοντικούς χρόνους, 

στον ίδιο αριθμό και πρόσωπο. 

 
 



–

 

 
 

Αύριο ο Γρηγόρης ______________ (ξυπνώ) πιο νωρίς απ’ ότι τις άλλες 

μέρες, γιατί ______________ (πηγαίνω) εκδρομή με το σχολείο. Όλοι οι 

μαθητές ______________ (συγκεντρώνομαι) στο προαύλιο γύρω στις 

8:30 και ______________ (ξεκινώ) με λεωφορείο για το Ναύπλιο. 

______________ (φτάνω) εκεί ύστερα από δυόμισι ώρες, ενώ στη 

συνέχεια ______________ (επισκέπτομαι) το αρχαίο θέατρο της 

Επιδαύρου. Ο κος Πέτρου, ο φιλόλογος, _____ τους ____________ 

(μιλώ) για την τεχνική του θεάτρου και την αρχαία τραγωδία. Δυστυχώς 

δε ______________ (μπορώ) να παρακολουθήσουν κάποια παράσταση, 

γιατί ______________ (επιστρέφω) πίσω νωρίς. 

 

 

• Το πρωί σηκώνομαι νωρίς, στρώνω το κρεβάτι μου, χτενίζομαι και 

ετοιμάζομαι για το σχολείο. 

- Αύριο το πρωί ..................................................................................................... 

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

• Με τους φίλους μας οργανώνουμε μια εκδρομή. Συγκεντρωνόμαστε νωρίς 

και αποφασίζουμε για τον προορισμό μας. Βρίσκουμε πολλές ωραίες ιδέες. 

- Το καλοκαίρι ................................................................................................... 

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

Οι ερευνητές της ΝΑΣΑ ανακάλυψαν νέους τρόπους εκτόξευσης στο 

διάστημα. 

α) Οι ερευνητές  .....................................................................................................................  

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

β) Οι ερευνητές  .....................................................................................................................  

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

γ) Οι ερευνητές  .....................................................................................................................  

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

6. Να βάλεις τα ρήματα της παρένθεσης στο σωστό πρόσωπο του 

συνοπτικού μέλλοντα: 

7. Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στο συνοπτικό μέλλοντα: 

8. Ξαναγράψε την παρακάτω πρόταση τρεις φορές τοποθετώντας 

το ρήμα σε: α) Εξακολουθητικό Μέλλοντα β) Συνοπτικό Μέλλοντα 

γ) Συντελεσμένο Μέλλοντα 

 
 

 



–

 

 
 

Α. Το διαστημόπλοιο με τουρίστες ξεκινά το μακρινό του ταξίδι για να 

φτάσει στα όρια της γήινης ατμόσφαιρας. Οι επιβάτες του έχουν πληρώσει 

μία μικρή περιουσία για να πάρουν μέρος στο ταξίδι. Στη μισή ώρα που 

διαρκεί, προλαβαίνουν να πάρουν μια γεύση από έλλειψη βαρύτητας, μερικοί 

αρρωσταίνουν, βλέπουν το απόλυτο σκοτάδι σε απόσταση εκατομμυρίων 

χιλιομέτρων, θαυμάζουν τη θέα της γης από ψηλά και επιστρέφουν στα ... 

πάτρια εδάφη.   

 

Β. Βάλαμε τα χέρια στις τσέπες και νιώσαμε στο μέτωπό μας τη δροσερή 

σκιά. Οι κότες μαζεύτηκαν στο υπόστεγο της σκάλας. Το πράσινο του 

κάμπου βυθίστηκε στο πένθος... Στο βάθος φάνηκε η μακρινή θάλασσα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( καταλαμβάνω, καταφέρω, κλείνω, σβήνω, μολύνω, κλίνω, κοιμάμαι, 

βυθίζομαι) 

Οι στρατιώτες ................................................... το φρούριο.  

Τα σκουπίδια ................................................ το περιβάλλον.  

Τα φώτα ................................ και η πόλη ....................................... στο σκοτάδι. 

Οι μαθητές ........................................ το ρήμα χτυπώ σε όλους τους χρόνους.  

Θέλω να επισκευάσω την τηλεόραση, αλλά δεν .........τα ....................................  

 γιαγιά .......................................... τα μάτια της και ..........................................

9. Να μεταφέρεις τα παρακάτω κείμενα στο Συνοπτικό 

(Στιγμιαίο) Μέλλοντα . 

10. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με ρήματα από την παρένθεση 

στο συνοπτικό μέλλοντα: 

 
 



–

 

 
 

Ο υποθετικός λόγος αποτελείται από δύο μέρη: 

Α. την υπόθεση και  

Β. την απόδοση.  

Η υπόθεση (οι υποθετικές προτάσεις) είναι εξαρτημένες προτάσεις, δηλαδή 

δε μπορούν να σταθούν μόνες τους στο λόγο. Γι’ αυτό κάθε υποθετική πρόταση 

έχει δίπλα της μια ανεξάρτητη πρόταση.  

 

Η υποθετική πρόταση λέγεται και υπόθεση, ενώ 

η ανεξάρτητη πρόταση λέγεται και απόδοση.  

 

Μαζί η υπόθεση και η απόδοση αποτελούν τον υποθετικό λόγο. 

Οι υποθετικές προτάσεις εισάγονται με το αν ή εάν (σπανιότερα με το άμα, αλλά, 

εφόσον, έτσι και ,στην περίπτωση που κ.λπ). και δείχνουν την προϋπόθεση που πρέπει 

να ισχύει για να γίνει αυτό που δηλώνει η ανεξάρτητη πρόταση.  

Χωρίζονται από την κύρια πρόταση με κόμμα (,). 

π.χ. Άμα σας πω, θα γελάσετε. 

Άμα σας πω - Υπόθεση – δευτερεύουσα πρόταση -  αποτελεί την προϋπόθεση για να 

γελάσουμε. 

θα γελάσετε – Απόδοση – κύρια πρόταση 

Ισχύει και αντίστροφα η πρόταση; ΝΑΙ! -> Θα γελάσετε, άμα σας πω. (πρώτη η απόδοση) 

 

Ο υποθετικός λόγος μπορεί να έχει πολλές υποθέσεις ή πολλές αποδόσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σύνδεσμος αν μερικές φορές δεν εισάγει υποθετική πρόταση.  

Όταν η ανεξάρτητη πρόταση περιέχει ένα από τα ρήματα ρωτώ, απορώ, αμφιβάλλω, 

αναρωτιέμαι, λέω, ξέρω, σκέφτομαι, θυμάμαι, γνωρίζω τότε, η εξαρτημένη, που 

εισάγεται με αν, εάν, είναι πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο του ρήματος και 

δε  χωρίζεται με κόμμα ! 

π.χ. Αναρωτιέμαι αν έσβησα το θερμοσίφωνα φεύγοντας από το σπίτι. (πλάγια ερωτηματική) 

Αν πετύχω το στόχο μου, θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. 

 Υπόθεση  Απόδοση 

 Υποθετικός λόγος 

 Υποθετικός λόγος 

  Υποθετικός λόγος 

Αν ξυπνήσεις νωρίς, θα πάμε βόλτα  και  θα πάρουμε παγωτό. 
 

Υπόθεση 1η απόδοση 2η απόδοση 

Αν είσαι προσεχτικός και αν βοηθήσεις,   τότε θα φτιάξουμε κέικ. 
 

1η Υπόθεση 2η  υπόθεση  Απόδοση 



–

 

 
 

1. Θα πήγαινα διακοπές αν ήταν καλοκαίρι. (...............) 

2. Με ρώτησε αν είχαμε αν είχαμε ξανασυναντηθεί παλιότερα. (.............) 

3. Δεν ήξερα αν ήταν ειλικρινής μαζί μου. (..................) 

4. Αν χιονίσει πολύ, θα διακοπεί η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.(.......) 

5. Με ρώτησε αν γνωρίζω τον πατέρα μου. (................) 

6. Με ρώτησε αν θα πάμε εκδρομή. (.................) 

7. Αν είχες λίγο μυαλό, θα τα έκανες καλύτερα τα πράγματα! (.................) 

8. Αν τον δεις, να του πεις ότι τον ψάχνω. (.................) 

9. Σκεφτόταν αν θα έπρεπε να πει την αλήθεια. (.................) 

10. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα επιζήσει. (.................) 

11. Μη τον κάνεις παρέα, αν δεν είσαι σίγουρος για τις προθέσεις του! (......) 

12. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να του απαντήσω ναι ή όχι! (.................) 

13. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν κατάλαβαν κάτι. (..............) 

14. Παρακαλώ, πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω ή όχι. (............) 

15. Αν απορείτε αν θα πάμε εκδρομή (......), ρωτήστε τον διευθυντή. (.......) 

 

 

 

 

1. Αν κριθεί απαραίτητο θα κατασκευαστεί φράγμα σ’ αυτή τη λίμνη. 

2. Εάν μπορούσα θα πραγματοποιούσα όλες τις επιθυμίες των παιδιών. 

3. Θα μπορούσες να τα καταφέρεις αν προσπαθούσες λίγο περισσότερο. 

4. Θα χαμηλώσω την ένταση του ραδιοφώνου εάν σε ενοχλεί.  

5. Αν κάνει καλό καιρό, θα πάμε βόλτα στο δάσος. 

6. Αν αποφασίσεις να ταξιδέψεις, φτιάξε τις βαλίτσες σου. 

7. Αν με είχες ειδοποιήσει νωρίτερα, θα ερχόμουν εγκαίρως. 

8. Αν δεχόσουν να γράψουμε μαζί την εργασία, θα είχαμε 

καλύτερα  αποτελέσματα. 

9. Αν συνόδευες το παιδί στο σχολείο, δε θα κινδύνευε από τα  αυτοκίνητα. 

11. Από τις παρακάτω προτάσεις άλλες είναι υποθετικές (ΥΠ) και 

άλλες πλάγιες ερωτηματικές (ΠΕ). Υπογράμμισέ τες και γράψε 

δίπλα τι είναι η καθεμιά. 

12. Στις παρακάτω προτάσεις με υποθετικό λόγο υπογράμμισε την 

υπόθεση με γαλάζιο χρώμα και την απόδοση με κόκκινο. Βάλε κόμμα 

όπου χρειάζεται. 

 



–

 

 
 

10. Αν σου αρέσουν τα βιβλία αστρονομίας, μπορείς να δανειστείς κάποια 

από τη δημοτική βιβλιοθήκη. 

11. Αν παραβώ τον λόγο μου, δε θα με ξαναεμπιστευτεί κανένας.  

12. Αν η άσκηση λυθεί όλοι θα πουν ότι ήταν εύκολη. 

13. Θα ήταν πιο ευτυχισμένη αν είχε περισσότερα χρήματα. 

14. Αν μάθαινε τι είχε συμβεί θα θύμωνε πάρα πολύ. 

15. Δώσε χαιρετισμούς στον Γιώργο αν τον δεις απόψε. 

1. Θέλεις να παίξουμε μπάλα. Να έρθεις στο γήπεδο . 

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

2. Θα πάρεις καλούς βαθμούς . Θα σου πάρω ότι δώρο θέλεις. 

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

3. Θα συναντήσουν τον Περικλή . Θα ταξιδέψουν στην αρχαία Αθήνα . 

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

4. Στεναχωριέμαι πολύ. Δεν είσαι ευγενικός. 

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

5. Δεν απελπιζόταν. Δεν τα κατάφερνε με την πρώτη. 

