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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ 11η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

Γελάσαμε με την ψυχή μας 
 

ΜΑΘΗΜΑ : «Ο Μπελάς και ο Ρουμποτύρης» 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ 

Τα Επίθετα είναι λέξεις που συνοδεύουν τα επίθετα και δίνουν σε αυτά κάποια 

χαρακτηριστικά και κάποιες ιδιότητες. 

Π.χ:  Το κίτρινο  αυτοκίνητο 

 Η κυκλική  πλατεία 

 Ο πέτρινος  τοίχος.  

 

 Έτσι για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι τα παραπάνω επίθετα φανερώνουν: 

  Το κίτρινο           μας δείχνει το χρώμα του ουσιαστικού 

  Η κυκλική           μας δείχνει το σχήμα του ουσιαστικού 

  Ο πέτρινος     μας δείχνει το υλικό  του ουσιαστικού 

 

Τα Επίθετα, όπως και τα ουσιαστικά έχουν και αυτά τρία γένη – Αρσενικά , 

Θηλυκά και Ουδέτερα – . Ανάλογα σε τι γένος βρίσκεται το ουσιαστικό σ’ αυτό 

μπαίνει και το επίθετο που το προσδιορίζει.  

  

Για παράδειγμα:  

  Αρσενικό     Θηλυκό     Ουδέτερο 

        Ο κίτρινος    Η κίτρινη   Το κίτρινο 

        Ο κυκλικός   Η κυκλική   Το κυκλικό 

        Ο πέτρινος    Η πέτρινη   Το πέτρινο 

Προσοχή!!! 



 
 

Τα Επίθετα έχουν ΠΑΝΤΑ  το ίδιο γένος , πρόσωπο και αριθμό με το 

ουσιαστικό που κάθε φορά που προσδιορίζουν και συνοδεύουν. Γι’ αυτό 

κλίνονται με τον ίδιο τρόπο που κλίνεται και το ουσιαστικό τους. 

Έτσι έχουμε:   ο μικρός σκύλος  

     η μικρή αυλή 

     το μικρό δέντρο 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. Ο μικρός σκύλος Η μικρή αυλή Το μικρό δέντρο 

Γεν. Του μικρού σκύλου Της μικρής αυλής Του μικρού δέντρου 

Αιτ. Τον μικρό σκύλο Την μικρή αυλή Το μικρό δέντρο  

Κλητ. - μικρέ σκύλε - μικρή αυλή - μικρό δέντρο 

 

 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. Οι μικροί σκύλοι Οι μικρές αυλές Τα μικρά δέντρα 

Γεν. Των μικρών σκύλων Των μικρών αυλών Των μικρών δέντρων 

Αιτ. Τους μικρούς σκύλους Τις μικρές αυλές Τα μικρά δέντρα 

Κλητ. - μικροί σκύλοι - μικρές αυλές - μικρά δέντρα 

 

Προσοχή!!! 

Τα Επίθετα που τελειώνουν σε – ινός – ινή – ινό  και – ινος –ινη –ινο 

γράφονται με (– ι – γιώτα), εκτός από τα επίθετα φωτεινός,  σκοτεινός,  

ορεινός,  υγιεινός,  φθηνός,  ανεύθυνος,  υπεύθυνος,  επικίνδυνος  και   

ταπεινός, που δεν γράφονται με  – ι –,  επειδή είναι εξαίρεση. 

 



 
 

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα επίθετα που 

παράγονται από τις λέξεις, που βρίσκονται στις παρενθέσεις, αφού πρώτα 

τα βάλεις στο σωστό τύπο. 

 

 Τα καθίσματα  του αυτοκινήτου είναι πολύ.............................................( 

βρομιά), επειδή ο μπαμπάς έβαλε μέσα χώμα. 

 Το βιβλίο αυτό που διαβάζεις αναφέρεται σ’ ένα 

............................................ (κοινωνία) πρόβλημα που υπάρχει στην εποχή μας. 

 Η Σοφία εργάζεται σε .............................................(δικηγόρος) γραφείο 

και τα πάει πολύ καλά. 

 Τα ............................................(εργοστάσιο) απόβλητα είναι αυτά που 

οφείλονται κατά ένα 80% για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. 

 Στην εποχή μας είναι ανάγκη κάθε πόλη και χωριό να διαθέτει 

........................................ (βιολογία) καθαρισμό των αποβλήτων. 

 Το ατύχημα του Γιάννη στη δουλειά, οφείλεται καθαρά σε 

........................................ (μηχανή) πρόβλημα. 

 Η Δαδιά είναι ένα από τα μέρη της Ελλάδας που έχει χαρακτηριστεί, ως 

............................. (Έθνος) δρυμός. 

 Ο ............................... (Ιστορία) ερευνητής προσπαθεί μέσα από τα 

στοιχεία να οδηγηθεί στα πραγματικά γεγονότα.  

 

Άσκηση 2 

Να φτιάξεις φράσεις μετατρέποντας το δεύτερο ουσιαστικό σε παράγωγο 

επίθετο , όπως στο παράδειγμα. 

 

Γραφείο από ξύλο     ξύλινο γραφείο 

  
 Ποτήρι από γυαλί     .......................................................... 

 Φούρνος από πέτρα    .......................................................... 

 Κατσαρόλα από ατσάλι    .......................................................... 

 Πόρτα από πέτρα    .......................................................... 



 
 

 Δοχείο από πυλό    .......................................................... 

 Περικεφαλαία από χαλκό   .......................................................... 

 

Άσκηση 3 

Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά των προτάσεων με τα αντίθετα από 

τα επίθετα που βρίσκονται στις παρενθέσεις, όπως στο παράδειγμα. 

 

 Είναι    μεγάλη    (μικρή) ευκαιρία αυτή η αγορά, τώρα που είναι νωρίς. 

 Η .......................................(μαλακή) οδοντόβουρτσα κάνει κακό τα 

δόντια. 

 Το .................................... (φθηνό) ρούχο δεν είναι πάντα και καλό. 

