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1. Να γράψεις τα παρακάτω ρήματα στον παρατατικό και τον αόριστο. 
 

 
 

 
 
 
 
 
2. Να μεταφέρεις τις προτάσεις στον παρατατικό και τον αόριστο. 
 

 Η Μαρία ζωγραφίζει ένα λουλούδι. 

(π) Η Μαρία ζωγράφιζε ένα λουλούδι. 

(α) Η Μαρία ζωγράφισε ένα λουλούδι. 

 

 Τα παιδιά διαβάζουν το μάθημα. 

 ………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………….. 

 

 Ο προπονητής φωνάζει στους παίχτες. 
 ………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………….. 

 

 Οι πυροσβέστες σβήνουν τη φωτιά. 
 ………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………….. 

 

 Η μητέρα ψάχνει στο συρτάρι. 
 ………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………….. 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 
α. τρέχω __________________ _________________ 

β. πιάνεις __________________ _________________ 

γ. τρώω __________________ _________________ 

δ. σκουπίζουν __________________ _________________ 

ε. κρατάμε __________________ _________________ 

στ στρώνει __________________ _________________ 

ζ. ρωτώ __________________ _________________ 
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3. Να συμπληρώσεις τα κενά βάζοντας το κατάλληλο ρήμα από το παρακάτω πλαίσιο στο σωστό 
τύπο του αορίστου. 

 

  Ο φίλος της της …………………. ένα δαχτυλίδι. 

  Ο πατέρας ………………….. τη μητέρα να συμμαζέψει 

  το σπίτι. 

 Οι αγρότες …………………….. όλα τα προϊόντα τους 
 στην αγορά. 

 Χτες εμείς ………………………….. έναν ωραίο αγώνα. 
 ……………………..στο σπίτι του, ……………………… το 
 κουδούνι, αλλά δε μου ……………………….. 

 …………………….. την αδερφή σου αυτό που σου είπα; 
             Είναι αλήθεια αυτό που ……………………… 
 

                                                                   

 

 

 

Γράφω τα παρακάτω ρήματα και στους άλλους χρόνους. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

παίζω   

μιλώ   

διαβάζω   

κολυμπώ   

βάφω   

τεντώνω   

σκάβω   

χτυπώ   

 

Με τη βοήθεια των σελίδων 83 και 84 του βιβλίου μου, κλίνω κι εγώ τα παρακάτω ρήματα. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

εγώ γράφω εγώ έγραφα εγώ έγραψα 

   

   

   

 

ρωτώ, πηγαίνω, 

χαρίζω, βοηθώ, 

μαθαίνω, 

χτυπώ, πουλώ, 

ανοίγω, 

παρακολουθώ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

γίνεται τώρα                  

(παρόν) 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

γινόταν πριν συνέχεια     

(παρελθόν) 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

έγινε πριν για μια στιγμή        

(παρελθόν) 
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ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

εγώ κατεβαίνω εγώ κατέβαινα εγώ κατέβηκα 

   

   

   

   

   

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

εγώ κολυμπώ εγώ κολυμπούσα εγώ κολύμπησα 

   

   

   

   

   

 

Να γράψεις τις παρακάτω προτάσεις στον παρατατικό και στον αόριστο. 

 [Ε] Ο γεωργός οργώνει το χωράφι του. 

[Π] _______________________________________ 

[Α] ________________________________________ 

[Ε] Ο οικοδόμος χτίζει μια αποθήκη. 

[Π] _______________________________________ 

[Α] ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

[Ε] Η γιαγιά σκουπίζει την αυλή. 

[Π] _______________________________________ 

[Α] ________________________________________ 

 

[Ε] Ο σκύλος γαβγίζει. 

[Π] _______________________________________ 

[Α] ________________________________________ 
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Εξήγησε για ποιο λόγο συνέβησαν αυτά που λένε οι παρακάτω προτάσεις, χρησιμοποιώντας 

τις λέξεις:  γιατί,  επειδή                                                                                                                                  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα, πριν από το γιατί και το επειδή, μπαίνει κόμμα. 

  Ο Χρύσανθος νυστάζει 

____________________________________________________________ 

  Η Διαμάντω κλαίει 

____________________________________________________________ 

  Η δασκάλα χαίρεται 

____________________________________________________________ 

  Πονά η κοιλιά μου 

____________________________________________________________ 

Συμπλήρωσε τα νοήματα των παρακάτω προτάσεων με μια δεύτερη πρόταση, 

χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις : καθώς, ενώ, όταν, μόλις                                                                                              

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα, πριν από το καθώς, ενώ, όταν, μόλις, μπαίνει κόμμα. 

