
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ-Δ΄   Όνομα……………………………. 

1. Γράφω τα ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό σ’ όλους τους 
χρόνους.(χρονική αντικατάσταση ). 

 

 

2. Να υπογραμμίσεις τα χρονικά επιρρήματα στις παρακάτω προτάσεις: 

Ήρθε νωρίς και έφυγε αργά. Ύστερα άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα στο 

σκοτεινό δωμάτιο. Θα φύγω σήμερα και θα ξανάρθω σύντομα. Πετάει πάντα 

ψηλά και ποτέ χαμηλά. Θα τελειώσουμε αμέσως και ύστερα θα πάμε στο πάρκο 

να περπατήσουμε. 

3. Να γράψεις μια φράση με αντίθετο νόημα, αλλάζοντας το χρονικό επίρρημα 

με ένα που να έχει αντίθετη σημασία: 

 Ποτέ δε λέω ψέματα. ................................................................................... 

 Πηγαίνουμε συχνά εκδρομές. ...................................................................... 

 Ξεκίνησα νωρίς............................................................................................ 

 Θα σου τηλεφωνήσω νωρίτερα....................................................................... 

 Αρχικά, σου είπα την αλήθεια. ..................................................................... 

4. Να συμπληρώσεις τα κενά βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον 

παρακείμενο. 
 

 Η κεντρική είσοδος του αεροδρομίου …………………………………… (κλείνω) 

 

 Η αποθήκη ………….……………………….. (πιάνω) μούχλα από την υγρασία. 

 

 Τους ……………………………….…….. (ξεμυαλίζω) όλους με την ομορφιά της. 

 

 Τα έξοδά του ……………………………………….. (αυξάνομαι) πολύ τελευταία. 

 

  ……………………………………………. (αποφασίζω) τι θα κάνετε με το σπίτι; 

 

 Σήμερα δεν ............................................. (διαβάζω) τίποτα. 

 

 

ΧΡΟΝΟΙ ονειρευόταν κατέβηκαν ψιθύρισε 

Ενεστώτας    

Παρατατικός    

Αόριστος    

Μ. Εξακολουθητικός    

Μ. Στιγμιαίος    

Παρακείμενος    

Υπερσυντέλικος    



5. Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και αντίστροφα. 

6. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με ποιο ή πιο, ποια ή πια. 

............ μέρα θα πάμε εκδρομή; Δεν μπορώ ............. να περιμένω! 

............ είναι ............. ωραίο το κόκκινο ή το πράσινο; 

............. από τους δυο μας είναι ............. ψηλός; 

............. είναι το ........... γρήγορο ζώο στον κόσμο; 

Σε .............. δωμάτιο είναι .............. μεγάλο; 

……………… μάθημα σου αρέσει ……………. πολύ; 

……………… μέρα της βδομάδας είναι ……………. κουραστική; 

Η ……………… όμορφη πλατεία στον κόσμο βρίσκεται στο Λονδίνο. 

Δεν θυμάμαι τίποτα …………. από τα παλιά χρόνια. 

Με ………….. άθλημα ασχολείται η Πηνελόπη; 

Δεν ξέρω τι να πω ……………… 

……………… παιδιά θέλουν να έρθουν στην ομάδα ποδοσφαίρου; 

7. Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες ερωτηματικές αντωνυμίες. 

………… θα κάνεις σήμερα; 

………… είναι ο αγαπημένος σου τραγουδιστής; 

………….. μακριά είναι η Κομοτηνή; 

…………… κοστίζει αυτή η μπλούζα; 

Μου λες …………. κάνεις τόση ώρα; 

…………. χρήματα παίρνεις στο σχολείο; 

………….. είναι αυτή η κασετίνα; 

Σε …………… παιδίατρο πηγαίνεις; 

……………… μαθήτριας είναι το καπέλο αυτό; 

Ο Γιάννης με ρώτησε ………….. παιδιά φοιτούν στην τάξη μου. 

               ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ                   ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

Η Μαρία ρώτησε το Νίκο: 

- Πότε θα φύγεις; 

- Θα φύγω αύριο, απάντησε εκείνος 

 

……………………………………….............. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

………………………………………................ 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 
Να είμαστε φρόνιμοι μέχρι να γυρίσει, μας 
ζήτησε ο μπαμπάς. 


