
 «Η  ζωή  στην  πόλη» 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ  -   ΤΑΞΗ Ε΄ 

 

ΟΝΟΜΑ : ……………………………………………………………………………………  27/03/2020 

 

 

1. Στις  παρακάτω  προτάσεις  να  βάλεις  στο  σωστό  τύπο  τα  

ρήματα  που  είναι  στην  παρένθεση: 
 

 __Κοίταζε_______________ (κοιτάζω – παρατατικός) το ρολόι μόλις ξυπνούσε. 

 __Έχω ακούσει_______________ (ακούω – παρακείμενος) τις καλύτερες κριτικές  για  τη 

σειρά που ξεκίνησα να βλέπω. 

 Πέρσι  τέτοιον  καιρό  είχαμε βάψει______________ (βάφω – υπερσυντέλικος) το δωμάτιό 

μας. 

 ______________ (Αρπάζω – αόριστος) την τσάντα του και   ______________ (τρέχω – 

αόριστος)  για το σχολείο. 

 Μαίρη,  τι  ________________ (μαγειρεύω – στιγμιαίος  μέλλοντας)  την  Κυριακή; 

 

 

2. Να  γράψεις  τα  τρία  γένη  στα  παρακάτω  επίθετα: 

 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ο  ασθενής   

ο  ευγενής   

ο  ευσεβής   

ο  επιμελής   

ο  ακριβής   

ο  συνεχής   

ο  υγιής   

ο διμερής   

 

 

 

3. Να  συμπληρώσεις  τις  προτάσεις  με  το  αριθμητικό  που  

ταιριάζει. 

 
 Η  ηλικία  του  παππού  μου  είναι  (8) _____________  από  τη  δική  μου  ηλικία. 

 Γεννήθηκα  στις  (26) _______________  Ιανουαρίου  του  1998. 

 Διανύουμε  τον  (21) _____________  αιώνα.   

 Πέντε  (10) _____________  μας  κάνουν  (50) ____________  μονάδες. 



 Εφτά  κορίτσια  σχηματίζουν  μια  (7) _____________. 

 

 

4. Μέσα  στο  κείμενο  υπάρχουν  πολλά  επιρρήματα.  Γράψε  

τα  στην  κατάλληλη  στήλη  ανάλογα  με  τη  σημασία  τους. 
 

Κάποτε  έμενα  στο  χωριό.  Όλοι  μετακινούμασταν  με  τα  πόδια.  Αν  θέλαμε  να  

πάμε  κάπου  μακριά,  ανεβαίναμε  πάνω  στο  γάιδαρο.  Πότε  πότε  περνούσε  και  

το  λεωφορείο,  που  πήγαινε  κάτω  στην  πόλη.  Ζούσαμε  μονοιασμένα  και  χωρίς  

καβγάδες.  Μόνο  τα  απαραίτητα  είχαμε,  αλλά  οι  μέρες  κυλούσαν  ευτυχισμένα.  

Όταν  ήρθα  εδώ  στην  πόλη,  διαρκώς  σκεφτόμουν  το  χωριό.  Ευτυχώς,  που  

έχω  εσάς,  την  οικογένειά  μου,  διαφορετικά  δεν  ξέρω  τι  θα  έκανα.  Κυρίως  

μου  λείπει  η  ηρεμία  του  χωριού.  Αργά  ή  γρήγορα  όμως  θα  συνηθίσω.  

Άλλωστε  το  χωριό  ερήμωσε  πια. 
 

ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Να  γράψεις  τις  παρακάτω  προτάσεις  στην  υποτακτική  

και  προστακτική: 
 

 Όταν  συγκεντρώσεις  τα  υλικά, φτιάχνεις ένα νόστιμο γλυκό. 

Υποτ.: ________________________________________________________________ 

Προστ.:_______________________________________________________________ 
 

 Ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις την αγαπημένη σου ταινία. 

Υποτ.: ________________________________________________________________ 

Προστ.: _______________________________________________________________ 
 

 Πηγαίνεις στο φαρμακείο. 

Υποτ.: ________________________________________________________________ 

Προστ.: _______________________________________________________________ 
 

 Ανακατεύεις  μέχρι  να  γίνει  ομοιόμορφο  το  μείγμα. 

Υποτ.: ________________________________________________________________ 

Προστ.: _______________________________________________________________ 


