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1. Να μετατρέψεις τις παρακάτω ονοματικές φράσεις σε ρηματικές
και το αντίστροφο.

Λύθηκε οριστικά το πρόβλημα.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Καταγραφή των ζημιών από το σεισμό.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Αποσύρθηκαν τα παλαιά αυτοκίνητα με απόφαση του υπουργείου.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Επέστρεψαν οι εκδρομείς από τις διακοπές του Πάσχα.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Απεργία εκπαιδευτικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η σοδειά καταστράφηκε.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Καταργούν τους φόρους για τα προϊόντα.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η ενημέρωση των πολιτών από τους δημοσιογράφους.
………………………………………………………………………………………………………………………..
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2. Να κλίνεις το επίθετο ο συνήθης, -ης, -ες.
Ενικός αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική
Κλητική
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

3. Να υπογραμμίσεις στις παρακάτω προτάσεις τις κλιτές μετοχές
που έχουν λειτουργία επιθέτου ή τα επίθετα.

Κάποιοι άνθρωποι ζουν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια.
Η μητέρα μαγείρεψε ένα νόστιμο φαγητό.
Η Κατερίνα πήρε τη σωστή απόφαση.
Ο Άλκης με κοίταξε με λυπημένο βλέμμα.
Η Μαρία έχει μια επιτυχημένη επιχείρηση.
Στην ταβέρνα μας θα βρείτε φρέσκα ψάρια και λαχανικά.
Ο στεναχωρημένος άνδρας μονολογούσε στο παγκάκι.
Οι επιστήμονες εξερεύνησαν το τροπικό δάσος.
Παρακολουθήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα ζώα.
Είναι καλλιτέχνης με αφηρημένη σκέψη.
Ένας κουκουλωμένος άνδρας λήστεψε την τράπεζα.
Έχει πάντα περιποιημένα γένια.
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4. Να σχηματίσεις την κλιτή μετοχή των παρακάτω ρημάτων.
τεντώνω

σβήνω

γράφω

απαλλάσσω

μολύνω

καλύπτω

μαγεύω

περπατώ

διψώ

μαραίνω

χαλώ

πίνω

μαθαίνω

σκάβω

ρίχνω

ποτίζω

κυνηγώ

διαλύω

εξαρτώμαι

ανάβω

ιδρώνω

ντύνω

πρήζω

εξελίσσω

5. Να μετατρέψεις τις απλές προτάσεις σε επαυξημένες και το
αντίστροφο.

Ο πατέρας διαβάζει εφημερίδα.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Στη Μελίνα αρέσει το παγωτό.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η μητέρα ήταν θυμωμένη.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Το δρομολόγιο θα φτάσει στον προορισμό του σε μια μέρα.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Ο αφηρημένος μαθητής ξέχασε στο σχολείο το τετράδιο ορθογραφίας.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Το ξαφνικό τηλεφώνημα αναστάτωσε τους μαθητές και τους δασκάλους.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Το παλτό είναι δερμάτινο.
………………………………………………………………………………………………………………………..
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6. Να σχηματίσεις τα παρακάτω ρήματα στον Αόριστο.
τρώω

(………………………)

συνηθίζω

(………………………)

φτιάχνω

(………………………)

βλέπω

(………………………)

μαθαίνω

(………………………)

αρχίζω

(………………………)

παίρνω

(………………………)

βρίσκω

(………………………)

βγαίνω

(………………………)

φεύγω

(………………………)

ανοίγω

(………………………)

γνωρίζω

(………………………)

πίνω

(………………………)

ζωγραφίζω

(………………………)

σβήνω

(………………………)

μένω

(………………………)

σταματώ

(………………………)

έρχομαι

(………………………)

λέω

(………………………)

πλένω

(………………………)

7. Να συμπληρώσεις τα ρήματα των παρενθέσεων στο σωστό
πρόσωπο του Αορίστου.

Εγώ ____________________ (κρατιέμαι ) από το σκοινί για να μην πέσω.
Πρόσεχε πάρα πολύ αλλά τελικά ___________________ (μολύνομαι) από
τον ιό.
Η Μαίρη _______________ (λούζομαι) και πήγε στο κομμωτήριο να φτιάξει
τα μαλλιά της.
Εγώ ______________________ (κοιμάμαι) νωρίς χθες.
Ο Σάκης και η Κατερίνα το Σαββατοκύριακο _________________
(ξεκουράζομαι).
Δες λίγο στο φούρνο αν _________________________ (ψήνομαι) το κέικ.
Από τα ρούχα σας φαίνεται ότι __________________ (ντύνομαι) πολύ
βιαστικά.
Το μηχάνημα ____________________ (φτιάχνομαι) από τον μάστορα.
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8. Να γράψεις μέσα στα κουτάκια Κ για την κυριολεξία και Μ για τις
μεταφορές.

καθαρό ρούχο

χρυσή καρδιά

σκληρό καρύδι

χρυσό δαχτυλίδι

ώριμη σκέψη

μαύρα χρήματα

ώριμο φρούτο

κοφτερό μυαλό

τετράγωνη λογική

κοφτερό μαχαίρι

κλειστό κύκλωμα

δουλειές με φούντες

πρωινό ξύπνημα

νόστιμο φαγητό

οικονομική κρίση

καβούρια στην τσέπη

9. Κύκλωσε τη σωστή κλίση του επιθέτου.
Η ανεπιτυχής ανεπιτυχείς προσπάθεια.
Ο επιμελής επιμελείς μαθητής.
Η διαρκής διαρκείς ενημέρωση.
Τα ελλιπή ελλιπείς στοιχεία.
Οι ακριβής ακριβείς μετρήσεις.
Οι καταρρακτώδης καταρρακτώδεις βροχές.
Η βραχώδης βραχώδεις περιοχή.
Οι συνήθης συνήθεις ύποπτοι.
Η ιλιγγιώδης ιλιγγιώδεις ταχύτητα.
Η πολυμελής πολυμελείς οικογένεια.
Οι αχανής αχανείς εκτάσεις.
Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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