 Τώρα τελευταία οι σεισμοί που γίνονται στην Ελλάδα είναι αρκετά 

............................... (σπάνιοι). 

 Αυτό είναι ένα ................. (λίγο)  .............................. (εύκολο) πρόβλημα 

για τα παιδιά του δημοτικού. 

 Τα γράμματα αυτά είναι πολύ ............................................... (ίδια) από 

αυτά που κάνεις εδώ στο σχολείο. 

 Οι ....................................... (σημερινές) ειδήσεις είπαν πολλά και 

................................. (ασήμαντα) γεγονότα.  

 

ΜΑΘΗΜΑ : «Ο Αργύρης και το πρόβλημα» 

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ –ΜΑ  ΚΑΙ  -ΜΜΑ 

 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που λήγουν σε    –μα  (π.χ: το πρόβλημα) δεν έχουν 

τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλε τους τις πτώσεις και γι’ αυτό ονομάζονται 

ανισοσύλλαβα. Δηλαδή εκτός από την ονομαστική, αιτιατική και κλιτική του 

ενικού, σ όλες τις υπόλοιπες πτώσεις έχουν μια παραπάνω συλλαβή. 

 

Π.χ.  το πρόβλημα     του προβλήματος 



 
 

 τα προβλήματα    των προβλημάτων 

 

            Ενικός Αριθμός         Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομ. Το   πρόβλημα Τα  προβλήματα 

Γεν. Του  προβλήματος Των  προβλημάτων 

Αιτ. Το  πρόβλημα Τα  προβλήματα 

Κλιτ. -  πρόβλημα -  προβλήματα 

 

Τα ουδέτερα που λήγουν σε  –μα  προέρχονται και από ρήματα των οποίων το 

θέμα τους είναι τα: π, β, φ, πτ και γράφονται κατά την μετατροπή τους σε 

ουσιαστικό ΠΑΝΤΑ  με δύο  –μμ–  

 

Π.χ.   γράφω                   το γράμμα  

  βλέπω                 το βλέμμα 

  τρίβω                 το τρίμμα 

  απορρίπτω                 τα απορρίμματα   

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις βάζοντας το 

κατάλληλο ουσιαστικό από το συννεφάκι στο σωστό τύπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 Νομίζω ότι αυτή τη μεριά του τοίχου θα πρέπει να τη βάψουμε με πολλά 

και διαφορετικά ....................................... για να είναι ξεχωριστός. 

 Όταν έρθει η ώρα του ............................................... όλοι κάθονται στις 

θέσεις τους και κάνουν ησυχία. 

 Παρακαλώ θα ήθελα να γράψετε με καθαρά γράμματα τα 

........................................ σας πάνω στο γραπτό σας. 

όνομα,      χρώμα,     πρόβλημα,     διαγώνισμα,   

χρήμα,    δέμα,      πράγμα,     όργωμα,     ψέμα,  

βλέμμα,       μάθημα 



 
 

 Άκουσα ότι ο Κώστας χρωστάει πολλά ........................................... στην 

τράπεζα, και στους φίλους του. 

 Παιδιά εκεί που θα πάμε δε θέλω να δημιουργήσετε πολλά 

.............................................. γιατί θα μας διώξουν, εντάξει; 

 Δε μου αρέσουν οι Δικηγόροι, γιατί μαθαίνουν να λένε πολλά 

........................................... για να κερδίσουν μια δίκη.  

 Τα ................................................ που μπήκαν φέτος στην Ε΄ τάξη, ήταν 

πολύ λιγότερα από πέρυσι.  

 Να μαζέψεις τα ............................................. σου και να μην ξαναέρθεις 

στο σπίτι μου άλλη φορά, μ’ ακούς; 

 Τα ....................................... τα παίρνουμε από το ταχυδρομείο όταν μας 

ειδοποιήσει ο ταχυδρόμος . 

 Στα χωριά υπάρχουν μικρές μηχανές του ........................................... για 

να μπορούν να σκάβουν τους κήπους των σπιτιών τους. 

 Η όψη του ................................................... σου είναι πολύ περίεργη και 

ακόμη πιο άγρια από ότι είναι συνήθως. 

 

Άσκηση 2 

Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με τα ουσιαστικά σε –μα και –μμα 

που παράγονται από τα ρήματα που βρίσκονται στις παρενθέσεις. 

 

 

 Χθες στο σχολείο μάθαμε από τον κύριό μας για τα 

................................................... (κατορθώνω) του Ηρακλή. 

 Ευτυχώς που υπάρχουν ........................................ (ιδρύω) που βοηθούν 

δίνοντας τροφή και στέγη στους άπορους. 

 Έλα σήμερα, και σου έχω πολλά ......................................  (ράβω) για τη 

γούνα σου, μετά από αυτά που έμαθα. 

 Δε μου λες να βάλουμε το ........................................ (καλύπτω) στο 

αυτοκίνητο για καλό και για κακό. 



 
 

 Με τις μεγάλες απεργίες των ανθρώπων στην καθαριότητα τα 

............................................. (απορρίπτω)  διπλασιάστηκαν.  

 Πως τα καταφέρνεις και κοιμάσαι κάθε μέρα τα 

................................................. (ξημερώνω) δεν μπορώ να το καταλάβω. 

 Τα καινούργια .......................................... (στρώνω) είναι ανατομικά και 

οικολογικά. 

 Για άλλη μια φορά η Ρούλα έβαλε τα 

................................................(κλαίω), αν και υποσχέθηκε ότι δεν θα το 

ξανακάνει. 

 Όλοι είμαστε άνθρωποι και  κάνουμε ..................................... (σφάλλω), 

όμως πρέπει να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε.  

 Ο Ξέρξη είδε την λαμπρή του ήττα από το ....................................... 

(υψώνω) του όρους Αιγάλεω. 

 Σήμερα τα ...................................... (χαράζω) είπαν οι ειδήσεις, ότι θα 

περάσει κοντά στη ένα κομήτης. 