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

6. Μπορείς να φτιάξεις πράσινο χρώμα. Ανακάτεψε κίτρινο με μπλε. 

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

7. Όλα βολεύονται. Έχουμε την υγεία μας. 

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

8. Έχει ανυπόφορη ζέστη. Θα πάμε για μπάνιο. 

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

9. Έχεις ελεύθερο χρόνο. Θα έρθω να πάμε έναν περίπατο στο άλσος. 

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

10. Δε θέλετε να φάτε. Θα φάω μόνη μου. 

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

11. Θα αργήσω να έρθω στη γιορτή. Έχω πολλή δουλειά στο γραφείο. 

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

12. Δεν τρώω σωστά. Θα βλάψω την υγεία μου. 

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

13. Προσέχω στο μάθημα. Θα βελτιώσω τη βαθμολογία μου. 

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

13. Ένωσε τις παρακάτω προτάσεις για να σχηματίσεις 

υποθετικούς λόγους: 

 



–

 

 
 

1. Αν είχα μία χρονομηχανή,  .....................................................................................  

 

2. Εάν μπορούσα να ταξιδέψω σε όλο τον πλανήτη,  .............................................  

 

3. Αν συναντούσα τον Αϊνστάιν,  ...............................................................................  

 

4. Άμα είχα σούπερ δυνάμεις,  ..................................................................................  

 

5. Αν ήμουν πολύ πλούσιος,  .....................................................................................  

 

6. Όταν μεγαλώσω, ονειρεύομαι  ..............................................................................  

 

7. Θα ήθελα να ξέρω,  ................................................................................................  

 

8. Μακάρι να μπορούσα  .............................................................................................  

 

9. Αν η γη σταματούσε να γυρνάει,  ..........................................................................  

 

10. Αν υπήρχε η Ατλαντίδα,  .....................................................................................  

 

11. Αν όλοι οι άνθρωποι ζούσαν 300 χρόνια,  ........................................................ . 

 

12. Αν ήμουν Ινδιάνος, ...............................................................................................  

 

 

  

14. Συμπλήρωσε την απόδοση των παρακάτω υποθετικών λόγων, 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία σου. 
 



–

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ένας τρόπος για να προσδιορίσουμε την έννοια του 

χρόνου, δηλαδή πότε έγινε κάτι, είναι και η χρήση 

ονομάτων σε γενική ή σε αιτιατική πτώση . 

Παραδείγματα με γενική: 

Η Καλαμάτα γιορτάζει της Υπαπαντής . (Πότε γιορτάζει;) 

Θα δώσει εξετάσεις του χρόνου. (Πότε θα δώσει εξετάσεις;) 

Θα πάµε στην Τήνο της Παναγίας. (Πότε θα πάµε στην Τήνο ;) 

Παραδείγματα με αιτιατική: 

Την άνοιξη μεγαλώνει η ημέρα. (Πότε μεγαλώνει;) 

Οι συγγραφείς εργάζονται μέρα και νύχτα. (Πότε εργάζονται;) 

Θα έρθω την Πέµπτη να σας δω.  (Πότε θα έρθω;) 

Πηγαίνουµε συχνά στο θέατρο το χειµώνα  (Πότε πάμε στο 

θέατρο;) 



–

 

 
 

 

 

 

 

1. ......................................... του πρωινού μού αρέσει να κάθομαι στη βεράντα. 

2. Συναντήθηκαν ........................................ αργότερα και συγκινήθηκαν πολύ. 

3. Ο παππούς μού υποσχέθηκε ότι .............................................. θα μου 

αγοράσει ένα μικρό σκυλάκι. 

4. Ταξιδεύουμε ................................................. για το χωριό. 

5. ............................................ το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πρωτεύουσα 

θα επιδεινωθεί. 

6. ............................................. μου αρέσει να γυμνάζομαι ελαφρά, ενώ 

............................................. χαλαρώνω ακούγοντας μουσική. 

7. ............................................ ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. 
 

 

 

 

1. Ο Αποστόλης γιορτάζει των Αγίων Αποστόλων. 

2. Οι αγώνες ποδοσφαίρου γίνονται την Κυριακή.  

3. Το φθινόπωρο πηγαίνει λιγότερος κόσμος διακοπές. 

4. Όλοι οι χριστιανοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. 

5. Η Θεσσαλονίκη πανηγυρίζει του Αγίου Δημητρίου. 

6. Το θέατρο είναι μια ευχάριστη διασκέδαση το χειμώνα. 

7. Ο στρατός κάνει παρέλαση στην Αθήνα του Ευαγγελισμού. 

8. Την ώρα του δειλινού μου αρέσει να θαυμάζω το μενεξεδί χρώμα του 

ουρανού. 

9. Του χρόνου θα αλλάξω σχολείο. 

10. Ο πατέρας μου ξεκινά χαράματα για τη δουλειά. 

11. Τα επόμενα χρόνια η μόλυνση του περιβάλλοντος θα είναι μεγαλύτερη. 

12. Το πρωί μου αρέσει να τρώω καλά, ενώ το βράδυ φροντίζω να τρώω πιο 

ελαφρά. 

13. Γύρισε από το ταξίδι αργά τη νύχτα και την επόμενη μέρα σηκώθηκε 

νωρίς το πρωί για να πάει στη δουλειά του. 

15. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις γενικές και αιτιατικές του χρόνου 

που βρίσκονται στην παρένθεση (τα χαράματα, του χρόνου, το πρωί, τα 

επόμενα χρόνια, την ώρα, πολλά χρόνια, το βράδυ, χρόνο με το χρόνο) 

16. Στις προτάσεις που ακολουθούν να βρεις και να υπογραμμίσεις 

τις γενικές και τις αιτιατικές που δηλώνουν χρόνο: 

 



–

 

 
 

14. Το καλοκαίρι επισκέπτομαι πάντα το χωριό του παππού μου. 

15. Το πρώτο δρομολόγιο του πλοίου ήταν προγραμματισμένο για τις έξι το 

πρωί. 

16. Του χρόνου που θα πάω στην Έκτη θα μάθω περισσότερα πράγματα στη 

Φυσική.  

17. Χτες το απόγευμα πήγα στο θέατρο.  

18. Το βράδυ περιμένω τους φίλους μου. 

19. Στα γενέθλιά μου, θα αγοράσω ένα τηλεσκόπιο. 

20. Τα σχολεία ανοίγουν το Σεπτέμβριο και κλείνουν τον Ιούνιο. 

21. Το καλοκαίρι θα πάμε διακοπές στη Σκιάθο. 

22. Πρέπει να περιμένει έξι μήνες για να παραλάβει το νέο του αυτοκίνητο. 

23. Ζούσε μόνος πολλά χρόνια, ώσπου γνώρισε την Έλενα. 

 

Άλλοι άνθρωποι γιορτάζουν τα γενέθλιά τους και άλλοι την ονομαστική 

τους γιορτή. Ο Φώτης γιορτάζει την ονομαστική του γιορτή των Φώτων. 

Τοίδιο και ο Γιώργος που γιορτάζει του Αγίου Γεωργίου. Ο Ηλίας γιορτάζει 

ταγενέθλιά του τον Απρίλιο, στις 23. Επίσης όλες οι πόλεις και τα χωριά της 

Ελλάδας πανηγυρίζουν κάποια ημέρα ανάλογα με τον άγιο που τιμούν. Η 

Τήνος πανηγυρίζει της Παναγίας, η Πάτρα του Αγίου Ανδρέα και η 

Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου, στις 26 Οκτωβρίου. 

Γιορτές γίνονται και στα σχολεία. Την 28η Οκτωβρίου, για να 

τιμήσουντην αντίσταση στους Ιταλούς και Γερμανούς το 1940. Την 25η 

Μαρτίου, για να τιμήσουν την επανάσταση του 1821 εναντίον των Τούρκων. 

Τη 17η Νοεμβρίου, για να τιμήσουν την αντίσταση στη δικτατορία. Ακόμη, 

γιορτάζουν των Τριών Ιεραρχών, που είναι θρησκευτική γιορτή. Τέλος, 

έχουν αργία την Καθαρή Δευτέρα και την Πρωτομαγιά. 

  

17. Στο κείμενο που ακολουθεί να υπογραμμίσεις τις γενικές και 

αιτιατικές που προσδιορίζουν το χρόνο και να κυκλώσεις τις 

φράσεις με πρόθεση που δηλώνουν χρόνο: 

 



–

 

 
 

 

 
 

Τα πρωινά η Μαρίνα, που είναι έντεκα χρόνων, ξυπνάει στις 

εφτάμισι, ετοιμάζεται και φεύγει για το σχολείο. Θέλει μόνο 

λίγα λεπτά μέχρι να φτάσει εκεί. Στο σχολείο κάνουν μάθημα 

αρκετές ώρες και κάθε μάθημα διαρκεί σαράντα πέντε λεπτά. Το 

μεσημέρι, όταν τελειώσει το σχολείο, γυρίζει σπίτι. Το απόγευμα διαβάζει τα 

μαθήματά της, ενώ το βράδυ κοιμάται νωρίς. Την προηγούμενη χρονιά δεν τα 

πήγε τόσο καλά στο σχολείο, αλλά είπε πως του χρόνου θα προσπαθήσει 

περισσότερο. Τον Ιούνιο, όταν κλείσουν τα σχολεία, θα πάει στην 

κατασκήνωση, ενώ τον Αύγουστο θα μείνει αρκετές μέρες στο χωριό μαζί με 

τον παππού και τη γιαγιά. 

 
 

 

 

Η εξερεύνηση της Ανταρκτικής. 

Στο τέλος του 18ου αιώνα το μεγαλύτερο 

μέρος της Γης είχε εξερευνηθεί. Μόνο η 

Ανταρκτική παρέμενε άγνωστη, 

κρυμμένη στους πάγους και την πυκνή ομίχλη. 

Το 1819 δυο Βρετανοί ναυτικοί ανακάλυψαν τα νότια Νησιά Σέτλαντ. Τον ίδιο 

χρόνο ο Αμερικανός κυνηγός φώκιας Ναθάνιελ Πάλμερ σκαρφάλωσε στα 

βουνά του νησιού Ντιπέπσιον στα Νότια Σέτλαντ και αντίκρισε μια 

εκτεταμένη ορεινή χώρα γεμάτη πάγο και χιόνι.  

Από το 1830 ως το 1850 η εξερεύνηση της Ανταρκτικής μετατράπηκε σε 

αγώνα δρόμου με προορισμό το μαγνητικό Νότιο Πόλο. Η Γαλλία, οι ΗΠΑ και 

η Βρετανία αγωνίζονταν να κερδίσουν την πρωτιά της κατάκτησης της 

Ανταρκτικής. 

Οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί αντίκρισαν πρώτη φορά την Ανταρκτική την ίδια 

μέρα, στις 18 Ιανουαρίου του 1840. Τον επόμενο χρόνο, τον Ιανουάριο του 

1841, η βρετανική αποστολή έφτασε στην Ανταρκτική. 

 
 

 

  

18. Στις προτάσεις που ακολουθούν να βρεις και να υπογραμμίσεις 

τις γενικές και τις αιτιατικές που δηλώνουν χρόνο: 

19. Βρες τις 9 φράσεις που φανερώνουν χρόνο και υπογράμμισέ τες.  

 
 



–

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες ασκήσεις στα επιρρήματα δες τις εργασίες της 2ης 

ενότητας «Η ΖΩΗ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» 
 

  

Επιρρήματα 

Επιρρήματα είναι άκλιτες λέξεις που προσδιορίζουν:  

α) ρήματα:  έφυγε χθες(χρονικό) - μένει εκεί (τοπικό) 

β) επίθετα: είναι εξαιρετικά όμορφος. 

