
 
1) Γράφω τα ρήματα στον Παρακείμενο και Υπερσυντέλικο της Ενεργητικής και Παθητικής Φωνής. 

 

 
 

Ενεστώτας Υπερσυντέλικος 
 Ενεργητική Φωνή  Παθητική Φωνή 

γράφω   
σχεδιάζω   

παρακολουθώ   
ξεφορτώνω   

πουλώ   
βρέχω   

2. Μετατρέπω τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και το αντίστροφο. 
 
-Ποια είσαι εσύ; Τη ρώτησε ο Ηρακλής. 
_______________________________________________________ 
-Οι φίλοι μου με λένε Ευτυχία και οι εχθροί μου με λένε Κακία, απάντησε. 
_______________________________________________________ 
-Του είπε ότι είναι ο δυνατότερος άνθρωπος στη γη. 
_______________________________________________________ 
-Εκείνη τη στιγμή πλησίασε και η άλλη γυναίκα και του είπε ότι τη λένε Αρετή. 
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
3. Υπογραμμίζω τα επιρρήματα.  
Ο Νίκος είναι πάρα πολύ γρήγορος. 
Χθες ξέχασα τα γυαλιά μου στο σπίτι της Αγγελικής. 
Γράφετε συχνά διαγωνίσματα στο σχολείο; 
Πριν δυο μέρες στο σχολείο έγινε η ανταλλαγή αποκριάτικών στολών. 
Οι νοικοκυρές της Κρήτης χρησιμοποιούν συνήθως ελαιόλαδο. 
Το Χειμώνα σπάνια βρισκόμαστε με τους φίλους μας λόγω ιώσεων. 

 

 

Ενεστώτας Παρακείμενος 
 Ενεργητική Φωνή  Παθητική Φωνή 

κουρδίζω   
ψάχνω   

αθροίζω   
μετρώ   
θεωρώ   
χάνω   



 
 
4. Γράφω και στις υπόλοιπες Εγκλίσεις του Αορίστου, στο β΄ ενικό  τις προτάσεις. 
 
Οριστική: Επιλέγω τα Μαθηματικά να εξεταστώ. 
Υποτακτική:______________________________________________ 
Προστακτική: ____________________________________________ 
 
Οριστική: Πείθω τη μαμά μου να με φέρει στο σπίτι σου. 
Υποτακτική: _____________________________________________ 
Προστακτική: ____________________________________________ 
 
5. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες Ερωτηματικές Αντωνυμίες. 
 
___________ρόλο θα ήθελες να παίξεις;  
___________συγγραφέα είναι αυτό το έργο; 
___________ώρα διαρκεί η ταινία;  
___________ λες εσύ; _______ έργο είναι καλύτερο; 
Ξέρεις ____________ παιδιών είναι αυτό το έργο;  
 
6. Συμπληρώνω με: ποιο-πιο, ποια-πια 
 
Η Κατερίνα μου περίγραψε ________  παιχνίδι της έφερε ο Άγιος Βασίλης. 

________ κυρία έχει σειρά να περάσει;  
Κουράστηκα _______ να κάνω τα ίδια πράγματα.  
Το φόρεμα της Ελένης είναι _______ κοντό από της Τάνια.  
________ κουρελιασμένο βιβλίο δεν υπήρχε στη βιβλιοθήκη.  
Σταμάτα ________ να είσαι θυμωμένη! 
Με ρώτησε _________ μέρα θα πάμε στο θέατρο. 
 
7. Παρακείμενος ή Υπερσυντέλικος; 

• Θυμάμαι πως τότε_________________ (πουλώ) όλα του τα υπάρχοντα για να 
μετακομίσει σε άλλη χώρα. 

• Κάποτε ο Νίκος ______________ (ψηφίζω) πρόεδρος του σχολείου. 
• Δεν μπορεί η Μαρία να έρθει μαζί σας γιατί _________________(τιμωρώ) από τη 

μαμά της. 
• Πέρσι το καλοκαίρι ο μπαμπάς μου _______________(βάφω) το δωμάτιό μου. 
• Σήμερα, ο άνθρωπος με τις ενέργειές του_________________(μολύνω) το 

περιβάλλον. 
• Σας _____________________(υπόσχομαι) ότι θα πάμε μαζί στον κινηματογράφο. 

Καλή Επιτυχία!!!! 
 

 


