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1. Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω λέξεων και βάλε τόνους όπου 

χρειάζεται. 

Το παιχν......δι έχει π.......ξει σ.......μαντ......κό ρόλο στην ελληνική κοιν......νία.  

Από την αρχ......ότ......τα ως και στ......ς μέρες μας έχει βο......θ......σει τα παιδιά του λαού 

μας να ξεπ......ράσουν πολλές δ......σκολες καταστάσεις. Οι αρχ......οι Έ......ηνες έδ......ναν 

μεγάλη σ......μασία στον ρόλο του παιχν......διού. Το θεωρούσαν μέσο αυτοαγ......γής. 

Αυτοί πρ......τοι κατάλαβαν την αξ......α των ομαδ......κών παιχν......διών και πίστευαν ότι 

με αυτά πραγματοπ......ται η τελ......οπ......ηση του ανθρώπου. Γι' αυτό τα εντάξανε στο 

πρόγραμμα αγ......γής των παιδιών. Θε......ρούσαν όμως ότι ήταν σ......μαντικά και για τους 

μεγάλους. Έτσι, και οι μεγάλοι αφιέρ......ναν μεγάλο μέρος από τον ελεύθ......ρο χρόνο 

τους σε ομαδ......κά παιχν.......δια και σε αγ......νες. Τα έπ......ζαν στον δρ......μο και στις 

αυλές, και πάντα υπ......ρχαν καν......νες, που όλοι έπρ......πε να τ......ρούν π......στά. 

Γι'αυτό επ......σ......ς έλεγαν πως το παιχν......δι είναι ένα μεγάλο αγαθό. Αναπτ......σσει 

τη σ......ντροφ......κότ......τα, ασκεί το σ......μα, καλλ......εργεί το πνεύμα, μαθ......νει τα 

παιδιά να σέβ......νται τους κανόνες - νόμους του παιχν......διού και έτσι, όταν 

μεγαλ......σουν να σέβ......νται και να τ......ρούν τους νόμους της πατρ......δας τους. 

Ένας αγαλματοπώλης σκάλ.....σε έναν Ερμή από ξύλο, τον έκλ.....σε σ’ ένα κιβώτιο 

και τον πήγε στην αγορά να τον πουλ.....σει. Επειδή όμως δε φάν.....κε αγοραστής, 

άρχ.....σε, για να τραβ.....ξει κόσμο, να διαλαλεί πως πουλάει θεό που σκορπ.....ζει 

ευτυχία καιν χαρ.....ζει κέρδη. Κάποιος από κείνους που βρέθ.....καν εκεί τον 

ρώτ.....σε: 

- Ε, φίλε, και γιατί αποφάσ.....σες να τον πουλ.....σεις, και δεν τον κρατάς εσύ να σε 

γεμ.....ζει ευτυχία; 

- Γιατί εγώ, απάντ.....σε εκείνος, έχω ανάγκη από γρήγορη βοήθεια, ενώ αυτός 

συνηθ.....ζει να δίνει τα κέρδη αργά. Σου έλ.....σα τώρα την απορία σου; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

ΓΛΩΣΣΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ:__________________ 

__ /__ /20__ 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



–
 

 
 

 

Ο συλλαβισμός είναι χρήσιμος κατά το γράψιμο όταν αλλάζω γραμμή και θέλω 

να χωρίσω μια λέξη. Για να το κάνω αυτό, πρέπει να γνωρίζω τους παρακάτω 

κανόνες συλλαβισμού:   

1.  Ένα φωνήεν μπορεί να αποτελέσει μόνο του  συλλαβή σε μια λέξη.   

Π.χ. α-έ-ρας. Συλλαβή χωρίς φωνήεν δεν υπάρχει. 

2.  ➢ Τα δίψηφα φωνήεντα, (ου , αι , ει , οι , υι)  

➢ οι δίφθογγοι ** (αη, οη, αϊ (άι), οϊ (όι)),  

➢ οι καταχρηστικοί δίφθογγοι ** (  ι,υ,ει,οι + φωνήεν ή δίψηφο / ια, υα, εια, οια κτλ)  

➢ και οι συνδυασμοί (αυ, ευ),  

κατά το συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν , επομένως δε χωρίζονται.  

Π.χ.αί-μα, πο-ρεί-α, νε-ράι-δα, ά-πια-στος, κο-ρόι-δο, αη-δό-νι,  βόη-θα, 

αϊ-τός, δια-βά-ζω, ά-δειος, παι-διά, πο-τη-ριού, χτυ-πιέ-μαι, ναύ-της 

 

 ** όταν δε συμπροφέρονται σε μία συλλαβή, χωρίζονται: 

α-δει-ού-χος, πρα-τη-ρι-ού-χος, κα-κο-ποι-ός, αλ-λοι-ώ-νω, κα-ΐ-κι,  

ευ-νο-ϊ-κός , μυ-ϊ-κός, βο-η-θά-ω (αλλά βόη-θα) 
 

3.  Δύο σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, 

αν αρχίζει απ' αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη.  Π.χ. βι-βλί-ο (βλέπω) τε-τρά-

δι-ο (τραπέζι).  

Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ το 

δεύτερο με το ακόλουθο:  

Π.χ. πόρ-τα, βαθ-μός, δάφ-νη.  

Από ρ + σύμφωνο και λ + σύμφωνο δεν αρχίζουν λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Πάντα 

λοιπόν τα χωρίζω, π.χ. α-δερ-φός, αλ-φά-βη-το. 

4.  Τρία ή περισσότερα σύμφωνα συλλαβίζονται με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν δύο 

σύμφωνα. Δηλ. ή συλλαβίζονται όλα μαζί, αν από τα δύο πρώτα σύμφωνα αρχίζει λέξη 

ελληνική,  

Π.χ. ε-χθρός (χθες), αι-σχρός (σχήμα), ά-στρο (στρώνω). 

 ή χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ τα άλλα 

με το ακόλουθο φωνήεν.  

Π.χ. άν-θρω-πος,(δεν υπάρχει λέξη από νθ) εκ-στρα-τεί-α.  

Στην περίπτωση αυτή δεν εξετάζουμε πλέον αν από τα υπόλοιπα δύο σύμφωνα αρχίζει 

λέξη ελληνική. Συλλαβίζονται μαζί υποχρεωτικά.  

 5.  Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται, γιατί δεν αρχίζει λέξη ελληνική από δυο όμοια 

σύμφωνα: Π.χ. άλ-λος, θάρ-ρος, φεγ-γά-ρι.  

 6.   Τα δίψηφα σύμφωνα (γκ, μπ, ντ, τσ, τζ) δε χωρίζονται:  

 α-γκί-στρι, α-μπέ-λι, πέ-ντε, κα-τσα-ρά, τζί-τζι-κας. 
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2. Συλλαβίστε τις παρακάτω λέξεις:  

 βαρκάρης:  ...............................   σφυρίχτρα:  ...............................  

προπορεύομαι: ..............................  ανθοδοχείο: ..............................  

κατακόκκινος: ...............................  μπαρμπούνι: ..............................  

ποιότητα:  ...............................  όγδοος:  ...............................  

εκπρόσωπος:  ...............................  νοιάζομαι:  ...............................  

ηρωικός:  ...............................  αγκαλιά:  ...............................  

αρρυθμία:  ...............................  εμπόδιο:  ...............................  

γράμμα:   ...............................  καρπούζι:   ...............................  

επάγγελμα:  ...............................  γάιδαρος :  ...............................  

μαϊμού:   ...............................  ταράτσα:   ...............................  

Ιάκωβος:   ...............................  σπέρνω:   ...............................  

άμμος:   ...............................  ανόητος:   ...............................  

νεράιδα:   ...............................  κομπολόι:   ...............................  

εκκλησία:   ...............................  στριμωγμένος:  .........................   

ανθοδέσμη:   ...............................  αλάνθαστος:  ............................  

αστυνομία:   ...............................   γενναιότητα:  ............................  

βαμβάκι:   ...............................  φαρμακείο:  ...............................  

θερμοκρασία:   ...............................  βόηθα:   ...............................  

Παρασκευή:   ...............................  έλλειψη:   ...............................  

παραγγελία:   ...............................  βαθμός:   ...............................  

αγκάθι:   ...............................  κάποιος:   ...............................  

αργαλειός:  ...............................  εργαλείο:   ...............................  

έκθεση:   ...............................  σπρώχνω:   ...............................  

αδειάζω  ...............................  αστροναύτης: ............................  

ευρωπαϊκός  ...............................  σαΐτα :  ...............................   

ευνοϊκός  ...............................  υιοθεσία :  ...............................  

Ιόνιο:  ...............................  γυαλί:  ...............................  

δουλειά:  ...............................  καημένος:  ...............................  

πρωταθλητής: ...............................  άνθρωπος : ...............................   
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3. Να βρεις τα λάθη που υπάρχουν στον συλλαβισμό των παρακάτω λέξεων και 

να τις συλλαβίσεις σωστά. Σε όσες είναι σωστές, σημειώστε ένα ✓: 

 

1. ατ-μόπ-λοι-ο  → .........................................................................  

2. έ-κφρα-ση  →  ........................................................................ 

3. θα-λα-σσο-δα-ρμέ-νος→  ........................................................................ 

4. ο-δο-ποιί-α  →  ........................................................................ 

5. συμ-πτώ-μα-τα →  ........................................................................ 

6. Νοέ-μβρι-ος  →  ........................................................................ 

7. βα-θμο-λο-γία  →  ........................................................................ 

8. νε-ρα-ϊ-δο-χω-ρι-ό  →  ........................................................................ 

9. ασ-τρο-νό-μος  →  ........................................................................ 

10. φε-γγά-ρι  →  ........................................................................ 

11. α-η-δό-νι →  ........................................................................ 

12. σφυ-ρί-χτρα  →  ........................................................................ 

13. α-ύρι-ο  →  ........................................................................ 

14. ατ-μός  →  ........................................................................ 

15. γε-ρά-κι-α  →  ........................................................................ 

16. πα-ρα-λία  →  ........................................................................ 

17. α-νε-μι-στή-ρας  →  ........................................................................ 

18. κα-τα-σκε-υή  →  ........................................................................ 

19. κάσ-τρο  →  ........................................................................ 

20. θα-λασ-σο-δα-ρμέ-νος →  .................................................................... 

21. κο-ρό-ι-δο  →  ........................................................................ 

22. α-μφι-βάλ-λω  →  ........................................................................ 

23. πα-ρά-δειγ-μα  →  ........................................................................ 

24. κοσ-μη-μα-το-πω-λεί-ο→ ..................................................................... 

25. ευ-γέ-νει-α → ......................................................................... 

26. η-λεκ-τρι-σμός → ......................................................................... 
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Οι εγκλίσεις είναι πέντε: 

➢ οριστική (πραγματική/βέβαιη) 

➢ υποτακτική (επιθυμητή/αβέβαιη) 

➢ προστακτική (απαιτούμε να γίνει) 

➢ απαρέμφατο 

➢ μετοχή 

Οι διάφορες μορφές 

που παίρνει το ρήμα για 

να εκφράσει τη διάθεση 

ή τη γνώμη αυτού που 

μιλάει (ομιλητή) 

ονομάζονται εγκλίσεις. 
 

1. Δένω τα κορδόνια των παπουτσιών μου.     οριστική (πραγματικό/βέβαιο) 

2. Πρέπει να δέσω τα κορδόνια των παπουτσιών μου.     υποτακτική (επιθυμητό/αβέβαιο) 

3. Δένε τα κορδόνια των παπουτσιών σου.      προστακτική (απαιτούμε να γίνει) 

4. Έχω δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών μου.      απαρέμφατο 

5. α) Δένοντας τα κορδόνια των παπουτσιών μου βρήκα ένα ευρώ.     μετοχή 

β) Τα κορδόνια των παπουτσιών μου είναι δεμένα.      μετοχή 

Όπως διαπιστώνεις το ίδιο ρήμα (δένω) εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές στις παραπάνω 

προτάσεις 

Οι εγκλίσεις χωρίζονται σε: 

 

προσωπικές  

(οριστική, υποτακτική, προστακτική) 

 

ονομάζονται προσωπικές εγκλίσεις, 

γιατί έχουν ξεχωριστούς τύπους για 

τα διάφορα πρόσωπα κάθε αριθμού, 

π.χ. τρέχω, τρέχεις, τρέχει… 

 

Απρόσωπες  

 (απαρέμφατο, μετοχή) 

 

ονομάζονται απρόσωπες εγκλίσεις γιατί 

δεν έχουν ξεχωριστούς τύπους για τα 

διάφορα πρόσωπα κάθε αριθμού, π.χ. 

δένοντας, αγαπημένος. 
 

Οριστική: 
➢ παρουσιάζει μια πράξη ως πραγματική και   βέβαιη .  

➢ Έχει όλους τους χρόνους. 

➢ Παίρνει άρνηση δεν. 

Το μάθημα τελείωσε. 

Το μάθημα τελειώνει σε λίγο. 

Δεν τελείωσε το μάθημα. 
 

Οι εγκλίσεις του ρήματος 
 

Πρόσεξε το ρήμα δένω στις 

παρακάτω προτάσεις. 
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Υποτακτική: 
➢ φανερώνει κάτι που επιθυμούμε ή 

περιμένουμε να γίνει. 

➢ Έχει : Εξακολουθητική 

(Ενεστώτα)*: να γράφω – να γράφομαι 

 - Συνοπτική (Αορίστου):   

να γράψω – να γραφτώ 

  - Συντελεσμένη Παρακείμενου):  

να έχω γράψει – να έχω γραφτεί 

➢ Παίρνει άρνηση μη(ν) και δε(ν). 

➢ Σχηματίζεται βάζοντας μπροστά από 

το ρήμα ένα από τα μόρια  ας, να ή 

κάποιον από τους συνδέσμους για να, όταν, 

πριν, άμα ή το αρνητικό μόριο μη(ν). 

Οι μαθητές ας μαζευτούν στην αυλή. 

Αν βρω λίγο  χρόνο, θα ζωγραφίσω. 

Αν δεν έχει συγκοινωνία, να μην ξεκινήσει 

να έρθει. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: * Στο νέο βιβλίο 

Γραμματικής της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού η υποτακτική 

(και η Προστακτική) θεωρούνται άχρονες εγκλίσεις, σε 

αντίθεση με τις παλιότερες γραμματικές π.χ 

Τριανταφυλλίδη. Έτσι η Υποτακτική Ενεστώτα 

αναφέρεται ως εξακολουθητική , του Αορίστου ως 

Συνοπτική και του Παρακειμένου ως Συντελεσμένη. 

 

Προστακτική: 

➢ φανερώνει προσταγή, επιθυμία, ευχή. 

➢ Σχηματίζεται μόνο στο 2ο  πρόσωπο 

ενικού και πληθυντικού (εσύ – εσείς) 

➢ Έχει:  - Εξακολουθητική (Ενεστώτα): 

γράφε, γράφετε – (γράφου), γράφετε 

 - Συνοπτική (Αορίστου):  

γράψε, γράψτε – γράψου, γραφτείτε 

 - Παρακείμενου (σπάνια):  

έχε γραμμένο, έχετε γραμμένο 

➢  Δεν έχει άρνηση **. Σε περίπτωση 

που θέλουμε να «προστάξουμε», να 

ζητήσουμε από κάποιον να μην κάνει 

κάτι (να δηλώσουμε αρνητικό νόημα), 

την προστακτική αντικαθιστά η 

υποτακτική (με άρνηση μη[ν]). 

➢ Ανοίξτε τα παράθυρα.  προσταγή 

➢ Σύρε, παιδί μου, στο καλό. Ευχή  

➢ Μη φωνάζετε έτσι. Απαγόρευση - 

                                          (Υποτακτική) 
 

Μετοχή: 

Α. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει την 

ενεργητική μετοχή που είναι στην ενεργητική 

φωνή, σε χρόνο ενεστώτα και είναι άκλιτη. 