γ) ουσιαστικά: Στο απέναντι πεζοδρόμιο  

δ) άλλα επιρρήματα: έφτασε πολύ γρήγορα. 

 

και φανερώνουν χρόνο , τόπο, τρόπο, ποσό , βεβαίωση, δισταγμό , άρνηση 

1.Χρονικά (πότε;): πότε, τώρα, τότε, πριν, μετά, σήμερα, αύριο, χτες, 

μεθαύριο, πέρ[υ]σι, φέτος, απόψε, αργά, νωρίς, οποτεδήποτε, όποτε, άλλοτε, 

κάποτε, ύστερα, έπειτα, επιτέλους, κιόλας, αμέσως, σπάνια, συχνά, τακτικά, 

πότε πότε  

2.Τοπικά (πού;): εδώ, εκεί, πέρα, μακριά, κοντά, σιμά, δίπλα, μέσα, πάνω, 

κάτω, απέναντι, παντού, κάπου, πουθενά, ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, 

πλάι, γύρω, έξω, μεταξύ, αναμεταξύ, μπροστά, μπρος, πίσω, βόρεια, νότια, 

ανατολικά, δυτικά, χάμω  

3.Τροπικά (πώς): έτσι, αλλιώς, καλά, γρήγορα, μαζί, καθώς, ήσυχα, όπως,  

κάπως, καθόλου, οπωσδήποτε, μόνο,  

4.Ποσοτικά (πόσο;): τόσο, πολύ, περισσότερο, λίγο, αρκετά,  όσο,  οσοδήποτε, 

κάμποσο, κάπως, πολύ, ελάχιστα, λίγο, τουλάχιστον, εξίσου, σχεδόν, 

λιγότερο, πάνω κάτω, καθόλου 

5. Βεβαιωτικά: ναι, μάλιστα, βέβαια, σωστά, αλήθεια (αληθινά), οπωσδήποτε 

6. Διστακτικά: ίσως, τάχα, (τάχατε), άραγε, δήθεν, πιθανό(ν) 

7. Αρνητικά: όχι, όχι βέβαια, δε(ν), μη(ν) 



–

 

 
 

α. ∆εν μπορώ άλλο. Τον περίμενα ___________. 

β. Ο Σταύρος περπατούσε ___________ γιατί είχε αργήσει 

___________. 

γ. Η Μαρίνα είναι ____________ ακατάστατη. Πετά τα πράγματά της 

________ κι ________. 

δ.  ___________ άρχισαν να ακούγονται μπουμπουνητά από τα 

___________. 

ε.  ___________ αύριο να πάμε ___________ για μπάνιο. 

στ. ___________ μπορώ ___________ να σου μιλήσω. 

Θα σου τηλεφωνήσω εγώ. 

 

 

 

 

 

 
1. Ο αγώνας δεν έγινε .......................... . Έγινε .......................... στο άλλο 

χωριό. 

2. Σε ανέχτηκα .......................... . Να φύγεις .......................... . 

3. Το σπίτι του βρίσκεται .......................... του δρόμου και του βουνού, 

.......................... στο σπίτι του θείου του. 

4. Η μπόρα ξέσπασε .......................... και ήταν .......................... δυνατή. 

5. Βρέθηκαν .......................... σε δύο πυρά και σώθηκαν .......................... 

6. Να βρεθούμε .......................... να σου τα εξηγήσω .........................., γιατί 

.......................... δεν έχεις καταλάβει.  

 

20. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με το κατάλληλο 

επίρρημα. (εδώ-εκεί, βιαστικά, πολύ, δυτικά, μαζί, ξαφνικά, ίσως, δεν, 

πολύ, αρκετά, τώρα) 

21. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις που ακολουθούν με το 

κατάλληλο από τα παρακάτω επιρρήματα: ίσως, τυχαία, πολύ, δίπλα, 

αναλυτικά, κοντά, ανάμεσα, εδώ, ξαφνικά, αρκετά, αμέσως, μεταξύ, 

κάπου. 

 



–

 

 
 

 

 

 

Τα ανεξήγητα φαινόμενα εντυπωσιάζουν πολύ αρκετούς 

ανθρώπους.  

Η δυσκολία να εξηγηθούν λογικά αυτά τα φαινόμενα προκαλεί 

σχεδόν πάντοτε τη φαντασία. Η μεταφορά βράχων με τεράστιο βάρος 

αρκετά ψηλά, η οικοδόμηση κτιρίων –πυραμίδες– όταν τα μέσα της εποχής 

εκείνης δε δικαιολογούν τη δυνατότητα τόσο πολύπλοκων κατασκευών και 

αναμφισβήτητα τα θερισμένα χωράφια με γεωμετρικά σχήματα, είναι 

φαινόμενα πολύ περίεργα και αληθινά δύσκολα εξηγούνται.  

 

τοπικά: ..................................................................................................................... 

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

χρονικά: ................................................................................................................. 

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

τροπικά: .................................................................................................................... 

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

ποσοτικά: ............................................................................................................... 

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

 

Μας μίλησε με ευγένεια    ....................................................  

Τον αγκάλιασε με στοργή    ....................................................   

Τον κοίταξε με προσοχή    ....................................................  

Τον κτύπησε με ακρίβεια    ....................................................  

Τον κοίταξε με συμπάθεια    ....................................................  

Μπήκε με βιασύνη    ....................................................  

  

22. Στο κείμενο που ακολουθεί να υπογραμμίσεις τα επιρρήματα 

και να τα ταξινομήσεις με βάση το είδος τους στον πίνακα: 

23. Ξαναγράψε δίπλα σε κάθε πρόταση , αντικαθιστώντας τη λέξη 

με + το ουσιαστικό με ένα τροπικό επίρρημα. 
 

 



–

 

 
 

 

 

Ο Νίκος κάθεται (μπροστά) ...................... από το Βαγγέλη 

Το σπίτι βρίσκεται (πίσω) ....................... από το υδραγωγείο 

Δεν βλέπω (κοντά) .................... χωρίς τα γυαλιά 

Θα έρθω (χθες) ...................... 

Το άλλο αυτοκίνητο μας προσπέρασε (αργά) ....................... 

Πολύ (φθηνά) ...................... αγόρασες το παντελόνι. 

(αδίκως) ...................... τον τιμώρησες 

(Δυστυχώς) ........................ κερδίσαμε 

Θα πάμε (χώρια) ....................... 

Λυπάμαι τόσο (λίγο) .................... που θα φύγεις! 

 

 

 

 

τώρα  → χρονικό               αμέσως  →  ...........................   

πάνω  → ............................  απέναντι  →  ...........................  

καλώς  → ............................   αλήθεια  →  ...........................  

αρκετά  → ............................   νωρίς  →  ...........................  

καταγής →  ...........................   πρόπερσι  →  ...........................  

βόρεια  → ............................   κάμποσο  →  ...........................  

ίσως  → ............................   μονομιάς  →  ...........................  

χθες  → ............................   πέρα  →  ...........................  

  

24. Να συμπληρώσεις με τα αντίθετα επιρρήματα τις προτάσεις. 

25. Αναγνώρισε τα επιρρήματα και γράψε δίπλα στο καθένα τι 

είδους είναι, όπως στο παράδειγμα: 

 

 



–

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

νεράιδα, άυπνος, σαΐτα, προϋποθέτω, άυλος, μαϊντανός, ευνοϊκός, πλαϊνός,  

ακτοπλοΐα, βιοϊατρική, μοιρολόι, ρολόι, άυπνος, καφεΐνη, γάιδαρος 

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

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

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

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

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

 Δείχνουν ότι δυο φωνήεντα που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο δε 

σχηματίζουν δίψηφο φωνήεν, αλλά προφέρονται χωριστά. 

Μπαίνουν πάνω στο ι, όταν προηγούνται τα φωνήεντα α, ε, ο, υ,   και 

πάνω στο υ, όταν προηγούνται τα φωνήεντα α, ε, ο.  

Με τα διαλυτικά θέλουμε να δείξουμε ότι το ι ή το υ πρέπει να διαβαστούν 

χωριστά και δεν αποτελούν δίψηφα με τα φωνήεντα που προηγούνται: 

Π.χ. γαϊδαράκος, κοροϊδεύω , προϋπόθεση 

Όταν μπαίνουν σ' ένα φωνήεν που παίρνει τόνο, τότε μπαίνουν δεξιά και αριστερά 

του τόνου:  Π.χ. Μαΐου. 

Δε σημειώνουμε τα διαλυτικά όταν: 

• το προηγούμενο φωνήεν τονίζεται. 

Π.χ. γάιδαρος, πλάι , σόι , άυπνος 

• όταν δεν έχουμε δίψηφο φωνήεν (π.χ., διυλιστήριο, πρωί, Μωυσής κτλ.). 

Οι συνδυασμοί ωι, ωυ, ηι, ιυ δεν παίρνουν διαλυτικά, μιας και δεν είναι δίψηφα 

φωνήεντα και διαβάζονται πάντα ξεχωριστά. 

π.χ.: πρωινό, Πομπηία, Μωυσής, διυλιστήριο 

• Όταν το προηγούμενο φωνήεν είναι δίψηφο (αι, ει, οι, υι, ου) γράμμα:  

π.χ. αλληλούια, παλαιικός, γεφυροποιία, ευυπόληπτος 

 Εφόσον στα κεφαλαία δεν βάζουμε τόνους, βάζουμε διαλυτικά σε ΟΛΕΣ τις 

λέξεις που είναι γραμμένες με κεφαλαία. 

π.χ.: νεράιδα - ΝΕΡΑΪΔΑ,   Μάιος – ΜΑΪΟΣ , ΓΑΪΔΑΡΟΣ, ΑΫΠΝΙΑ κτλ. 

 Στις λέξεις με { υι } σημειώνονται διαλυτικά για να γίνει σαφής η διαφορά στην 

προφορά . π.χ. : μυϊκός σε αντίθεση με τις λέξεις : υιοθεσία , υιοθετώ. 

 

26. Να ξαναγράψεις τις παρακάτω λέξεις με κεφαλαία γράμματα 

και να βάλεις διαλυτικά , όπου χρειάζεται:  

 



–

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Περσι την παραμονη του Αι – Γιαννιου εφτασε στο χωριο του πατερα μου 

η θεια μου Κορινα που ζει στο Λονδινο. Η θεια μου παντα ερχεται στο χωριο 

την γιορτη του Αι – Γιαννιου. Όπως λεει, η θεα από το εκκλησακι του Αγιου 

που βρισκεται στην κορυφη του βουνου λιγο πιο κατω από τις αετοφωλιες , 

είναι μαγευτικη και δε συγκρινεται με τιποτα ουτε καν με την θεα του Μπιγκ 

Μπεν που εχει από το σπιτι της στο Λονδινο. Εμεινα αυπνος ολο το βραδυ 

συζητωντας με τη θεια μου για το Λονδινο , το μουσειο με τα γλυπτα του 

Παρθενωνα ( που μας εχουν κλεψει) , το Μπιγκ Μπεν και τον Ταμεση 

ποταμο.  Το πρωι παραλιγο να κοιμηθω πανω στο γαιδουρακι πηγαινοντας 

προς το εκκλησακι. Ολοι με κοροιδευαν». 

