
Επανάληψη Γραμματικής. 
 
 
1. Να γράψεις τους ρηματικούς τύπους στην έγκλιση και το πρόσωπο που υπάρχει στην 

παρένθεση, όπως στο παράδειγμα (βοήθεια πίνακας σελ. 41): 
 

α) βοηθήθηκαν (β΄, γ΄  ενικό Υποτακτικής): να βοηθηθείς, να βοηθηθεί 
 

β) οργανώθηκε (β΄ ενικό και β΄ πληθ. προστακτικής):__________________________________ 
 

γ) προδόθηκε (α΄, γ΄ ενικό και α΄, β΄ πληθ. Υποτακτικής): _____________________________ 
 

δ) σκοτώθηκαν (β΄ ενικό και β΄ πληθ. προστακτικής):_________________________________ 
 

2. Να βάλεις τις λέξεις των παρενθέσεων στο σωστό τύπο: 
 

α) Ο Χάρης γέμισε τις ............................ (ακτίνα) του ποδηλάτου του με πολύχρωμα 
χαρτάκια. 

β) Η εκκλησία μας διδάσκει πως πρέπει να δείχνουμε ................. (αγάπη) στο συνάνθρωπό 
μας. 

γ) Το σύστημα ....................... (αρχή) και αξιών διαφέρει από οικογένεια σε οικογένεια. 
δ) Τα τρένα ταξιδεύουν πάνω στις σιδηροδρομικές ................. (γραμμή). 
ε) Οι ................... (πόλη) θα ήταν ομορφότερες με περισσότερα πάρκα. 

 
3. Να σχηματίσεις υποκοριστικά των παρακάτω ουσιαστικών και επιθέτων με τις καταλήξεις –

άκι, -άκος, -ούλα, -ίτσα, -άκης, -ούλης: 
 

α) κόσμος  β) κάρτα  

γ) Γιάννης  δ) καφές  

ε) μικρός  στ) τσάι  

 
4. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της αυτοπαθητικής αντωνυμίας 

(βοήθεια σελ. 33)  
 
α) Είναι πολύ εγωιστής. Τον νοιάζει μόνο ο ................. . 
β) Να προσέχεις τον ................... . Κάνει κρύο έξω. 
γ) Στον καθρέφτη βλέπω τον ................... . 
δ) Όταν τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά, κάνουμε πολύ καλό στον ..................... . 
ε) Παρακολουθώντας σεμινάρια ψυχολογίας, βοηθάτε τον ..................... και τους άλλους. 
στ) Οι Γάλλοι την εποχή του Λουδοβίκου δεν περιποιούνταν τους ...................... γιατί δεν 

είχαν μπάνιο. 
 
5. Να δημιουργήσεις περιεκτικά ουσιαστικά (-ώνας) από τις παρακάτω λέξεις: 
 

α) Έλαια  ελαιώνας 
β) Αμπέλι __________________________ 
γ) Πορτοκάλι  _______________________                        
δ) Άχυρο  ___________________________ 

 
 
 
 



6. Να διαβάσεις προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και να συμπληρώσεις τον πίνακα: 
 
Την  πρώτη μέρα στο σχολείο μας καλωσόρισαν οι δάσκαλοι μας. Το μυαλό μας όμως ήταν ακόμα 
στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Η δασκάλα  μας έδωσε τα καινούρια μας βιβλία και μπήκαμε στις 
τάξεις μας. Οι συμμαθητές μας διηγήθηκαν τις καλοκαιρινές τους  περιπέτειες .Η ώρα πέρασε 
ευχάριστα, μας το θύμισε το κουδούνι που χτύπησε για το διάλειμμα. 
 

άρθρα ουσιαστικά επίθετα ρήματα 

    

    

    

    

    

 

7. Να συμπληρώσεις με το ουσιαστικό της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση 

(ονομαστική – το/τα, γενική – του/των, αιτιατική – το/τα): 

(μην ξεχάσεις να βάλεις και το άρθρο) 

 

α) Η γυμναστική  βοηθά στην καλή κυκλοφορία ....................................(σώμα) 

β) Ο διευθυντής ..................................... (ίδρυμα)  παραιτήθηκε. 

γ) Παρακολουθώ το απογευματινό ................................(πρόγραμμα) της τηλεόρασης. 

δ) Προσέχουμε πάντα τις οδηγίες .....................................(σήμα). 

ε) Αγοράσαμε χθες καινούρια  .........................................(φόρεμα). 

στ) Οι τρεις Ιεράρχες είναι οι άγιοι των ...................................(γράμμα) 
 
8. Να συμπληρώσεις τον πίνακα με τους χρόνους. 

 

Ενεστώτας 
(τώρα)  

Παρακείμενος 
(ξεκίνησε στο 
παρελθόν και 
τέλειωσε τώρα) 

Αόριστος 
(χτες για μια 
στιγμή) 

Παρατατικός 
(χτες συνέχεια) 

Στιγμιαίος 
Μέλλοντας 
(αύριο για μια 
στιγμή) 

Εξακολουθητικό
ς Μέλλοντα 
(αύριο συνέχεια) 

παίζω Έχω παίξει 
 

έπαιξα έπαιζες Θα παίξω Θα παίζω 

Τρέχω  
 

    

 Έχω 
παρακολουθήσει 

    

  συνάντησα 
 

   

   Ετοιμαζόμουν 
 

  

    Θα επισκεφθώ 
 

 

     
 

Θα ντύνομαι 

 