 Σχηματίζεται προσθέτοντας στο θέμα του 

ρήματος την κατάληξη -οντας (αν δεν 

τονίζεται) και -ώντα ς (αν τονίζεται). 

• Πιστεύοντας πιο πολύ στον εαυτό σου, θα τα 

καταφέρεις. (πιστεύω ->   πιστεύοντας) 

• Κοιτώντας το δέντρο, χάνεις το δάσος.  

(κοιτώ -> κοιτώντας)  

 Β.  Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε τις 

παθητικές μετοχές που είναι στην παθητική 

φωνή, σε χρόνο παρακείμενο και είναι τύποι 

που κλίνονται όπως τα επίθετα. 

➢ Η παθητική μετοχή σχηματίζεται 

προσθέτοντας στο θέμα του ρήματος του 

ενεστώτα ή του αορίστου τις καταλήξεις –μένος 

, -μένη , -μένο  

•  Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στην γραμματεία. 

(ενδιαφέρομαι -> ενδιαφερόμενος) 

•  Το πληγωμένο ζώο βογκούσε από τον 

πόνο. (πληγώνω -> πληγωμένος).    

Απαρέμφατο: 
➢ Είναι άκλιτος ρηματικός τύπος που 

μας χρησιμεύει στο να σχηματίζουμε τους 

συντελεσμένους χρόνους των ρημάτων. 

Παρακείμενος: έχω βάψει – έχω βαφτεί 

Υπερσυντέλικος: είχα βάψει – είχα βαφτεί 

Συντελεσμένος μέλλοντας: θα έχω βάψει 

                                     –   θα έχω βαφτεί 
 

**έχει η προστακτική άρνηση ή όχι; 
Στην πρόσφατη γραμματική του Γυμνασίου και του 
Δημοτικού δε γίνεται ξεκάθαρη αναφορά.  
Στο παλιό συντακτικό του Γυμνασίου δηλώνεται ότι η 
προστακτική χρησιμοποιείται και αποφατικά. 
Στη «Νεοελληνική Σύνταξις» του Τζάρτζανου, 
δηλώνεται ότι η προστακτική χρησιμοποιείται μόνο 
καταφατικά και οι περιπτώσεις με την άρνηση (π.χ. μη 
γελάτε) είναι υποτακτική. 
Στη γραμματική των Holton, Mackridge, Φιλιππάκη, 
εκδ. Πατάκη, σελ. 207, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η 
προστακτική δεν έχει άρνηση. ΠΗΓΗ: ipap 
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4. Να υπογραμμίσεις τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και να γράψεις στις 

παρενθέσεις την έγκλιση και το χρόνο στον οποίο βρίσκεται το καθένα: 

1. Ο Νίκος χτύπησε το πόδι του. (...................................) 

2. Πιστεύω πως θα θελήσει να έρθει. ( ................................. / 

.................................. /.................................. ) 

3. Πρόσεχε και ανακάτευε το φαγητό μέχρι να γυρίσω.  

( ..................................... / ................................... ) 

4. Ελάτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, αλλά μην τρέχετε στον δρόμο. 

( ................................... /................................... / ................................... ) 

5. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του για ό,τι έγινε. (  ............................. 

/...................................) 

6. Είχαν υποσχεθεί να μας βοηθήσουν.  ( ............................/.............................) 

7. Ο πατέρας του του είπε να κόψει το ψωμί. ( ................................... 

/................................... ) 

8. Κρύψου να μη σε βρουν. ( ................................... /................................... ) 

9. Να καθίσεις (............................................................) φρόνιμα στην τάξη. 

10. Έπαιζε (.............................................................) μόνος του. 

11. Μην τρέξετε (.............................................................) όλοι μαζί. 

12. Τρέξτε  γρήγορα, για να προλάβετε. (................................... / 

................................... ) 

13. Μένω (.............................................................) στη Θήβα. 

 
 

5. Ξαναγράψε τις προτάσεις μετατρέποντας την υποτακτική σε 

προστακτική: 

α. Να κλείσετε την τηλεόραση και να διαβάσετε τα μαθήματα σας. 

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

β. Να ετοιμάσετε τα πράγματα, γιατί φεύγουμε. 

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

γ. Σας είπα να τηλεφωνήσετε και να ρωτήσετε τι ώρα δέχεται ο γιατρός. 

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

δ. Θέλω να μου φέρετε όλοι τις εκθέσεις σας. 

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

ε. Πρέπει να με βοηθήσετε για να τελειώσουμε γρήγορα. 

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

στ. Θέλω να ξεκουραστείτε για να πάτε καλά στους αυριανούς αγώνες. 

 .......................................................................................................................................   
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6. Ξαναγράψε τις προτάσεις μετατρέποντας την προστακτική σε 

υποτακτική και το αντίστροφο: 

α. Αγάπα τον φίλο σου με τα ελαττώματα του. 

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

β. Ξεκινήστε νωρίς για το αεροδρόμιο γιατί έχει πολλή κίνηση. 

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

γ. Γυρνάτε τις σελίδες αργά για να απολαμβάνετε τις εικόνες. 

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

δ. Πλησίασε να σε δω καλύτερα. 

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

ε. Να ερευνήσετε καλά την υπόθεση πριν βγάλετε συμπέρασμα. 

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

 

7. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω στήλες όπως στο παράδειγμα: 

Οριστική ενεστώτα Εξακολουθητική υποτακτική Συνοπτική  υποτακτική  

  αντιγράφω      να αντιγράφω     να αντιγράψω 

1. πηγαίνει  ....................................................   ........................................  

2. δεν πέφτεις  ....................................................   ........................................  

3. θυμόμαστε  ....................................................   ........................................  

4. δεν ξεχνούν  ....................................................   ........................................  

5. συνεννοείστε  ....................................................   ........................................  

 

Οριστική αορίστου Συνοπτική υποτακτική Συνοπτική προστακτική 

   μοίρασες    να μοιράσεις μοίρασε 

6. κλείσατε  ....................................................   ........................................  

7. ενημερωθήκατε  ....................................................   ........................................  

8. έφτιαξες  ....................................................   ........................................  

9. είδες  ....................................................   ........................................  

10. ήρθατε  ....................................................   ........................................  

11. παραδόθηκες  ....................................................   ........................................  
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Απρόσωπα λέγονται τα ρήματα που χρησιμοποιούνται 

στο γ' ενικό πρόσωπο και δεν έχουν ως υποκείμενο κάποια 

ονοματική φράση (κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα δηλαδή).  

 

➢ Το υποκείμενο στην απρόσωπη σύνταξη 

Στην απρόσωπη σύνταξη έχουμε ως υποκείμενο μια ολόκληρη πρόταση 

(και όχι ονοματική φράση), που, ανάλογα με το ρήμα, μπορεί να είναι: 

➢  μια βουλητική πρόταση που ξεκινάει (εισάγεται) με να  

➢ ή μια ειδική πρόταση που ξεκινάει με  ότι και πως  

➢ ή μια ενδοιαστική πρόταση που ξεκινάει με το μήπως  

➢ ή μια πλάγια ερώτηση που ξεκινάει με το αν.  

 

Σε όλα τα παραδείγματα που ακολουθούν τα υποκείμενα σημειώνονται με 

γαλάζιο χρώμα 

 

π.χ. Συμβαίνει να θυμώνω καμιά φορά. 

Εννοείται ότι δε μιλάμε μεταξύ μας όταν γράφουμε διαγώνισμα. 

Φρούτα έχει στο ψυγείο. (χωρίς υποκείμενο)  

 

Απρόσωπα ρήματα είναι: 

✓ Τα ρήματα πρέπει, πρόκειται, συμφέρει, επείγει, μέλλεται, νοιάζει, ενδιαφέρει, 

συμβαίνει, ταιριάζει, ενδέχεται. 

π.χ. Συμφέρει να κερδίζει η επιχείρηση. 

       Πρέπει να φύγεις. 

✓ ρήματα που χρησιμοποιούμε για να περιγράφουμε τον καιρό ή φυσικά φαινόμενα, 

όπως βρέχει, βροντά, αστράφτει, φυσά(ει). χιονίζει, χαράζει, φέγγει, ξημερώνει, 

βραδιάζει, νυχτώνει, χειμωνιάζει, καλοκαιριάζει κτλ. 

Αυτά συνήθως χρησιμοποιούνται χωρίς υποκείμενο. Είναι σαν το υποκείμενο να υπάρχει 

στη σημασία του ρήματος (βρέχει = ρίχνει βροχή): 

π.χ. Χθες χιόνιζε όλη την ημέρα. (χωρίς υποκείμενο).  
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✓  Μερικά ρήματα, που συνήθως είναι προσωπικά, στο  

γ' ενικό πρόσωπο:  

γίνεται, θέλει, διαδίδεται, φαίνεται, αρκεί, μπορεί, μοιάζει, χρειάζεται, , λέγεται, 

ακούγεται, αναγγέλλεται, αξίζει, ανακοινώνεται, υποτίθεται, συμπεραίνεται, φτάνει, 

πειράζει, τυχαίνει,  αποφασίζεται, απαιτείται, κ.ά. 

π.χ. Ακούγεται πως ήταν ατύχημα. 

Υποτίθεται ότι ξέρεις καλά την κατάσταση. 

✓  το γ' ενικό πρόσωπο των ρημάτων είμαι, έχω, κάνω, περνώ, δηλαδή τα είναι, 

έχει. κάνει, περνά(ει), όχι βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις. 

✓ π.χ Είναι να φύγουμε μεθαύριο. Αύριο θα έχει κακοκαιρία. 

Δεν κάνει να μου λες ψέματα. Δεν περνάει από εδώ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Μερικά από τα παραπάνω ρήματα μπορεί να χρησιμοποιούνται και ως προσωπικά και 

να έχουν υποκείμενο ένα ουσιαστικό ή ένα στοιχείο του λόγου που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί όπως το ουσιαστικό: 

 

π.χ. Το νησί φαίνεται ωραίο από μακριά. 

Γίνεται το φαγητό. 

Αυτός με ενοχλεί συνέχεια. 

➢ Απρόσωπες φράσεις 

Εκτός από τα απρόσωπα ρήματα που είναι μονολεκτικά, χρησιμοποιούμε και απρόσωπες 

φράσεις που έχουν ως υποκείμενο μια ολόκληρη πρόταση, όπως τα απρόσωπα ρήματα, 

ή δεν παίρνουν υποκείμενο.  

 

➢ Πώς σχηματίζουμε απρόσωπες φράσεις 

✓ με το ρήμα είναι + επίθετο στο ουδέτερο γένος 

π.χ. είναι δίκαιο, είναι καλό  Είναι άδικο να καταδικάζεται ένας αθώος. 

✓ με το ρήμα είναι ή υπάρχει + ουσιαστικό 

π.χ. είναι κρίμα, είναι ανάγκη , υπάρχει ελπίδα Είναι κρίμα που δεν ήρθες στο πάρτι. 

✓ με τα ρήματα έχει, κάνει, ρίχνει + ουσιαστικό που αναφέρεται στον καιρό 

π.χ. Ντύσου καλά, γιατί κάνει παγωνιά (χωρίς υποκείμενο). 
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Διάκριση προσωπικών-απρόσωπων ρημάτων 

Αρκετά ρήματα μπορεί να χρησιμοποιούνται άλλοτε ως 

προσωπικά και άλλοτε ως απρόσωπα. Όταν είναι προσωπικά, 

έχουν υποκείμενο κάποιο  συγκεκριμένο όνομα που 

φανερώνει πρόσωπο ή πράγμα και το οποίο στην πρόταση 

βρίσκεται σε πτώση Ονομαστική. 

Όταν είναι απρόσωπα, έχουν υποκείμενο κάποια εξαρτημένη πρόταση (σ' 

αυτή την περίπτωση έχουμε δυο προτάσεις, αφού θα υπάρχουν δύο ρήματα: 

το απρόσωπο ή αυτό της απρόσωπης φράσης και το ρήμα της εξαρτημένης). 

π.χ. Ο δάσκαλος φαίνεται πολύ θυμωμένος.  

(Το ρ. φαίνεται είναι προσωπικό και έχει υποκείμενο το ουσιαστικό  

Ο δάσκαλος, που βρίσκεται σε πτώση ονομαστική.) 

 

Μου φαίνεται ότι δεν είσαι καλά προετοιμασμένος. (Το ρ. φαίνεται είναι 

απρόσωπο και έχει υποκείμενο την εξαρτημένη ειδική πρόταση που 

ακολουθεί [όχι... προετοιμασμένος] – υπάρχουν δύο ρήματα: φαίνεται και  

είσαι) 
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8. Χαρακτήρισε τα υπογραμμισμένα ρήματα των προτάσεων ως 

προσωπικά (Π) ή απρόσωπα (Α) και κύκλωσε τα υποκείμενά τους: 

 

1. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. (....) 

2. Φαίνεται καλός άνθρωπος. (....) 

3. Μια ατυχία μπορεί να συμβεί στον καθένα. (....) 

4. Είναι καλό παιδί ο αδερφός μου. (....) 

5. Φαίνεται ότι δε θέλει να έχει σχέση μαζί μας. (....) 

6. Δεν επιτρέπεται να μιλάς άσχημα για τους άλλους. (....) 

7. Τυχαίνει να τον συναντά συχνά στον δρόμο. (....) 

8. Συμβαίνει να γνωριζόμαστε από παλιά. (....) 

9. Αρκεί ένα δάκρυ της, για να τον συγκινήσει. (....) 

10. Αληθεύει ότι το εργοστάσιο θα κλείσει; (....) 

11. Η γυμναστική μπορεί να σε βοηθήσει ουσιαστικά. (....) 

12. Χρειάζεται υπομονή κι επιμονή αυτή η δουλειά. (....) 

13. Απαγορεύεται η είσοδος στο κοινό επιτρέπεται να μπαίνουν μόνο οι 

εργαζόμενοι στον χώρο. (.............. /...............) 

14. Από το μπαλκόνι του σπιτιού μου φαίνεται το γήπεδο. (....) 

15. Του άξιζε να το πάθει αυτό. (....) 

16. Τα δέντρα είναι καταπράσινα. 

17. Είναι αλήθεια ότι ξεχάστηκα, 

18. Δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τα εκθέματα του μουσείου. 

19. Το βιβλίο είναι μια καλή παρέα για τον άνθρωπο. 

20. Διαδίδεται ότι θα παραιτηθεί ο διευθυντής της εταιρείας. 

21. Φαίνεται πως θα έχουμε πολύ ζεστό καλοκαίρι, 

22. Φαίνεται έξυπνος άνθρωπος. 
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9. Υπογράμμισε μόνο τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις 

των προτάσεων και κύκλωσε τα υποκείμενα τους (όπου υπάρχει 

υποκείμενο): 

1. Έξω βρέχει και έχω γίνει μούσκεμα. 

2. Τι πρόκειται να κάνεις το σαββατοκύριακο; 

3. Είναι αλήθεια ότι δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα.  

4. Καιρός ήταν να έρθεις! 

5. Τυχαίνει να τον γνωρίζω από παλιά. 

6. Μας κάνει καλό να διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία. 

7. Υποτίθεται ότι ήταν με το μέρος μου! 

8. Πρέπει να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. 

9. Συμφέρει να πηγαίνεις στη δουλειά σου με το μετρό. 

10. Είναι κρίμα να χαλάσουν τις σχέσεις τους δύο φίλοι. 

11. Φαίνεται πως θα χιονίσει τα Χριστούγεννα! 

12. Είναι αλήθεια ότι δεν τη συμπαθώ ιδιαίτερα. 