ΜΑΙΟΣ ΛΑΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ 

ΑΙΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΑΙΖΩ 

ΑΥΠΝΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΣΑΙΤΑ 

καικι χαιδευω ΧΑΙΔΕΥΑ 

πλαι κομπολοι ευρωπαικο 

κοροιδακι λαικος διυλιστηριο, 

Μαιος ευφυια γαιδουρακι 

ευνοικος, ζωικο, πρωινος 

κοροιδο ξευφαινω νεραιδα 

θεικος,  εργατουπαλληλος,  χαιδευω,  

καικι,   καταπραυντικός,  κοροιδευω, 

υιοθετω,  μυικος,  ιστιοπλοΐα,  

εγωισμος εγωιστικός ζωικος  

ηρωιδα βουιζω Βεδουινος  

δρυινος δακρυικοι αδένες εμβρυικος 

ινδουιστης κουιζ μεγαλοφυια  

βολει μπαμπουινος πολυιατρειο 

σαντουιτς σουιτα σαιτα   

τριχοφυια υιοθεσια ολοιδιος  

αιτος ωρολογοποιια  

 

   

 

27. Να βάλεις τόνους και διαλυτικά όπου χρειάζεται. 

28. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί και βάλε τόνους και διαλυτικά 

όπου χρειάζεται. 

 

 



–

 

 
 

α. Κάθε Τετάρτη που γίνεται λαική στη γειτονιά μας η μαμά μου αγοράζει 

φρέσκο μαιντανό . 

β. Ο γαιδαρος , ο λύκος και η αλεπού χρησιμοποιούνται από τον Αισωπο 

στους μύθους του. 

γ. Μου αρέσει πολύ το κανταιφι με παγωτό καιμακι από πάνω . 

δ. Η Κροατία είναι χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης. 

ε. Κάθε ∆ευτέρα στη γειτονιά μας έχει λαική αγορά. 

στ. Πονούσε πολύ το δόντι του κι ο γιατρός τού έδωσε ένα καταπραυντικό. 

ζ. Όλη την ώρα βάδιζαν αμίλητοι πλάι πλάι. 

η. Οι εμπορουπάλληλοι έκαναν απεργία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: 

ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. 

θ. Τα αγγλικά μου τελειώνουν στα τέλη Μαίου.  

ι. Όταν νηστεύουμε, πίνουμε τσάι. 

ια. Σε ορεινά χωριά χρησιμοποιούν ακόμη γαιδουράκια. 

ιβ. Στα παραμύθια αναφέρονται οι νεράιδες. 

 

  

29. Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και βάλε τόνους και διαλυτικά 

όπου χρειάζεται. 

 



–

 

 
 

 

• Δε μας ειπες που πηγες και πως περασες .  

• Που και που παω καμια βολτα . 

• Που πηγαινες χθες το πρωι που σε συναντησα στο δρομο;  

• Πηγαινω στο χωριο μου αραια και που . 

• Η θα σου γραψω η θα σου τηλεφωνησω . 

• Θα κανεις αυτο που σου λεω .  

• Περιμενα τον πατερα μου πως και πως . 

• Θα μας πεις πρωτα που ησουν η πως γυρισες πισω ; 

 

το αλογο μας  χαρισμα σας  ο φιλος μας 

το δωματιο του  σταματα τον  ο αγιος μας 

το καραβι σου  κυνηγησε τες  η φλογερα του 

αφησε με  πειραξε τους  μιλησε του 

η δασκαλα του  το μολυβι σου  αγαπα μας 

ο δασκαλος τους  η αδεια σου  η αγελαδα του 

1. Η χαρα μου ηταν μεγαλη, όταν τον ειδα να ’ρχεται ! 

2. - Για που το ’βαλες και δε μας λες τιποτε! 

3. - Αν μαθω που πηγες, θα στενοχωρηθω πολυ. 

4. - Ποιος ειναι και που θελει να παει; 

5. - Η Χαρα μου εδωσε ένα μεγαλο δωρο. 

6. - Ο παπους μου ειπε μια θλιβερη ιστορια. (είπε σε μένα) 

7. - Αυτο που κρατας στο χερι σου που το βρηκες; 

8. - Μας ειπες πως περασες, αλλα δε μας ειπες που πηγες ! 

9. - Ξερω το ποιον αυτου του ανθρωπου και θελω να τον αποφευγω. 

10. - Ουτε χθες ουτε σημερα βγηκα διαλειμμα, γιατι εβρεχε. 

11. - Ειθε να ειναι ωραιος ο καιρος αυριο ! 

12. - Ωστε πηρες καλο βαθμο στο διαγωνισμα ! 

  

30. Βάλε τόνο στις παρακάτω προτάσεις : 

31. Τόνισε σωστά ( με έναν ή δύο τόνους ) τα παρακάτω εγκλιτικά : 

32. Τόνισε σωστά τις λέξεις των προτάσεων : 

 

 



–

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

δες του τα  πες του το 

φερε μας τους  δωσε μας την 

δειξε μου το  φα του τα 

βρες μου τον  ασε μας τους 

παρε του το  γραψε τους 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ο δασκαλος μας ειπε ( ο δικός μας δάσκαλος )  

• ο δασκαλος μας ειπε ( είπε σε μας ) 

• ο πατερας μου διαλεξε ( ο δικός μου πατέρας ) 

• ο πατερας μου διαλεξε ( διάλεξε για εμένα ) 

• ο αδελφος μου ειπε (ο δικός μου αδελφός ) 

• η μητερα μου εφερε ( σε μένα ) 

• το παιδι μου εδωσε ( προσωπική αντωνυμία ) 

• το παιδι μου εδωσε ( κτητική αντωνυμία )  

 

Όταν μετά από παροξύτονη προστακτική ακολουθούν δύο 

εγκλιτικά τονίζεται το πρώτο από αυτά π.χ. δώσε μού το 

 

Μονοσύλλαβη προστακτική δεν τονίζεται ακόμα και αν 

ακολουθείται από δύο εγκλιτικά π.χ. πες μου το 
 

Oι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών (µου, σου, του, την, της, 
τον, το, µας, σας, τους, τα), παίρνουν τόνο όταν στην ανάγνωση υπάρχει 
περίπτωση να θεωρηθούν εγκλιτικές λέξεις: ο πατέρας μού είπε ( = ο 
πατέρας είπε σ’ εμένα), ενώ ο πατέρας µου είπε ( ο δικός µου πατέρας 
είπε), η δασκάλα μάς τα έδωσε (η δασκάλα τα έδωσε σ’ εμάς), ενώ η 
δασκάλα µας τα έδωσε (η δική µας δασκάλα τα έδωσε). 
Όταν, όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτούν οι προσωπικές 
αντωνυμίες µε τα ομόηχά τους εγκλιτικά, τότε δεν παίρνουν τόνο: Ο 
δάσκαλος που θα µας στείλουν. 

33. Τόνισε τις παρακάτω προστακτικές: 

34. Τόνισε τις παρακάτω λέξεις προσέχοντας το νόημά τους : 

 

 



–

 

 
 

 

υπό + γη  = ............................................ άνω + γη = ..................................... 

μέση + γη  = ............................................ επί + γη = ..................................... 

υπερ + γη  = ............................................ ίσος + γη = ..................................... 

γη + πεδίο  = ...........................................  γη + φυσικός = .............................. 

γη + άνθρακας = ....................................   ύδωρ + γη = ................................... 

γη + μετρώ  = .........................................  γη + λέγω = .................................. 

χρονοτριβώ  διαχρονικός  ................. χρυσός 

χρήμα  χρονοβόρος  ................. δεκάχρονος 

χρονόμετρο  χρόνια  .......................... χρονολογία 

ώμα  ημίχρονο  ...................... ημερολόγιο 

1. Πήγαμε κρουαζιέρα με ένα υπερωκεάνιο. (ωκεανός) 

2. Το λεωφορείο της γραμμής, ταξίδευε ............................................. (πλήρες) 

3. Σήμερα θα κάνω ένα ................................................... (αστικό) τηλεφώνημα. 

4. Αυτό το γράμμα που έλαβα, ήταν ................................................ (επείγον) 

5. Ο παππούς μου έχει πίεση. Είναι δηλαδή ....................................... (τασικός) 

6. Ο δάσκαλος έμεινε ............................................................... (ευχαριστημένος) 

από τις επιδόσεις μας. 

7. Η αδερφή μου είναι ............................................... (κινητική) μέσα στην τάξη. 

η) Ο πατέρας μου έπαθε .................................................... (κόπωση) από 

την πολλή δουλειά. 

8. Θα το ..................................... (πηδήσουμε) κι αυτό το εμπόδιο που μας 

έτυχε. 

9. Η σημερινή μας κοινωνία χαρακτηρίζεται από την ......................................... 

(κατανάλωση) των διαφόρων προϊόντων που υπάρχουν στο εμπόριο. 

35. Φτιάξε σύνθετες λέξεις με συνθετικό τη λέξη γη: 

36. Να διαγράψεις τις λέξεις που δεν ανήκουν στην οικογένεια 

λέξεων. 

37. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις, χρησιμοποιώντας τη λέξη 

υπέρ στις παρακάτω προτάσεις, αλλάζοντας τη λέξη της 

παρένθεσης, όπως στο παράδειγμα: 

 



–

 

 
 

Πώς λέγεται αυτός που ασχολείται με: 

τα σπήλαια  ➢ .................................................................   

το δάσος  ➢ .................................................................   

τον άνθρωπο  ➢ .................................................................      

τα πνευμόνια  ➢  ................................................................  

τα έθνη  ➢  ................................................................  

τη δίαιτα  ➢  ................................................................  

τα νεύρα  ➢  ................................................................  

τα οικονομικά ➢ .................................................................     

τη γραφή  ➢  ................................................................  

τα ενδύματα  ➢  ................................................................  

την καρδιά  ➢  ................................................................  

τις μηχανές  ➢  ................................................................  

τα μικρόβια  ➢  ................................................................  

χρόνος + γράφημα ➢  .........................................................   

χρόνος + διάγραμμα ➢ .......................................................    

χρόνος + διακόπτης ➢ .......................................................    

χρόνος + βόρος ➢  .............................................................  

χρόνος + χρέωση ➢  ..........................................................  

χρόνος + μετρώ ➢  .............................................................  

πρώτος + χρόνος ➢  ..........................................................  

πολύς + χρόνος ➢  .............................................................  

βραχύς + χρόνος ➢  ...........................................................  

δύο + χρόνος  ➢  .................................................................  

συν + χρόνος  ➢  .................................................................  

ημί + χρόνος  ➢  .................................................................  

38. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας ως δεύτερο 

συνθετικό το -λόγος: 

39. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις με πρώτο ή δεύτερο 

συνθετικό τη λέξη χρόνος. 

 
 



–

 

 
 

παρά + ποταμός  ➢  ......................................................  

παρά +μεθόριος  ➢  ......................................................  

παρά + ακτή  ➢  ......................................................  

παρά +μασχάλη  ➢  ......................................................  

παρά + πλησίον  ➢  ......................................................            

              Συνώνυμα                           Αντίθετα 

κούφιος   ...............................................   ................................................  

ερημιά    ...............................................   ................................................ 

λαλιά  ...............................................   ................................................   

σφιχτός    ...............................................   ................................................ 

μουσκεύω   ............................................   ................................................  

 

α) Το έργο ήταν μεγάλο και πολύ ....................................... 

β) Ο ............................... αδερφός μου πάει στον παιδικό σταθμό. 

γ) Καθυστέρησα πολύ και δεν πρέπει άλλο να ................................. 

δ) Οι γονείς μου ακολουθούν το ............................. τρόπο ζωής. 

