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Όνομα…………………………..…..  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ενότητας 

Στη χώρα του δυσ- και του δι(σ)- 

Σ’ αυτή τη φανταστική χώρα όλοι οι άνθρωποι είναι  …..τυχισμενοι και 

πολύ δύστροποι.  Φορούν πάντοτε …..χρωμα ρούχα και  κρατούν στον ώμο 

ένα δισάκι.  Όλα τα σπίτια είναι ….ώροφα  και τα ξενοδοχεία έχουν μόνο …..κλινα 

δωμάτια.Τα παιδιά ………...κολευονται πολύ στα μαθήματά τους και τα γράμματά 

τους είναι ………..αναγνωστα. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν ….……ψήφιους αριθμούς. 

Κάθε ……….ωρο χτυπά η καμπάνα και οι κάτοικοι είναι …….…αρεστημενοι γιατί 

πολλές φορές τους ξυπνά.  Υπάρχουν πολλοί ………...βατοι δρόμοι σε αυτή τη χώρα 

και μια ………..οσμια.  Σίγουρα είναι μια αλλιώτικη χώρα, που ίσως μια μέρα την 

επισκεφτείτε! 

 Διαβάστε προσεκτικά το πιο κάτω κείμενο και συμπληρώστε τον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

Το νερό τρέχει στο αυλάκι και δροσίζει τα φυτά. Οι καρποί κρέμονται 

λαχταριστοί από τα κλαδιά των δέντρων. Όμως τον γαλάζιο ουρανό 

έκρυψαν γκριζωπά σύννεφα, που φάνηκαν ξαφνικά πάνω από το 

αντικρινό νησί.  

        ΡΗΜΑΤΑ 
     

 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
       ΕΠΙΘΕΤΑ 

   

   

   

   

   

   

 Συμπληρώστε τα ρήματα και στους τρεις χρόνους, στο ίδιο πρόσωπο και στον 

ίδιο αριθμό. 

Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολ. Μέλλοντας 

αυτός ποτίζει   

 εγώ έγραφα  

  εμείς θα λύνουμε 

εσείς μαθαίνετε   
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Ενικός αριθμός 

Ον. ο σκοτεινός θάλαμος η υγιεινή τροφή το ορεινό χωριό 

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ.    

Πληθυντικός αριθμός 

Ον.    

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ.    

 Να συμπληρώσεις τα ρήματα που είναι στην παρένθεση  σε χρόνο ενεστώτα :  

Τα ξύλα ………………………(κοντεύω) να καούν στο τζάκι. Η φλόγα, 

κόκκινη, μικρή κι αδύναμη …………………….(μοιάζω) σαν να την 

τραβούν με   ζόρι προς τα πάνω. (Τρυπώνω)…………………………… 

στο χωνί της καμινάδας. 

Να ξαναγράψεις το παραπάνω κείμενο βάζοντας τα ρήματα σε χρόνο  

α) παρατατικό: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

β) Μελ. Εξακολουθητικό 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 Τι γνωρίζεις για τα επίθετα;  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 Στις παρακάτω προτάσεις κυκλώστε το υποκείμενο και υπογραμμίστε το 

αντικείμενο του ρήματος: 

Τα παιδιά παίζουν στην αυλή.                   Έριχνε τον κεραυνό ο Δίας. 

Ο Γιώργος βρήκε έναν αστερία.                  Ο πατέρας πότισε τον κήπο. 

  Το παράθυρο το έσπασε ο Γιάννης.            Ο φίλος μου έσπασε το πόδι του. 

 Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά σχηματίζοντας επίθετα με τις λέξεις των 

παρενθέσεων: 

Για τη γιορτή μου η μαμά αγόρασε  ______________________  (χαρτί)  πιατάκια. 

Απολαμβάνουν πάντα την _________________________ (απόγευμα) τους βόλτα στο 

πάρκο της περιοχής. 

Άνοιξα την _________________________ (ξύλο)  πόρτα και βρέθηκα σε ένα 

__________________ (σκοτάδι) δωμάτιο. 

Η __________________________(φως) πινακίδα αναβόσβηνε όλο το βράδυ. 

Η εφημερίδα που κρατάς είναι __________________________ (χτες) και όχι 

_________________________ (σήμερα). 

Η αθλήτρια έχει κερδίσει δύο φορές το _________________________ (χαλκός) 

μετάλλιο. 

 

 Γράφω με τη σειρά, τους δώδεκα μήνες του χρόνου: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Βρίσκω και υπογραμμίζω  τα επίθετα του κειμένου: 

  Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα. Ξεκινήσαμε με το αυτοκίνητο για μια μακρινή βόλτα στην 

εξοχή. Το τοπίο ήταν φανταστικό. Τα καταπράσινα και πανύψηλα δέντρα και τα διάφορα 

λουλούδια δημιουργούσαν μια υπέροχη εικόνα που έμοιαζε με πολύχρωμο πίνακα 

ζωγραφικής. 
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 Κλίνω το ρήμα κατεβαίνω στον ενεστώτα, παρατατικό και εξακολουθητικό 

μέλλοντα: 

            Ενεστώτας             Παρατατικός Μέλλοντας εξακολουθητικός 

   

   

   

   

   

   

  

 Αντίγραψε χωρίς λάθη καθαρά ολόκληρο το λεξιλόγιο από τη σελίδα 29 του βιβλίου 

σου. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….
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