
                                    ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 19 
Ορθογραφία Προστακτικής/Μετοχές 

Όνομα: __________________________  
 

1. Διαβάζω το παρακάτω κείμενο και μετά χρησιμοποιώ τα υπογραμμισμένα ρήματα, για 
να συμπληρώσω τα κενά του πίνακα: 

 
Κάθε εβδομάδα παίζουμε με το δάσκαλό μας στην τάξη ένα παιχνίδι. Παίρνουν μέρος όλοι 
οι μαθητές. Ξεκινάει ο πρώτος στη σειρά και λέει την αλφαβήτα από μέσα του. Ο 
δάσκαλός μας τον σταματάει κάποια στιγμή κι εκείνος λέει σε ποιο γράμμα έμεινε. Τότε 
πρέπει να σκεφτεί δέκα λέξεις που να αρχίζουν από αυτό το γράμμα. Αν τις βρει σε είκοσι 
δευτερόλεπτα, κερδίζει έναν βαθμό. Στο τέλος του μήνα μετράμε όλους τους βαθμούς και 
νικητής είναι ο μαθητής που μάζεψε τους περισσοτέρους βαθμούς. 

                 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ) ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  
Ρήματα Πρόσωπο Β' Ενικού  Πρόσωπο Β' Πληθυντικού  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

2. Συμπληρώνω τα κενά με n, ι ή ει, βάζοντας τόνο όπου χρειάζεται: 
 

• κρατ__στε  
• ζωγραφ__στε 
• προχωρ__στε 

• τηλεφων__στε 
• δεθ__τε 
• καθαρ__στε 

• δαν__στε 
• ντυθ__τε 
• τραγουδ__στε 

• αγαπηθ__τε 
• οδηγ__στε 
• αρνηθ__τε 

 
 

3. Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων με  ει, η ή ι στις παρακάτω οδηγίες πρώτων 
βοηθειών και τονίζω όπου πρέπει: 

 
• Μην επιχειρείτε να μεταφέρετε εσείς τον τραυματία. 
• Ρωτ__στε τον τραυματία για την κατάστασή του. 
• Συνεχ__στε να τον κρατάτε ακινητοποιημένο. 
• Κρατ__στε τον ζεστό. 
• Φροντ__στε για τη μεταφορά του πάσχοντα στο νοσοκομείο. 
• Δροσ__στε το κεφάλι και το σώμα του αν έχει πυρετό. 
• Βεβαιωθ__τε ότι δε διατρέχετε κανέναν κίνδυνο. 
• Συνεννοηθ__τε με κάποιον ειδικό. 



4. Συμπληρώνω τα κενά με τα ρήματα της παρένθεσης βάζοντάς τα στο β' πληθυντικό 
πρόσωπο της Συνοπτικής Υποτακτικής ή της Συνοπτικής Προστακτικής (Αορίστου). 

 
• Σας παρακαλώ, ________________ (μπαίνω) με προσοχή στην αίθουσα. 
• ________________ (στέκομαι) προσοχή και  ________________ (τραγουδώ) τον 

εθνικό ύμνο. 
• ________________ (κατεβαίνω) τα σκαλιά και ________________ (σβήνω) τα 

φώτα. 
• Σήμερα πρέπει να ________________ (ξυπνώ) νωρίς. 
• Πριν ________________ (αρχίζω) τα μαθήματα, μπορείτε να  _______________ 

(βλέπω) λίγο τηλεόραση. 
 

5. Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το κατάλληλο ρήμα από την 
παρένθεση στο σωστό πρόσωπο στη Συνοπτική Προστακτική: 

(μένω, φέρνω διαβάζω, κόβω, κοιτάζω, διορθώνω, βελτιώνω, ακούω) 
 

• _________________ μου τι λέει η εφημερίδα. 
• _________________ με και μην κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. 
• _________________ εκεί που είσαι. Έρχομαι αμέσως. 
• _________________ μου, σε παρακαλώ, την τσάντα μου.  
• _________________ ξανά το γραπτό σας και _________________ τυχόν λάθη. 
• _________________ το τσιγάρο και ______________ τη φυσική σας κατάσταση. 

 
6. Σχηματίζω τις μετοχές των παρακάτω ρημάτων σε –οντας ή –ώντας: 

 
• μαγεύω 
• ρωτώ 
• απαντώ  
• βρέχω 

→__________________ 
→__________________ 
→__________________ 
→__________________ 

 • κλείνω 
• ερευνώ 
• γλεντώ 
• ψήνω 

→__________________ 
→__________________ 
→__________________ 
→__________________ 

 
7. Σχηματίζω προτάσεις χρησιμοποιώντας τα ρήματα σε καθεμιά από τις εγκλίσεις: 
• Ανοίγω 

Οριστική:  __________________________________________________ 
Υποτακτική:  __________________________________________________ 
Προστακτική:__________________________________________________ 

• Σκαλίζω 
Οριστική:  __________________________________________________ 
Υποτακτική:  __________________________________________________ 
Προστακτική: __________________________________________________ 

• Παίζω 
Οριστική:       __________________________________________________ 
Υποτακτική:  __________________________________________________ 
Προστακτική:__________________________________________________
  

 