ε) Θα τηρηθεί το ........................................... και το γήπεδο θα είναι έτοιμο 

εγκαίρως. 

  

40. Να σχηματίσετε τις σύνθετες λέξεις που προκύπτουν: 

41. Να διαλέξεις τα συνώνυμα και τα αντίθετα των παρακάτω 

λέξεων από τις λέξεις της παρένθεσης: (μοναξιά, απλωτός, βρέχω, 

πολυκοσμία, κενός, γεμάτος, μιλιά, σφιγμένος, στεγνώνω, αλαλία) 

42. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες 

λέξεις τις παρένθεσης. (δίχρονος, σύγχρονο, χρονοβόρο, 

χρονοτριβώ, χρονοδιάγραμμα) 

 
 



–

 

 
 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ!!  

 

πυκνή ομίχλη ➢  ....................................  

πρώιμα φρούτα ➢  .................................  

δυσκίνητος άνθρωπος ➢  ....................................................................................   

αξιόπιστη πρόταση  ➢  .................................................................................... 

βέβαιη νίκη  ➢  .................................................................................... 

γρήγορο διαδίκτυο  ➢ ..................................................................................... 

Οι τουρίστες φεύγουν.➢  .................................................................................... 

Ο νυχτοφύλακας κλείνει τις πόρτες. 

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

Οι πυροσβέστες στην εκπαίδευσή τους ανάβουν φωτιές. 

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

Η δουλειά του είναι εξωτερική. 

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

Τελικά καταλήξαμε σε συμφωνία. 

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

Η ομάδα του είναι πίσω στη βαθμολογία. 

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

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ρημάτων και τόνισε:  

αρχ ___ ζω, μυρ ___ ζω, σφυρ ___ ζω, οπλ ___ ζω, βρ ___ ζω,  

κερδ ___ζω, βαδ ___ ζω, γεμ ___ ζω, χτ ___ ζω, πρ ___ ζω, π ___ ζω, 

δαν ______ ζω, δακρ ___ ζω, σφ ___ ζω, κατακλ ___ ζω,  συγχ ___ ζω, 

κελαρ ___ ζω, αθρ ___ ___ ζω 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

43.Στις παρακάτω φράσεις να αντικαταστήσεις το υπογραμμισμένο 

επίθετο με το αντίθετό του: 

 
 



–

 

 
 

ανεξήγητα φαινόμενα, μυστήριο, διαστημόπλοιο, κατακλυσμός, πλημμύρα, 

μνημεία, αρχαιολόγοι, ταχύτητα φωτός, πλανήτης, μαρτ.υρία, υπόθεση, 

απειλώ, ερμηνεία, κατορθώνω, ψηφοφορία, δεινόσαυρος, αλλόκοτος, 

γεωγραφία, βιομηχανία, μάρτυρας, γήινος, γοητεύω, φουντωτός,  

αι ή ε; 

γεωργός, γαιοκτήμονας, γεώτρηση, γεώδης, γαιότοιχος, ......ωμετρία, 

γεωλόγος. γεωπόνος,  γεωγραφία, γεωλογία, γαιάνθρακας. 

η ή ει; 

γηπεδούχος, επίγειος, υδρόγειος, ισόγειο, γήινος, γηγενής, απόγειος, 

γήπεδο. 

Στις 9 Νοέμβριου 2005 η ευρωπαϊκή διαστημική συσκευή «Venus 

Express» ξεκίνησε για την Αφροδίτη, το γειτονικό μας πλανήτη. Στην 

Αφροδίτη η διαστημική αυτή συσκευή θα φτάσει τον ερχόμενο Απρίλιο, 

ύστερα από ταξίδι 162 ημερών, και θα τεθεί σε ελλειπτική τροχιά. Οι 

επιστήμονες ελπίζουν ότι με την αποστολή αυτή θα αποκαλύψουν πολλά 

από τα μυστήρια που κρύβει η συνεχώς καλυμμένη με σύννεφα Αφροδίτη. 

Οι διαστημικές συσκευές που την επισκέφθηκαν στο μεταξύ ανακάλυψαν 

ότι η θερμοκρασία στην επιφάνειά της είναι 480ο C και η ατμοσφαιρική 

πίεση 90 φορές μεγαλύτερη από της Γης. 
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Βάλε τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στο σωστό μελλοντικό 

χρόνο: 

Τις νύχτες που κοιτάζει τον ουρανό η Αλίκη ονειρεύεται 

ότι κάποια στιγμή θα ταξιδέψει (ταξιδεύω) στο διάστημα. 

Οι γονείς της λένε πως κάτι τέτοιο θα συμβεί (συμβαίνει) μόνο όταν οι 

ερευνητές (θα) ολοκληρώσουν (ολοκληρώνω) τις έρευνές τους, κάτι που θα 

χρειαστεί (χρειάζομαι) πολύ χρόνο.  

Η μικρή Αλίκη ξέρει πως μάλλον το όνειρό της δεν θα πραγματοποιηθεί 

(πραγματοποιούμαι) ποτέ. Ωστόσο, πάντα θα φαντάζεται (φαντάζομαι) πώς 

θα ήταν μια βόλτα στο διάστημα. 



–

 

 
 

 

3. Στο κείμενο που ακολουθεί υπογράμμισε τα ρήματα που βρίσκονται σε 

μελλοντικούς χρόνους. Στη συνέχεια βάλε το καθένα στη σωστή θέση 

στον πίνακα. 

Στο πρόγραμμα Μαρς Νταϊρέκτ το ταξίδι μέχρι τον Άρη θα διαρκέσει 

περίπου 6 μήνες και οι αστροναύτες θα πρέπει (πρέπει: Ενεστώτας 

γ΄πρόσωπο του πρέπω) να επιβιώσουν για πολύ καιρό σε συνθήκες 

έλλειψης βαρύτητας. Επειδή το διαστημόπλοιο θα βρίσκεται τόσο μακριά, η 

επικοινωνία με τη Γη θα είναι δυσκολότερη. Η μετάδοση των πληροφοριών 

από το διαστημόπλοιο προς το κέντρο ελέγχου στη Γη θα γίνεται με 20-30 

λεπτά καθυστέρηση. 

Πριν μπει το διαστημόπλοιο στην ατμόσφαιρα του Άρη, το τμήμα των 

προωθητικών πυραύλων θα αποσυνδεθεί. Έπειτα, το διαστημικό όχημα θα 

μπει σε τροχιά και θα προετοιμαστεί για την προσεδάφιση. Όταν φτάσει 

στην επιφάνεια, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος θα είναι τα πρώτα άτομα 

που θα έχουν πατήσει το πόδι τους στον πλανήτη. Οι αστροναύτες που θα 

σταλούν στον Άρη θα παραμείνουν εκεί για ενάμιση χρόνο. 

 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ           ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ           ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

  ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ (4)             ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ (6)           ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ (1) 

θα βρίσκεται θα διαρκέσει         θα έχουν πατήσει       

θα είναι                      θα αποσυνδεθεί 

θα γίνεται                     θα μπει               

θα είναι                                 θα προετοιμαστεί                        

                                θα σταλούν              

                 θα παραμείνουν 

                       

4. Να βρεις τα ρήματα του παρακάτω κειμένου που βρίσκονται σε χρόνο 

Μέλλοντα , να τα τοποθετήσεις στη σωστή στήλη και να συμπληρώσεις τις 

άλλες δύο στήλες με τον κατάλληλο ρηματικό τύπο στο ίδιο πρόσωπο και 

αριθμό. 

Φύγε τα ξημερώματα Μιχάλη. Θα πας στην καλύβα Κούγκα, θα πεις του 

καπετάν Άγρα πως θα έλθω χωρίς να μου ξαναμηνύσει. Θα ειδοποιήσω εγώ 

τον καπετάν Κάλα. Ως προς εσένα, Αποστόλη, έχω δουλειά για σένα. Πάτε 

τώρα να φάτε κάτι στο πόδι και να κοιμηθείτε. Εγώ έχω να γράψω. Και πρωί, 

ξημερώματα, θα ξεκινήσετε, ο καθένας σε άλλη κατεύθυνση». 

(Από το μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα «Στα μυστικά του Βάλτου») 

 

  



–

 

 
 

 ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ       ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ              ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

  ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ               ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                 ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  

Θα πηγαίνεις  Θα πας θα έχεις πάει  

Θα λες θα πεις θα έχεις πει 

Θα έρχομαι θα έλθω θα έχω έλθει 

Θα ειδοποιώ Θα ειδοποιήσω θα έχω ειδοποιήσει 

Θα ξεκινάμε θα ξεκινήσετε θα έχετε ξεκινήσει  

 

5. Να γράψετε τα ρήματα του πίνακα στους μελλοντικούς χρόνους, στον ίδιο 

αριθμό και πρόσωπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Να βάλεις τα ρήματα της παρένθεσης στο σωστό πρόσωπο του 

συνοπτικού μέλλοντα: 

Αύριο ο Γρηγόρης θα ξυπνήσει (ξυπνώ) πιο νωρίς απ’ ότι τις άλλες μέρες, 

γιατί θα πάει (πηγαίνω) εκδρομή με το σχολείο. Όλοι οι μαθητές θα 

συγκεντρωθούν (συγκεντρώνομαι) στο προαύλιο γύρω στις 8:30 και θα 

ξεκινήσουν (ξεκινώ) με λεωφορείο για το Ναύπλιο. Θα φτάσουν (φτάνω) 

εκεί ύστερα από δυόμισι ώρες, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθούν 

(επισκέπτομαι) το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Ο κος Πέτρου, ο 

φιλόλογος, θα τους μιλήσει (μιλώ) για την τεχνική του θεάτρου και την 

αρχαία τραγωδία. Δυστυχώς δε θα μπορέσουν (μπορώ) να 

παρακολουθήσουν κάποια παράσταση, γιατί θα επιστρέψουν (επιστρέφω) 

πίσω νωρίς. 

 

 

Ρήμα ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ         
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ              
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                  

δένεις Θα δένεις Θα δέσεις Θα έχεις δέσει 

διώχνετε Θα διώχνετε Θα διώξετε Θα έχετε διώξει 

ρίχνω Θα ρίχνω Θα ρίξω Θα έχω ρίξει 

γελάσαμε Θα γελάμε Θα γελάσουμε Θα έχουμε γελάσει 

κρύβεται Θα κρύβεται Θα κρυφτεί Θα έχει κρυφτεί 

έσκαβαν Θα σκάβουν Θα σκάψουν Θα έχουν σκάψει 

λύνονται Θα λύνονται Θα λυθούν Θα έχουν λυθεί 

σκέφτηκαν Θα σκέφτονται Θα σκεφτούν Θα έχουν σκεφτεί 

χάνεστε Θα χάνεστε Θα χαθείτε Θα έχετε χαθεί 
 



–

 

 
 

 7. Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στο συνοπτικό μέλλοντα: 

• Το πρωί σηκώνομαι νωρίς, στρώνω το κρεβάτι μου, χτενίζομαι και 

ετοιμάζομαι για το σχολείο. 

- Αύριο το πρωί θα σηκωθώ νωρίς , θα στρώσω το κρεβάτι μου, θα 

χτενιστώ και θα ετοιμαστώ για το σχολείο.  

• Με τους φίλους μας οργανώνουμε μια εκδρομή. Συγκεντρωνόμαστε νωρίς 

και αποφασίζουμε για τον προορισμό μας. Βρίσκουμε πολλές ωραίες ιδέες. 