 Η Παναγία της Τήνου είναι η μοναδική, που έχει στην εκκλησία της 

τόσα πολλά ......................................... (τάζω), ως δώρα από τους πιστούς 

για τα θαύματά της. 

 Όταν τρώτε να παίρνετε πιάτο για να μην ρίχνεται κάτω 

....................................... (τρίβω) και μαζεύονται μυρμήγκια.  

 

 

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 

 

Τα ρήματα που αναφέρονται σε ένα γεγονός που έγινε για μια στιγμή στο 

παρελθόν, χρησιμοποιούμε τον Αόριστο είτε στην ενεργητική, είτε στην 

παθητική φωνή. 



 
 

Όταν ο αόριστος ενεργητικής φωνής λήγει σε –σα, ο αόριστος της παθητικής 

τελειώνει σε  –θηκα και  –στήκα  

Π.χ.   λύνω        έλυσα – λύθηκα  

  ποτίζω               πότισα – ποτίστηκα  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! 

Οι καταλήξεις στην οριστική του αορίστου γράφονται ΠΑΝΤΑ με ήτα (η)  

Π.χ.   λύθηκα,  λύθηκε,  λύθηκαν 

 δέθηκες, δεθήκαμε, δεθήκατε 

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τον σωστό 

τύπο του αορίστου. 

 Τα νερά χθες .................................. (παγώνω) λόγω της χαμηλής 

θερμοκρασίας. 

 Το λιοντάρι ................................ (ρίχνομαι) απότομα πάνω στο ελάφι. 

 Πολλά δέντρα ................................................ (ξεριζώνομαι) από τους 

ισχυρούς ανέμους και τις καταιγίδες. 

 Ο τροχονόμος .................................. (σφυρίζω) στον οδηγό να 

σταματήσει το αμάξι του. 

 Ο Γιάννης όταν κάθισε να διαβάσει κατάφερε και ............................... 

(λύνω) το πρόβλημα. 

 Ο μπαμπάς  μας ..................................... (υπόσχομαι) ότι θα πάμε το 

Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. 

 Ο παππούς ............................... (δένω) το άλογο στο στάβλο και πήγε να 

φάει. 

 Ο Νίκος πήγε με τη μαμά του και ...................................... (γράφομαι) 

στο φροντιστήριο για να μάθει αγγλικά. 

 Η γιαγιά .............................. (κρύβω) το βάζο με το γλυκό για να μην το 

βρούμε και το φάμε κρυφά. 



 
 

 Ο πίνακας αυτός ................................................ (ζωγραφίζομαι) από τον 

El Greko,  τον Έλληνα ζωγράφο. 

Άσκηση 2 

Να βάλεις τα παρακάτω ρήματα στον ενεργητικό και στον παθητικό 

αόριστο προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό. 

 

    ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

Εγώ ματώνω                  μάτωσα                  ματώθηκα 

Εσύ λύνεις   

Αυτός κρύβει   

Εμείς καλύπτουμε   

Αυτοί γράφουν   

Αυτός κλείνει   

Εσύ κυκλώνεις   

Αυτός ξημερώνει   

Εγώ πληγώνω   

Αυτός πιέζει    

Αυτοί βρίσκουν   

Εσύ χτίζεις    

Εγώ ποτίζω   

Αυτός τιμωρεί   

Εσύ στερείς   

Αυτοί συζητούν   

Εμείς αγαπάμε   

Εσείς κλέβετε   

Εσύ  κυνηγάς   

Αυτός  ρίχνει   

Εγώ βάφω   

Εμείς καρφώνουμε   

Αυτοί κρατούν   



 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ : «Φρουτοπία» 

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ 

 

 

Οι λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα, όπως χαρά, πόνο, πόνο, λύπη, φόβο, 

έκπληξη, θαυμασμό κ.λ.π., ονομάζονται επιφωνήματα κα είναι πάντα 

ΑΚΛΙΤΑ. 

 

αβεβαιότητα, αμηχανία Χμ! 

άρνηση Α μπα! 

απορία Α!, ο!, μπα! 

ευχή Μακάρι!, είθε!, άμποτε! 

έπαινο Εύγε!, μπράβο! 

θαυμασμό Α!, ι!, ω!, ποπό!, μπα! 

κάλεσμα Ε!, ω! 

κοροϊδία Ου!, ε!, χα, χα! 

παρακίνηση Άιντε!, άντε!, αμέ!, μαρς!, αλτ!, στοπ!, σουτ! 

πόνο, λύπη Αχ!, άου!, οχ!, ω!, αλίμονο!, αλί!, όχου! 

στεναχώρια, απελπισία, αηδία Ουφ!, ε!, ου!, πα πα πα!, πουφ! 

χαρά Χα, χα, χα! 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! 

Μετά τα επιφωνήματα βάζουμε συνήθως θαυμαστικό (!), μερικές φορές 

ερωτηματικό (;) ή αποσιωπητικά (...).  

 

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με τα κατάλληλα 

επιφωνήματα, αφού συμβουλευτείς τις λέξεις στις παρενθέσεις. 

 

 ................ Με έπιασε ένας πόνος στο πόδι.    (πόνος) 

 ................ να πας να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό!   (παρακίνηση) 

 ................ για να πάρουμε απόφαση θα πρέπει να το σκεφτούμε.(αβεβαιότητα) 

 ................ Τα πήγατε πολύ καλά στο τεστ της Γλώσσας.  (έπαινος) 



 
 

 ................ Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε, Κώστα μου! (λύπη) 

 ................ Τι ωραίο σπίτι είναι αυτό που φτιάξατε!   (θαυμασμός) 

 ................ να έχετε καλό ταξίδι σήμερα!    (ευχή) 

 ................ δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό.    (αμηχανία) 

 ................ δεν αντέχω πια την γκρίνια σου.    (απελπισία) 

 ............... να μην μπορείς να βάλεις ένα γκολ.   (κοροϊδία) 

 ............... τι είναι αυτό που μυρίζει στο σπίτι;   (αηδία) 

 

Άσκηση 2 

Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με το πιο σωστό επιφώνημα από 

κυκλάκι και να πεις τι σημαίνει.  

