
                                   ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ                         ΑΡ. ΦΥΛ. 1 
 

                                      Το τελικό –ν  –  Παροντικοί, Παρελθοντικοί Μελλοντικοί χρόνοι  

                                Όνομα: __________________________ 
 

1. Συμπλήρωσε το -ν, όπου χρειάζεται, στα άρθρα                                                                      
των παρακάτω λέξεων: 

 το... άνθρωπο, τη... ημέρα, τη... μέρα, τη... ώρα, τη... Αθηνά,                                                                
το... Αλέκο, το... δρόμο το... ουρανό, το... πατέρα, τη... Κατερίνα,                                                      
τη... μητέρα, το... μπαμπά, στο... τσαγκάρη, στο... Ντίνο,                                                                            
στη... Αγγελική, στη... γιαγιά, το... Άρη, τη... Ελένη, το... Νίκο,                                                   τη 

2. Βάλε -ν, όπου χρειάζεται, στην αιτιατική του αόριστου                                                
άρθρου ένα(ν):  
 

ένα... κυνηγό, ένα... επιβάτη, ένα... θόρυβο, ένα... μαθητή,                                                                                
ένα… νέο, ένα... πελάτη, ένα... καθηγητή, ένα... δάσκαλο,                                                           
ένα... ιερέα, ένα... άνθρωπο, ένα... γιατρό, ένα... αγώνα,                                                                 
ένα... έμπορο, ένα… μολύβι, ένα... δρόμο, ένα... εργάτη,                                                                                   
ένα... οδηγό, ένα… βιβλίο, ένα... σερβιτόρο, ένα... φίλο,                                                                                                
ένα... συμμαθητή μου 
 
3. Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο: 

Το Σάβ...ατο η Αγ...ελική με το Βαγ...έλη και την Αν...α επισκέφτηκαν                                                         
στο σπίτι του έναν συγ...ραφέα και του πήραν συνέντευξη για το περιοδικό                                                      
του σχολείου. Έτσι έμαθαν πού και πότε γεν...ήθηκε και πόσα βιβλία                                                              
για θαλασ...ινά ταξίδια και το περιβάλ...ον έχει γραμ...ένα. Φεύγοντας,                                                        
έκοψε από τον κήπο του από ένα κόκ...ινο τριαντάφυλλο και το πρόσφερε                                                    
στο κάθε παιδί. 

4. Υπογράμμισε τις χρονικές προτάσεις, στο παρακάτω κείμενο ( βλ. Φ.Ε. 2 Ε΄ Τάξης): 

Άμα ο ταχυδρόμος φτάσει στο χωριό, όλοι οι χωριανοί μαζεύονται στην πλατεία. Έχουν μεγάλη 
χαρά, όταν τους φέρνει γράμματα απ’ τους ξενιτεμένους τους. Μόλις κάποιος πάρει γράμμα, το 
ανοίγει και το διαβάζει. Αφού το διαβάσει, λέει τα νέα στους δικούς του. 

5. Μετάτρεψε τις παρακάτω προτάσεις από το παρόν στο παρελθόν,                                             
αλλάζοντας το ρήμα που είναι μέσα σε παρένθεση:  

Κάθε πρωί ο παππούς μου (ποτίζει) ____________  τον κήπο του. 

Οι δύο ομάδες (αγωνίζονται) ____________ σκληρά για τη νίκη. 

Η επιτυχία (έρχεται) ____________ ύστερα από πολλή προσπάθεια. 

 

Υπάρχουν ορισμένες λέξεις στις 
οποίες το τελικό –ν άλλοτε 
παραμένει και άλλοτε χάνεται. 
Αυτές είναι: 

• το άρθρο την 
• η προσωπική αντωνυμία του 

τρίτου προσώπου αυτήν, την 
• τα μόρια δεν και μην 

Οι λέξεις αυτές διατηρούν το 
τελικό –ν όταν η λέξη που 
ακολουθεί αρχίζει από φωνήεν ή 
από τα σύμφωνα κ,π,τ, τα δίψηφα 
σύμφωνα μπ, ντ, γκ και τα διπλά 
ξ, ψ. Αλλιώς το χάνουν. 

Το αρσενικό οριστικό άρθρο τον 
και το αόριστο άρθρο έναν, η 
προσωπική αντωνυμία αυτόν, 
τον και το σαν διατηρούν το 
τελικό –ν. 

Παροντικοί χρόνοι: 
Ενεστώτας, Παρακείμενος 

Παρελθοντικοί χρόνοι: 
Παρατατικός, Αόριστος, 
Υπερσυντέλικος 

Μελλοντικοί χρόνοι: 
Εξακολουθητικός, 
Συνοπτικός και 
Συντελεσμένος Μέλλοντας 



6. Να υπογραμμίσεις τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και να αναγνωρίσεις το χρόνο τους. 

α) Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. (ενεστώτας) 

β) 0 γεωργός όργωσε το χωράφι. ( _________________ ) 

γ) Με την ανατολή του ήλιου θα έχω επιστρέψει στο σπίτι.  ( _________________ )  

δ) Στην κατασκήνωση ξυπνούσαμε στις οχτώ το πρωί. ( _________________ ) 

ε) θα πληρώσετε με κάρτα ή με μετρητά;  ( _________________ ) 

στ) Η Κάτια είχε φύγει όταν έφτασα. ( _________________ )  ( _________________ ) 

ζ) Τον τελευταίο καιρό έχει αναθεωρήσει πολλές απόψεις του.  ( _________________ )
  

 
7. Να μεταφέρεις το παρακάτω κείμενο στο παρελθόν. 

Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουμε στο χωριό και βλέπουμε τον παππού και τη γιαγιά. 
Ταξιδεύουμε με το τρένο και περνάμε υπέροχα. Η γιαγιά μάς φτιάχνει τα αγαπημένα μας 
γλυκά. Το βράδυ ο παππούς φορά τα γυαλιά του και μας διαβάζει μια ιστορία. 

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγαμε ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Να ξαναγράψεις τις παρακάτω προτάσεις μεταφέροντας τα ρήματα στο χρόνο που σου δίνεται. 

α) Γίνεται ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. 

Παρακείμενος: Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση γι` αυτό. 

β) θα σου στείλω χρήματα. 

Αόριστος:_____________________________________________________  

γ) 0 παππούς διάβασε την εφημερίδα. 

Παρατατικός:_____________________________________________________ 

δ) Η Τάνια είχε καθαρίσει το δωμάτιό της. 

Ενεστώτας:_____________________________________________________  

ε) Δε θα τελειώσω ως το βράδυ. 

Υπερσυντέλικος: _____________________________________________________ 

στ) Πηγαίνουμε στο θέατρο απόψε. 

Στιγμιαίος μέλλοντας:__________________________________________________
   