- Το καλοκαίρι με τους φίλους μας θα οργανώσουμε μια εκδρομή. Θα 

συγκεντρωθούμε νωρίς και θα αποφασίσουμε για τον προορισμό μας. Θα 

βρούμε πολλές ωραίες ιδέες.  

 

8. Ξαναγράψε την παρακάτω πρόταση τρεις φορές τοποθετώντας το 

ρήμα σε: α) Εξακολουθητικό Μέλλοντα β) Συνοπτικό Μέλλοντα 

γ) Συντελεσμένο Μέλλοντα 

 

Οι ερευνητές της ΝΑΣΑ ανακάλυψαν νέους τρόπους εκτόξευσης στο 

διάστημα. 

α) Οι ερευνητές θα ανακαλύπτουν νέους τρόπους εκτόξευσης στο 

διάστημα. 

β) Οι ερευνητές θα ανακαλύψουν νέους τρόπους εκτόξευσης στο 

διάστημα. 

γ) Οι ερευνητές θα έχουν ανακαλύψει νέους τρόπους εκτόξευσης στο 

διάστημα. 
 

9.  Να μεταφέρεις τα παρακάτω κείμενα στο Συνοπτικό (Στιγμιαίο) 

Μέλλοντα . 

Α. Το διαστημόπλοιο με τουρίστες ξεκινά το μακρινό του ταξίδι για να 

φτάσει στα όρια της γήινης ατμόσφαιρας. Οι επιβάτες του έχουν 

πληρώσει μία μικρή περιουσία για να πάρουν μέρος στο ταξίδι. Στη 

μισή ώρα που διαρκεί, προλαβαίνουν να πάρουν μια γεύση από 

έλλειψη βαρύτητας, μερικοί αρρωσταίνουν, βλέπουν το απόλυτο 

σκοτάδι σε απόσταση εκατομμυρίων χιλιομέτρων, θαυμάζουν τη θέα 

της γης από ψηλά και επιστρέφουν στα ... πάτρια εδάφη. 

 

Β. Βάλαμε τα χέρια στις τσέπες και νιώσαμε στο μέτωπό μας τη δροσερή 

σκιά. Οι κότες μαζεύτηκαν στο υπόστεγο της σκάλας. Το πράσινο του 

κάμπου βυθίστηκε στο πένθος... Στο βάθος φάνηκε η μακρινή θάλασσα. 



–

 

 
 

 Α. θα ξεκινήσει , θα πληρώσουν , θα διαρκέσει, θα προλάβουν, θα 

αρρωστήσουν, θα δουν, θα θαυμάσουν, θα επιστρέψουν 

Β. Θα βάλουμε, θα νιώσουμε, θα μαζευτούν, θα βυθιστεί, θα φανεί 
 

10. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με ρήματα από την παρένθεση στο 

συνοπτικό μέλλοντα: 

( καταλαμβάνω, καταφέρω, κλείνω, σβήνω, μολύνω, κλίνω, κοιμάμαι, 

βυθίζομαι) 

Οι στρατιώτες θα καταλάβουν το φρούριο.  

Τα σκουπίδια θα μολύνουν το περιβάλλον.  

Τα φώτα θα σβήσουν και η πόλη θα βυθιστεί στο σκοτάδι. 

Οι μαθητές θα κλίνουν το ρήμα χτυπώ σε όλους τους χρόνους.  

Θέλω να επισκευάσω την τηλεόραση, αλλά δεν θα τα καταφέρω.  

Η γιαγιά θα κλείσει τα μάτια της και θα κοιμηθεί.

 

11. Από τις παρακάτω προτάσεις άλλες είναι υποθετικές (ΥΠ) και άλλες 

πλάγιες ερωτηματικές (ΠΕ). Υπογράμμισέ τες και γράψε δίπλα τι είναι η 

καθεμιά. 

1. Θα πήγαινα διακοπές, αν ήταν καλοκαίρι. ( ΥΠ )  

2. Με ρώτησε αν είχαμε ξανασυναντηθεί παλιότερα. ( ΠΕ ) 

3. Δεν ήξερα αν ήταν ειλικρινής μαζί μου. ( ΠΕ ) 

4. Αν χιονίσει πολύ, θα διακοπεί η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. (ΥΠ) 

5. Με ρώτησε αν γνωρίζω τον πατέρα μου. ( ΠΕ ) 

6. Με ρώτησε αν θα πάμε εκδρομή. ( ΠΕ ) 

7. Αν είχες λίγο μυαλό, θα τα έκανες καλύτερα τα πράγματα! ( ΥΠ ) 

8. Αν τον δεις, να του πεις ότι τον ψάχνω. ( ΥΠ ) 

9. Σκεφτόταν αν θα έπρεπε να πει την αλήθεια. ( ΠΕ ) 

10. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα επιζήσει. ( ΠΕ ) 

11. Μη τον κάνεις παρέα, αν δεν είσαι σίγουρος για τις προθέσεις του! (ΥΠ) 

12. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να του απαντήσω ναι ή όχι! ( ΠΕ ) 

13. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν κατάλαβαν κάτι. ( ΠΕ ) 

14. Παρακαλώ, πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω ή όχι. ( ΠΕ ) 

15. Αν απορείτε αν θα πάμε εκδρομή αύριο ( ΥΠ ), ρωτήστε τον διευθυντή.  

( ΠΕ ) 

 

 



–

 

 
 

 

 

12. Στις παρακάτω προτάσεις με υποθετικό λόγο υπογράμμισε την 

υπόθεση με γαλάζιο χρώμα και την απόδοση με κόκκινο. Βάλε κόμμα 

όπου χρειάζεται. 

 

1. Αν κριθεί απαραίτητο, θα κατασκευαστεί φράγμα σ’ αυτή τη λίμνη. 

2. Εάν μπορούσα, θα πραγματοποιούσα όλες τις επιθυμίες των παιδιών. 

3. Θα μπορούσες να τα καταφέρεις, αν προσπαθούσες λίγο περισσότερο. 

4. Θα χαμηλώσω την ένταση του ραδιοφώνου, εάν σε ενοχλεί. 

5. Αν κάνει καλό καιρό, θα πάμε βόλτα στο δάσος.  

6. Αν αποφασίσεις να ταξιδέψεις, φτιάξε τις βαλίτσες σου. 

7. Αν με είχες ειδοποιήσει νωρίτερα, θα ερχόμουν εγκαίρως. 

8. Αν δεχόσουν να γράψουμε μαζί την εργασία, θα είχαμε καλύτερα 

αποτελέσματα. 

9. Αν συνόδευες το παιδί στο σχολείο, δε θα κινδύνευε από τα 

αυτοκίνητα. 

10. Αν σου αρέσουν τα βιβλία αστρονομίας, μπορείς να δανειστείς 

κάποια από τη δημοτική βιβλιοθήκη. 

11. Αν παραβώ τον λόγο μου, δε θα με ξαναεμπιστευτεί κανένας. 

12. Αν η άσκηση λυθεί, όλοι θα πουν ότι ήταν εύκολη. 

13. Θα ήταν πιο ευτυχισμένη ,αν είχε περισσότερα χρήματα. 

14. Αν μάθαινε τι είχε συμβεί, θα θύμωνε πάρα πολύ. 

15. Δώσε χαιρετισμούς στον Γιώργο, αν τον δεις απόψε. 

   

13. Ένωσε τις παρακάτω προτάσεις για να σχηματίσεις υποθετικούς 

λόγους: 

1. Αν θέλεις να παίξουμε μπάλα, να έρθεις στο γήπεδο . 

2. Αν πάρεις καλούς βαθμούς , θα σου πάρω ότι δώρο θέλεις. 

3. Αν ταξιδέψουν στην αρχαία Αθήνα, θα συναντήσουν τον Περικλή .  

4. Στεναχωριέμαι πολύ, αν δεν είσαι ευγενικός. 

5. Δεν απελπιζόταν, αν δεν τα κατάφερνε με την πρώτη. 

6. Αν ανακατέψεις κίτρινο με μπλε, μπορείς να φτιάξεις πράσινο χρώμα. 

7. Όλα βολεύονται, αν έχουμε την υγεία μας. 

8. Αν έχει ανυπόφορη ζέστη, θα πάμε για μπάνιο. 



–

 

 
 

 

9. Αν έχεις ελεύθερο χρόνο, θα έρθω να πάμε έναν περίπατο στο άλσος.  

10. Αν δε θέλετε να φάτε, θα φάω μόνη μου. 

11. Αν έχω πολλή δουλειά στο γραφείο, θα αργήσω να έρθω στη γιορτή.  

12. Αν δεν τρώω σωστά, θα βλάψω την υγεία μου. 

13. Αν προσέχω στο μάθημα, θα βελτιώσω τη βαθμολογία μου. 

 

14. Συμπλήρωσε την απόδοση των παρακάτω υποθετικών λόγων, 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία σου. 

 

15. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις γενικές και αιτιατικές του χρόνου 

που βρίσκονται στην παρένθεση (τα χαράματα, του χρόνου, το πρωί, τα 

επόμενα χρόνια, την ώρα, πολλά χρόνια, το βράδυ, χρόνο με το χρόνο) 

1. Την ώρα του πρωινού μού αρέσει να κάθομαι στη βεράντα. 

2. Συναντήθηκαν πολλά χρόνια αργότερα και συγκινήθηκαν πολύ. 

3. Ο παππούς μού υποσχέθηκε ότι του χρόνου θα μου αγοράσει ένα μικρό 

σκυλάκι. 

4. Ταξιδεύουμε τα χαράματα για το χωριό. 

5. Τα επόμενα χρόνια το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πρωτεύουσα θα 

επιδεινωθεί. 

6. Το πρωί μου αρέσει να γυμνάζομαι ελαφρά, ενώ το βράδυ χαλαρώνω 

ακούγοντας μουσική. 

7. Χρόνο με το χρόνο ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. 

 

16. Στις προτάσεις που ακολουθούν να βρεις και να υπογραμμίσεις τις 

γενικές και τις αιτιατικές που δηλώνουν χρόνο: 

1. των Αγίων Αποστόλων (γενική)   

2. την Κυριακή (αιτιατική)   

3. Tο φθινόπωρο (αιτιατική)   

4. τα Χριστούγεννα (αιτιατική)   

5. του Αγίου Δημητρίου (γενική)   

6. το χειμώνα (αιτιατική) •  

7. του Ευαγγελισμού (γενική). 

8. Την ώρα του δειλινού (αιτιατική)  

9. Του χρόνου . (γενική) 

10. χαράματα. (αιτιατική) 

11. Τα επόμενα χρόνια (αιτιατική) 



–

 

 
 

 12. Το πρωί (αιτιατική) μου αρέσει να τρώω καλά, ενώ το βράδυ (αιτιατική) 

φροντίζω να τρώω πιο ελαφρά. 

13. αργά τη νύχτα (αιτιατική) και την επόμενη μέρα (αιτιατική) νωρίς το 

πρωί (αιτιατική). 

14. Το καλοκαίρι (αιτιατική) 

15. έξι το πρωί. (αιτιατική) 

16. Του χρόνου (γενική)  

17. το απόγευμα (αιτιατική)  

18. Το βράδυ (αιτιατική) 

19. Στα γενέθλιά μου (αιτιατική) 

20. το Σεπτέμβριο (αιτιατική)  τον Ιούνιο. (αιτιατική) 

21. Το καλοκαίρι (αιτιατική)  

22. έξι μήνες (αιτιατική)  

23. πολλά χρόνια, (αιτιατική) 
 

17. Στο κείμενο που ακολουθεί να υπογραμμίσεις τις γενικές και 

αιτιατικές που προσδιορίζουν το χρόνο και να κυκλώσεις τις φράσεις με 

πρόθεση που δηλώνουν χρόνο: 

• Γενικές: των Φώτων, του Αγίου Γεωργίου, της Παναγίας, του Αγίου 

Ανδρέα, του Αγίου Δημητρίου, των Τριών Ιεραρχών. 

