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1. Να υπογραμμίσεις τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες
εκφράσεις και να κυκλώσεις τα υποκείμενά τους.

Ακούγεται ότι θα μεταφερθούν τα γραφεία της εταιρείας.
Δεν είναι ανάγκη να κάνετε τόση φασαρία.
Καλό είναι να ακούσετε τους μεγαλύτερούς σας.
Υποτίθεται ότι αύριο θα λείπει η διευθύντρια.
Δεν μπορεί να γίνεται πάντα το δικό σου.
Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα σε δημόσιους χώρους.
Ενδέχεται να μην έρθουν όλοι οι καλεσμένοι στο γάμο.
Ήταν λογικό ν ’αντιδράσει έτσι, αφού δεν τον πίστευαν.
Επιτρέπεται να πίνεις έναν καφέ την ημέρα, όταν είσαι έγκυος.

2. Να υπογραμμίσεις και ν’αναγνωρίσεις τις τελικές και τις
αποτελεσματικές προτάσεις.

Μακάρι να ερχόσουν να παίζαμε επιτραπέζια.
Θέλω να γράψω καλά στις εξετάσεις, ώστε να περάσω στο Πανεπιστήμιο.
Έβρεχε τόσο δυνατά, που δεν κατάφερα να κοιμηθώ όλο το βράδυ.
Έφυγα τόσο πρωί για το λιμάνι, που δεν με κατάλαβες.
Ήρθαμε στο γήπεδο να δούμε τον αγώνα.
Έκλεισα εισιτήρια για να πάμε στο σινεμά απόψε.
Ο Πέτρος έτρεχε γρήγορα για να προλάβει το λεωφορείο.
Οι ψαράδες απλώνουν τα δίχτυα για να πιάσουν ψάρια.
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3. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις με τα παρακάτω συνθετικά.
πολύ + τιμή =

συν + γράφω =

ανά + λαμβάνω =

υπό + στήριγμα =

δια + λόγος =

διά + κόπτω

επί + λύω =

εκ + νεύρο =

διά + φέρω =

προ + γνώση =

εν + όπλο =

επί + τύχη =

συν + κρούση =

εν + θάρρος =

περί + βάλλω =

υπό + γη =

συν + λόγος =

εις + βάλλω =

συν + ζυγός =

επί + τραπέζι =

περί + γύρος =

εκ + τόξο =

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

Πήγα για ψώνια.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Το καλοκαίρι θα πάμε διακοπές στη Μήλο.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η Φωτεινή, η καλύτερη μου φίλη, πέρασε στο Πανεπιστήμιο.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Ο Κώστας λύνει την άσκηση.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η μαμά μαγειρεύει το αγαπημένο μου φαγητό.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Ο υπεύθυνος του καταστήματος άργησε να έρθει σήμερα.
………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. Να μετατρέψεις τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και το
αντίστροφο.

Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Συγκεντρώνονται στο πάρκο για τη διαδήλωση.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Προσφορά βοηθείας στους άπορους της γειτονιάς μας.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η αποστολή των προσκλήσεων στους καλεσμένους.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Παρουσιάζονται καινούρια βιβλία.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η αναγνώριση του λάθους από τον μαθητή.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Συμμετοχή στο πρόγραμμα αναδάσωσης.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων από τους αγρότες της περιοχής.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η φροντίδα και η προστασία των θαλάσσιων ακτών της χώρας μας.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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