
                                                        ΓΛΩΣΣΑ 

Ημερ.6/4/2020                                                                              

♦    Χρόνοι ρημάτων 

1) Να γίνει χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα:      

ζαλίζει, φυλάγεται, χάσαμε, χειροκρότησαν, φώναξες, μπλέκονται, συναντήσατε, 

ενδιαφέρομαι, καταστράφηκε, σηκώθηκα 

Θυμάμαι ότι στη χρονική αντικατάσταση γράφουμε το ρήμα στον αριθμό, 

πρόσωπο και έγκλιση που βρίσκεται το ρήμα σε όλους τους χρόνους. 

 

♦ ΕΠΙΘΕΤΑ 

2) Να σχηματιστεί το θηλυκό και το ουδέτερο των παρακάτω επιθέτων: 

            ΑΡΣΕΝΙΚΟ                  ΘΗΛΥΚΟ               ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

           ο θαλασσής   

           ο  μεσαίος   

           ο καλός   

            ο βέβαιος   
            ο πλατύς   

            ο άδειος   

            ο εργατικός   

             ο ελαφρύς   

             ο νόστιμος   

             ο σπουδαίος   

             ο  διεθνής   
             ο δερμάτινος   

             ο φοβητσιάρης   

 

3)Nα συμπληρώσεις τις παρακάτω φράσεις με το επίθετο πολύς   σε όποιο 

γένος, αριθμό και πτώση χρειάζεται ή το επίρρημα πολύ.      

 

Έπεσε ..................  βροχή χτες το βράδυ. 

Φέτος ήρθαν  ..............  ξένοι  στο νησί. 

Το καλοκαίρι κάνει ..............  ζέστη. 

Χάρηκα ................. που σε είδα. Περάσαμε ..............   ωραία. 

Σ’ ευχαριστώ ..................... για το δώρο σου. 

Παίξαμε με …..........  όρεξη και …............  δύναμη. 



Μου έλειψαν  ….......... οι φίλοι μου. 

Στην εκδήλωση είχε συγκεντρωθεί  …............  κόσμος. 

                                Τώρα ας θυμηθούμε: 

♦  Σύνδεσμοι 

 Πώς συνδέονται οι προτάσεις μεταξύ τoυς; 

Παρατακτική σύνδεση, υποτακτική σύνδεση, ασύνδετο σχήμα 

Ποια είναι τα είδη των εξαρτημένων προτάσεων; 

Βλέπε σελ.91,92 (B. Γλώσσας) και σελ. 169-172 (Β. Γραμματικής) 

 

1)Στις παρακάτω φράσεις να βάλεις κόμμα, όπου χρειάζεται, και δίπλα να 

γράψεις τι είδους είναι η δευτερεύουσα πρόταση που υπάρχει και είναι 

γραμμένη με έντονα μαύρα γράμματα: 

Έχω την εντύπωση ότι δε λες την αλήθεια. 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι τα παιδιά τρέχουν στην αυλή. 

Με ρώτησε αν ξέρω τίποτα. 

Μιλά πολύ σιγά ώστε μόλις ακούγεται. 

Θύμωσες επειδή δεν ήρθα; 

Ήρθα να διαβάσουμε. 

 

2) Να  γράψεις πώς συνδέονται  οι παρακάτω προτάσεις: 

Ακούσαμε τον δυνατό θόρυβο και βγήκαμε να δούμε τι έγινε. 

Όλοι οι μαθητές ήθελαν να πάρουν μέρος, γιατί αγαπούσαν  τον αθλητισμό. 

Άρχισε τότε να αναρωτιέται αν θα έπρεπε να φύγει ή να συνεχίσει το ψάξιμο. 

Η αδερφή μου με φώναξε, για να τελειώσουμε την κατασκευή μας. 

Τα παιδιά στη γιορτή έπαιξαν, χόρεψαν, τραγούδησαν. 

Διάβασα την άσκηση, αλλά δεν την κατάλαβα. 

Οι μαθητές άνοιξαν τα βιβλία, έλυσαν την άσκηση, άκουσαν τη δασκάλα προσεχτικά. 

 

 

                                   