• Αιτιατικές: τον Απρίλιο, Την 28η Οκτωβρίου, Την 25η Μαρτίου, Τη 17η 

Νοεμβρίου, την Καθαρή Δευτέρα, την Πρωτομαγιά. 

• Προθετικές φράσεις: στις 23, στις 26 Οκτωβρίου. 

 

 

18. Στις προτάσεις που ακολουθούν να βρεις και να υπογραμμίσεις τις 

γενικές και τις αιτιατικές που δηλώνουν χρόνο: 

 

Τα πρωινά η Μαρίνα, που είναι έντεκα χρόνων, ξυπνάει στις εφτάμισι, 

ετοιμάζεται και φεύγει για το σχολείο. Θέλει μόνο λίγα λεπτά μέχρι να φτάσει 

εκεί. Στο σχολείο κάνουν μάθημα αρκετές ώρες και κάθε μάθημα διαρκεί 

σαράντα πέντε λεπτά. Το μεσημέρι, όταν τελειώσει το σχολείο, γυρίζει 

σπίτι. Το απόγευμα διαβάζει τα μαθήματά της, ενώ το βράδυ κοιμάται νωρίς. 

Την προηγούμενη χρονιά δεν τα πήγε τόσο καλά στο σχολείο, αλλά είπε πως 

του χρόνου θα προσπαθήσει περισσότερο. Τον Ιούνιο, όταν κλείσουν τα 

σχολεία, θα πάει στην κατασκήνωση, ενώ τον Αύγουστο θα μείνει αρκετές 

μέρες στο χωριό μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. 

 

 



–

 

 
 

 

19. Βρες τις 9 φράσεις που φανερώνουν χρόνο και υπογράμμισέ τες.  

Η εξερεύνηση της Ανταρκτικής. 

Στο τέλος του 18ου αιώνα το μεγαλύτερο μέρος της Γης είχε εξερευνηθεί. 

Μόνο η Ανταρκτική παρέμενε άγνωστη, κρυμμένη στους πάγους και την 

πυκνή ομίχλη. 

Το 1819 δυο Βρετανοί ναυτικοί ανακάλυψαν τα νότια Νησιά Σέτλαντ. Τον 

ίδιο χρόνο ο Αμερικανός κυνηγός φώκιας Ναθάνιελ Πάλμερ σκαρφάλωσε στα 

βουνά του νησιού Ντιπέπσιον στα Νότια Σέτλαντ και αντίκρισε μια 

εκτεταμένη ορεινή χώρα γεμάτη πάγο και χιόνι. 

Από το 1830 ως το 1850 η εξερεύνηση της Ανταρκτικής μετατράπηκε σε 

αγώνα δρόμου με προορισμό το μαγνητικό Νότιο Πόλο. Η Γαλλία, οι ΗΠΑ και 

η Βρετανία αγωνίζονταν να κερδίσουν την πρωτιά της κατάκτησης της 

Ανταρκτικής. 

Οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί αντίκρισαν πρώτη φορά την Ανταρκτική την ίδια 

μέρα, στις 18 Ιανουαρίου του 1840. Τον επόμενο χρόνο, τον Ιανουάριο 

του 1841, η βρετανική αποστολή έφτασε στην Ανταρκτική. 

 

20. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με το κατάλληλο 

επίρρημα. (εδώ-εκεί, βιαστικά, πολύ, δυτικά, μαζί, ξαφνικά, ίσως, 

δεν, πολύ, αρκετά, τώρα) 

α) ∆εν μπορώ άλλο. Τον περίμενα πολύ. 
β) Ο Σταύρος περπατούσε βιαστικά γιατί είχε αργήσει αρκετά. 
γ) Η Μαρίνα είναι πολύ ακατάστατη. Πετά τα πράγματά της εδώ κι εκεί. 
δ) Ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται μπουμπουνητά από τα δυτικά. 
ε) Ίσως αύριο να πάμε μαζί για μπάνιο. 
στ) ∆εν μπορώ τώρα να σου μιλήσω. Θα σου τηλεφωνήσω εγώ. 

 

21. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις που ακολουθούν με το κατάλληλο 

από τα παρακάτω επιρρήματα: ίσως, τυχαία, πολύ, δίπλα, αναλυτικά, κοντά, 

ανάμεσα, εδώ, ξαφνικά, αρκετά, αμέσως, μεταξύ, κάπου. 

1. εδώ, κοντά  

2. αρκετά, αμέσως  

3. μεταξύ, δίπλα  

4. ξαφνικά, πολύ  

5. ανάμεσα, τυχαία  

6. κάπου, αναλυτικά, ίσως. 

 



–

 

 
 

 
22.  Στο κείμενο που ακολουθεί να υπογραμμίσεις τα επιρρήματα και να 

τα ταξινομήσεις με βάση το είδος τους στον πίνακα: 

 

Τα ανεξήγητα φαινόμενα εντυπωσιάζουν πολύ αρκετούς ανθρώπους. Η 

δυσκολία να εξηγηθούν λογικά αυτά τα φαινόμενα προκαλεί σχεδόν πάντοτε τη 

φαντασία. Η μεταφορά βράχων με τεράστιο βάρος αρκετά ψηλά, η οικοδόμηση 

κτιρίων –πυραμίδες– όταν τα μέσα της εποχής εκείνης δε δικαιολογούν τη 

δυνατότητα τόσο πολύπλοκων κατασκευών και αναμφισβήτητα τα θερισμένα 

χωράφια με γεωμετρικά σχήματα, είναι φαινόμενα πολύ περίεργα και αληθινά 

δύσκολα εξηγούνται. 

• Τοπικά: ψηλά  

• Χρονικά: πάντοτε  

• Τροπικά: λογικά, αναμφισβήτητα, αληθινά, δύσκολα 

• Ποσοτικά: πολύ, σχεδόν, αρκετά, τόσο, πολύ.  
 
23. Ξαναγράψε δίπλα σε κάθε πρόταση , αντικαθιστώντας τη λέξη με + 

το ουσιαστικό με ένα τροπικό επίρρημα. 

Μας μίλησε με ευγένεια   ευγενικά 

Τον αγκάλιασε με στοργή   στοργικά 

Τον κοίταξε με προσοχή   προσεκτικά 

Τον κτύπησε με ακρίβεια   ακριβώς 

Τον κοίταξε με συμπάθεια   συμπαθητικά 

Μπήκε με βιασύνη   βιαστικά                   

 

24. Να συμπληρώσεις με τα αντίθετα επιρρήματα τις προτάσεις. 

Ο Νίκος κάθεται (μπροστά) πίσω  από το Βαγγέλη 

Το σπίτι βρίσκεται (πίσω) μπροστά από το υδραγωγείο 

Δεν βλέπω (κοντά) μακριά χωρίς τα γυαλιά 

Θα έρθω (χθες) αύριο. 

Το άλλο αυτοκίνητο μας προσπέρασε (αργά) γρήγορα. 

Πολύ (φθηνά) ακριβά αγόρασες το παντελόνι. 

(αδίκως) Δίκαια τον τιμώρησες 

(Δυστυχώς) Ευτυχώς κερδίσαμε 

Θα πάμε (χώρια) μαζί. 

Λυπάμαι τόσο (λίγο) πολύ που θα φύγεις! 

 



–

 

 
 

 

25. Αναγνώρισε τα επιρρήματα και γράψε δίπλα στο καθένα τι είδους 

είναι, όπως στο παράδειγμα: 

 

τώρα  → χρονικό               αμέσως  → χρονικό                 

πάνω  → τοπικό απέναντι  → τοπικό  

καλώς  → τροπικό αλήθεια  → βεβαιωτικό  

αρκετά  → ποσοτικό νωρίς  → χρονικό                

καταγής → τοπικό πρόπερσι  → χρονικό                

βόρεια  → τοπικό κάμποσο  → ποσοτικό  

ίσως  → διστακτικό μονομιάς  → τροπικό  

χθες  → χρονικό               πέρα  → τοπικό  

 
26. Να ξαναγράψεις τις παρακάτω λέξεις με κεφαλαία γράμματα και να 

βάλεις διαλυτικά , όπου χρειάζεται:  

ΝΕΡΑΪΔΑ, ΑΫΠΝΟΣ, ΣΑΐΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΩ, ΑΫΛΟΣ, 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ, ΕΥΝΟΪΚΟΣ, ΠΛΑΪΝΟΣ, ΑΚΤΟΠΛΟΐΑ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, 

ΜΟΙΡΟΛΟΪ, ΡΟΛΟΪ, ΑΫΠΝΟΣ, ΚΑΦΕΪΝΗ, ΓΑΪΔΑΡΟΣ 

 

27. Να βάλεις τόνους και διαλυτικά όπου χρειάζεται. 

  

ΜΑΪΟΣ ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ 

ΑΪΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΑΐΖΩ 

ΑΫΠΝΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΣΑΐΤΑ 

καΐκι χαϊδεύω ΧΑΪΔΕΥΑ 

πλάι κομπολόι ευρωπαϊκό 

κοροϊδάκι λαϊκός διυλιστήριο, 

Μάιος ευφυΐα γαϊδουράκι 

ευνοϊκός, ζωικό, πρωινός 

κορόιδο ξεϋφαίνω νεράιδα 

θεϊκός,  εργατοϋπάλληλος,  χαϊδεύω,  

καΐκι,   καταπραϋντικός,  κοροϊδεύω, 

υιοθετώ,  μυϊκός,  ιστιοπλοΐα,  

εγωισμός εγωιστικός ζωικός  

ηρωίδα βουίζω Βεδουίνος  

δρύινος δακρυϊκοί αδένες εμβρυϊκός 

ινδουιστής κουίζ μεγαλοφυΐα 

 



–

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

28. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί και βάλε τόνους και διαλυτικά 

όπου χρειάζεται. 

« Πέρσι την παραμονή του Αϊ – Γιαννιού έφτασε στο χωριό του πατέρα μου 

η θεία μου Κορίνα που ζει στο Λονδίνο. Η θεία μου πάντα έρχεται στο χωριό 

την γιορτή του Αϊ – Γιαννιού. Όπως λέει, η θέα από το εκκλησάκι του Αγίου 

που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού λίγο πιο κάτω από τις αετοφωλιές , 

είναι μαγευτική και δε συγκρίνεται με τίποτα ούτε καν με την θέα του Μπιγκ 

Μπεν που έχει από το σπίτι της στο Λονδίνο. Έμεινα άυπνος όλο το βραδύ 

συζητώντας με τη θεία μου για το Λονδίνο , το μουσείο με τα γλυπτά του 

Παρθενώνα ( που μας έχουν κλέψει) , το Μπιγκ Μπεν και τον Τάμεση 

ποταμό.  Το πρωί παραλίγο να κοιμηθώ πάνω στο γαϊδουράκι πηγαίνοντας 

προς το εκκλησάκι. Όλοι με κορόιδευαν».  

 

29. Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και βάλε τόνους και διαλυτικά 

όπου χρειάζεται. 

α. Κάθε Τετάρτη που γίνεται λαϊκή στη γειτονιά μας η μαμά μου αγοράζει 

φρέσκο μαιντανό . 

