
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  23-10-2020 Όνομα:………………………………. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ   ΓΙΑ   ΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ   2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Λεξιλόγιο 2ης Ενότητας σελ 43 από το βιβλίο του Μαθητή. 

                           Γραμματική :   

 Κύρια ονόματα σελ 29 και σελ 85 από το Βιβλίο Μαθητή. 

 Βοηθητικό ρήμα (είναι) σελ 30.σελ 87 από το βιβλίο Μαθητή 

 Ενεστώτας Ενεργητικής και Παθητικής φωνής ,σελ 34 και σελ 87 από το βιβλίο 

Μαθητή, σελ 22 από το Βιβλίο  Εργασιών. 

 Επίθετα σελ 38 σελ ,σελ 86,87 από το Βιβλίο Μαθητή 

 Γενική πτώση σελ 38,86 από το Τ.Εργασιών 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1.]Κλίνω τα ρήματα κοιτάζω, κοιτάζομαι, λύνω, λύνομαι: 

               Ενεργητική φωνή                                                  Παθητική φωνή 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.] Συμπληρώνω σωστά τα γράμματα που λείπουν: 

εγώ κάθ……                 εγώ πονά….  εμείς λοζόμαστ…… εσύ τρέχ……. 

εμείς αγαπάμ…..               εσείς γελάτ….  αυτοί κουράζοντ……     εσείς ταξιδεύετ…. 

εγώ διορθών…..           εμείς παίζουμ….           αυτές  έρχοντ….  αυτός λούζετ…. 

αυτός λυπάτ….  εσύ κοιμάσ……       εσείς έρχεστ….  αυτοί παίζ….. 

3.]Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις: 

Ο Στάθης κουρεύετ…… μια φορά το μήνα. Εσύ κάθε πότε κουρεύεσ….; 

Όταν παίζουμ….. κρυφτό κανείς δε βρίσκ…. που κρύβομ…… 

Το χώμα ποτίζετ….. από τη βροχή γι’ αυτό είναι καλό να βρέχ….. 

Οι  δρόμοι του χωριού  φωτίζοντ…. τη νύχτα. 

Κάθε φορά που ζεσταινόμαστ….. ανοίγουμ…. τα παράθυρα. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  23-10-2020 Όνομα:………………………………. 

4.] Γράφω τη γενική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών: 

Ονομαστική ενικού Γενική ενικού Γενική πληθυντικού 

το κουδούνι   

ο σύλλογος   

η συνταγή   

ο ναύτης   

η γειτονιά   

το πρόσωπο   

 

5.] Υπογραμμίζω τα κύρια ονόματα : 
·    Η βέροια, η λάρισα και η ξάνθη είναι πόλεις της ελλάδας. 

·    Όταν χιονίζει πηγαίνουμε στο βέρμιο για χιονοπόλεμο. 

·    Η ελένη αγαπάει το σκύλο της . 

          ·    Ο αύγουστος είναι ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού. 

       6.] Να υπογραμμίσεις τα ρήματα και να κυκλώσεις τα επίθετα: 

 Ο ασπρομάλλης παππούς κάθεται στην αναπαυτική πολυθρόνα. 

 Οι έξυπνοι μαθητές λύνουν τις δύσκολες ασκήσεις. 

 Ο Γεράσιμος χάλασε την έγχρωμη τηλεόραση. 

 Η μικρή αίθουσα γέμισε με χαρούμενες παιδικές φωνούλες. 

 

       7.] ΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ. Συμπληρώστε τους παρακάτω ορισμούς:  

 Τα ρήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σ’ αυτά που τελειώνουν σε  –…….  και σ’ 

αυτά που τελειώνουν σε  –….……  

 Τα επίθετα ……………………………………………… τα ουσιαστικά και μας δίνουν 

………………………………………… γι’ αυτά. 

 