13. Καλό είναι να γυμνάζεσαι και να περπατάς καθημερινά. 

14. Τον χειμώνα βραδιάζει νωρίς και κάνει πολύ κρύο. 

15. Τι πρόκειται να κάνεις μ' αυτό το θέμα: 

16. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει η Μαρίνα; 

17. Υποτίθεται ότι θα ερχόσουν στο σπίτι μου. 

18. Δε βγήκαμε έξω, γιατί φυσούσε δυνατά. 

19. Είναι κρίμα να χαθεί αυτό το ταλέντο. 

20. Δε με νοιάζει τι θα σκεφτεί ο κόσμος. 

 

10. Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσεις τα υποκείμενα των 

απρόσωπων ρημάτων και των απρόσωπων φράσεων: 

1. Μου κάνει καλό να γυμνάζομαι. 

2. Ήταν ανάγκη να έρθει κι αυτός μαζί μας; 

3. Φαίνεται πως θα βρέξει και γι' αυτό πρέπει να μαζέψουμε τα ρούχα. 

4. Χρειάστηκε να κάνω κάποιες αλλαγές στο κείμενο. 

5. Είναι φυσικό να τον συμπαθούν όλοι. 

6. Ενδέχεται να φάμε μαζί αύριο. 

7. Δεν του συμβαίνει συχνά να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. 
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Το /ισ / της συλλαβής πριν από την κατάληξη του Αορίστου  

Οι καταλήξεις -είτε, -είται και -ήστε, -είστε   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Η κατάληξη –είτε 

Στον πληθυντικό 

στο β’ πρόσωπο (εσείς) 

εσείς κινείτε (οριστική) 

να κινείτε (υποτακτική) 

να κινηθείτε (υποτακτική) 

κινηθείτε (προστακτική) 

Η κατάληξη –είται 

Στον ενικό 

στο γ’ πρόσωπο (αυτός -ή -ό) 

οριστικής ενεστώτα της παθητικής 

φωνής 

Το αυτοκινητάκι κινείται αντικανονικά. 

Η ομάδα μας αδικείται από το 

αποτέλεσμα. 

 Η κατάληξη –ήστε 

Στον πληθυντικό 

στο β’ πρόσωπο (εσείς) 

συνοπτικής προστακτικής 

(Αορίστου) 

εσείς μιλήστε,  

εσείς σιωπήστε 

 

Η κατάληξη –είστε 

Στον πληθυντικό 

στο β’ πρόσωπο (εσείς)  

οριστικής ενεστώτα της παθητικής 

φωνής 

(Συναντάται µόνο στα ρήµατα σε -

ούµαι.) (θεωρούμαι) εσείς θεωρείστε,  

(κινούμαι) εσείς κινείστε 
 

Τα ρήματα της α΄ συζυγίας, δηλαδή 

όσα δεν τονίζονται στο -ω 

( π.χ. Δένω, λύνω, σβήνω κτλ.) έχουν στο 

θέμα του αορίστου της ενεργητικής φωνής 

την ίδια ορθογραφία με τον  ενεστώτα. 
Τα ρήµατα που τελειώνουν σε -αίνω, αν έχουν (ισ) 

στον αόριστο, το γράφουµε µε -η : 

ανασταίνω - ανάστησα 

 Με η γράφουμε και τον αόριστο  

του ρήματος θέλω: θέλησα 

 

Ενεστώτας Αόριστος 

σβήνω   έσβησα 

σκουπίζω σκούπισα 

λύνω έλυσα 

δανείζω δάνεισα 

αθροίζω άθροισα 

 

Τα ρήματα της β΄ συζυγίας, δηλαδή όσα 

τονίζονται στο -ω (π.χ. αγαπώ, κρατώ, 

βοηθώ κτλ.) σχηματίζουν τον αόριστο στην 

ενεργητική φωνή σε -ησα  (δηλαδή 

γράφονται με η). 

Εξαιρούνται τα ρήματα μεθώ —>· μέθυσα, 

μηνώ —> μήνυσα. 

 

Ενεστώτας Αόριστος 

χτυπώ   χτύπησα 

αγαπώ αγάπησα 

πατώ πάτησα 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

http://daskalosa.eu/glossa_e/e_glossa_kef.11.html#Το-ισ-αορίστου
http://daskalosa.eu/glossa_e/e_glossa_kef.11.html#καταλήξεις-είτε-είται


–
 

 
 

 

11. Σχημάτισε τον αόριστο των ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση 

και βάλε τα στην κατάλληλη στήλη: αγαπώ, αγκομαχώ, αερίζω, αναβλύζω, 

καλμάρω, ακουμπώ, αναζητώ, λύνω, ψήνω, στήνω, πείθω, συγχύζω, φλυαρώ, 

ανακουφίζω, ανασταίνω, αναχωρώ, απασχολώ, απειλώ, απολύω, αργώ, 

βοηθώ, αφρίζω, βόσκω, βυθίζω, γδύνω, δανείζω, στολίζω, αρρωσταίνω, 

σείω, ιδρύω, αποκλείω, μεθώ, αθροίζω ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα 

ρήματα των παρενθέσεων στο σωστό πρόσωπο του αορίστου: 

 

1. Οι καλεσμένοι ......................................... τον χώρο καθαρό, (διατηρώ) 

2. Πόσα χρήματα σου ......................................... ο Σπύρος; (δανείζω) 

3. Ο ιερέας ......................................... τους νεόνυμφους, (ευλογώ) 

4. Οι οπαδοί ........................................ τη νίκη της ομάδας τους.(πανηγυρίζω) 

5. Ο Λουκάς ήπιε τόσο πολύ στη γιορτή, που ....................................... (μεθώ) 

6. ......................................... όλα τα περιθώρια προτού προχωρήσουν στην 

κατάσχεση του σπιτιού. (εξαντλώ) 

7. Δεν πήγε σχολείο γιατί .......................................... (αρρωσταίνω) 

 

-ησα 

 

-ισα 

 
-υσα 

 

-εισα 

 

-οισα 
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–
 

 
 

 

13. Συμπλήρωσε με –είτε, -είται, : 

 

1. Κοιμηθ......... για να ξεκουραστ......... . 

2. Η έγκυος γυναίκα προηγ......... σ’ όλες τις υπηρεσίες. 

3. Η ησυχία στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρ......... αυτονόητη. 

4. Διατηρ......... τις παραλίες καθαρές. 

5. Παρατηρ......... προσεκτικά τον δρόμο πριν περάσετε.  

6. Παιδιά, ντυθ......... καλά, γιατί κάνει πολύ κρύο. 

7. Το διάβασμα προηγ......... πριν δούμε τηλεόραση. 

8. Μην θεωρ......... δεδομένο ότι καθετί θα σας παραχωρ......... χωρίς 

εσείς να προσπαθ......... . 

9. Πώς εξηγ......... άραγε ότι κάθε πρωί ξυπνάω πριν χτυπήσει το 

ξυπνητήρι; 

10. Πρέπει να φαν......... ψύχραιμοι, σε περίπτωση σεισμού. 

11. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προπον......... καθημερινά για το παγκόσμιο 

πρωτάθλημα. 

12. Κρυφτ......... κάπου να μη σας βρουν εύκολα! 

13. Η δασκάλα διηγ......... μία ιστορία στους μαθητές της . 

14. Η παρουσία σας στην ενημέρωση γονέων θεωρ......... απαραίτητη. 

15. Οδηγ......... προσεκτικά. 

16. Μετακινηθ......... με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο περισσότερο 

μπορ.......... 

17. Σεβαστ............ τη φύση και το περιβάλλον. 

18. Ο Μανόλης είναι τόσο γκρινιάρης, που δεν ικανοποι........ με τίποτα. 

19. Παιδιά, μη σηκωθ........ από τη θέση σας αν δε σας δώσω την άδεια! 

20. Πρώτα πλυθ........ και μετά καθίστε για φαΐ. 

21. Προσποι........ τον ανίδεο για να μην αναλάβει τις ευθύνες του. 

22. Πριν φύγετε, θυμηθ........ να κλείσετε τον θερμοσίφωνα. 

23. Κάθε φορά που προπον........ τόσο σκληρά εξαντλ......... 

24. Με τη χειρωνακτική εργασία που κάνει καταπον........ πολύ σωματικά. 
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–
 

 
 

 

14. Συμπληρώστε με τις καταλήξεις των ρημάτων με -ήστε,-ίστε, -

είστε, -ύστε, -οίστε.: 

1. Αφ......... τα λόγια και αθρ......... τους τετραψήφιους αριθμούς της άσκησης. 

2. Δαν......... χρήματα σε όσους φίλους σας φαίνεται ότι τα χρειάζονται. 

3. Δακρ......... όσο θέλετε, δεν με πείθετε να σας πάρω και δεύτερο παγωτό! 

4. Σταματ......... να παραιτ......... μόλις βλέπετε κάποια δυσκολία. 

5. Προσπαθ......... να συνεργαστ......... με τους συμμαθητές σας όσο καλύτερα 

γίνεται. 

6. Γεμ......... τον ελεύθερο χρόνο σας με δημιουργικές δραστηριότητες. 

7. <<Ικανοποι.........  με τις αυξήσεις των μισθών;>> ρώτησε ο δημοσιογράφος 

τους απεργούς. 

8. <<Ικανοποι......... τα αιτήματά μας, αλλιώς θα προχωρήσουμε σε απεργία>> 

απείλησαν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου. 

9. Χαρ......... όσα ρούχα δεν χρειάζεστε σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. 

10. Πρέπει να μην φοβάστε να μιλήσετε όταν νιώθετε ότι αδικ......... 

11. Χτυπ......... τον στόχο και κερδ......... άφθονα δώρα. 

12. Κρατ......... τους φίλους σας κοντά σας και φροντ......... να μην τους 

χάσετε. 

13. Η δίαιτα είναι καλή, αρκεί να μη στερ......... διάφορες τροφές. 

14. Μιλ......... χαμηλόφωνα αν χρειαστεί, κατά τη διάρκεια της παράστασης. 

15. Στις εκλογές, ψηφ......... το κόμμα που σας εκφράζει περισσότερο. 

16. Γιατί συνεχώς αφαιρ......... στο μάθημα σήμερα; 

17. Παρατ......... τις δικαιολογίες και αρχ......... το διάβασμα. 

18. Πατ......... πάνω στην κόκκινη γραμμή. 

19. Μην οδηγ......... σε βιαστικά συμπεράσματα.  

20. Αρχ......... να γράφετε. 

21. Εσείς περιποι......... τακτικά τον κήπο σας; 

22. Πατ......... με δύναμη το κουμπί και κερδ......... βαθμούς. 

23. Φροντ......... να είστε στην ώρα σας. 

24. Κρατ......... τη σωστή απόσταση μεταξύ σας 

25. Αν πρέπει να πάτε σε κάποιο μέρος, χρησιμοποι......... το ποδήλατό σας. 

26. Διατηρ......... τις παραλίες καθαρές. 

27. Ανακυκλώστε κι εξοικονομ......... χρήματα και ενέργεια. 
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–
 

 
 

 

Επίθετα σε -ος, -ος, -ο 

Στον γραπτό, κυρίως, λόγο συναντάμε ορισμένα επίθετα που 

προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά και έχουν μία κατάληξη για 

το αρσενικό και θηλυκό γένος και μία για το ουδέτερο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσεξε ότι αρσενικό και θηλυκό κλίνονται ακριβώς το ίδιο. 

Όμοια κλίνονται και τα: τροπαιούχος, αδειούχος, ανενεργός, 

ειδοποιός, ζωοποιός, κακοποιός κ.ά. 

Επίθετα σε  -ων, -ουσα, -ον 
Τα επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον ήταν μετοχές στα αρχαία ελληνικά. Εμείς 

σήμερα τα χρησιμοποιούμε κυρίως στη λόγια γλώσσα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όμοια κλίνονται και τα επίθετα: ο παρών, η παρούσα, το παρόν/ 

ο ενδιαφέρων, η ενδιαφέρουσα, το ενδιαφέρον / ο πρωτεύων, η πρωτεύουσα, 

το πρωτεύον/ ο δευτερεύων, η δευτερεύουσα, το δευτερεύον/ ο μέλλων, η 

μέλλουσα, το μέλλον / ο υπάρχων, η υπάρχουσα, το υπάρχον  κ.ά. 
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–
 

 
 

 

15. Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω φράσεων με τον κατάλληλο τύπο 

των επιθέτων που δίνονται στις παρενθέσεις κι έπειτα μετάφερε τις 

φράσεις αυτές στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

 

1. τα ανθρακούχα νερά (ο ανθρακούχος)   

    το ανθρακούχο νερό 

2. του ................................. αλατιού (ο ιωδιούχος) 

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

3. οι ................................. υπάλληλοι (ο αδειούχος) 

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

4. τους ................................. μηχανικούς (ο πτυχιούχος) 

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

5. των ................................ ποδοσφαιριστών (ο ταλαντούχος) 

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

6. των ................................. γονέων (ο παρών) 

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

7. την ................................. τραγουδίστρια (ο ταλαντούχος) 

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

8. τις ................................. αθλήτριες (ο απών) 

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

9. της ................................. συμπεριφοράς (ο πρέπων) 

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

10. τις ................................. τιμές (ο συμφέρων) 

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

11. του ................................. έτους (ο παρελθών) 

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

12. οι ................................. πολίτες (ο ενεργός) 

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

13. το .................................  ηφαίστειο (ο ενεργός) 

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

14. οι ................................. καταστάσεις (ο επείγων) 

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

15. της ................................. διαφοράς (ο ειδοποιός) 

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

16. η .......................................  ομάδα ( ο τροπαιούχος)  

 .....................................................................................................................................  
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–
 

 
 

 

 

16. Συμπλήρωσε τα κενά  βάζοντας τα επίθετα στο σωστό τύπο (όπου 

χρειάζεται συμπληρώνω και το άρθρο): 

 

1. Και τα δυο αδέρφια είναι ................................. (ενεργός) μέλη της 

φιλοζωικής εταιρείας και ................................. (επιτυχών) στο διαγωνισμό . 

2. Ο γιατρός εξέτασε ....................................... (ασθενής) παιδιά. 

3. Λαμβάνοντας υπόψη ....................................... (υπάρχων) συνθήκες, 

εξαιρούνται οι ....................................... (παρών) από τη διάταξη αυτή. 

4. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης θεωρείται ....................................... 

(ενεργός). 

5. Αναρτήθηκαν τα ονόματα ....................................... (επιτυχών) μαθητών. 

6. Ο πατέρας μου είναι ...................... μέλος του εργατικού κέντρου. 

(ενεργός) 

7. Το προεδρείο βράβευσε όλα τα .............................. μέλη του. (ενεργός) 

8. Η Μαρία είναι ....................................... μαθήτρια, πρώτη ανάμεσα σε 

πολλές άλλες ....................................... ( αριστούχος) 

9. Όλες οι ....................................... θα πάρουν την άδειά 

τους αύριο. (αδειούχος) 

10. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα βρει δουλειά σε όλους 

τους άνεργους ................................. (πτυχιούχος) 

11. Πιστεύω και η αδελφή μου να είναι ................................ (επιτυχών) 

12. Η ορθογραφία παίζει ................................... ρόλο σε ένα γραπτό.   

(πρωτεύων) 

13. Στο νοσοκομείο πήγαμε αμέσως στα ................................. περιστατικά. 

(επείγων)  

14. Οι ................................. (παρών) συνθήκες δε βοηθούν να βρεθεί λύση. 

15. Είμαστε όλοι ................................. (παρών) και προσπαθούμε.  

16. Όλα τα κόμματα είναι ................................. (παρών), αλλά η 

................................. (παρών) κατάσταση είναι δύσκολη. 