  Η μαμά χάρηκε 

___________________________________________________________________ 

  Ο οδηγός πέρασε με κόκκινο φανάρι 

___________________________________________________________________ 

 Ο Στέλιος χοροπήδησε από τη χαρά του 

___________________________________________________________________ 

 Δε βρίσκω ησυχία 

___________________________________________________________________ 

Σχηματίζω σύνθετες λέξεις. 

  κουτάλια + πιρούνια  = ___________________________ 

  κυνηγός + σκύλος  =  _____________________________ 

 πηγαίνω + έρχομαι  =  _____________________________ 

 σιγά + τραγουδώ  = _______________________________ 

 άσπρος + μαύρος  = _______________________________ 

Γράφω από ποιες λέξεις έγιναν οι παρακάτω σύνθετες λέξεις. 

  κρεβατοκάμαρα  = ________________________ + ________________________ 

 χελιδονοφωλιά = ________________________ + __________________________ 

 δασοφύλακας  = ________________________ + ___________________________ 
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 γυμνασιόπαιδο  = ________________________ + ___________________________ 

 
     

1.Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο, βάζοντας τα ρήματα της παρένθεσης στον κατάλληλο χρόνο 

 

Χθες  ( πηγαίνω ) ……………   στο σινεμά και ( βλέπω ) …………  μια  

 

ταινία πολύ συγκινητική. ( Δακρύζω ) ……………….. και ( μένω )  

 

……………   σκεφτική πολύ ώρα. Όταν  ( φεύγω ) ……………..  από το  

 

σινεμά, ( πηγαίνω ) ……………  σπίτι και ( λέω ) …………..  την  υπόθεση  

 

του έργου στους γονείς μου. 

 

2.Να κλίνω το παρακάτω ρήμα στον Ενεστώτα , τον Παρατατικό και τον Αόριστο: 

 

 

Ενεστώτας 

       

Παρατατικός 

                                  

Αόριστος 

 

  γράφω 
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3.Σχηματίζω τον Παρατατικό και τον Αόριστο των ρημάτων: 

 

Ενεστώτας  Παρατατικός        Αόριστος 

 

οδηγώ   ……………….               ……………… 

 

χαρίζω          ……………….      …………………  

 

τραγουδώ  …………………              ……………… 

 

σταματώ  …………………     ……………….. 

 

βρέχω   …………………     ……………….. 

 

4.Συμπλήρωσε τις προτάσεις με  τα επίθετα ψηλός –η –ο , όμορφος –η –ο , αυστηρός –η 

–ο, στον κατάλληλο βαθμό: 

 

Ο  Όλυμπος είναι     ………………………          βουνό της Ελλάδας. 

 

Η  Άννα είναι         ………………….     από την Αναστασία. 

 

Ο δάσκαλός μας είναι      ………………….    από τον δικό σας. 

                                                    
 

                                     

                                                                                                                                            

 
 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά βάζοντας τα επίθετα των παρενθέσεων στον 
κατάλληλο βαθμό: 
 
 (μικρός) 
Το δωμάτιό μου είναι μικρότερο (ή πιο μικρό) από το δικό σου. 
 (ευκίνητος) 
Η αντιλόπη είναι ………………………………………….. από τον ελέφαντα. 
 (σκοτεινός) 
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Οι νύχτες του χειμώνα είναι ……………….………………………….. από τις νύχτες 
του καλοκαιριού. 
 
 (νόστιμος) 
Το σημερινό φαγητό είναι …………………………………………….. από το χθεσινό. 
 
 (ζεστός) 
Η χθεσινή μέρα ήταν ………………………………………………… από τη σημερινή. 
 
 
 

2. Να σχηματίσεις προτάσεις όπως στο παράδειγμα. 
 
 (πολυκατοικία – ψηλή – μονοκατοικία) 
Η πολυκατοικία είναι ψηλότερη (ή πιο ψηλή) από τη μονοκατοικία. 
 
 (εγγονός – νέος – παππούς) 
……………………………………………………………………………………………… 
 (αεροπλάνο – ταχύ – τρένο) 
……………………………………………………………………………………………… 
 (ωκεανός – βαθύς – λίμνη) 
……………………………………………………………………………………………… 
 (υγεία – πολύτιμη – χρήμα) 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Να αντιστοιχίσεις τις συντομογραφίες με τη σωστή σημασία τους. 
 
 
 Ο.Τ.Ε.   Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας 
 
 Ε.Μ.Υ.   Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
 Ι.Κ.Α.   Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας 
 
 Ε.Μ.Π.   Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
 
 Ο.Σ.Ε.   Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
 
 Δ.Ε.Θ.   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
 
 
 
4. Να ξαναγράψεις τις προτάσεις παραλείποντας το ρήμα, ώστε να γίνουν 

ελλειπτικές. 
 

