
ΟΝΟΜΑ……………………………ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

1. Να γράψεις την παρακάτω πρόταση στον αόριστο, στον παρατατικό και 

στον μέλλοντα συνοπτικό.  

Ενεστώτας 

Η Κατερίνα κοιμάται και στον ύπνο της ταξιδεύει, πετά στα άστρα, γίνεται 

γαλάζια, χαίρεται και γελά. 

Παρατατικός 

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

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

Αόριστος 

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

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

Μέλλοντας Συνοπτικός 

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

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

Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά με την κατάληξη -τε ή -ται. 

• Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης βρίσκε____ κοντά σε πάρκο. 

• Από εδώ που καθόμασ____ φαίνε____ η θάλασσα. 

• Μη μιλά____ δυνατά, γιατί κοιμά____ το μωρό. 

• Αυτό το οικόπεδο δεν πουλιέ____. Θέλε____ να δείτε κάποιο άλλο; 

• Γιατί φεύγε____ τόσο γρήγορα; Μείνε____ λίγο ακόμα. 

• Είναι απρόσεκτος όταν τρώει και λερώνε____ εύκολα. 

2. Βρίσκω το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο στις παρακάτω 

προτάσεις: 

 Τη Γυμναστική λατρεύουν τα παιδιά! 

 Ο Αργύρης και ο Χρήστος αγαπούν τα γατάκια και τα σκυλάκια. 

 Ο Γιώργος λύνει τις ασκήσεις. 

 Τα παιχνίδια μου καταστρέφει ο αδερφός. 

3. Διαγράφω το τελικό ν όπου δε χρειάζεται: 

σαν έλατο δεν χρειάζομαι αυτόν χαιρέτησα 

τον άνθρωπο δεν ήρθε μην αργείς 

την ζωή μιαν πόρτα την ρωτώ 

την έξοδο σαν πούπουλο μην ξαναμιλήσεις 

μην φωνάζεις μην μπαίνεις τον ξέρω. 

 

 



4. Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά με τα άρθρα που λείπουν: 

Ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο για _____ Πάτρα, περνάμε από _____ 

Ασπρόπυργο,_____ Ελευσίνα και _____ Κόρινθο. Βρίσκουμε _____ σταθμό 

διοδίων στον Ισθμό και βλέπουμε _____ Κορινθιακό κόλπο. Ανυπομονούμε 

να φτάσουμε για να δούμε από κοντά _____ καινούρια γέφυρα, _____ γέφυρα 

Ρίου-Αντιρρίου που ενώνει _____ Πελοπόννησο με _____ Στερεά αλλά και με 

την υπόλοιπη Ελλάδα. 

5. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις αντικαθιστώντας τους αριθμούς με τα 

αντίστοιχα απόλυτα ή τακτικά αριθμητικά επίθετα: 

• Στον σταθμό περίμεναν _____________ (3) άντρες, _____________ (3) 

γυναίκες και _____________ (3) παιδιά. 

• Τα καταστήματα ανοίγουν στις _____________ (9) ακριβώς. 

• Ο θείος μου είναι __________________________________ (29) ετών. 

• Το πρώτο γκολ μπήκε στο _____________ (9) λεπτό. 

 Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε ____________________,(2), λίγο πιο πίσω 

από την Αμερικανίδα, που τερμάτισε ____________________(1). 

 Ο Ιούλιος είναι ο ___________________ (7) μήνας του έτους και ο Νοέμβριος 

είναι ο ____________________(11). 

6. Φτιάχνω σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας ως πρώτο συνθετικό το ημί-. 

• ώρα: ____________________        • κύκλος: ____________________ 

• διατροφή: _________________     • τελικός: __________________ 

• τελικός: __________________        • θεός: _____________________ 

• διπλός: ____________________     • όροφος: ____________________ 

• τελικός: __________________        • σφαίρα: ___________________ 

7. Ξαναγράφω τις παρακάτω προτάσεις μεταφέροντας τα ρήματα στην 

Συνοπτική Προστακτική, στο β ́ πρόσωπο Ενικού και στο β ́ πρόσωπο 

Πληθυντικού: 

• Ανεβαίνω και κατεβαίνω τις σκάλες προσεκτικά. 

β ́ προσ. Εν.: ________________________________________________________ 

β ́ προσ. Πληθ.: _____________________________________________________ 

• Τελείωσα τα μαθήματα και άρχισα το παιχνίδι. 

β ́ προσ. Εν.: ________________________________________________________ 

β ́ προσ. Πληθ.: _____________________________________________________ 