 

 

 

 

 

 

 

 ................. Η πίτσα σου είναι υπέροχη και τραγανή 

............................................... 

 ................. θα έρθει και η αδερφή σου μαζί σου; 

.............................................. 

 .................    Τι μυρίζει τόσο πολύ άσχημα;  

.............................................. 

 ................. Που πας δε βλέπει ότι πάω να παρκάρω! 

.............................................. 

 ................. Μην κάνεις ούτε ένα βήμα πιο πέρα 

............................................... 

 ................. Δεν πρόκειται να κερδίσει η Άρσεναλ! 

.............................................. 

Ε!, Α!, Αλίμονο! Α μπα!, Χα, χα, χα! Πουφ! 

Στοπ!  Χμ!  Μπα!  Ου!  Πα πα 

πα! Σουτ!  Μακάρι! 



 
 

 ................. Ξεκαρδίστηκα στα γέλια με το Λαζόπουλο! 

.............................................. 

 ................. δεν ξέρω τι να παραγγείλω, κρέας ή ψάρι. 

.............................................. 

 .................  δε νομίζω να πάρω δάνειο.  

.............................................. 

 .................  δεν είναι ομάδα αυτή είναι για κλάματα 

.............................................. 

 ................. τι λόγια είναι αυτά που λες!  

.............................................. 

 ................. μη μιλάς άλλο δεν θέλω να ακούσω τίποτα 

.............................................. 

 ................. να μπορούσα να αγοράσω ένα ελικόπτερο! 

.............................................. 

  

ΜΑΘΗΜΑ : «Τρύπωνας ο φαφαγάλος» 

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ –ΟΣ 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε – ος αποτελούνται από αυτά που τονίζονται στη 

παραλήγουσα και σε αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα. 

Π.χ.  το λάθος             τονίζεται στην παραλήγουσα 

 το στέλεχος            τονίζεται στην προπαραλήγουσα 

 

            Ενικός Αριθμός         Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομ. Το   λάθος  Τα  λάθη 

Γεν. Του  λάθους Των  λαθών 

Αιτ. Το  λάθος Τα  λάθη 

Κλιτ. -   λάθος -     λάθη 



 
 

 

Όλα τα ουδέτερα ουσιαστικά που λήγουν σε – ος  και αυτά που τονίζονται στην 

παραλήγουσα και αυτά που τονίζονται στη λήγουσα κατεβάζουν στη γενική 

του πληθυντικού τον τόνο στη λήγουσα.  

Π.χ.  τα λάθη             των λαθών  

 τα στελέχη             των στελεχών  

 

 

 

Όλα τα ουδέτερα που τονίζονται στην προπαραλήγουσα στην γενική του 

ενικού και στην ονομαστική, αιτιατική και κλιτική του πληθυντικού, 

τονίζονται στην παραλήγουσα. 

 

Π.χ.  το στέλεχος    του στελέχους 

 τα στελέχη     τα στελέχη   - στελέχη  

 

 Τα ουδέτερα ουσιαστικά το άνθος , το χείλος και το όρος, σχηματίζουν 

την γενική τους στον πληθυντικό ως εξής: 

Π.χ.   των ανθέων,  των  χειλέων,  των ορέων 

 

 Τα αφηρημένα ουδέτερα ουσιαστικά σε – ος , όπως  το κόστος, το 

κύρος και το θάρρος δεν έχουν πληθυντικό αριθμό. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το ουδέτερο που 

είναι στη παρένθεση, βάζοντάς το στη σωστή πτώση. 

 

 Το ουσιαστικό αυτό είναι .............................. (γένος) ουδετέρου. 

 Θα γίνει διαμόρφωση του ............................ (άλσος) στο Ρέντη 

ανακοίνωσε η Νομαρχία Πειραιά. 

 Οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα ............................ 

(βρέφος), γιατί είναι ακόμα ευαίσθητα. 

 Οι δυο ομάδες θα διασταυρώσουν τα «......................» (ξίφος) τους στο 

γήπεδο, αυτή την Κυριακή. 

 Οι πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου μετά τα 18 ......................... (έτος). 

 Η γονιμότητα των ............................ (έδαφος) στηρίζεται από τη πορεία 

του καιρού. 

 Την Μεγάλη Βδομάδα μαθαίνουμε για τα ............................. (πάθος) του 

Χριστού. 

 Οι εταιρείες λειτουργούν καλά όταν έχουν ικανά και εργατικά 

.................................... (στέλεχος). 

 Η ανακάλυψη των ........................... (λάθος) από τον μαθητή, βοηθάει 

στη εξάλειψη και στη μελλοντική τους αναγνώριση. 

 Τα .......................... (μίσος)  και οι επιδιώξεις των κυβερνήσεων οδηγούν 

στις διαμάχες των .......................... (έθνος). 

 Είναι πολλά τα ........................... (κράτος) που συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τα ............................. (ίχνος) των δραστών με την τεχνολογία σήμερα, 

ανακαλύπτονται πολύ γρήγορα.   

 Πέρυσι κάηκαν πολλά ............................. (δάσος) σε πολλές περιοχές της 

Ελλάδας και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. 



 
 

 Ο Ατλαντικός Ωκεανός είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα του 

.............................. (βάθος) των θαλασσών της Γης. 

 Τα πολλά ........................ (λίπος) είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία των 

ανθρώπων. 

 

 Άσκηση 2 

Να επιλέξεις το κατάλληλο ουδέτερο ουσιαστικό και να φτιάξεις φράσεις 

βάζοντας το στη γενική ενικού και πληθυντικού, όπως στο παράδειγμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η εξόφληση   του χρέους    των χρεών 

Η μέτρηση                ………...............................              ............................................ 

Τα σύνορα  .................................. ……                         ............................................. 

Η ομορφιά  .........................................  ........................................... 

Η φασαρία  .........................................  ........................................... 

Η αναγνώριση   .........................................  ........................................... 

 Η μυρωδιά  .........................................  ........................................... 