β. Ο γάιδαρος , ο λύκος και η αλεπού χρησιμοποιούνται από τον Αίσωπο 

στους μύθους του. 

γ. Μου αρέσει πολύ το κανταΐφι με παγωτό καϊμάκι από πάνω . 

δ. Η Κροατία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ε. Κάθε ∆ευτέρα στη γειτονιά μας έχει λαϊκή αγορά. 

στ. Πονούσε πολύ το δόντι του κι ο γιατρός τού έδωσε ένα καταπραϋντικό. 

ζ. Όλη την ώρα βάδιζαν αμίλητοι πλάι πλάι. 

η. Οι εμποροϋπάλληλοι έκαναν απεργία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: 

ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 

θ. Τα αγγλικά μου τελειώνουν στα τέλη Μαΐου.  

ι. Όταν νηστεύουμε, πίνουμε τσάι. 

ια. Σε ορεινά χωριά χρησιμοποιούν ακόμη γαϊδουράκια. 

ιβ. Στα παραμύθια αναφέρονται οι νεράιδες. 

Βόλεϊ μπαμπουίνος πολυϊατρείο 

σάντουιτς σουίτα σαΐτα   

Τριχοφυΐα υιοθεσία ολόιδιος  

αϊτός ωρολογοποιία  

 



–

 

 
 

 

 

30. Βάλε τόνο στις παρακάτω προτάσεις : 
 

• Δε μας είπες πού πήγες και πώς πέρασες . 

• Πού και πού πάω καμιά βόλτα . 

• Πού πήγαινες χθες το πρωί που σε συνάντησα στο δρόμο ; 

• Πηγαίνω στο χωριό μου αραιά και πού. 

• Ή θα σου γράψω ή θα σου τηλεφωνήσω . 

• Θα κάνεις αυτό που σου λέω .  

• Περίμενα τον πατέρα μου πώς και πώς . 

• Θα μας πεις πρώτα πού ήσουν ή πώς γύρισες πίσω ; 

 

31. Τόνισε σωστά ( με έναν ή δύο τόνους ) τα παρακάτω εγκλιτικά : 

το άλογό μας  χάρισμά σας  ο φίλος μας 

το δωμάτιό του  σταμάτα τον  ο άγιός μας 

το καράβι σου  κυνήγησέ τες  η φλογέρα του 

άφησέ με  πείραξέ τους  μίλησέ του 

η δασκάλα του  το μολύβι σου  αγάπα μας 

ο δάσκαλός τους  η άδειά σου  η αγελάδα του 

 

32. Τόνισε σωστά τις λέξεις των προτάσεων : 

1.  Η χαρά μου ήταν μεγάλη, όταν τον είδα να ’ρχεται ! 

2. - Για πού το ’βαλες και δε μας λες τίποτε! 

3. - Αν μάθω πού πήγες, θα στενοχωρηθώ πολύ. 

4. - Ποιος είναι και πού θέλει να πάει; 

5. - Η Χαρά μου έδωσε ένα μεγάλο δώρο. 

6. - Ο παππούς μού είπε μια θλιβερή ιστορία. 

7. - Αυτό που κρατάς στο χέρι σου πού το βρήκες; 

8. - Μας είπες πώς πέρασες, αλλά δε μας είπες πού πήγες ! 

9. - Ξέρω το ποιον αυτού του ανθρώπου και θέλω να τον αποφεύγω. 

10. - Ούτε χθες ούτε σήμερα βγήκα διάλειμμα, γιατί έβρεχε. 

11. - Είθε να είναι ωραίος ο καιρός αύριο ! 

12. - Ώστε πήρες καλό βαθμό στο διαγώνισμα ! 

 



–

 

 
 

 33. Τόνισε τις παρακάτω προστακτικές: 

δες του τα  πες του το 

φέρε μάς τους  δώσε μάς την 

δείξε μού το  φα του τα 

βρες μου τον  άσε μάς τους 

πάρε τού το  γράψε τους 

 

34. Τόνισε τις παρακάτω λέξεις προσέχοντας το νόημά τους : 

• ο δάσκαλός μας είπε ( ο δικός μας δάσκαλος )  

• ο δάσκαλος μάς είπε ( είπε σε μας ) 

• ο πατέρας μου διάλεξε ( ο δικός μου πατέρας ) 

• ο πατέρας μού διάλεξε ( διάλεξε για εμένα ) 

• ο αδελφός μου είπε (ο δικός μου αδελφός ) 

• η μητέρα μού έφερε ( σε μένα ) 

• το παιδί μού έδωσε ( προσωπική αντωνυμία ) 

• το παιδί μου έδωσε ( κτητική αντωνυμία )  

 

35. Φτιάξε σύνθετες λέξεις με συνθετικό τη λέξη γη: 

υπό + γη = υπόγειος  άνω + γη = ανώγειο 

μέση + γη = μεσόγειος  επί + γη = επίγειος 

υπερ + γη = υπέργειος  ίσος + γη = ισόγειο 

γη + πεδίο = γήπεδο  γη + φυσικός = γεωφυσικός 

γη + άνθρακας = γαιάνθρακας  ύδωρ + γη = υδρόγειος 

γη + μετρώ = γεωμετρία  γη + λέγω = γεωλόγος 

 

36. Να διαγράψεις τις λέξεις που δεν ανήκουν στην οικογένεια λέξεων. 

χρονοτριβώ  διαχρονικός  χρυσός 

χρήμα  χρονοβόρος  δεκάχρονος 

χρονόμετρο  χρόνια  χρονολογία 

χρώμα  ημίχρονο  ημερολόγιο 

 

  



–

 

 
 

 37. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις, χρησιμοποιώντας τη λέξη υπέρ 

στις παρακάτω προτάσεις, αλλάζοντας τη λέξη της παρένθεσης, όπως 

στο παράδειγμα: 

1. Πήγαμε κρουαζιέρα με ένα υπερωκεάνιο. (ωκεανός) 

2. Το λεωφορείο της γραμμής, ταξίδευε υπερπλήρες. 

3. Σήμερα θα κάνω ένα υπεραστικό τηλεφώνημα. 

4. Αυτό το γράμμα που έλαβα, ήταν υπερεπείγον. 

5. Ο παππούς μου έχει πίεση. Είναι δηλαδή υπερτασικός. 

6. Ο δάσκαλος έμεινε υπερευχαριστημένος από τις επιδόσεις μας. 

7. Η αδερφή μου είναι υπερκινητική μέσα στην τάξη. 

η) Ο πατέρας μου έπαθε υπερκόπωση  από 

την πολλή δουλειά. 

8. Θα το υπερπηδήσουμε  κι αυτό το εμπόδιο που μας έτυχε. 

9. Η σημερινή μας κοινωνία χαρακτηρίζεται από την υπερκατανάλωση των 

διαφόρων προϊόντων που υπάρχουν στο εμπόριο. 

 

38. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας ως δεύτερο 

συνθετικό το -λόγος: 

Πώς λέγεται αυτός που ασχολείται με: 

τα σπήλαια  ➢ σπηλαιολόγος   

το δάσος  ➢ δασολόγος 

τον άνθρωπο  ➢ ανθρωπολόγος    

τα πνευμόνια  ➢ πνευμονολόγος 

τα έθνη  ➢ εθνολόγος  

τη δίαιτα  ➢ διαιτολόγος  

τα νεύρα  ➢ νευρολόγος  

τα οικονομικά ➢ οικονομολόγος     

τη γραφή  ➢ γραφολόγος  

τα ενδύματα  ➢ ενδυματολόγος  

την καρδιά  ➢ καρδιολόγος  

τις μηχανές  ➢ μηχανολόγος  

τα μικρόβια  ➢ μικροβιολόγος  

 



–

 

 
 

 

39. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη 

λέξη χρόνος. 

χρόνος + γράφημα  ➢ χρονογράφημα 

χρόνος + διάγραμμα  ➢ χρονοδιάγραμμα  

χρόνος + διακόπτης  ➢ χρονοδιακόπτης 

χρόνος + βόρος  ➢ χρονοβόρος 

χρόνος + χρέωση  ➢ χρονοχρέωση 

χρόνος + μετρώ  ➢ χρονομετρώ 

πρώτος + χρόνος  ➢ πρωτοχρονιά  

πολύς + χρόνος  ➢ πολύχρονος 

βραχύς + χρόνος  ➢ βραχύχρονος 

δύο + χρόνος  ➢ δίχρονος 

συν + χρόνος  ➢ σύγχρονος 

ημί + χρόνος  ➢ ημίχρονο 

 

40. Να σχηματίσετε τις σύνθετες λέξεις που προκύπτουν: 

παρά + ποταμός  ➢ παραπόταμος  

παρά +μεθόριος  ➢ παραμεθόριος 

παρά + ακτή  ➢ παράκτιος 

παρά +μασχάλη  ➢ παραμάσχαλα 

παρά + πλησίον  ➢ παραπλήσιος 

 

41. Να διαλέξεις τα συνώνυμα και τα αντίθετα των παρακάτω λέξεων 

από τις λέξεις της παρένθεσης: (μοναξιά, απλωτός, βρέχω, πολυκοσμία, 

κενός, γεμάτος, μιλιά, σφιγμένος, στεγνώνω, αλαλία) 

                  Συνώνυμα               Αντίθετα 

κούφιος κενός  γεμάτος      

ερημιά   μοναξιά πολυκοσμία     

λαλιά μιλιά αλαλία       

σφιχτός   σφιγμένος απλωτός     

μουσκεύω   βρέχω στεγνώνω    

 



–

 

 
 

 42. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες 

λέξεις τις παρένθεσης. (δίχρονος, σύγχρονο, χρονοβόρο, χρονοτριβώ, 

χρονοδιάγραμμα) 

α) Το έργο ήταν μεγάλο και πολύ χρονοβόρο. 

β) Ο δίχρονος αδερφός μου πάει στον παιδικό σταθμό. 

γ) Καθυστέρησα πολύ και δεν πρέπει άλλο να χρονοτριβώ. 

δ) Οι γονείς μου ακολουθούν το σύγχρονο τρόπο ζωής. 

ε) Θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και το γήπεδο θα είναι έτοιμο εγκαίρως. 

 

43.Στις παρακάτω φράσεις να αντικαταστήσεις το υπογραμμισμένο 

επίθετο με το αντίθετό του: 

πυκνή ομίχλη  ➢ αραιή 

πρώιμα φρούτα  ➢ όψιμα 

δυσκίνητος άνθρωπος ➢ ευκίνητος  

αξιόπιστη πρόταση  ➢ αναξιόπιστη 

βέβαιη νίκη  ➢ αβέβαιη 

γρήγορο διαδίκτυο  ➢αργό 

Οι τουρίστες φεύγουν. ➢ έρχονται 

Ο νυχτοφύλακας κλείνει τις πόρτες. ➢ ανοίγει 

Οι πυροσβέστες στην εκπαίδευσή τους ανάβουν φωτιές. ➢ σβήνουν 

Η δουλειά του είναι εξωτερική. ➢ εσωτερική 

Τελικά καταλήξαμε σε συμφωνία. ➢ διαφωνία 

Η ομάδα του είναι πίσω στη βαθμολογία. ➢ μπροστά 

 

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ρημάτων και τόνισε:  

αρχίζω, μυρίζω, σφυρίζω, οπλίζω, βρίζω, κερδίζω, βαδίζω, γεμίζω, χτίζω, 

πρήζω, πήζω, δανείζω, δακρύζω, σφύζω, κατακλύζω,  συγχύζω, κελαρύζω, 

αθροίζω 

 

 

 
 


