
Όνομα: …………………………………………………………………………………..… 

Ημερομηνία:                                                                                                           Τάξη: Δ΄  

 

1. Συμπλήρωσε τα ρήματα που λείπουν στον παρακάτω πίνακα: 

  

       Ενεστώτας  Συνοπτικός Μέλλοντας          Αόριστος 

         συνεχίζω   

          μαζεύω   

          φτάνω   

         πετάω   

      μαστιγώνω    

         φωτίζω   

       σχηματίζω   

       διστάζω   

        απαντώ   

         κρύβω   

        κυριεύω   

 

2. Να γράψεις τις προτάσεις από το συνοπτικό μέλλοντα στον αόριστο και αντίστροφα. 

 

        Συνοπτικός Μέλλοντας                 Αόριστος 

     Θα γράψω τις ασκήσεις μου.  

    Τα παιδιά θα παίξουν κρεμάλα.  

               Θα βρέξει πολύ.  

        Έτρεξες σαν σίφουνας. 

    Καθαρίσατε τα χέρια σας; 

 Διαβάσαμε όλα τα μαθήματά μας. 

 

3. Να μεταφέρεις το παρακάτω κείμενο στο παρελθόν χρησιμοποιώντας χρόνο 

παρατατικό. 

 

 Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουμε στους γονείς του μπαμπά μου στη Σαλαμίνα. Η 

γιαγιά μου τρελαίνεται από τη χαρά της και μας μαγειρεύει λογιών λογιών φαγητά για να 

μας ευχαριστήσει. Ο παππούς γίνεται κι αυτός μικρό παιδί και παίζει στην αυλή μαζί μας 

μπάλα, κυνηγητό, κρυφτό και μας κάνει όλα τα χατίρια. Οι γονείς μου μερικές φορές 

τους μαλώνουν που μας «κακομαθαίνουν», αλλά αυτοί τους λένε ότι άλλο παππούς και 

γιαγιά κι άλλο γονιός! 

 

 Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίναμε………………………………………............................ 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 



4. Να συμπληρώσεις τα ρήματα που λείπουν στον παρακάτω πίνακα: 

 

       Ενεστώτας        Παρατατικός Εξακολ. Μέλλοντας    

          καθόμουν  

        θα χτενίζομαι 

     ετοιμάζομαι   

        σκεφτόμουν  

       πιάνομαι   

      σηκώνομαι   

       αισθανόμουν  

         θα κοιμάμαι 

         θα κλείνομαι 

     ονομάζομαι   

    συλλογίζομαι    

    

5. Να συμπληρώσεις τα κενά στο παρακάτω κείμενο και να τονίσεις όπου χρειάζεται: 

 

Έβαλ…  τα χ…ρια του για μαξ…λάρι  κι  έγειρε το κεφάλ… στο βαρ… 

σκοροφαγ…μένο  τραπ…ζι. Τώρα ήταν  π…ο καλά. Π…ο άνετα. Άφ…σε τα μάτια του 

να  κλ…σουν, να ξ…κουραστούν. Χαλάρ…σε το σ…μα του κι αφ…θηκε. Ένι…σε το 

σώμα του να αλαφρ…νει, να ανεβ…νει. Κάτι τον τράβαγ… ψ…λά. Τον έσερν… απαλά. 

Κ…ταξε κάτω. Μα τι έβλεπε;  Ολόκλ…ρο το χωριό του παντού! Να! Το σπίτι του. Να! 

Η  καμ…νάδα!  Η αυλίτσα!  Να!  Ο κ…πος! 

 Όλα! Να τα!  Μα τ…ρα τα χάνει.  Ξαναν…βαίνει. Κι όσο αν…βαίνει τόσο χάνετ… το 

χωριό από τα μάτια του. Τώρα πια δε βλέπ… τ…ποτα άλλο παρά μονάχα τις ζ…γραφιές 

του. Ένα σ…ρό τετράγ…νες ζ…γραφιές και βούλες χρ…ματιστές σ’ ένα απ…ραντο 

χαρτί. Μα σιγά σιγά  χάθ…καν  κι αυτές.  Χάθ…καν όλα. 

 

6. Να συμπληρώσεις τα κενά με τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων στην 

παρένθεση: 

 

Μαρία, δε ………………… με τα βαριά ρούχα που φοράς; (ζεσταίνομαι) 

Στην εργασία του ο πατέρας μου ………………….. καλά. (πληρώνομαι) 

Από αύριο, ………………… πολύ πρωί. (σηκώνομαι) 

Ενώ …………………. στον πυρετό, ήθελε να πάει στο σχολείο. (ψήνομαι) 

Όταν ……………….. πληρωνόμουν καλά. (εργάζομαι) 

Γιάννη, ……………… το λογαριασμό του τηλεφώνου; (πληρώνω) 

Ποιος ………………. το δωμάτιό μου; (λερώνω)  

Πρώτα ………………….. και μετά θα πας για παιχνίδι. (διαβάζω) 

Πότε ……………….. τα μαθήματά σου; (γράφω) 


