
 
ΓΛΩΣΣΑ 7Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Σ΄ αυτήν την ενότητα  είδαμε: 

 Το Συνοπτικό και τον Εξακολουθητικό Μέλλοντα (Βιβλίο μαθητή σελ 36-37 ή σελ 83). 

 Την Προστακτική του Ενεστώτα(ή Εξακολουθητική) και την Προστακτική του Αορίστου(ή     

        Συνοπτική) (Βιβλίο Μαθητή σελ 40 ή σελ 85). 

 Πώς να γράψω μια πρόσκληση( Βιβλίο Μαθητή σελ  44). 

 Τις λέξεις με δύο τόνους. (βιβλίο Μαθητή σελ 47). 

 Τις σύνθετες λέξεις με το ξε- (Βιβλίο Μαθητή σελ 48). 

 Την παύλα ( βιβλίο Μαθητή σελ 51)  τους τόνους, το  ερωτηματικό (βιβλίο Εργασιών σελ 18). 

 Μάθαμε πώς να υποστηρίζουμε τη γνώμη μας με επιχειρήματα.( Βιβλίο Μαθητή σελ 51). 

 Πώς μεγαλώνουμε μια πρόταση ( Βιβλίο Εργασιών σελ 18-19). 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΑΚΗΣΕΙΣ  

1. Να σχηματίσεις τους παρακάτω χρόνους των ρημάτων: 
 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Εξακολ. Μελ. Στιγμ. Μελ. 

δίνω έδινα έδωσα Θα δίνω Θα δώσω 

ψαρεύεις     

ψάχνει     

απλώνουμε     

 

2. Μεταφέρω τις προτάσεις στον εξακολουθητικό και στο στιγμιαίο μέλλοντα. 

● Οι πυροσβέστες πηγαίνουν στο δάσος και σβήνουν τη φωτιά. 

(Εξ.)     Οι πυροσβέστες θα πηγαίνουν στο δάσος και θα σβήνουν τη φωτιά. 

(Συν.)  Οι πυροσβέστες θα πάνε στο δάσος και θα σβήσουν τη φωτιά. 

 

● Ο προπονητής φωνάζει τους παίχτες και τους διδάσκει τακτική. 

(Εξ.) _________________________________________________________________________ 

(Συν.) _________________________________________________________________________ 

● Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια και αργούν στο μάθημα. 

(Εξ.) ________________________________________________________________________ 

(Στ.) _________________________________________________________________________ 

 



3. Σχηματίζω την προστακτική Ενεστώτα  και Αορίστου  

 
  

ΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ   ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ντύνω ντύνε - ντύνετε ντύσε -ντύστε 

γράφω   

σκάβω   

ψάχνω   

   

4.  Να μεγαλώσεις την πρόταση όπως στο παράδειγμα. 
 
 α. Ο ψαράς ψαρεύει.  
  Ο ψαράς ψαρεύει  κάθε μέρα  
          Ο ψαράς ψαρεύει στη θάλασσα, κάθε μέρα. 
 
 β. Η μητέρα καθαρίζει. 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Να βάλεις στις παρακάτω προτάσεις παύλες, τελείες, ερωτηματικά και 

θαυμαστικά όπου χρειάζεται: 

 

   Καλημέρα, Κώστα  Τι κάνεις 

   Α καλημέρα, Δανάη  Καλά είμαι Εσύ 

   Κι εγώ πολύ καλά  Που ήσουν χθες 

   Είχα πάει  στα γενέθλια του Περικλή 

6.Ποια επιχειρήματα θα χρησιμοποιούσες για να πείσεις τους μεγάλους να κάνουν 

ανακύκλωση;  

Προσπάθησε να τονίσεις τις παρακάτω φράσεις: 

το αυτοκινητο μου ,  το παιχνιδι σου,  

 ο ανθρωπος σας,  τα λουλουδια τους,   

 τα μεσημερια μας,  η συμμαθητρια μου,    

 ο συμμαθητης του,  ανοιξε της,  αγορασε  το 

 

Η γνώμη μου 

Επιχειρήματα 

(γιατί,επειδή,

διότι 

 

Συμπέρασμα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