17. Η Τόνια και ο Νίκος είναι ................................. (πτυχιούχος) φοιτητές 

του Πανεπιστημίου.  
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Κυριολεξία – μεταφορά - παρομοίωση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Έκτος από τα επίθετα ένας άλλος τρόπος 

για να περιγράψουμε κάτι είναι οι 

παρομοιώσεις. 

Όταν λέμε ότι κάτι μοιάζει με κάτι άλλο, 

τότε έχουμε παρομοίωση. 

Για να φτιάξουμε μια παρομοίωση 

χρησιμοποιούμε τη λέξη σαν. 

Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και 

τις λέξεις: όπως, λες και, μοιάζει με. 

Όταν οι λέξεις μιας πρότασης 

χρησιμοποιούνται με την 

πραγματική τους σημασία, τότε 

έχουμε Κυριολεξία. 

 

π.χ. Μέθυσε από το πολύ κρασί. 

Αγόρασε ένα χρυσό δαχτυλίδι 

Όταν όμως οι λέξεις δε χρησιμοποιούνται 

με την πραγματική τους σημασία, αλλά 

αποδίδουν μια ιδιότητα διαφορετική, που 

δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, τότε 

έχουμε Μεταφορά. 

 

π.χ Μέθυσε από ευτυχία. 

Ο Τάκης έχει χρυσή καρδιά. 

 

Στα παραπάνω παραδείγματα έχουμε 

μεταφορά, διότι η ευτυχία δεν είναι κρασί 

για να μεθύσει κάποιος ούτε μπορεί 

κάποιος να έχει χρυσή καρδιά. Απλώς 

χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή για να 

δείξουμε τη μεγάλη ευτυχία ή πόσο καλός 

είναι κάποιος. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



–
 

 
 

 

17. Βρες ποια φράση από τις δύο είναι κυριολεκτική και υπογράμμισέ την: 

μασάω την τροφή   -   μασάω τα λόγια μου  

χρυσό δαχτυλίδι   -     χρυσό παιδί 

μαύρη ζωή     - μαύρη τσάντα 

καθαρές κουβέντες   -  καθαρές πετσέτες 

γλυκά λόγια   -   γλυκά πεπόνια 

βαθιά θάλασσα -     βαθιά μελαγχολία 

 

 

18. Υπογράμμισε τις μεταφορές, όπου υπάρχουν: 

1. Μου είχε τυφλή εμπιστοσύνη, 

2. Το φορτηγό με το βαρύ φορτίο ανατράπηκε, 

3. Με κοίταζε με βλέμμα καθαρό. 

4. Αγόρασε χρυσό και ασήμι σε καλή τιμή. 

5. Σου εύχομαι όνειρα γλυκά, 

6. Το φαγητό μού 'πεσε βαρύ. 

7. Παντρεύτηκε έναν χρυσό άνθρωπο. 

 

 

19. Στις παρακάτω προτάσεις σημείωσε (Π) για τις παρομοιώσεις και 

(Μ) για τις μεταφορές: 

1. Ήταν όμορφη σαν άγγελος. (....) 

2. Άναψαν τα αίματα. (....) 

3. Έγινε κόκκινη σαν παπαρούνα. (....) 

4. Η επιδερμίδα της είναι λευκή όπως το χιόνι. (....) 

5. Αυτός τελικά ρίζωσε στα μέρη μας. (....) 

6. Κολυμπάει στο χρήμα. (....) 

7. Είναι αθώος σαν περιστέρι. (....) 

8. Κύλησε στον βούρκο. (....) 

9. Έμεινε ακίνητος σαν άγαλμα. (....) 

10. Έχει χρυσή καρδιά. (....) 

11. Ζούσε μόνος του όπως ο λύκος. (....) 
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20. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με την κατάλληλη 

παρομοίωση.( σαν αστακός, σαν αρκούδα, σαν σφαίρα, σαν το σκύλο με τη γάτα, 
σαν δελφίνι, σαν αλεπού, σαν ποτάμι, σαν μωρό ) 

Είναι τριχωτός  ..........................................................................................................  . 

Κολυμπάει  ...................................................................................................................  

Κλαίει  ..........................................................................................................................  . 

Είναι οπλισμένος  .......................................................................................................  . 

Είναι πονηρός  ............................................................................................................  . 

Μαλώνουν  ..................................................................................................................  

Τα δάκρυά του τρέχουν  ...........................................................................................  . 

Είναι γρήγορος  ..........................................................................................................  

 

21. Συμπλήρωσε τις παρομοιώσεις: 

1. Όταν είναι στο νερό ................................ λες κι είναι δελφίνι. 

2. Είναι ................................ σαν γάτα. 

3. Είναι ................................. όπως λαγός. 

4. Όταν το έμαθε έγινε ................................. σαν το λεμόνι 

5. Γυμνάζεται πολύ και είναι δυνατός σαν .................................  

6. Είναι ................................. σαν την θεά Αφροδίτη. 

 

22. Γράψε το σχήμα λόγου που υπάρχει σε κάθε φράση (Κυριολεξία , 

Μεταφορά, Παρομοίωση): 

1. Το παιχνίδι κόπηκε στη μέση από την ξαφνική βροχή. Μ 

2. Το καρπούζι κόπηκε στη μέση, όταν έπεσε στο πάτωμα.___ 

3. Οι Πυγμαίοι είναι κοντοί όπως οι νάνοι.___ 

4. Πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη.___ 

5. Είδα το Μάνο να παλεύει με τον Πέτρο.___ 

6. Πάλευε με την αρρώστια του για πολλά χρόνια. ___ 

7. Έδειχνε χλωμός σαν το φεγγάρι.___ 

8. Έκοψε το χέρι του με το μαχαίρι του ψωμιού. ___ 

9. Μου κόπηκε η χολή απ’ την τρομάρα. ___ 

10. Έτρεχε γρήγορα σαν αστραπή. ___ 

11. Η πέτρα αυτή είναι ασήκωτη. ___ 

12. Ο πόνος του είναι ασήκωτος, γιατί του έκλεψαν το ποδήλατο.___ 

13. Πολλή μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα.___ 

14. Ο Νίκος κολύμπησε για λίγο μες στην πισίνα.___ 

15. Είναι πολύ πλούσιος. Κολυμπάει στα πλούτη. 
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1. Το παιχνίδι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία.  

Από την αρχαιότητα ως και στις μέρες μας έχει βοηθήσει τα παιδιά του 

λαού μας να ξεπεράσουν πολλές δύσκολες καταστάσεις. Οι αρχαίοι Έλληνες 

έδιναν μεγάλη σημασία στον ρόλο του παιχνιδιού. Το θεωρούσαν μέσο 

αυτοαγωγής. Αυτοί πρώτοι κατάλαβαν την αξία των ομαδικών παιχνιδιών 

και πίστευαν ότι με αυτά πραγματοποιείται η τελειοποίηση του ανθρώπου. 

Γι' αυτό τα εντάξανε στο πρόγραμμα αγωγής των παιδιών. Θεωρούσαν 

όμως ότι ήταν σημαντικά και για τους μεγάλους. Έτσι, και οι μεγάλοι 

αφιέρωναν μεγάλο μέρος από τον ελεύθερο χρόνο τους σε ομαδικά  

παιχνίδια και σε αγώνες. Τα έπαιζαν στον δρόμο και στις αυλές, και πάντα 

υπήρχαν κανόνες, που όλοι έπρεπε να τηρούν πιστά. Γι' αυτό επίσης έλεγαν 

πως το παιχνίδι είναι ένα μεγάλο αγαθό. Αναπτύσσει τη συντροφικότητα, 

ασκεί το σώμα, καλλιεργεί το πνεύμα, μαθαίνει τα παιδιά να σέβονται τους 

κανόνες - νόμους του παιχνιδιού και έτσι, όταν μεγαλώσουν να σέβονται και 

να τηρούν τους νόμους της πατρίδας τους. 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ένας αγαλματοπώλης σκάλισε έναν Ερμή από ξύλο, τον έκλεισε σ’ ένα 

κιβώτιο και τον πήγε στην αγορά να τον πουλήσει. Επειδή όμως δε 

φάνηκε αγοραστής, άρχισε, για να τραβήξει κόσμο, να διαλαλεί πως 

πουλάει θεό που σκορπίζει ευτυχία καιν χαρίζει κέρδη. Κάποιος από 

κείνους που βρέθηκαν εκεί τον ρώτησε: 

- Ε, φίλε, και γιατί αποφάσισες να τον πουλήσεις, και δεν τον κρατάς εσύ 

να σε γεμίζει ευτυχία; 

- Γιατί εγώ, απάντησε εκείνος, έχω ανάγκη από γρήγορη βοήθεια, ενώ 

αυτός συνηθίζει να δίνει τα κέρδη αργά. Σου έλυσα τώρα την απορία σου; 
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2.  Συλλαβίστε τις παρακάτω λέξεις. 

βαρκάρης: βαρ-κά-ρης σφυρίχτρα: σφυ-ρί-χτρα  

προπορεύομαι: προ-πο-ρεύ-ο-μαι ανθοδοχείο: αν-θο-δο-χεί-ο 

κατακόκκινος: κα-τα-κόκ-κι-νος μπαρμπούνι: μπαρ-μπού-νι 

ποιότητα: ποι-ό-τη-τα όγδοος:  ό-γδο-ος 

εκπρόσωπος: εκ-πρό-σω-πος νοιάζομαι: νοιά-ζο-μαι 

ηρωικός:  η-ρω-ι-κός αγκαλιά:  α-γκα-λιά  

αρρυθμία: αρ-ρυθ-μί-α εμπόδιο:  ε-μπό-δι-ο 

γράμμα:  γράμ-μα καρπούζι:  καρ-πού-ζι  

επάγγελμα: ε-πάγ-γελ-μα γάιδαρος : γάι-δα-ρος 

μαϊμού:  μαϊ-μού ταράτσα:  τα-ρά-τσα  

Ιάκωβος:  Ι-ά-κω-βος σπέρνω:   σπέρ-νω 

άμμος:  άμ-μος ανόητος:  α-νό-η-τος 

νεράιδα:  νε-ράι-δα κομπολόι:  κο-μπο-λό-ι  

εκκλησία:  εκ-κλη-σί-α στριμωγμένος:  στρι-μωγ-μέ-νος  

ανθοδέσμη:  αν-θο-δέ-σμη αλάνθαστος:  α-λάν-θα-στος 

αστυνομία:  α-στυ-νο-μί-α γενναιότητα:  γεν-ναι-ό-τη-τα 

βαμβάκι:  βαμ-βά-κι φαρμακείο:  φαρ-μα-κεί-ο 

θερμοκρασία:  θερ-μο-κρα-σί-α βόηθα:   βόη-θα 

Παρασκευή:  Πα-ρα-σκευ-ή έλλειψη:   έλ-λει-ψη 

παραγγελία:  πα-ραγ-γε-λί-α βαθμός:   βαθ-μός 

αγκάθι:  α-γκά-θι κάποιος:  κά-ποιος 

αργαλειός: αρ-γα-λειός εργαλείο:  ερ-γα-λεί-ο 

έκθεση:  έκ-θε-ση σπρώχνω:  σπρώ-χνω  

αδειάζω: α-δειά-ζω αστροναύτης: α-στρο-ναύ-της 

ευρωπαϊκός ευ-ρω-πα-ϊ-κός σαΐτα :  σα-ΐ-τα 

ευνοϊκός: ευ-νο-ϊ-κός υιοθεσία : υι-ο-θε-σί-α 

Ιόνιο: Ι-ό-νι-ο γυαλί:  γυα-λί 

δουλειά: δου-λειά καημένος: καη-μέ-νος  

πρωταθλητής:  πρω-τα-θλη-τής άνθρωπος: αν-θρω-πος 
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3. Να βρεις τα λάθη που υπάρχουν στον συλλαβισμό των παρακάτω λέξεων 

και να τις συλλαβίσεις σωστά. Σε όσες είναι σωστές, σημειώστε ένα ✓: 

1. ατ-μόπ-λοι-ο  →  ατ-μό-πλοι-ο  

2. έ-κφρα-ση  →  έκ-φρα-ση  

3. θα-λα-σσο-δα-ρμέ-νος →  θα-λασ-σο-δαρ-με-νος 

4. ο-δο-ποιί-α  →  ο-δο-ποι-ί-α 

5. συμ-πτώ-μα-τα →  συ-μπτώ-μα-τα 

6. Νο-έ-μβρι-ος  →  Νο-έμ-βρι-ος 

7. βα-θμο-λο-γί-α  →  βαθ-μο-λο-γί-α 

8. νε-ρα-ϊ-δο-χω-ριό  →  νε-ραϊ-δο-χω-ριό 

9. ασ-τρο-νό-μος  →  α-στρο-νό-μος 

10. φε-γγά-ρι  →  φεγ-γά-ρι 

11. α-η-δό-νι →  αη-δό-νι 

12. σφυ-ρί-χτρα  →  ✓ 

13. α-ύρι-ο  →  αύ-ρι-ο 

14. ατ-μός  →  ✓ 

15. γε-ρά-κι-α  →  γε-ρά-κια 

16. πα-ρα-λία  →  πα-ρα-λί-α 

17. α-νε-μι-στή-ρας  →  ✓ 

18. κα-τα-σκε-υή  →  κα-τα-σκευ-ή 

19. κάσ-τρο  →  κά-στρο 

20. κο-ρό-ι-δο  →  κο-ρόι-δο 

21. α-μφι-βάλ-λω  →  αμ-φι-βάλ-λω 

22. πα-ρά-δειγ-μα  →  ✓ 

23. κοσ-μη-μα-το-πω-λεί-ο →  κο-σμη-μα-το-πω-λεί-ο 

24. ευ-γέ-νει-α →  ✓ 

25. η-λεκ-τρι-σμός →  η-λε-κτρι-σμός 
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4.                       

1. χτύπησε → Οριστική Αορ. 

2. Πιστεύω → Οριστική Ενεστ. / θα θελήσει → οριστική Συνοπτ. Μέλλ. 

/ να έρθει → συνοπτ. υποτακτική 

3. Πρόσεχε → εξακολ. προστακτική / ανακάτευε → εξακολ. προστακτική / 

να γυρίσω → συνοπτ. υποτακτ.  

4. Ελάτε → συνοπτ. προστ. / μπορείτε → οριστική Ενεστ. / μην τρέχετε → 

εξακολ. υποτακτική  

5. Ας αναλάβει → συνοπτ. υποτακτ. / έγινε → οριστική Αορίστου  

6. Είχαν υποσχεθεί → οριστική Υπερσυντ. / να βοηθήσουν → συνοπτ. υποτακτ. 

7. να κόψει → συνοπτική υποτακτική (αορίστου)  

8. κρύψου → συνοπτική προστακτική (αορίστου) / να μη σε βρουν → 

συνοπτική υποτακτική (αορίστου) 

9. να καθίσεις → συνοπτική υποτακτική (αορίστου) 

10. έπαιζε → οριστική Παρατατ. 

11. μην τρέξετε → συνοπτική υποτακτική (αορίστου) 

12. τρέξτε → συνοπτική προστακτική (αορίστου) / να προλάβετε → συνοπτική 

υποτακτική (αορίστου) 

13. μένω → οριστική ενεστώτα 

5.  

α. Κλείστε την τηλεόραση και διαβάστε τα μαθήματα σας.  

β. Ετοιμάστε τα πράγματα γιατί φεύγουμε.  

γ. Τηλεφωνήστε και ρωτήστε τι ώρα δέχεται ο γιατρός.  

δ. Φέρτε μου όλοι τις εκθέσεις σας.  

ε. Βοηθήστε με για να τελειώσουμε γρήγορα. 

στ. Ξεκουραστείτε για να πάτε καλά στους αυριανούς αγώνες. 

6. 

α. Να αγαπάς τον φίλο σου με τα ελαττώματα του.  

