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Τάξη Δ 

   Επαναληπτικές εργασίες στη Γλώσσα 

1.Γράφω τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων: 

Ενεστώτας Αόριστος Ενεστώτας  Αόριστος 
λέω  βλέπω  
τρώω  δίνω  
μπαίνω  βγαίνω  
πλένω  πηγαίνω  
πίνω  δανείζω  
 

2. Γράφω την προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου των παρακάτω ρημάτων: 

 Προστακτική ενεστώτα 
(εξακολουθητική) 

Προστακτική αορίστου 
(συνοπτική) 

βλέπω   
   
στέλνω   
   
πλένω   
   
δίνω   
   
πίνω   
   
τρώω   
   
 

3.Γράφω τις μετοχές ενεργητικής φωνής(Ενεστώτα) των παρακάτω ρημάτων: 

παίζω  _______________ αγαπώ  _______________ 

φέρνω  _______________ τραγουδώ  _______________ 

χαρίζω  _______________ γελώ   _______________ 

θέλω   _______________ νομίζω  _______________ 
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4. Άσκηση επανάληψης κλίσης αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών. 

Γράφω την ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

τον άνθρωπο     την ελιά                 
του γυμναστή     της χώρας             
των στρατιωτών των γυναικών        
τον διαβάτη       τις πληγές             
τους εργάτες    της θάλασσας         
τον ναύτη         τη λέξη                  
τους δικαστές  τις στάσεις            
των καθηγητών της αίθουσας         
των αγώνων    η απάντηση            
του τραυματία  οι θέσεις                
του γείτονα     των εντυπώσεων   
τον ελαιώνα    την αυλή                
του τραυματία των βλαβών           
οι πίνακες       η πληγή                 
του μήνα           τις σκηνές            
τον τρόπο     των αδελφών        
 

5.Μετατρέπω τα ρήματα των παρακάτω φράσεων σε ονόματα, κάνοντας όποιες αλλαγές 
χρειάζονται: 

Η ομάδα μας νίκησε .   ______________________________ 

Απαγορεύεται η είσοδος.   ______________________________ 

Η κυκλοφορία ρυθμίζεται .  ______________________________ 

Το αυτοκίνητο πλύθηκε.   ______________________________ 

Το παιδί φοβήθηκε.   ______________________________ 

6 .Μετατρέπω τα ονόματα των παρακάτω φράσεων σε ρήματα, κάνοντας όποιες αλλαγές 
χρειάζονται: 

Η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών . ______________________________ 

Η αύξηση της τιμής.   ______________________________ 

Ο έλεγχος του δρόμου .  ______________________________ 

Η προστασία του περιβάλλοντος. ______________________________ 
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7. Ο πρίγκιπας Ταμίνο  βρέθηκε σ ’ένα  παράξενο, μελαγχολικό σημείο γεμάτο 
θάμνους και κάποια σκόρπια δέντρα. Δεν είχε τύχει ποτέ να περάσει από εκείνα 
τα μέρη της Αιγύπτου. Ο λόγος που τον είχε οδηγήσει σ΄εκείνο το σημείο ήταν 
ένα τεράστιο φίδι που τον κυνηγούσε. Κοντοστάθηκε κι έριξε μια βιαστική ματιά 
στα βράχια που υψώνονταν γύρω του. Να κρυβόταν άραγε σ΄εκείνο το στρογγυλό 
ναό λίγο πιο πέρα; Ή μήπως θα ήταν πιο ασφαλής πίσω από έναν θάμνο ;Πολύ 
αργά… Προτού προλάβει  ν΄ αποφασίσει, η φαρμακερή γλώσσα του φιδιού τον 
χτύπησε στο σβέρκο και τον έριξε λιπόθυμο στο έδαφος. 

 Καθώς τα  τρομερά σαγόνια του φιδιού πλησίαζαν απειλητικά τα ακίνητο 
σώμα του Ταμίνο, άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες του ναού και ξεπρόβαλαν τρεις 
μυστηριώδεις γυναίκες ,οι οποίες πλησίασαν. Το φίδι τεντώθηκε κι έδειξε τα 
μυτερά του δόντια, θέλοντας να προστατεύσει τη λεία του. Εκείνες, όμως, δε 
φοβήθηκαν. Σήκωσαν ψηλά τα ασημένια τους μαχαίρια και άρχισαν να ψέλνουν 
ένα μαγικό τραγούδι ,ώσπου το φίδι σωριάστηκε νεκρό δίπλα στον αναίσθητο 
πρίγκηπα… 

       Απόσπασμα από την όπερα <<Μαγικός αυλός >> 

       του Β. Αμαντέους Μότσαρτ 

 

α.Βρίσκω και γράφω όλα τα επίθετα του αποσπάσματος.(Υπάρχουν κάποια που 
δεν τα έχεις διδαχτεί, αν δεν τα βρεις, δεν πειράζει!) 
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β.Αναγνωρίζω τι μέρος του λόγου είναι καθεμιά από τις γραμμένα τονισμένες 
λέξεις: 

1. 4. 
2. 5. 
3. 6. 
 

 

γ.Κυκλώνω τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας στο απόσπασμα. 

 

δ. Κάνω χρονική αντικατάσταση των υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων: 

Ενεστ.     
Πρτ.     
Αόρ.     
Μ.Εξ.     
Μ.Συν.     
Πρκ.     
Υπερ.     
Συντ.Μ     
  

 

     