 Η αποστολή  .........................................  ........................................... 

Η ανάβαση  .........................................  ........................................... 

Η αύξηση  ........................................  ........................................... 

Η απογείωση              ….................................                     ......................................... 

 

 

 

 

 

το τέλος, το βάθος, το μήκος, το λάθος,  το 

έλος,  το κράτος, το όρος, το άνθος, το χρέος,

 το αεροσκάφος, το βρέφος, 



 
 

Άσκηση 3 

 

Να γράψεις δίπλα στα παρακάτω ρήματα το ουδέτερο ουσιαστικό που 

παράγεται στην ονομαστική Ενικού και Πληθυντικού , όπως στο παράδειγμα. 

 

 
  Λιπαίνω:   το   λίπος      τα λίπη  

  Φαρδαίνω:  .......................................... ............................................. 

  Υψώνω:  .......................................... ............................................. 

  Βαραίνω:  .......................................... ............................................. 

  Χρεώνω:  .......................................... ............................................. 

  Βαθαίνω:  .......................................... ............................................. 

  Πληθαίνω:  .......................................... ............................................. 

  Ανθίζω:               ..........................................        .......................................... 

  Τελειώνω:  .......................................... ............................................. 

  Παχαίνω:   .......................................... ............................................. 

  Κερδίζω:  .......................................... ............................................. 

  Στελεχώνω:  .......................................... ............................................. 

  Μισώ:             .......................................... ….….................................. 

  Παθιάζω:  .......................................... ............................................. 

  Πλαταίνω:  .......................................... ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ  

 

Τα ανώμαλα ρήματα είναι μερικά ρήματα που δε σχηματίζουν τον Αόριστό 

τους, όπως τα άλλα ρήματα. Αυτά παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, 

ανωμαλίες για την ακρίβεια. Έτσι η γραμματική μας τα ονόμασε ανώμαλα. 

 

Π.χ.  Τον βλέπω να έρχεται γρήγορα   Βλέπω = Ενεστώτας 

 Τον είδα να έρχεται γρήγορα   Είδα=«Ανώμαλος» 

Αόριστος 

 

 Τα ανώμαλα ρήματα που έχουν ιδιαίτερο τρόπο κλίσης στο Αόριστο 

είναι τα εξής:  

 

                   ΟΡΙΣΤΙΚΗ   ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΉ  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

    Ενεστώτας      Αόριστος       Αόριστος         Αόριστος 

Ανεβαίνω Ανέβηκα (να) ανεβώ ανέβα   –  ανεβείτε  

Κατεβαίνω Κατέβηκα (να) κατεβώ κατέβα – κατεβείτε 

Μπαίνω Μπήκα (να) μπω μπες   –  μπείτε  

Βγαίνω Βγήκα (να) βγω βγες  –  βγείτε 

Βλέπω Είδα (να) δω δες   –  δείτε 

Λέω Είπα (να) πω πες   –  πείτε 

Βρίσκω Βρήκα (να) βρω βρες  –  βρείτε 

Έρχομαι Ήρθα (να) έρθω έλα  –  ελάτε 

Πίνω Ήπια (να) πιω πιες  – πιείτε 

Πηγαίνω Πήγα (να) πάω    –           – 

Παίρνω Πήρα (να) πάρω πάρε  –  πάρετε ή πάρτε* 

τρώω έφαγα (να) φάω φάε  –  φάτε 

 



 
 

Άσκηση 1 

 

Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων χρησιμοποιώντας το 

ρήμα τη παρένθεσης και βάζοντάς το στο σωστό τύπο του Αορίστου. 

 
 

  Αυτό που σου ............................ (λέω), το κατάλαβες ή όχι; 

  Σου άρεσε η ταινία που ........................... (βλέπω) χθες ; 

  Την Πέμπτη .............................. (ανεβαίνω)  και ................................(κατεβαίνω) 500 

σκαλιά και δεν κουράστηκα καθόλου! 

  Μόλις ............................ (μπαίνω) στο σπίτι μου μύρισε το ωραίο φαγητό της μαμάς 

μου. 

  Εγώ .......................... (έρχομαι) για να σε ....................... (βλέπω) και εσύ κάνεις πως 

δε με ξέρεις. 

  Με το που έσκασαν τα πυροτεχνήματα .............................. (βγαίνω) στη σκηνή ο 

Λαζόπουλος. 

  Χθες .............................. (πηγαίνω) με τους φίλους μου και .......................... (πίνω) 

καφέ στο Κυβερνείο. 

  Ο Γιάννης .......................... (παίρνω) άδεια από τον Διοικητή του, για να ................... 

(βλέπω) τους γονείς του. 

  Ο Σωκράτης ..................... (λέω) στους μαθητές του να έχουν «γνώθι σε αυτόν». 

  Ο Ιούλιος Καίσαρας ήταν γνωστός στους πολέμους του για την φράση: ¨................. 

(έρχομαι) .................. (βλέπω) και έφυγα¨ σε απλή μετάφραση. 

  Την Τετάρτη εγώ και οι φίλοι μου .......................... (πηγαίνω) και ............................ 

(τρώω) έξω, για αν θυμηθούμε τα παλιά. 

 

 

Πηγή πληροφόρησης:   Θοδωρής Βούγας 

 

 

 

 



 
 

 

1.Διαβάζω το κείμενο: 

Ο Τουρτούρι πήρε το μεγάλο δρόμο και δεν άργησε να φτάσει στην Πολιτεία των 

Νυσταγμένων Ανθρώπων. Εκεί, στην κεντρική πλατεία, είδε κόσμο μαζεμένο γύρω 

από μία ξύλινη εξέδρα. 

- Τι συμβαίνει; ρώτησε. Τι γίνεται εδώ; 

- Δε βλέπεις; τον πληροφόρησε ένας νυσταγμένος τύπος με ριγέ πιζάμες. 

Διαγωνισμός χασμουρητού. Εκλέγουμε δήμαρχο. 