β. Να ξεκινήσετε νωρίς για το αεροδρόμιο γιατί έχει πολλή κίνηση,  

γ. Να γυρνάτε τις σελίδες αργά για να απολαμβάνετε τις εικόνες,  

δ. Να πλησιάσεις να σε δω καλύτερα,  

ε. Ερευνήστε καλά την υπόθεση πριν βγάλετε συμπέρασμα. 

7.  

1. να πηγαίνει - να πάει 2. να μην πέφτεις – να μην πέσεις 3. να θυμόμαστε - 

να θυμηθούμε 4. να μην ξεχνούν - να μην ξεχάσουν 5. να συνεννοείστε – να 

συνεννοηθείτε 6. να κλείσετε - κλείστε 7. να ενημερωθείτε – ενημερωθείτε 

8. να φτιάξεις - φτιάξε 9. να δεις - δες 10. να έρθετε - ελάτε 11. να 

παραδοθείς – παραδώσου 
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8. Χαρακτήρισε τα υπογραμμισμένα ρήματα των προτάσεων ως προσωπικά 

(Π) ή απρόσωπα (Α) και κύκλωσε τα υποκείμενά τους: 

 

 
1. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. ( Π ) 

2. Φαίνεται καλός άνθρωπος.  ( Π ) 

3. Μια ατυχία μπορεί να συμβεί στον καθένα. ( Π ) 

4. Είναι καλό παιδί ο αδερφός μου. ( Π ) 

5. Φαίνεται ότι δε θέλει να έχει σχέση μαζί μας. ( Α ) 

6. Δεν επιτρέπεται να μιλάς άσχημα για τους άλλους. ( Α ) 

7. Τυχαίνει να τον συναντά συχνά στον δρόμο. ( Α ) 

8. Συμβαίνει να γνωριζόμαστε από παλιά. ( Α ) 

9. Αρκεί ένα δάκρυ της, για να τον συγκινήσει. ( Π ) 

10. Αληθεύει ότι το εργοστάσιο θα κλείσει; ( Α ) 

11. Η γυμναστική μπορεί να σε βοηθήσει ουσιαστικά. ( Π ) 

12. Χρειάζεται υπομονή κι επιμονή αυτή η δουλειά. ( Π ) 

13. Απαγορεύεται η είσοδος στο κοινό επιτρέπεται να μπαίνουν μόνο οι 

εργαζόμενοι στον χώρο. (Π / Α ) 

14. Από το μπαλκόνι του σπιτιού μου φαίνεται το γήπεδο. ( Π ) 

15. Του άξιζε να το πάθει αυτό. ( Α ) 

16. Τα δέντρα είναι καταπράσινα. ( Π ) 

17. Είναι αλήθεια ότι ξεχάστηκα.( Α ) 

18. Δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τα εκθέματα του μουσείου.  ( Α ) 

19. Το βιβλίο είναι μια καλή παρέα για τον άνθρωπο.( Π ) 

20. Διαδίδεται ότι θα παραιτηθεί ο διευθυντής της εταιρείας.( Α )  

21. Φαίνεται πως θα έχουμε πολύ ζεστό καλοκαίρι.( Α ) 

22. Φαίνεται έξυπνος άνθρωπος. ( Π ) (υποκ: εννοείται – Ο Γιώργος , ...) 
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9. Υπογράμμισε μόνο τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις των 

προτάσεων και κύκλωσε τα υποκείμενα τους (όπου υπάρχει υποκείμενο): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσεις τα υποκείμενα των 

απρόσωπων ρημάτων και των απρόσωπων φράσεων: 

1. Μου κάνει καλό να γυμνάζομαι. 

2. Ήταν ανάγκη να έρθει κι αυτός μαζί μας; 

3. Φαίνεται πως θα βρέξει και γι' αυτό πρέπει να μαζέψουμε τα ρούχα. 

4. Χρειάστηκε να κάνω κάποιες αλλαγές στο κείμενο. 

5. Είναι φυσικό να τον συμπαθούν όλοι. 

6. Ενδέχεται να φάμε μαζί αύριο. 

7. Δεν του συμβαίνει συχνά να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. 

  

1. Έξω βρέχει και έχω γίνει μούσκεμα. (χωρίς υποκείμενο) 

2. Τι πρόκειται να κάνεις το σαββατοκύριακο; 

3. Είναι αλήθεια ότι δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα. 

4. Καιρός ήταν να έρθεις! 

5. Τυχαίνει να τον γνωρίζω από παλιά. 

6. Μας κάνει καλό να διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία. 

7. Υποτίθεται ότι ήταν με το μέρος μου! 

8. Πρέπει να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. 

9. Συμφέρει να πηγαίνεις στη δουλειά σου με το μετρό. 

10. Είναι κρίμα να χαλάσουν τις σχέσεις τους δύο φίλοι. 

11. Φαίνεται πως θα χιονίσει τα Χριστούγεννα! 

12. Είναι αλήθεια ότι δεν τη συμπαθώ ιδιαίτερα. 

13. Καλό είναι να γυμνάζεσαι και να περπατάς καθημερινά. 

14. Τον χειμώνα βραδιάζει νωρίς και κάνει πολύ κρύο. (χωρίς υποκείμενο) 

15. Τι πρόκειται να κάνεις μ' αυτό το θέμα: 

16. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει η Μαρίνα; 

17. Υποτίθεται ότι θα ερχόσουν στο σπίτι μου. 

18. Δε βγήκαμε έξω, γιατί φυσούσε δυνατά.   (χωρίς υποκείμενο) 

19. Είναι κρίμα να χαθεί αυτό το ταλέντο. 

20. Δε με νοιάζει τι θα σκεφτεί ο κόσμος. 
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11. -ησα: αγάπησα, αγκομάχησα, ακούμπησα, αναζήτησα, έψησα, έστησα, 

φλυάρησα, ανάστησα, αναχώρησα, απασχόλησα, απείλησα, άργησα, βοήθησα, 

βόσκησα, αρρώστησα 

-ισα: αέρισα, καλμάρισα, ανακούφισα, άφρισα, βύθισα, στόλισα 

-υσα: ανάβλυσα, έλυσα, σύγχυσα, απέλυσα, έγδυσα, ίδρυσα, μέθυσα 

-εισα: έπεισα, δάνεισα, έσεισα, απέκλεισα 

-οισα : άθροισα,  

 

12. 1. διατήρησαν, 2. δάνεισε, 3. ευλόγησε, 4. πανηγύρισαν, 5. μέθυσε, 6. 

Εξάντλησαν, 7. αρρώστησε 

 

13. Συμπλήρωσε με –είτε, -είται, : 

1. Κοιμηθείτε για να ξεκουραστείτε . 

2. Η έγκυος γυναίκα προηγείται σ’ όλες τις υπηρεσίες. 

3. Η ησυχία στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη. 

4. Διατηρείτε τις παραλίες καθαρές. 

5. Παρατηρείτε προσεκτικά τον δρόμο πριν περάσετε. 

6. Παιδιά, ντυθείτε καλά, γιατί κάνει πολύ κρύο. 

7. Το διάβασμα προηγείται πριν δούμε τηλεόραση. 

8. Μην θεωρείτε δεδομένο ότι καθετί θα σας παραχωρείται χωρίς 

εσείς να προσπαθείτε . 

9. Πώς εξηγείται άραγε ότι κάθε πρωί ξυπνάω πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι; 

10. Πρέπει να φανείτε ψύχραιμοι, σε περίπτωση σεισμού. 

11. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προπονείται καθημερινά για το παγκόσμιο 

πρωτάθλημα. 

12. Κρυφτείτε κάπου να μη σας βρουν εύκολα! 

13. Η δασκάλα διηγείται μία ιστορία στους μαθητές της . 

14. Η παρουσία σας στην ενημέρωση γονέων θεωρείται απαραίτητη. 

15. Οδηγείτε προσεκτικά. 

16. Μετακινηθείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο περισσότερο μπορείτε 

17. Σεβαστείτε τη φύση και το περιβάλλον. 

18. Ο Μανόλης είναι τόσο γκρινιάρης, που δεν ικανοποιείται με τίποτα. 

19. Παιδιά, μη σηκωθείτε από τη θέση σας αν δε σας δώσω την άδεια! 

20. Πρώτα πλυθείτε και μετά καθίστε για φαΐ. 

21. Προσποιείται τον ανίδεο για να μην αναλάβει τις ευθύνες του. 

22. Πριν φύγετε, θυμηθείτε να κλείσετε τον θερμοσίφωνα. 

23. Κάθε φορά που προπονείται τόσο σκληρά εξαντλείται 

24. Με τη χειρωνακτική εργασία που κάνει καταπονείται πολύ σωματικά. 
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14. Συμπληρώστε με τις καταλήξεις των ρημάτων με -ήστε,-ίστε, -

είστε, -ύστε, -οίστε.: 

1. Αφήστε τα λόγια και αθροίστε τους τετραψήφιους αριθμούς της άσκησης. 

2. Δανείστε χρήματα σε όσους φίλους σας φαίνεται ότι τα χρειάζονται. 

3. Δακρύστε όσο θέλετε, δεν με πείθετε να σας πάρω και δεύτερο παγωτό! 

4. Σταματήστε να παραιτείστε μόλις βλέπετε κάποια δυσκολία. 

5. Προσπαθήστε να συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας όσο καλύτερα 

γίνεται. 

6. Γεμίστε τον ελεύθερο χρόνο σας με δημιουργικές δραστηριότητες. 

7. <<Ικανοποιείστε  με τις αυξήσεις των μισθών;>> ρώτησε ο δημοσιογράφος 

τους απεργούς. 

8. <<Ικανοποιήστε τα αιτήματά μας, αλλιώς θα προχωρήσουμε σε απεργία>> 

απείλησαν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου. 

9. Χαρίστε όσα ρούχα δεν χρειάζεστε σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. 

10. Πρέπει να μην φοβάστε να μιλήσετε όταν νιώθετε ότι αδικείστε 

11. Χτυπήστε τον στόχο και κερδίστε άφθονα δώρα. 

12. Κρατήστε τους φίλους σας κοντά σας και φροντίστε να μην τους χάσετε. 

13. Η δίαιτα είναι καλή, αρκεί να μη στερείστε διάφορες τροφές. 

14. Μιλήστε χαμηλόφωνα αν χρειαστεί, κατά τη διάρκεια της παράστασης. 

15. Στις εκλογές, ψηφίστε το κόμμα που σας εκφράζει περισσότερο. 

16. Γιατί συνεχώς αφαιρείστε στο μάθημα σήμερα; 

17. Παρατήστε τις δικαιολογίες και αρχίστε το διάβασμα. 

18. Πατήστε πάνω στην κόκκινη γραμμή. 

19. Μην οδηγείστε σε βιαστικά συμπεράσματα. 

20. Αρχίστε να γράφετε. 

21. Εσείς περιποιείστε τακτικά τον κήπο σας; 

22. Πατήστε με δύναμη το κουμπί και κερδίστε βαθμούς. 

23. Φροντίστε να είστε στην ώρα σας. 

24. Κρατήστε τη σωστή απόσταση μεταξύ σας 

25. Αν πρέπει να πάτε σε κάποιο μέρος, χρησιμοποιήστε το ποδήλατό σας. 

26. Διατηρήστε τις παραλίες καθαρές. 

27. Ανακυκλώστε κι εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια. 
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15.  

1. τα ανθρακούχα / το ανθρακούχο νερό 

2. του ιωδιούχου / των ιωδιούχων αλατιών 

3. οι αδειούχοι / ο αδειούχος υπάλληλος 

4. τους πτυχιούχους/ τον πτυχιούχο μηχανικό 

5. των ταλαντούχων / του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή 

6. των παρόντων / του παρόντος γονέα 

7. την ταλαντούχο /  τις ταλαντούχους τραγουδίστριες  

8. τις απούσες / την απούσα αθλήτρια  

9. της πρέπουσας / των πρεπουσών συμπεριφορών  

10. τις συμφέρουσες / τη συμφέρουσα τιμή 

11. του παρελθόντος / των παρελθόντων ετών 

12. οι ενεργοί  / ο ενεργός πολίτες,  

13. το ενεργό /τα ενεργά ηφαίστεια 

14. οι επείγουσες / η επείγουσα κατάσταση,  

15. της ειδοποιού / των ειδοποιών διαφορών 

16. Η τροπαιούχος  / των τροπαιούχων  ομάδων  

16.  

1. ενεργά (ενεργός) μέλη.. και επιτυχόντες (επιτυχών). 

2. Ο γιατρός εξέτασε τα ασθενή (ασθενής) παιδιά. 

3. τις υπάρχουσες (υπάρχων) συνθήκες... εξαιρούνται οι παρόντες (παρών). 

4. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης θεωρείται ενεργό (ενεργός). 

5. Αναρτήθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων (επιτυχών) μαθητών. 

6. Ο πατέρας μου είναι ενεργό μέλος του εργατικού κέντρου. (ενεργός) 

7. Το προεδρείο βράβευσε όλα τα ενεργά μέλη του. (ενεργός) 

8. Η Μαρία είναι αριστούχος μαθήτρια ...  άλλες αριστούχους ( αριστούχος) 

9. Όλες οι αδειούχοι θα πάρουν την άδειά τους αύριο. (αδειούχος) 

10. τους άνεργους πτυχιούχους (πτυχιούχος) 

11. Πιστεύω και η αδελφή μου να είναι επιτυχούσα (επιτυχών) 

12. Η ορθογραφία παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε ένα γραπτό. (πρωτεύων) 

13. Στο νοσοκομείο πήγαμε αμέσως στα επείγοντα περιστατικά. (επείγων)  

14. Οι παρούσες (παρών) συνθήκες δε βοηθούν να βρεθεί λύση. 

15. Είμαστε όλοι παρόντες (παρών) και προσπαθούμε.  

16. τα κόμματα είναι παρόντα (παρών) ... η παρούσα (παρών) κατάσταση... 

17. Η Τόνια και ο Νίκος είναι πτυχιούχοι (πτυχιούχος) φοιτητές....  
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17.  

μασάω την τροφή   -   μασάω τα λόγια μου 

χρυσό δαχτυλίδι   -     χρυσό παιδί 

μαύρη ζωή     - μαύρη τσάντα 

καθαρές κουβέντες    -  καθαρές πετσέτες 

γλυκά λόγια   -   γλυκά πεπόνια 

βαθιά θάλασσα -     βαθιά μελαγχολία 

18. 

1. Μου είχε τυφλή εμπιστοσύνη, 

2. Το φορτηγό με το βαρύ φορτίο ανατράπηκε, 

3. Με κοίταζε με βλέμμα καθαρό. 

4. Αγόρασε χρυσό και ασήμι σε καλή τιμή. 

5. Σου εύχομαι όνειρα γλυκά. 

6. Το φαγητό μού 'πεσε βαρύ. 

7. Παντρεύτηκε έναν χρυσό άνθρωπο. 

19.  

1. Ήταν όμορφη σαν άγγελος. Π 

2. Άναψαν τα αίματα. Μ 

3. Έγινε κόκκινη σαν παπαρούνα. Π 

4. Η επιδερμίδα της είναι λευκή όπως το χιόνι. Π 

5. Αυτός τελικά ρίζωσε στα μέρη μας. Μ 

6. Κολυμπάει στο χρήμα. Μ 

7. Είναι αθώος σαν περιστέρι. Π 

8. Κύλησε στον βούρκο. Μ 

9. Έμεινε ακίνητος σαν άγαλμα. Π 

10. Έχει χρυσή καρδιά. Μ 

11. Ζούσε μόνος του όπως ο λύκος. Π 

20.  

Είναι τριχωτός σαν αρκούδα . 

Κολυμπάει σαν δελφίνι 

Κλαίει σαν μωρό . 