  Είναι καιρός για δουλειά. Καιρός για δουλειά. 
  Να έχετε καλό καλοκαίρι. __________________________________ 
  Κάντε ησυχία.  __________________________________ 
  Σου εύχομαι χρόνια πολλά. __________________________________ 
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  Ακούγεται απίστευτο. __________________________________ 
  Να έχετε περαστικά. __________________________________ 

                                        

 
Ο ι  β α θ μ ο ί  τ ο υ  ε π ι θ έ τ ο υ  

 Τα επίθετα εμφανίζονται σε τρεις μορφές. Οι μορφές αυτές λέγονται βαθμοί του 

επιθέτου. 

  Θετικός βαθμός            [ Ο Αντώνης είναι έξυπνος.] 

  Συγκριτικός βαθμός    [ Ο Στέφανος είναι εξυπνότερος  ή  πιο έξυπνος.] 

  Υπερθετικός βαθμός   [ Η Ευθαλία είναι εξυπνότατη  ή  πολύ έξυπνη.] 

Και τα τρία παιδιά έχουν την ιδιότητα της εξυπνάδας, δηλαδή είναι έξυπνα. Δεν 

έχουν όμως όλα την ίδια εξυπνάδα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τους 

βαθμούς του επιθέτου: 

❀   Το θετικό, για να δείξουμε ότι ένα ουσιαστικό ( ο Αντώνης ) έχει μια 

ιδιότητα, ένα γνώρισμα. (εξυπνάδα - έξυπνος) 

❀   Το συγκριτικό, για να δείξουμε ότι ένα άλλο ουσιαστικό ( ο Στέφανος ) έχει 

την ίδια ιδιότητα ή το ίδιο γνώρισμα σε μεγαλύτερο βαθμό. (εξυπνότερος ή 

πιο έξυπνος) 

❀   Τον υπερθετικό, για να δείξουμε ότι ένα άλλο ουσιαστικό  ( η Ευθαλία) έχει 

την ίδια ιδιότητα ή το ίδιο γνώρισμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. (εξυπνότατη ή 

πολύ έξυπνη) 

 

Στον παρακάτω πίνακα συμπληρώνω τους βαθμούς των επιθέτων που λείπουν. 

 

Θετικός 

βαθμός 

Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός 

βαρύς   

 δροσερότερος ή πιο δροσερός  

  ψηλότατος ή πολύ ψηλός 

φοβερός   

 ωραιότερος ή πιο ωραίος  

  πλουσιότατος ή πολύ πλούσιος 
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Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με το επίθετο της παρένθεσης, βάζοντάς 

το στον κατάλληλο βαθμό. 

 

   Ο σεισμός της Κορίνθου ήταν ...................................................... (ισχυρός) από 

το σεισμό της Καλαμάτας και προξένησε .............................................. (μεγάλος) 

καταστροφές. 

   Το παστίτσιο είναι ..................................................... (νόστιμος) από το 

μουσακά, οι δε τηγανητές πατάτες είναι ........................................................ . 

(νόστιμος) 

   Τα παιδιά της Στ΄ τάξης είναι ............................................. (γρήγορος) και 

............................ ................... (δυνατός) από τα παιδιά της Γ΄ τάξης.  

  Η Δανάη είναι ........................................ (ζωηρός) από τη Γιούλη, η δε Στέλλα  

είναι ..............................................................  .(ζωηρός) 

 

 

 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Πολιτείες ντυμένες στα λευκά 

 

1. Κυκλώνω και γράφω σωστά τις λέξεις που είναι λάθος γραμμένες: 
σκουπίζω-σκούπησα, ντύνω-έντεισα, δανίζω-δάνεισα, φτίνω-έφτυσα,  

 δακρύζω-δάκρισα, λίνω-έλυσα, γέρνω-έγιρα, φεύγω-έφειγα, δαγκώνω-δάγκοσα 

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

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

3.  Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στον παρατατικό και τον αόριστο. 

α. Ο Γιώργος παίζει χιονοπόλεμο. 

(Π)________________________________________ 

(Α)________________________________________ 

β. Η μαμά ποτίζει τα λουλούδια. 

(Π)________________________________________ 

(Α)________________________________________       

ΚΑΙ  ΚΑΤΙ  ΑΚΟΜΗ:  Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός 

λέγονται παραθετικά του επιθέτου. 
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γ. Το παιδί λύνει το πρόβλημα. 

5.  Να κλίνεις το ρήμα παίζω. 