- Δηλαδή, πώς τον εκλέγετε; 

- Να, οι υποψήφιοι χασμουριούνται και όποιος χασμουρηθεί πιο πολλή ώρα και 

σπάσει το ρεκόρ γίνεται δήμαρχος... Σε ενδιαφέρει μήπως να βάλεις υποψηφιότητα; 

Ίσως τα καταφέρεις! Υπναράς μου φαίνεσαι! 

- Ποιο είναι το προηγούμενο ρεκόρ; ρώτησε ο Τουρτούρι. 

Ο συνομιλητής του όμως δεν απάντησε, επειδή τον είχε πάρει ο ύπνος. Κοιμόταν 

όρθιος και ροχάλιζε σαν ατμομηχανή.  

Ο Τουρτούρι παρακολούθησε για λίγο το διαγωνισμό, αλλά σύντομα βαρέθηκε και 

συνέχισε το δρόμο του. 

 

Τριβιζάς Ευγένιος, Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι (διασκευή, σ. 69)  

 

Απαντώ τις ερωτήσεις: 

 

 Πού έφτασε ο Τουρτούρι;  

....................................................................................... 

Με ποιο τρόπο οι κάτοικοι της Πολιτείας των Νυσταγμένων Ανθρώπων εκλέγουν το 

δήμαρχό τους; 



 
 

.......................................................................................

.......................................................................................  

 Γιατί ο Τουρτούρι δεν έμαθε ποιο ήταν το προηγούμενο ρεκόρ χασμουρητού; 

.......................................................................................

.......................................................................................  

 Τι νομίζεις ήταν ο Τουρτούρι; 

.......................................................................................

.......................................................................................  

2. Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάζω τόνο 

όπου χρειάζεται: 

 

μ...αλό, σ....ρίνα, σ...μφωνο, άνθρ...π...ς, διάλ....μμα, σ...νέντευξη, αριθμ...τικ..., 

πολλαπλασ...ασμός, ερωτ...ματικό, Ευρ...πη, ...ταν, ε...χαριστ..., ζε...γάρ..., 

σ....σμός, λάθ..., κ...μικός, κιμ...λία, καθ...κον.  

 

3. Υπογραμμίζω τα επιφωνήματα στις πιο κάτω προτάσεις και τα αντιστοιχίζω 

με τη σημασία τους:  

 

Ποπό! Τα ρούχα σου είναι φανταστικά! ♦  ♦ πόνος 

     
Αχ! Μου πάτησες το πόδι! ♦  ♦ ευχή 

     
Μακάρι να κερδίσω αύριο! ♦  ♦ θαυμασμός 

     
Μπράβο! Τα παιδιά παίζουν όμορφα, χωρίς καβγάδες. ♦  ♦ παρακίνηση 

     
Άντε! Τρέξε να προλάβουμε το αεροπλάνο! ♦  ♦ άρνηση 

     
Α μπα! Δεν έρχομαι μαζί σας! ♦  ♦ έπαινος 

       
Χμ! Πρέπει να το σκεφτώ λίγο. ♦  ♦ κάλεσμα 

     
Ε! Κώστα! Εδώ είμαι! ♦  ♦ αβεβαιότητα  



 
 

4. Μεταφέρω τις προτάσεις στον άλλο αριθμό:  

 Το  άνθος μοσχομυρίζει: 

 .............................................................................................................................. 

 Το βρέφος κλαίει: 

  ................................................................................................................................... 

 Η σημαία του κράτους: 

  ........................................................................................................................... 

 Το ζώο του δάσους: 

  ................................................................................................................................ 

 

5. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους των 

ουσιαστικών στην παρένθεση: 

 Δεν κατάφερε να ξεπληρώσει τα ........................... (χρέος) του. 

 Πόσων .................................. (έτος) είναι ο παππούς σου; 

 Η γιαγιά χώρισε την πίτα σε οκτώ ίσα .................................. (μέρος). 

 Οι φωνές του .................................. (πλήθος) δυνάμωναν. 

 Αυτό το πουκάμισο υπάρχει σε τρία διαφορετικά  ......................... (μέγεθος). 

 

 

6. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με το ρήμα της παρένθεσης στον 

αόριστο: 

 

 ....................... (Πίνω) όλο το χυμό σας και ...................... (τρώω) το ψωμί σας. 

 Άνοιξε την πόρτα και ..................... (μπαίνω) ξαφνικά. 

 ....................... (βρίσκω) ένα ωραίο δώρο για τη μητέρα μου. 

 ......................... (Παίρνω) την τσάντα μου και ............................. (ανεβαίνω) στο 

δωμάτιό μου. 

 ...................... (λέω) στον πατέρα μου ψέματα και νιώθω πολύ άσχημα.  

 



 
 

7. Συμπληρώνω τα λόγια στα συννεφάκια για να δημιουργήσω μια αστεία ιστορία! 

 



 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1)Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο 

τύπο των ουσιαστικών που είναι στην παρένθεση. 

 Τα παιδιά της τάξης μου την ώρα …………………………………………….(μάθημα) 

κάνουν πολύ φασαρία. 

 Από το θόρυβο …………………………………………..(χειροκρότημα) δεν 

ακουγόταν τίποτα. 

 Δυσκολεύομαι να λύνω …………………………………………… (πρόβλημα) που 

έχουν πολλές πράξεις. 

 Οι περσινές φωτιές ……………………………….(δάσος) έφεραν μεγάλη 

καταστροφή. 

 Οι κορυφές ………………………….(όρος) σκεπάζονται πρώτες από χιόνι. 

 Η Ελλάδα έχει πολλά ……………………………..(πέλαγος) 

 

 

2)Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά: 

 

Ενικός αριθμός 

Ονομ. το μέγεθος το πείραμα το όρος 

Γεν.    

Αιτ.    

κλητ.    

Πληθυντ. αριθμός 

Ονομ.    

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ.    

 

 



 
 

3)Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις στον Αόριστο: 

Για να πάμε εκδρομή πρέπει όλοι να ………………………. (μπαίνω) στα λεωφορεία. 