Είναι οπλισμένος σαν αστακός . 

Είναι πονηρός σαν αλεπού . 

Μαλώνουν σαν το σκύλο με τη γάτα 

Τα δάκρυά του τρέχουν σαν ποτάμι . 

Είναι γρήγορος σαν σφαίρα 
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21. 

1. κολυμπά  

2. Χαδιάρα – ναζιάρα .... σαν γάτα.  

3. γρήγορος όπως λαγός,  

4. κίτρινος σαν λεμόνι,  

5. δυνατός σαν ταύρος,  

6. όμορφη σαν την θεά Αφροδίτη. 

22.  

1. Το παιχνίδι κόπηκε στη μέση από την ξαφνική βροχή. Μ 

2. Το καρπούζι κόπηκε στη μέση, όταν έπεσε στο πάτωμα. Κ 

3. Οι Πυγμαίοι είναι κοντοί όπως οι νάνοι. Π 

4. Πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη. Μ 

5. Είδα το Μάνο να παλεύει με τον Πέτρο. Κ 

6. Πάλευε με την αρρώστια του για πολλά χρόνια. Μ 

7. Έδειχνε χλωμός σαν το φεγγάρι. Π 

8. Έκοψε το χέρι του με το μαχαίρι του ψωμιού. Κ 

9. Μου κόπηκε η χολή απ’ την τρομάρα. Μ 

10. Έτρεχε γρήγορα σαν αστραπή. Π 

11. Η πέτρα αυτή είναι ασήκωτη. Κ 

12. Ο πόνος του είναι ασήκωτος, γιατί του έκλεψαν το ποδήλατο. Μ 

13. Πολλή μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Π 

14. Ο Νίκος κολύμπησε για λίγο μες στην πισίνα. Κ 

15. Είναι πολύ πλούσιος. Κολυμπάει στα πλούτη. Μ 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
 

Ε1. Βάζω τα ρήματα των παρενθέσεων στο σωστό τύπο: 

 

1. Χθες το βράδυ από νωρίς η γιαγιά ....................................... (αφήνομαι) στα  

χέρια του Μορφέα. 

2. Το Σάββατο ____ της ....................................... (απονέμομαι) το βραβείο  

Νόμπελ για την προσφορά της στη λογοτεχνία. 

3. Εδώ και αιώνες αρχαίοι φιλόσοφοι _____ .......................................  

(αποδεικνύω - οριστ. παρακειμ.) ότι η Γη γυρίζει. 

4. Πέρυσι οι θείοι μου ....................................... (αναβάλλω) το ταξίδι τους 

στην 

Ελλάδα. Φέτος, όμως, ____ ....................................... (έρχομαι) και ____ 

....................................... (ανεβαίνω) και στο χωριό. 

5. Ο μισθός δεν ....................................... (αυξάνομαι- αόρ,) επειδή 

....................................... (αφαιρούμαι-αόρ.) κάποια επιδόματα. 

6. Μια ομάδα ορειβατών.................................(χάνομαι, οριστ. παρακ.,) στις 

δυσπρόσιτες πλαγιές της Πίνδου. 

7. Η καμένη πλαγιά ................................. (αναδασώνομαι, οριστ. αορ.) γρήγορα. 

8. Ακούγεται ότι πολλά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων ................................. 

 (μεταφράζομαι, οριστ. συνοπτ. μέλλ.,) σε ξένες γλώσσες. 

9. Οι μισθοί των εργατών που ................................. (παραμένω, οριστ. 

υπερσυντ.,) στάσιμοι για πολλά χρόνια, σύμφωνα με υπουργική απόφαση 

.................................. (αυξάνομαι, οριστ. εξακολ. μέλλ.,) σταδιακά. 

10. Δε θέλω ................................. (κουράζομαι, συνοπτ. υποτ.) γιατί η υγεία  

   μου δεν το επιτρέπει. 

11. Οι δρόμοι ................................. (πλημμυρίζω, οριστ. αορ.,) από τη 

νεροποντή και προβλέπω ................................. (πλημμυρίζω, συνοπτ. υποτ. ) 

κι άλλο αν δεν απομακρυνθούν τα σκουπίδια που ................................. 

(βουλώνω, οριστ. παρακ.,) τα φρεάτια. 

12. (Εσύ) ................................ (γράφω, εξακολ. προστ.,) πιο γρήγορα γιατί δε 

................................. (προλαβαίνω, οριστ. συνοπτ. μέλλ.). 

13. (Εγώ) ....................................... (ζαλίζομαι, οριστ. παρακ.) από τις φωνές 

του κόσμου. 

14. Η θέα των σκουπιδιών στους δρόμους, που ....................................... 

(Θεωρούμαι) τουλάχιστον αντιαισθητική, αποτελεί συχνά λόγο τσακωμού 

μεταξύ των ανθρώπων της πολυκατοικίας. Εσείς το ....................................... 

(θεωρώ) σημαντικό; 
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15. Για να ....................................... (μπορώ, εξακολ. υποτ. ) να 

....................................... (ζω , εξακολ. υποτ.) σε μια ήσυχη και καθαρή 

γειτονιά χωρίς να ....................................... (ενοχλώ, εξακολ. υποτ.)  ) τους 

διπλανούς σας και χωρίς να ....................................... (δημιουργώ, εξακολ. 

υποτ.)  αναστάτωση, ....................................... (ζητώ, συνοπ. προστ.) από 

όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας να κατεβάζουν τα σκουπίδια λίγη 

ώρα πριν περάσει το απορριμματοφόρο. 

16. ....................................... (προσπαθώ – συνοπ. προστ.) εσείς πρώτοι να 

δίνετε το καλό παράδειγμα. 

17. Καλό θα ήταν να .................................. (χρησιμοποιούμαι, εξακολ. υποτακ. 

παθητικής) μεγάλες μαύρες σακούλες, διότι είναι πιο ανθεκτικές. 

 

Ε2. Να ξαναγράψεις το παρακάτω κείμενο μεταφέροντας τα ρήματα στην 

υποτακτική: 

• Ο Στέλιος πλένει το πρόσωπο του, βουρτσίζει τα δόντια του , ντύνεται, 

ετοιμάζει την τσάντα του, πηγαίνει στην κουζίνα, πίνει το γάλα του και 

φεύγει για το σχολείο.  

•  Διασχίζει προσεκτικά τον δρόμο, περνάει από το σπίτι του φίλου του του 

Σπύρου και πηγαίνουν μαζί στο σχολείο. 

 

•  Η γιαγιά είπε στον Στέλιο να πλύνει το πρόσωπο του, να ......................... 

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

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

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

•  Του θύμισε επίσης ότι πρέπει να διασχίσει  .....................................................  

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

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

Ε3. Να μεταφέρεις τις προτάσεις στις άλλες εγκλίσεις. 

Οριστική Ενεστώτα: Μιλάτε χαμηλόφωνα. 

Οριστική Αορίστου:  .................................................................................................  

Εξακολουθητική Υποτακτική:  ...............................................................................   

Συνοπτική Υποτακτική:  .........................................................................................  

Εξακολουθητική Προστακτική:  ............................................................................  

Συνοπτική Προστακτική:  ......................................................................................   
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Οριστική Ενεστώτα :  ..............................................................................................  

Οριστική Αορίστου: Αγόρασες λαχανικά από το μανάβικο. 

Εξακολουθητική Υποτακτική:  ...............................................................................  

Συνοπτική Υποτακτική:  .........................................................................................  

Εξακολουθητική Προστακτική:  ............................................................................  

Συνοπτική Προστακτική:  ......................................................................................  

 

Οριστική Ενεστώτα:  ................................................................................................  

Οριστική Αορίστου:  .................................................................................................  

Εξακολουθητική Υποτακτική: Να ανεβαίνετε από τις σκάλες. 

Συνοπτική Υποτακτική:  .........................................................................................  

Εξακολουθητική Προστακτική:  ............................................................................  

Συνοπτική Προστακτική:  ......................................................................................  

 

Οριστική Ενεστώτα:  ................................................................................................  

Οριστική Αορίστου:  .................................................................................................  

Εξακολουθητική Υποτακτική:  ...............................................................................  

Συνοπτική Υποτακτική:  Να τρέξεις γρήγορα. 

Εξακολουθητική Προστακτική:  ............................................................................  

Συνοπτική Προστακτική:  ......................................................................................  

 

Οριστική Ενεστώτα:  

Οριστική Αορίστου:  .................................................................................................  

Εξακολουθ. Υποτακτ:  .............................................................................................  

Συνοπτική Υποτακτική:  .........................................................................................  

Εξακολουθητική Προστακτική: Διάβαζε και κάνε τις ασκήσεις σου. 

Συνοπτική Προστακτική:  ......................................................................................  

 

Οριστική Ενεστώτα:  ................................................................................................  

Οριστική Αορίστου:  .................................................................................................  

Εξακολουθ. Υποτακτ:  .............................................................................................  

Συνοπτική Υποτακτ:  ...............................................................................................  

Εξακολουθ. Προστ:  ................................................................................................  

Συνοπ. Προστακ: Στείλτε επιστολή και τηλεφωνήστε στον Πρόεδρο. 
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Ε4. Υπογραμμίστε τα απρόσωπα ρήματα και κυκλώστε τα υποκείμενά τους: 

Δε γίνεται να κάνεις πάντα αυτό που θες. 

Φαίνεται πως η εκδρομή τελικά θα αναβληθεί. 

Για να κερδίσεις, πρέπει να σπάσεις το μπαλόνι πρώτος.  

Πρόκειται να γραφτώ στο γυμναστήριο. 

Μας κάνει καλό να διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία. 

 Είναι αλήθεια ότι ξεχάστηκα. 

Φαίνεται πως θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι. 

Καλό είναι να γυμνάζεσαι και να περπατάς καθημερινά. 

Πρέπει να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. 

 

 

Ε5. Χαρακτήρισέ τα υπογραμμισμένα ρήματα ως προσωπικό (Π), 

απρόσωπο (Α) ή απρόσωπη έκφραση (ΑΕ) και κύκλωσε το υποκείμενο. 

1. Χρειάζεται ( ... ) να κάνεις υπομονή. 

2. Είναι αδύνατο να ηρεμήσω ( ... ) αυτή τη στιγμή. 

3. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται ( ... ) στο νοσοκομείο. 

4. Υποτίθεται ότι θα έρθει  ( ... ) μαζί μου στη δουλειά. 

5. Κύριε, δεν επιτρέπεται  ( ... ) να είστε εδώ. 

6. Χθες είχε  ( ... ) συννεφιά. 

7. Ακούστηκε  ( ... ) ότι τα σχολεία θα κλείσουν νωρίτερα. 

8. Ακούστηκε  ( ... ) ένας δυνατός ήχος από το διπλανό δωμάτιο. 

9. Είναι ανάγκη να τηλεφωνήσεις  ( ... ) αμέσως. 

10. Είναι καλό  ( ... ) να κάνουμε γυμναστική το πρωί. 

11. Είναι ( ... ) καλό παιδί. 

12. Ο ουρανός φαίνεται  ( ... ) γκρίζος. 

13. Μου φαίνεται  ( ... ) ότι δεν είσαι συγκεντρωμένος στο μάθημα. 

14. Αξίζει  ( ... ) να προσπαθήσεις κι άλλο.  

15. Δεν επιτρέπεται  ( ... ) να λες ψέματα.  

16. Η Μαρία φαίνεται  ( ... ) χαρούμενη.  

17. Φαίνεται  ( ... ) πως θα βρέξει.  

18. Χρειάζεται  ( ... ) να έχεις υπομονή.  

19. Ο Κώστας χρειάζεται  ( ... ) χρήματα.  
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Ε6. Να υπογραμμίσεις τα απρόσωπα ρήματα και να κυκλώσεις τα 

υποκείμενά τους στις παρακάτω προτάσεις.( Προσοχή ! Δεν έχουν όλες 

οι προτάσεις απρόσωπα ρήματα) 

1. Ακούγεται ο θόρυβος των αυτοκινήτων. 

2. Ακούγεται ότι αύριο το σχολείο μας θα πάει εκδρομή. 

3. Συμφέρει να ψωνίζω με τις εκπτώσεις. 

4. Φαίνεται ότι ο Κώστας είναι άρρωστος. 

5. Ο Κώστας φαίνεται ήσυχος.  

6. Υποτίθεται ότι είσαι φίλος μου. 

7. Λέγεται πως το σχολείο μας θα είναι κλειστό αύριο. 

8. Δεν λέγεται τέτοιο πράγμα!! 

9. Πρέπει να με ακούσεις οπωσδήποτε. 

10. Δεν πρόκειται να μιλήσω σε καμιά περίπτωση. 

11. Δε συμφέρει να γίνει όπως προτείνεις. 

12. Φαίνεται πως δε θα ξαναγυρίσει. 

13. Ακούστηκε πως σκοτώθηκαν πολλοί. 

14. Κρίμα είναι να χαθεί ο άνθρωπος. 

15. Καλό είναι να πηγαίνουμε τώρα. 

16. Είναι ώρα να πάμε στο σχολείο. 

17. Είναι άδικο να τον υποτιμάς. 

18. Είναι άδικο αυτό που έκανες. 

 

 

Ε7. Συμπληρώστε με τις καταλήξεις των ρημάτων με -είτε ή -είται. 

εσείς αφαιρ...........  αυτός παραιτ............. 

εσείς χτενιστ..........  εσείς θα ονειρευτ....... 

αυτός εξαιρ..........  εσείς δημιουργ............ 

αυτός καλ............  αυτή δημιουργ............ 

εσείς παρατηρ.......  εσείς ντυθ................ 

αυτός διαιρ...........  εσείς ετοιμαστ........... 

εσείς δεθ......... ....  αυτό απειλ.............. 
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Ε8. Συμπλήρωσε τις προτάσεις βάζοντας τα ρήματα της παρένθεσης 

στον αόριστο: 

1. Σε μια νύχτα ................................. (ασπρίζω) τα μαλλιά του από τη 

στενοχώρια. 

2. .................................. (αφήνω) το χωριό της και ήρθε στην πόλη για 

δουλειά.. 

3. Οι συνέταιροι ................................. (ιδρύω) μια νέα εταιρία υπολογιστών 

στην Πάτρα. 

4. .................................. (κλείνω) τ' αφτιά του να μην ακούει τις φωνές του. 

5. Ο πατέρας μου ................................. (δακρύζω) όταν ................................. 

(αντικρίζω) τον φίλο του έπειτα από τόσα χρόνια, 

6. Το πλοίο ................................. (πέφτω) στα βράχια και ................................. 

(ναυαγώ). 

7. Έμαθε τα νέα και ................................. (λιποθυμώ) από τη συγκίνηση. 

8. Ο φίλος του του  ................................. (δανείζω) λίγα χρήματα γιατί είχε 

μεγάλη ανάγκη. 

9. Η Μαίρη ................................. (ντύνω) και .............................. (χτενίζω) 

την μικρή αδερφή της. 

10. Τον ................................. (απολύω) από τη δουλειά του. 

 

 

Ε9. Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των παρακάτω ρημάτων  

( –είτε, -είται, -ήστε, ή –είστε). 

1. Απαιτ......  μεγάλη προσοχή όταν οδηγ......  αυτοκίνητο. 

2. Προσπαθ......  να μην μετακιν......  άσκοπα όταν έχει πολλή ζέστη. 

3. Φανταστ...... πως ένα ζωάκι σας διηγ...... την ιστορία του. 

4. Τοποθετ...... τα πράγματα στη θέση τους και μετά ξεκουραστ...... . 

5. Να εξασκ...... όσο περισσότερο μπορ...... . 