 

 6.  Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο σύνδεσμο(μόλις 

ή όταν). 

  

  _________ ήρθες, ήταν πια αργά. 

       _________ που πρόλαβα το τηλέφωνο. 

       _________ έπαιζα ποδόσφαιρο χτύπησα το πόδι μου. 

       _________ χτύπησε το κουδούνι οι μαθητές τέλειωσαν την αντιγραφή. 

 

7.  Να σχηματίσεις προτάσεις όπως στο παράδειγμα. 

 

 (Μαρία – ψηλή – Μάρθα) 

Η Μαρία είναι ψηλότερη (ή πιο ψηλή) από τη Μάρθα. 

 (καλοκαίρι – ζεστό – άνοιξη) 

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

 (αυτοκίνητο – ταχύ – ποδήλατο) 

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

     
(Π)________________________________________ 
     
(Α)________________________________________       
 

  

    

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 
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(αλεπού – πονηρή – κότα) 

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

 (λαγός – γρήγορος – χελώνα) 

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

 8.  Να συμπληρώσεις ολόκληρη την ονομασία των παρακάτω αρκτικόλεξων.  

 
 Κ. Ε. Π  __________________________________________________ 

 Ι .Κ Α.  __________________________________________________ 

 
 Ε.Κ.Α.Β.  __________________________________________________  

 

Ασκήσεις: 

 

1. Ξαναγράφω τις προτάσεις αλλάζοντας τα υπογραμμισμένα ρήματα από 
τον Ενεστώτα στον Αόριστο: 

 

 Ο άνεμος φυσά πολύ δυνατά και ξεριζώνει τα δέντρα. 
_________________________________________________________________ 

  Ο καιρός συνεχίζει να είναι καλός και έτσι τα πλοία αρχίζουν να ταξιδεύουν. 

  _________________________________________________________________ 

  Τα δέντρα ανθίζουν και φέρνουν νωρίς την άνοιξη. 

  _________________________________________________________________ 

  Τα ζώα ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη και φτιάχνουν τις φωλιές τους. 

  _________________________________________________________________ 

  Η Άννα περνάει από το σπίτι της Καίτης και πηγαίνουν μαζί στο σχολείο. 

 __________________________________________________________ 

 

 

http://www.ika.gr/images/new_logo_ika.jpg
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2. Να γράψεις τα παρακάτω ρήματα στον παρατατικό και τον αόριστο. 

 

 

 

 

 

 

3. Να κλίνεις το ρήμα τρέχω 

 

  

4. Να συνδέσεις τις προτάσεις με τον κατάλληλο σύνδεσμο. 

 

   Το μωρό έκλαιγε. Πεινούσε. 

  _____________________________________________ 

  Μπαίνω στο σπίτι. Κλειδώνω την πόρτα.   

  _____________________________________________ 

  Ο Σάκης θύμωσε. Του μίλησα άσχημα/. 

  _____________________________________________ 

  Βράδιασε. Πήγε για ύπνο. 

  _____________________________________________ 

  Συνάντησα την Άννα. Πήγαινα για ψώνια. 

  _____________________________________________ 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 
α. στρώνω __________________ _________________ 
β. φωτίζουμε __________________ _________________ 
γ. ψήνεις __________________ _________________ 
δ. βλέπουν __________________ _________________ 
ε. στέλνουμε __________________ _________________ 

στ πίνουν __________________ _________________ 
ζ. ρωτώ __________________ _________________ 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 
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5. Να σχηματίσεις προτάσεις όπως στο παράδειγμα. 

 (πολυκατοικία – ψηλή – μονοκατοικία) 

Η πολυκατοικία είναι ψηλότερη (ή πιο ψηλή) από τη μονοκατοικία. 

 

 (εγγονός – νέος – παππούς) 

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

 

 (αεροπλάνο – ταχύ – τρένο) 

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

 

 (ωκεανός – βαθύς – λίμνη) 

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

 

 (υγεία – πολύτιμη – χρήμα) 

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

 

6. Να συμπληρώσεις ολόκληρη  την ονομασία των παρακάτω αρκτικόλεξων  

 
 Ε.Μ.Υ.  __________________________________________________ 

 

 ΕΛ.ΤΑ.  _________________________________________________ 

 

 Δ. Ε. Η.  __________________________________________________ 
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Πηγή πληροφόρησης: e-selides.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

 

http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=213
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Οδύσσεια 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
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Tετάρτη τάξη 

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις 

http://www.authorstream.com/iliasili/ 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 

http://www.slideshare.net/iliasili 

 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
http://iliadisilias.blogspot.gr/
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