Εχθές  …………………..(πηγαίνω) στην παιδική χαρά. 

Η μητέρα μου ………………….(φωνάζω) και …………….. (πηγαίνω) για φαγητό. 

Προχθές …………………….. (βρέχω)και δε ………………………(βγαίνω) έξω. 

Δεν του ……………………….(λέω) το μυστικό και …………………….(πίνω) το φαρμάκι. 

4)Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τον Παρατατικό και τον 

Αόριστο των ρημάτων στον ανάλογο τύπο. 

 

5)Να βάλετε Χ στα κουτάκια που πρέπει: 

Λέξη          

Ο
υσ

ια
σ
. 

Ε
π
ίθ

. 

Α
ρσ

εν
. 

Θ
ηλ

. 

Ο
υδ

έτ
. 

Ε
ν.

 α
ρι
θ
. 

Π
λη

θ
.α

ρι

θ
. 

Ο
νο

μ.
 

Γ
εν

. 

Α
ιτ
. 

των κόκκινων              

το διάλειμμα            

της μητέρας           

τις μικρές           

παράξενος           

Ενεστώτας  Παρατατικός Αόριστος  

λέμε   

φεύγουν   

πίνεις   

τρώμε   

βλέπει   

πλένουμε   

έρχεστε   



 
 

 

6) Να υπογραμμίσετε τα επιφωνήματα στις παρακάτω προτάσεις και να 

επιλέξετε το είδος τους από την παρένθεση. 

(Θαυμασμό, άρνηση, κοροϊδία, ευχή, αηδία ,απελπισία) 

Μακάρι να κερδίσω το λαχείο!.......................................................................... 

Α μπα ! Δε θα στο δώσω το καπέλο σου…………………………………………………….. 

Πουφ! Μας βρώμισες με το άρωμά σου……………………………………………………… 

Μόλις ακούσαμε το χα χα , καταλάβαμε πως έπιασε το κόλπο…………………….. 

Αλίμονο ! Δεν ξέρω τι να κάνω……………………………………………………………………… 

Α! Πολύ φοβερό το γκολ που έβαλες…………………………………………………………… 

 

Επανάληψη Γλώσσα – 11η Ενότητα                           

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1)Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά: 

Ενικός αριθμός 

Ονομ. το μέγεθος το πείραμα το όρος 

Γεν.    

Αιτ.    

κλητ.    

Πληθυντ. αριθμός 

Ονομ.    

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ.    



 
 

 

2) Κάνε την αντιστοίχιση. 

 

Πετάει στα σύννεφα.    Ψήλωσε. 

Ο Κωστής πέταξε απότομα 

μπόι. 

   Είναι χαρούμενος. 

Τώρα πάει, πέταξε το πουλάκι!    Να τα ρίξεις. 

Μπορείς να πετάξεις τα 

σκουπίδια; 

   Άνθισε. 

Η αμυγδαλιά πέταξε 

μπουμπούκια. 

   Έχασες την ευκαιρία. 

Πέτα μου μια πάσα!    Δώσε μου. 

 

 

 

 

 

3) Να βάλετε τα σημεία στίξης στο παρακάτω κείμενο 

χρησιμοποιώντας κόκκινη ξυλομπογιά. 

 

 

Τώρα η κυρία Καλλιόπη σηκώνεται όρθια Φαίνεται πολύ θυμωμένη 

Πετάει μια μεγάλη πατάτα μέσα στην κατσαρόλα με το νερό τα νερά 

πετάγονται και μας κάνουν μούσκεμα 

Η λέξη λαγός φωνάζει και κοιτάζει θυμωμένη τον Τρύφωνα τονίζεται 

στο…. 

Όμικρον πετάγεται εκείνος 

Το ’ξερες τον ρωτάει και πέφτει αποκαμωμένη στην καρέκλα της 

Ναι      

 Και γιατί μου ’βγαλες το λάδι μ’ όλα αυτά τα λάθη Ε’ 

 

 

 

 



 
 

4) Να σημειώσεις με X τι μέρος του λόγου, τι γένος, σε ποια πτώση 

και σε ποιον αριθμό είναι  καθεμιά από τις λέξεις: 

 

 

5) Να υπογραμμίσετε τα επιφωνήματα στις παρακάτω προτάσεις και να 

επιλέξετε το είδος τους από την παρένθεση.(Θαυμασμό, άρνηση, 

κοροϊδία, ευχή, αηδία ,απελπισία)  

Μακάρι να κερδίσω το λαχείο!............................................................... 

Α μπα ! Δε θα στο δώσω το καπέλο σου…………………………………………… 

 

λέξη 
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κ
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Των πολλών                  

Η γυμναστική            

Τις πέτρες            

δάσκαλε            

Το μαθητή            

Τους καλούς            

Των βουνών            

Οι αρχαίοι            

Τους βαθμούς            

Τη φωνή            

Την κίτρινη            



 
 

Πουφ! Μας βρώμισες με το άρωμά σου…………………………………………… 

Μόλις ακούσαμε το χα χα , καταλάβαμε πως έπιασε το κόλπο…………………….. 

Αλίμονο ! Δεν ξέρω τι να κάνω……………………………………………………………………… 

Α! Πολύ φοβερό το γκολ που έβαλες…………………………………………………………… 

6)Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων χρησιμοποιώντας το 

ρήμα τη παρένθεσης και βάζοντάς το στο σωστό τύπο του Αορίστου. 

  Αυτό που σου ............................ (λέω), το κατάλαβες ή όχι; 

  Σου άρεσε η ταινία που ........................... (βλέπω) χθες ; 

 Την Πέμπτη.............................. (ανεβαίνω) και ......................... (κατεβαίνω) 

500 σκαλιά  και δεν κουράστηκα καθόλου! 

  Μόλις ............................ (μπαίνω) στο σπίτι μου μύρισε το ωραίο φαγητό της 

μαμάς μου. 

  Εγώ .........................(έρχομαι) για να σε ..................... (βλέπω) και εσύ κάνεις πως δε 

με ξέρεις. 