6. Διατηρ...... τις παραλίες καθαρές και σεβαστ...... τη φύση. 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



–
 

 
 

 

Ε10. Συμπλήρωσε με –είται ή -είτε: 

Το συνέδριό μας πραγματοποι..... μια φορά κάθε χρόνο. Εσείς κάθε πότε 

πραγματοποι.....το δικό σας; Όταν φτάνει εκείνη η στιγμή ο καθένας μας 

συνεννο.....με κάποιους άλλους για τον τρόπο μετάβασής του εκεί. Αν δεν 

υπάρχει μεταφορικό μέσο κάποιοι παίρνουν και τον ηλεκτρικό ο οποίος 

κιν.....με ιλιγγιώδη ταχύτητα και φτάνει εκεί μέσα σε λίγα λεπτά. 

Μπορ.....κι εσείς λάβετε μέρος σ’ αυτό αρκεί να δηλώσετε συμμετοχή. 

 

 

Ε11. Συμπληρώνω με τη σωστή κατάληξη: 

1. Όταν εσείς αγνο............ τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν μπορ............ να 

παίζ............ 

2. Αποφασ............ πού θέλετε να πάμε εκδρομή. 

3. Σταματ............ να τσακώνεστε. 

4. Δεν πρέπει να ασχολ............ με το τι κάνουν οι άλλοι. 

5. Το αυτοκίνητο κιν............ πάντα στη δεξιά λωρίδα του δρόμου. 

6. Είναι τελειομανής και δεν ικανοποι............ με τίποτα εκτός από το τέλειο. 

7. Μην ενοχλ............ τους διπλανούς σας. 

8. Η ομάδα μου προηγ............ στο σκορ. 

9. Ο αδερφός μου παρεξηγ............ με το παραμικρό. 

 

Ε12. Συμπλήρωσε τα κενά των λέξεων: 

• Προσπαθ.....στε   να   κερδ......σετ......      χρόν...... ,   καθυστερ.......στ....... 

το παιχνίδ.......   ,   βοηθ......στ...... το συμπαίκτη σας,  οπλιστ.......τ......με 

υπομον....... και προσαρμοστ......τ......     στ......ς  ανάγκες του παιχνιδιού.  

Πρέπ...... να είμαστε έτοιμ.......      για όλα. Οι φίλαθλ...... μάς βρ......ζουν, οι 

αντίπαλ......  μάς χτυπούν, τα σφυρ......γματα του διαιτητ......     είναι σε 

βάρος μας, έχουμε και δυο παίκτες τραυματίες. 

• Ο τυφώνας χτύπ.....σε με ταχ.....τ......τα τ.....ν περιοχ......     Έβλεπες 

δέντρα να ξεριζ.....νοντ........       τα υπόγεια τ.....ν σπιτι.....ν να 

πλημμυρ.....ζουν, τους ανθρώπους να μην μπορούν να οδηγ......σουν τα 

αυτοκίνητα τους. Όλοι κλ......στ.......καν μέσα και περίμ.....ναν να 

τελει......σ......     το κακό. Οι ζημιές μπορούν να αθρ......στούν όταν 

ξημερ......σ...... 
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Ε13. Συμπλήρωσε με: -η-ι-υ-ει-οι 

Στο πρόβλημα άθρ.....σα όλα τα δεδομένα και βρήκα το αποτέλεσμα. Όταν 

το έλ.....σα προσπάθ.....σα να λύσω ακόμη ένα. Μετά δάν.....σα το μολύβι μου 

στο συμμαθητή μου. Τον βοήθ.....σα να λύσει το δικό του πρόβλημα γιατί δεν 

μπορούσε. Όταν χτύπ.....σε το κουδούνι, τακτοποί.....σα τα πράγματά μου, 

καθάρ.....σα το θρανίο μου και βγήκα διάλειμμα. 

 

 

 

Ε14. Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω φράσεων με τον κατάλληλο 

τύπο των επιθέτων που δίνονται στις παρενθέσεις κι έπειτα μετάφερε 

τις φράσεις αυτές στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

1. της ....................................... ομάδας (ο κυπελλούχος)  

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

2. τις .......................................  ηθοποιούς (ο ταλαντούχος)  

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

3. τα ............................... θηλαστικά (ο πρωτεύων) 

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

4. οι ............................... απόψεις (ο ενδιαφέρων) 

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

5. τον .............................. αριθμό (ο τυχών) 

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

6. Οι .............................. γιατροί (ο θεράπων) 

 ............................................................................................................  
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Ε15. Συμπλήρωσε τα κενά  βάζοντας τα επίθετα στο σωστό τύπο: 

1. Το ................... (ενδιαφέρων) στοιχείο είναι ότι οι ................................. 

(αριστούχος) μαθητές θα πάρουν υποτροφία. 

2. Το προϊόν δίνεται σε ................................. (συμφέρων) τιμή.  

3. Το ................................. (πρωτεύων) πράγμα πρέπει να είναι η 

ποιότητα, αλλά αυτή έρχεται σε ................................. (δευτερεύων) θέση 

στο μυαλό ενός καταναλωτή 

4. Ο καθηγητής σημείωσε τους μαθητές που ήταν ................................. 

(απών). 

5. Οι μαθητές πρέπει να έχουν ................................. (ενεργός) συμμετοχή 

στη μαθησιακή διαδικασία. 

6. Η Μαργαρίτα είναι ................................. (αριστούχος) φοιτήτρια. 

7. Σου τηλεφώνησα γιατί ήταν ................................. (επείγον) ανάγκη. 

8. Τα θέματα που συζητάτε είναι πολύ ................................. (ενδιαφέρον). 

9. Η συζήτησή σας είναι πολύ ................................. (ενδιαφέρων) 

10. Σήμερα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τους 

................................. (επιτυχών) μαθητές. 

 

Ε16. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας το 

κατάλληλο επίθετο από την παρένθεση στον σωστό τύπο. 

( ειδοποιός, ανενεργός, κυπελλούχος, ενεργός, κακοποιός, αδειούχος ) 

1. Ο νέος νόμος για τα ακίνητα έμεινε τελικά .................................., αφού δεν 

εφαρμόστηκε μετά τις εκλογές. 

2. Ο ύποπτος για τη ληστεία θεωρείται από την αστυνομία .............................. 

στοιχείο. 

3. Η .................................. διαφορά του ανθρώπου από τα υπόλοιπα ζώα είναι 

ο λόγος και η σκέψη. 

4. Ανακάλεσαν την .................................. νοσοκόμα στην υπηρεσία της. 

5. Πολλοί κάτοικοι της πόλης είναι .................................. μέλη της 

φιλοζωικής εταιρείας. 

6. Αυτός αποδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης της ................................ ομάδας. 
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Ε17.  Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας 

το κατάλληλο επίθετο από το πλαίσιο στον σωστό τύπο. 

( επιτυχών, απών, πρωτεύων, εξέχων, δευτερεύων (χ2), συμφέρων, πρέπων) 

1. Η γλώσσα και τα μαθηματικά είναι ..................................  μαθήματα ενώ η 

γυμναστική και τα τεχνικά ..................................  . 

2. Οι εξαρτημένες προτάσεις λέγονται και ................................... 

3. Τα ονόματα των ................................. στις εξετάσεις θα ανακοινωθούν 

αύριο. 

4. Αγόρασε την επιχείρηση σε .................................. τιμή. 

5. Ο κος Αποστόλης είναι .................................. μέλος του συλλόγου μας. 

6. Μίλησε στον ιερέα με τον .................................. σεβασμό. 

7. Είχαμε πολλούς .................................. σήμερα στην τάξη. 

 

 

 

Ε18. Σχημάτισε επίθετα σε -ουχος από τα ουσιαστικά της παρένθεσης 

και συμπλήρωσε τις προτάσεις: 

1. Ο Γιάννης πίνει πολλά ....................................... ποτά. (αλκοόλ) 

2. Ο παππούς μου είναι ....................................... εδώ και πολλά χρόνια, 

(σύνταξη) 

3. Φροντίζω να τρώω ........................................... τροφές, (βιταμίνη) 

4. Οι .......................................... του Πενταγώνου αρνήθηκαν οποιαδήποτε 

ανάμειξη της χώρας στο γεγονός αυτό. (αξίωμα) 

5. Η βράβευση των ................................. καλλιτεχνών έγινε στο Μέγαρο 

Μουσικής. (ταλέντο) 

6. Οι πρυτανικές αρχές κάλεσαν τους ................................. που διακρίθηκαν 

για μια επιπλέον βράβευση, (πτυχίο) 

7. Ζει σε μια ................................. περιοχή. (προνόμιο) 

8. Στέφθηκε ................................. για δεύτερη φορά. (κύπελλο) 

9. Η οδοντόκρεμα που περιέχει φθόριο λέγεται ................................. . 

10. Ο Γιώργος είναι ................................. μαθητής. (άριστος) 
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Ε19. Κυριολεξία ή μεταφορά; 

1. Τι θα φάμε;  --> .......................................  

2. Μην τα παίρνεις όλα σοβαρά.  --> .......................................  

3. Έπεσε ένα αεροπλάνο.  --> .......................................  

4. Του μίλησε με όμορφα λόγια. --> .......................................  

5. Ο αέρας έπεσε.  --> .......................................  

6. Πού κρύφτηκε η γάτα; --> .......................................  

7. Πάρε αυτό και δώσ' του το. --> .......................................  

8. Η ομάδα έφαγε τρία γκολ.  --> .......................................  

9. Το μωρό είναι πολύ όμορφο.  --> .......................................  

10. Κρύβει τα αισθήματά του.  --> .......................................  

 

 

Ε20. Γράψε το σχήμα λόγου που υπάρχει σε κάθε φράση (Κυριολεξία , 

Μεταφορά, Παρομοίωση): 

1. Τους θέρισε η πείνα και η δυστυχία.___ 

2. Την έτρωγε τόση ώρα με τα μάτια του.___ 

3. Ο ναυαγός κολύμπησε μέχρι την ακτή.___ 

4. Το παιδί μαζεύτηκε σαν τρομαγμένο περιστέρι.___ 

5. Έφαγε όλο τον κόσμο, αλλά δεν τη βρήκε.___ 

6. Έτρωγε λαίμαργα, γιατί πεινούσε όπως ο λύκος.___ 

7. Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά___ 

8. Έμεινε ακούνητος σαν άγαλμα.___ 

9. Του μιλούσε με κρύα καρδιά, γιατί τον αντιπαθούσε.___ 

10. Το κρύο ήταν τσουχτερό και τουρτούριζε.___ 

11. Πήγε στην ταβέρνα και τα έτσουζε με ένα φίλο του. ___ 

12. Τον βλέπεις αυτόν; Κολυμπάει στο χρήμα. ___ 

13. Έχει όμορφα μαύρα μαλλιά. ___ 

14. Κολυμπάει λες και είναι δελφίνι. ___ 

15. Δεν παίρνει από λόγια. ___ 

16. Τσάκισα τη σελίδα του βιβλίου. ___ 

17. Τον τσάκισε η μεγάλη στενοχώρια. 

18. Η Μαρία έπεσε και τσακίστηκε. 

19. Σκοτώνεται κάθε μέρα στη δουλειά. ___ 
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20. Τα νιάτα φεύγουν γρήγορα. ___ 

21. Του έριξε μια απαλή ματιά. ___ 

22. Είναι πονηρός όπως η αλεπού ___ 

23. Η παππούλης μου έχει χρυσή καρδιά.___ 

24. Έχασα τη χρυσή αλυσίδα της αδερφής μου. ___ 

25. Τα σπίτια του νησιού μοιάζουν με πύργους. ___ 

26. Ο Θανάσης έχει κοφτερό μυαλό. ___ 

27. Το μαχαίρι είναι πολύ κοφτερό. ___ 

28. Του κόπηκε η ανάσα βλέποντας το τροχαίο μπροστά του.___ 

29. Καθημερινά παλεύουμε για να τα φέρουμε βόλτα.___ 

 

 

Ε21. Αντικατάστησε τις ακόλουθες ξένες λέξεις με τις αντίστοιχες 

ελληνικές: 

α. μπάσκετ  —> ............................................ 

β. ασανσέρ  —> ............................................ 

γ. κομπιούτερ  —> ............................................ 

δ. ίντερνετ  —> ............................................ 

ε. σκορ  —> ............................................ 

στ. ερκοντίσιον  —> ............................................ 

ζ. ντέρμπι  —> ............................................ 

η. τεστ  —> ............................................ 
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Απαντήσεις στην ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

Ε1. 

1. αφέθηκε  2. θα της απονεμηθεί  3. έχουν αποδείξει 4. ανέβαλαν / θα 

έρθουν  / θα ανέβουν. 5. αυξήθηκε /αφαιρέθηκαν 6. έχει χαθεί,  

7. αναδασώθηκε 8. θα μεταφραστούν, 9. είχαν παραμείνει / θα αυξάνονται, 

10. να κουραστώ, 11. πλημμύρισαν - να πλημμυρίσουν - έχουν βουλώσει 

12. Γράφε / θα προλάβεις, 13. Έχω ζαλιστεί 14. θεωρείται / θεωρείτε 

15. μπορείτε / ζείτε / ενοχλείτε / δημιουργείτε / ζητήστε 16. 

Προσπαθήστε  17. χρησιμοποιούνται 

Ε2. 

• Η γιαγιά είπε στον Στέλιο να πλύνει το πρόσωπο του, να βουρτσίσει τα 

δόντια του , να ντυθεί, να ετοιμάσει την τσάντα του, να πάει στην κουζίνα, 

να πιει το γάλα του και να φύγει για το σχολείο.  

• Του θύμισε επίσης ότι πρέπει να διασχίσει  προσεκτικά τον δρόμο, να 

περάσει από το σπίτι του φίλου του του Σπύρου και να πάνε μαζί στο 

σχολείο. 

Ε3. 

Οριστική Ενεστώτα: Μιλάτε χαμηλόφωνα. 

Οριστική Αορίστου: Μιλήσατε χαμηλόφωνα 

Εξακολουθητική Υποτακτική: Να μιλάτε χαμηλόφωνα 

Συνοπτική Υποτακτική: Να μιλήσετε χαμηλόφωνα.  

Εξακολουθητική Προστακτική: Μιλάτε χαμηλόφωνα. 

Συνοπτική Προστακτική: Μιλήστε χαμηλόφωνα. 

 

Οριστική Ενεστώτα : Αγοράζεις λαχανικά από το μανάβικο. 

Οριστική Αορίστου: Αγόρασες λαχανικά από το μανάβικο. 

Εξακολουθητική Υποτακτική: Να αγοράζεις λαχανικά από το μανάβικο. 

Συνοπτική Υποτακτική: Να αγοράσεις λαχανικά από το μανάβικο. 

Εξακολουθητική Προστακτική: Αγόραζε λαχανικά από το μανάβικο. 

Συνοπτική Προστακτική: Αγόρασε λαχανικά από το μανάβικο. 

 

Οριστική Ενεστώτα: Ανεβαίνετε από τις σκάλες. 

Οριστική Αορίστου: Ανεβήκατε από τις σκάλες. 

Εξακολουθητική Υποτακτική: Να ανεβαίνετε από τις σκάλες. 

Συνοπτική Υποτακτική: Να ανεβείτε από τις σκάλες. 

Εξακολουθητική Προστακτική: Ανεβαίνετε από τις σκάλες. 
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Συνοπτική Προστακτική: Ανεβείτε από τις σκάλες. 

Οριστική Ενεστώτα: Τρέχεις γρήγορα. 

Οριστική Αορίστου: Έτρεξες γρήγορα. 

Εξακολουθητική Υποτακτική: Να τρέχεις γρήγορα. 

Συνοπτική Υποτακτική: Να τρέξεις γρήγορα. 

Εξακολουθητική Προστακτική: Τρέχε γρήγορα. 

Συνοπτική Προστακτική: Τρέξε γρήγορα. 

