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1. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα στο σωστό χρόνο και
πρόσωπο.

Ενεστώτας
Παρατατικός
Αόριστος

ξέχασα

Εξακολουθητικός Μ.
Συνοπτικός Μ.
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος

είχε αποφασιστεί

Συντελεσμένος Μ.

θα έχει δέσει

2. Να υπογραμμίσεις τα ρήματα των προτάσεων και να
αναγνωρίσεις τους χρόνους.

Το καλοκαίρι πηγαίνουμε στο χωριό.

(………………….)

Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό.

(………………….)

Η σχέση τους είχε τελειώσει εδώ και καιρό.

(………………….)

Σε πέντε λεπτά η παράσταση θα έχει λήξει.

(………………….)

Ο Νίκος και η Σοφία είχαν πάει στο Παρίσι.

(………………….)

Το χωριό αποκλείστηκε λόγω του χιονιού.

(………………….)

Συνέχεια του θύμιζα τις υποχρεώσεις του.

(………………….)
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3. Να γράψεις Σ για τις λέξεις που είναι σωστά γραμμένες και Λ για
τις λέξεις που είναι λάθος γραμμένες.

αλλάτι

φυλλοβόλος

ελατώνω

διάλυμμα

σύριζα

ελλιά

αντίρρηση

καλιτέχνης

απορυπαντικό

στέμμα

βύσσινο

μετρητά

κόκαλο

στρώμα

ράματα

εκίνηση

Ατική

γενναίος

4. Να υπογραμμίσεις και να αναγνωρίσεις τις λέξεις, τις φράσεις ή

τις προτάσεις που δηλώνουν χρόνο στις παρακάτω προτάσεις.

Αύριο όλα τα παιδιά δεν έχουν σχολείο.

(………………….)

Όταν ήρθε κοντά μου, κατάλαβα ότι ήταν αυτός.

(………………….)

Αποφασίσαμε να πάμε διακοπές τον Ιούλιο στην Πάρο.

(………………….)

Τι θα κάνετε απόψε το βράδυ;

(………………….)

Το Πάσχα θα πάμε στην Κέρκυρα.

(………………….)

Μέχρι να αποφασίσουμε τι θα γίνει, θα πάω να διαβάσω. (………………….)
Γυρίζοντας από το σχολείο, συνάντησα ένα φίλο μου.

(………………….)

Χθες διάβαζα όλο το απόγευμα.

(………………….)

Κατά την άνοιξη θα αγοράσουμε καινούργιο αυτοκίνητο.

(………………….)

Του χρόνου θα πάρω πτυχίο!

(………………….)

5. Συμπλήρωσε το ο/ω που λείπει από το επίθετο.
σύγχρ_____νος

φουντ_____τός

θολ______τός

κοκκιν_____πός

άφθ_____νος

όμ_______ρφος

σταυρ_____τός

αθ____ος

ανυπόμ______νος
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6. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με το κατάλληλο
χρονικό επίρρημα.

_________ πηγαίνω στη δουλειά μου με το μετρό.
_________ έχω πονοκεφάλους.
Αν δεν έρθεις _________, θα ξεκινήσουμε το φαγητό.
Επειδή ________ έχω δουλειά, θα το συζητήσουμε αργότερα.
___________ θα πάμε διακοπές στην Κρήτη.
Δεν συναντιόμαστε πολύ _______ τον τελευταίο καιρό.
_______ πας στο δωμάτιό σου, φέρε μου ένα ποτήρι νερό.
________ άκουσα το κουδούνι, κατάλαβα ότι ήρθε ο φίλος μου.
_______ ο ουρανός σκοτείνιασε κι άρχισε να βρέχει.
________ δεν έχω καταλάβει, γιατί το έκανε αυτό!

7. Συμπλήρωσε το η/ι/ει/υ/οι που λείπει από το επίθετο.
γλ____κός

ανοιξιάτ______κος

θηλ_____κός

ειρην_____κός

δαν______κός

γελ______ος

συζητήσ_____μος

ισχ______ρός

έτ_____μος

τέλ______ος

φωτ______νός

αστ_____ος

ολόκλ_____ρος

κ______νός

στρογγ_____λός

χρ____σός

ταπ______νός

φτ______νός

βραδ______νός

κρ______ος

υπόγ_____ος

μάλλ___νος

επίσ______μος

ακίνδ______νος
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8. Συμπλήρωσε το αι/ε που λείπει από το επίθετο.
ν____ος

γενν_____ος

ακέρ_____ος

αρχ_____ος

τελευτ______ος

ακμ______ος

αφαιρετ_____ος

θαρραλ_____ος

ωρι______ος

σπουδ_____ος

ακρ______ος

επιπόλ______ος

δίκ_____ος

ωρ______ος

βέβ______ος

μοιρ_____ος

διαιρετ_____ος

μοιρ_______ος

9. Να αντιστοιχίσεις κάθε χρονικό επίρρημα με το αντίθετό του.
σήμερα

•

• συχνά

αργά

•

• πέρσι

σπάνια

•

• μετά

αρχικά

•

• αύριο

φέτος

•

• πάντα

πριν

•

• τελικά

ποτέ

•

• νωρίς

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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