  Με το που έσκασαν τα πυροτεχνήματα ............................. (βγαίνω) στη σκηνή ο 

Λαζόπουλος. 

  Χθες ..................... (πηγαίνω) με τους φίλους μου και .................... (πίνω) καφέ 

στην καφετέρια.. 

  Ο Γιάννης ....................... (παίρνω) άδεια από τον Διοικητή του, για να 

................... (βλέπω) τους γονείς του. 

  Ο Σωκράτης ..................... (λέω) στους μαθητές του να έχουν «γνώθι σε αυτόν». 

  Ο Ιούλιος Καίσαρας ήταν γνωστός στους πολέμους του για την φράση: ¨.......... 

(έρχομαι).................. (βλέπω) και έφυγα¨ σε απλή μετάφραση. 



 
 

  Την Τετάρτη εγώ και οι φίλοι μου .......................... (πηγαίνω) και 

....................... (τρώω) έξω, για να θυμηθούμε τα παλιά. 

 

7) Συμπληρώστε τους διαλόγους στα «συννεφάκια». 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΤΡΥΠΩΝΑΣ Ο ΦΑΦΑΓΑΛΟΣ 
 

1.Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: 

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική        Γενική     Ονομαστική         Γενική 

το στέλεχος του στελέχους τα στελέχη των στελεχών 

το έδαφος    

το έτος    

το πάθος    

το λάθος    

το κράτος    

το δάσος    

το όρος    

 

2.Να σημειώσεις με ∨ τι μέρος του λόγου, τι γένος, σε ποια πτώση και σε 

ποιον αριθμό είναι καθεμιά από τις λέξεις: 
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Των πολλών            

Η γυμναστική            

Τις            



 
 

παραδοσιακέ

ς 

δάσκαλε            

Το μαθητή            

Τους καλούς            

Των βουνών            

Οι αρχαίοι            

Τους 

βαθμούς 

           

Τη φωνή            

Την κίτρινη            

 

 

3.Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων που 

είναι στην παρένθεση: 

 

Παιδιά, αν ………………. (βλέπω) την αδερφή μου, ……………..  (λέω) της να 

……………… (έρχομαι) να με …………….. (βρίσκω) στη βιβλιοθήκη. 

Μη ……………….. (βγαίνω) στην αυλή πριν …………………. (πίνω) το γάλα 

σου. 

Ελένη, ………………… (ανεβαίνω) στην ταράτσα και …………….. (βλέπω) αν 

έχουν στεγνώσει τα ρούχα. 



 
 

Αφού ………………. (τρώω) το φαγητό σου, ………………… (κατεβαίνω) στη 

γιαγιά σου να σου δώσει λίγη ζάχαρη. 

………………… (παίρνω) μαζί σου καμιά ζακέτα γιατί κάνει ψύχρα.  

4. Χρονικές αντικαταστάσεις 

 

Ενεστώτας 

 

    Βγαίνει  

Παρατατικός 

 

  

Αόριστος 

 

       φύγατε 

Εξ. Μέλλοντας 

 

  

Συν. Μέλλοντας 

 

  

Παρακείμενος 

 

  

Υπερσυντέλικος 

 

  

 

 

 



 
 

Φρουτοπία 

1. Προσπάθησε να εξηγήσεις τι εκφράζουν τα επιφωνήματα στις 

παρακάτω προτάσεις: 

Μπα! Δε νομίζω ότι θα  ’ρθει.   …………………………….. 

Μπα; Πήραμε καινούριο ποδήλατο; ………………………… 

Επ! Δεν περίμενα να σε βρω εδώ!    …………………………. 

Μωρέ μπράβο! Έτσι κάνεις και στο σπίτι σου; ……………………… 

Μακάρι! Μακάρι να τα καταφέρεις!    ………………………………… 

Αμάν! Ξέχασα τα βιβλία στο σπίτι.  …………………………………… 

Αααα! Σιγά, καλέ μαμά, θα μου κόψεις τα δάχτυλο! 

……………………………… 

Μμμμμ! Τι ωραία που μυρίζει το φαγητό!  ………………………………… 

Τς!  Σιγά το δύσκολο!  ……………………………..    

           

           

       

       

       

       

    

 

 

Θαυμασμός, πόνος, απορία, λύπη, στενοχώρια, 

ευχή, έπαινος, κάλεσμα, ειρωνεία, άρνηση, 

δυσπιστία, παρακίνηση, αποτροπή, αναγνώριση, 

θυμός, έκπληξη, δυσαρέσκεια, ευχαρίστηση 



 
 

 

 

2.Να ταιριάξετε τα επιφωνήματα με τις λέξεις που δηλώνουν τι εκφράζουν 

και να τα γράψετε δίπλα τους: 

    (μπράβο! , εύγε! ,χμ! , χα, χα! Ου! , α μπα! , μακάρι! , είθε! , πα πα πα! , 

πουφ! , αχ! , οχ!, ω!, αλίμονο! , χα χα χα! , α! ο! μπα! 

 

  αμηχανία  

  απορία  

  άρνηση  

  έπαινο  

  ευχή  

 θαυμασμό  

 κοροϊδία  

πόνο, λύπη  

   χαρά  

  αηδία  

 

 

3.Χρησιμοποίησε επιφωνήματα για να γράψεις προτάσεις: 

(απορία) 

…………………………………………………………………………… 



 
 

(έπαινος) ……………………………………………………………….. 

(ευχή) ……………………………………………………………………. 

(θαυμασμός) …………………………………………………………… 

(χαρά) …………………………………………………………………….. 

(λύπη) ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

4. Τι να σκέφτεται η Μαφάλντα; Γράψε τα λόγια μέσα στο συννεφάκι: 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 



 
 

Οδύσσεια 

 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

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


 
 

Tετάρτη τάξη 

 

Οι παρουσιάσεις μου σε ιστοσελίδες αποθήκευσης και 

διαμοιρασμού αρχείων κειμένου Word, Adobe PDF, 

καθώς και παρουσιάσεων Powerpoint  

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/


 
 

 

 



 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