 

Οριστική Ενεστώτα: Διαβάζεις και κάνεις τις ασκήσεις σου. 

Οριστική Αορίστου: Διάβασες κι έκανες τις ασκήσεις σου. 

Εξακολουθ. Υποτακτ: Να διαβάζεις και να κάνεις τις ασκήσεις σου. 

Συνοπτ. Υποτακτ: Να διαβάσεις και να κάνεις τις ασκήσεις σου. 

Εξακολουθητική Προστακτική: Διάβαζε και κάνε τις ασκήσεις σου. 

Συνοπτική Προστακτική: Διάβασε και κάνε τις ασκήσεις σου. 

 

Οριστική Ενεστώτα: Στέλνετε επιστολή και τηλεφωνείτε στον Πρόεδρο. 

Οριστική Αορίστου: Στείλατε επιστολή και τηλεφωνήσατε στον Πρόεδρο. ...  

Εξακολουθ. Υποτακτ: Να στέλνετε επιστολή και να τηλεφωνείτε .... 

Συνοπτική Υποτακτ: Να στείλετε επιστολή και να τηλεφωνήσετε .... 

Εξακολουθ. Προστ: Στέλνετε επιστολή και τηλεφωνείτε στον Πρόεδρο. 

Συνοπ. Προστακ: Στείλτε επιστολή και τηλεφωνήστε στον Πρόεδρο. 

 

Ε4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραμμίστε τα απρόσωπα ρήματα και κυκλώστε τα υποκείμενά τους: 

Δε γίνεται να κάνεις πάντα αυτό που θες. 

Φαίνεται πως η εκδρομή τελικά θα αναβληθεί. 

Για να κερδίσεις, πρέπει να σπάσεις το μπαλόνι πρώτος.  

Πρόκειται να γραφτώ στο γυμναστήριο. 

Μας κάνει καλό να διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία. 

 Είναι αλήθεια ότι ξεχάστηκα. 

Φαίνεται πως θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι. 

Καλό είναι να γυμνάζεσαι και να περπατάς καθημερινά. 

Πρέπει να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. 
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Ε5. Χαρακτήρισε τα υπογραμμισμένα ρήματα ως προσωπικά (Π), 

απρόσωπα (Α) ή απρόσωπες εκφράσεις (ΑΕ) και κύκλωσε τα υποκείμενα. 

1. Χρειάζεται ( Α ) να κάνεις υπομονή. 

2. Είναι αδύνατο να ηρεμήσω ( Π ) αυτή τη στιγμή. (Υποκ. ενν. εγώ) 

3. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται ( Π ) στο νοσοκομείο. 

4. Υποτίθεται ότι θα έρθει  ( Π ) μαζί μου στη δουλειά. (υποκ. εννοείται – Ο 

Γιάννης, ο αδερφός μου ...) 

5. Κύριε, δεν επιτρέπεται  ( Α ) να είστε εδώ. 

6. Χθες είχε  ( ΑΕ ) συννεφιά. (χωρίς υποκ,) 

7. Ακούστηκε  ( Α ) ότι τα σχολεία θα κλείσουν νωρίτερα. 

8. Ακούστηκε   ( Π ) ένας δυνατός ήχος από το διπλανό δωμάτιο. 

9. Είναι ανάγκη να  τηλεφωνήσεις  ( Π ) αμέσως. (υποκ. εννοείται – εσύ) 

10. Είναι καλό  ( ΑΕ ) να κάνουμε γυμναστική το πρωί. 

11. Είναι ( Π ) καλό παιδί. (υποκ. εννοείται – Ο Γιάννης, ο αδερφός μου ...) 

12. Ο ουρανός φαίνεται  ( Π ) γκρίζος. 

13. Μου φαίνεται  ( Α ) ότι δεν είσαι συγκεντρωμένος στο μάθημα. 

14. Αξίζει  ( Α ) να προσπαθήσεις κι άλλο.  

15. Δεν επιτρέπεται  ( Α ) να λες ψέματα.  

16. Η Μαρία φαίνεται  ( Π ) χαρούμενη.  

17. Φαίνεται  ( Α ) πως θα βρέξει.  

18. Χρειάζεται  ( Α ) να έχεις υπομονή.  

19. Ο Κώστας χρειάζεται  ( Π ) χρήματα.  
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Ε6. Να υπογραμμίσεις τα απρόσωπα ρήματα και να κυκλώσεις τα 

υποκείμενά τους στις παρακάτω προτάσεις.( Προσοχή ! Δεν έχουν όλες οι 

προτάσεις απρόσωπα ρήματα) 

1. Ακούγεται ο θόρυβος των αυτοκινήτων. 

2. Ακούγεται ότι αύριο το σχολείο μας θα πάει εκδρομή. 

3. Συμφέρει να ψωνίζω με τις εκπτώσεις. 

4. Φαίνεται ότι ο Κώστας είναι άρρωστος. 

5. Ο Κώστας φαίνεται ήσυχος.  

6. Υποτίθεται ότι είσαι φίλος μου. 

7. Λέγεται πως το σχολείο μας θα είναι κλειστό αύριο. 

8. Δεν λέγεται τέτοιο πράγμα!! 

9. Πρέπει να με ακούσεις οπωσδήποτε. 

10. Δεν πρόκειται να μιλήσω σε καμιά περίπτωση. 

11. Δε συμφέρει να γίνει όπως προτείνεις. 

12. Φαίνεται πως δε θα ξαναγυρίσει. 

13. Ακούστηκε πως σκοτώθηκαν πολλοί. 

14. Κρίμα είναι να χαθεί ο άνθρωπος. 

15. Καλό είναι να πηγαίνουμε τώρα. 

16. Είναι ώρα να πάμε στο σχολείο. 

17. Είναι άδικο να τον υποτιμάς. 

18. Είναι άδικο αυτό που έκανες. 

 

Ε7. Συμπληρώστε με τις καταλήξεις των ρημάτων με -είτε ή -είται. 

εσείς αφαιρείτε  αυτός παραιτείται 

εσείς χτενιστείτε  εσείς θα ονειρευτείτε 

αυτός εξαιρείται  εσείς δημιουργείτε 

αυτός καλείται  αυτή δημιουργείται 

εσείς παρατηρείτε  εσείς ντυθείτε 

αυτός διαιρείται  εσείς ετοιμαστείτε 

εσείς δεθείτε  αυτό απειλείται 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



–
 

 
 

 

Ε8. 1. άσπρισαν, 2. Άφησε, 3. ίδρυσαν, 4 Έκλεισε, 5. δάκρυσε - αντίκρισε,  

6. έπεσε - ναυάγησε, 7. λιποθύμησε, 8. δάνεισε, 9. έντυσε - χτένισε,  

10. απέλυσαν 

 

Ε9. Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των παρακάτω ρημάτων  

( –είτε, -είται, -ήστε, ή –είστε). 

1. Απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν οδηγείτε αυτοκίνητο. 

2. Προσπαθήστε να μην μετακινείστε άσκοπα όταν έχει πολλή ζέστη. 

3. Φανταστείτε πως ένα ζωάκι σας διηγείται την ιστορία του. 

4. Τοποθετήστε τα πράγματα στη θέση τους και μετά ξεκουραστείτε . 

5. Να εξασκείστε όσο περισσότερο μπορείτε . 

6. Διατηρήστε τις παραλίες καθαρές και σεβαστείτε τη φύση. 

 

Ε10. Συμπλήρωσε με –είται ή -είτε: 

Το συνέδριό μας πραγματοποιείται μια φορά κάθε χρόνο. Εσείς κάθε πότε 

πραγματοποιείτε το δικό σας; Όταν φτάνει εκείνη η στιγμή ο καθένας μας 

συνεννοείται με κάποιους άλλους για τον τρόπο μετάβασής του εκεί. Αν δεν 

υπάρχει μεταφορικό μέσο κάποιοι παίρνουν και τον ηλεκτρικό ο οποίος 

κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και φτάνει εκεί μέσα σε λίγα λεπτά. 

Μπορείτε κι εσείς λάβετε μέρος σ’ αυτό αρκεί να δηλώσετε συμμετοχή. 

 

Ε11. Συμπληρώνω με τη σωστή κατάληξη: 

1. Όταν εσείς αγνοείτε τους κανόνες....., δεν μπορείτε να παίζετε. 

2. Αποφασίστε πού θέλετε να πάμε εκδρομή. 

3. Σταματήστε να τσακώνεστε. 

4. Δεν πρέπει να ασχολείστε με το τι κάνουν οι άλλοι. 

5. Το αυτοκίνητο κινείται πάντα στη δεξιά λωρίδα του δρόμου. 

6. Είναι τελειομανής και δεν ικανοποιείται με τίποτα εκτός από το τέλειο. 

7. Μην ενοχλείτε τους διπλανούς σας. 

8. Η ομάδα μου προηγείται στο σκορ. 

9. Ο αδερφός μου παρεξηγείται με το παραμικρό. 
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Ε12. Συμπλήρωσε τα κενά των λέξεων: 

• Προσπαθήστε   να   κερδίσετε      χρόνο ,   καθυστερήστε το παιχνίδι   ,   

βοηθήστε το συμπαίκτη σας, οπλιστείτε με υπομονή  και προσαρμοστείτε     

στις  ανάγκες του παιχνιδιού.  Πρέπει να είμαστε έτοιμοι      για όλα. Οι 

φίλαθλοι μάς βρίζουν, οι αντίπαλοι  μάς χτυπούν, τα σφυρίγματα του 

διαιτητή     είναι σε βάρος μας, έχουμε και δυο παίκτες τραυματίες. 

• Ο τυφώνας χτύπησε με ταχύτ....η..τα την περιοχή     Έβλεπες δέντρα 

να ξεριζώνονται       τα υπόγεια των σπιτιών να πλημμυρίζουν, τους 

ανθρώπους να μην μπορούν να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα τους. Όλοι 

κλείστηκαν μέσα και περίμεναν να τελειώσει     το κακό. Οι ζημιές μπορούν 

να αθροιστούν όταν ξημερώσει . 

 

Ε13. Συμπλήρωσε με: -η-ι-υ-ει-οι 

Στο πρόβλημα άθροισα όλα τα δεδομένα και βρήκα το αποτέλεσμα. Όταν το 

έλυσα προσπάθησα να λύσω ακόμη ένα. Μετά δάνεισα το μολύβι μου στο 

συμμαθητή μου. Τον βοήθησα να λύσει το δικό του πρόβλημα γιατί δεν 

μπορούσε. Όταν χτύπησε το κουδούνι, τακτοποίησα τα πράγματά μου, 

καθάρισα το θρανίο μου και βγήκα διάλειμμα. 

 

Ε14. 

1. Της κυπελλούχου / Των κυπελλούχων ομάδων 

2. Τις ταλαντούχους  /  την  ταλαντούχο ηθοποιό  

3. τα  πρωτεύοντα θηλαστικά / το πρωτεύον θηλαστικό 

4. οι ενδιαφέρουσες / η ενδιαφέρουσα άποψη 

5. τον τυχόντα αριθμό / τους τυχόντες αριθμούς 

6. οι θεράποντες / ο θεράπων γιατρός 
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Ε15. 

1. ενδιαφέρον - αριστούχοι 

2. συμφέρουσα 

3. πρωτεύον - δευτερεύουσα 

4. απόντες 

5. ενεργό 

6. αριστούχος 

7. επείγουσα 

8. ενδιαφέροντα 

9. ενδιαφέρουσα 

10. επιτυχόντες 

Ε16. 

1. ανενεργός νόμος  

2. κακοποιό  στοιχείο 

3. ειδοποιός διαφορά  

4. αδειούχο νοσοκόμα  

5. ενεργά  μέλη 

6. κυπελλούχου ομάδας 

Ε17.  

1. πρωτεύοντα, δευτερεύοντα 2. δευτερεύουσες, 3. επιτυχόντων, 4. 

συμφέρουσα, 5. εξέχον, 6. πρέποντα, 7. απόντες 

Ε18. 

1. αλκοολούχα 

2. συνταξιούχος 

3. βιταμινούχες 

4. αξιωματούχοι 

5. ταλαντούχων 

6. πτυχιούχους 

7. προνομιούχο 

8. κυπελλούχος 

9. φθοριούχος 

10. αριστούχος 
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Ε19. 

1. Τι θα φάμε; --> Κυριολεξία 

2. Μην τα παίρνεις όλα σοβαρά. --> Μεταφορά  

3. Έπεσε ένα αεροπλάνο. --> Κυριολεξία  

4. Του μίλησε με όμορφα λόγια. --> Μεταφορά  

5. Ο αέρας έπεσε. --> Μεταφορά  

6. Πού κρύφτηκε η γάτα; --> Κυριολεξία  

7. Πάρε αυτό και δώσ' το στον Αντρέα. --> Κυριολεξία  

8. Η ομάδα έφαγε τρία γκολ. --> Μεταφορά  

9. Το μωρό είναι πολύ όμορφο. --> Κυριολεξία  

10. Κρύβει τα αισθήματά του. --> Μεταφορά 

 

Ε20.  

1. Τους θέρισε η πείνα και η δυστυχία. Μ 

2. Την έτρωγε τόση ώρα με τα μάτια του. Μ 

3. Ο ναυαγός κολύμπησε μέχρι την ακτή. Κ 

4. Το παιδί μαζεύτηκε σαν τρομαγμένο περιστέρι.  Π 

5. Έφαγε όλο τον κόσμο, αλλά δεν τη βρήκε. Μ 

6. Έτρωγε λαίμαργα, γιατί πεινούσε όπως ο λύκος. Π 

7. Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά Μ 

8. Έμεινε ακούνητος σαν άγαλμα. Π 

9. Του μιλούσε με κρύα καρδιά, γιατί τον αντιπαθούσε. Μ 

10. Το κρύο ήταν τσουχτερό και τουρτούριζε. Μ 

11. Πήγε στην ταβέρνα και τα έτσουζε με ένα φίλο του.  Μ 

12. Τον βλέπεις αυτόν; Κολυμπάει στο χρήμα.  Μ 

13. Έχει όμορφα μαύρα μαλλιά.  Κ 

14. Κολυμπάει λες και είναι δελφίνι.  Μ 

15. Δεν παίρνει από λόγια.  Μ 

16. Τσάκισα τη σελίδα του βιβλίου.  Κ 

17. Τον τσάκισε η μεγάλη στενοχώρια. Μ 

18. Η Μαρία έπεσε και τσακίστηκε. Μ 

19. Σκοτώνεται κάθε μέρα στη δουλειά.  Μ 

20. Τα νιάτα φεύγουν γρήγορα.  Μ 

21. Του έριξε μια απαλή ματιά.  Μ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



–
 

 
 

 

22. Είναι πονηρός όπως η αλεπού  Π 

23. Η παππούλης μου έχει χρυσή καρδιά. Μ 

24. Έχασα τη χρυσή αλυσίδα της αδερφής μου.  Κ 

25. Τα σπίτια του νησιού μοιάζουν με πύργους.  Π 

26. Ο Θανάσης έχει κοφτερό μυαλό.  Μ 

27. Το μαχαίρι είναι πολύ κοφτερό.  Κ 

28. Του κόπηκε η ανάσα βλέποντας το τροχαίο μπροστά του. Μ 

29. Καθημερινά παλεύουμε για να τα φέρουμε βόλτα. Μ 

 

Ε21.  

α. μπάσκετ —> καλαθοσφαίριση 

β. ασανσέρ —> ανελκυστήρας 

γ. κομπιούτερ —> υπολογιστής 

δ. ίντερνετ —> διαδίκτυο 

ε. σκορ —> αποτέλεσμα 

στ. ερκοντίσιον —> κλιματιστικό - κλιματισμός 

ζ. ντέρμπι —> αγώνας 

η. τεστ —> δοκιμασία – διαγώνισμα 
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