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ΜΙΑ ΜΙΚΡΉ ΕΠΑΝΆΛΗΨΉ ΣΕ ΓΛΩΣΣΆ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ 
 

1. Συμπλήρωσε με τη σωστή κατάληξη τα ρήματα (-αι, -ε) 
 

Στο μάθημα συζητάμ_ για τη σωστή συμπεριφορά και για το πως πρέπει να 
φερόμαστ_. 
 
Εσείς μιλάτ_ και ενοχλείτ_ τους συμμαθητές σας που σκέφτοντ_. 
 
Ακολουθείτ_ τις οδηγίες για να λύσετ_ την άσκηση. 
 
Ο καιρός αναμένετ_ ζεστός και εσείς φοράτ_ μάλλλινα. 
 

2. Συμπλήρωσε με το σωστό τύπο ρήματος  
 

 Ο Κώστας ------------------σε μια κουταλιά νερό (πνίγετε/ πνίγεται) 
 
Πόση είναι η δόση που ------------------- στην τράπεζα? (πληρώνετε/ πληρώνεται) 
 
Το σχολείο μας ------------------στην άκρη του χωριού. (βρίσκεται/ βρίσκετε) 
 
Η Ελένη ------------------ με τις ασκήσεις. (αγχώνεται/ αγχώνετε) 
 
 

3. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα 
 
   παίρνετε          φεύγουμε         οικοδομώ 
 
Ενεστώτας     ------------------------------------------------------------------ 
Παρατ.           ------------------------------------------------------------------ 
Αόριστος       ------------------------------------------------------------------ 
Εξ. μελλ.       ------------------------------------------------------------------ 
Στ. Μέλλ.      ------------------------------------------------------------------- 
Παρακειμ.     ------------------------------------------------------------------- 
Υπερσυν.      ------------------------------------------------------------------- 
Συντ. Μελλ.  ------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
4. Στο παρακάτω κείμενο να μαυρίσεις  τα χρονικά επιρρήματα και να 
υπογραμμίσεις τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις. 
 
 
 Σήμερα το πρωί στο σχολείο , μείναμε όλοι άγαλμα μόλις είδαμε τον Κλοτέρ να 
μπαίνει στην τάξη. Φορούσε γυαλιά! Ο Κλοτέρ είναι απίθανος φίλος , αλλά είναι ο 
τελευταίος μαθητής στην τάξη. Μάλλον γι’ αυτό και του φόρεσαν γυαλιά. 
― Ο γιατρός , μας εξήγησε ο Κλοτέρ, είπε στους γονείς μου πως πιθανότατα 
αυτό έφταιγε και ήμουν πάντοτε ο τελευταίος μαθητής στην τάξη. Δεν έβλεπα 
καλά. Με πήγαν χθες , που λέτε, σε ένα ειδικό κατάστημα γυαλιών και εκεί ο 
οπτικός εξέτασε τα μάτια μου με ένα εργαλείο που δεν πονάει. Έπειτα μου έδειξε 
να διαβάσω ένα σωρό γράμματα που δεν έλεγαν τίποτα και μετά μου έδωσε ένα 
ζευγάρι γυαλιά και να ‘μαι τώρα! Γιούπι ! Δε θα είμαι τελευταίος στην τάξη ποτέ 
ξανά και , όταν θα ρωτάει η δασκάλα , θα ξέρω πάντα να απαντάω. 
 Εμένα με παραξένεψε η ιστορία του με τα γυαλιά , γιατί , εάν ο Κλοτέρ δε βλέπει 
στην τάξη , είναι γιατί, όταν αποκοιμιέται διαρκώς στην τάξη , είναι δύσκολο να 
παρακολουθήσει. Άσε που τα γυαλιά θα του είναι ακόμα ένα εμπόδιο! Από την 
άλλη , είναι αλήθεια πως ο Ανιάν είναι ο πρώτος μαθητής στην τάξη και είναι ο 
μόνος που φοράει γυαλιά. Και ίσως γι’ αυτό δεν μπορούμε να του δώσουμε με 
άνεση φάπες , τόσο συχνά όσο θέλουμε. 
 

( Ο μικρός Νικόλας και η παρέα του-διασκευή) 
 

5.   Με τα παρακάτω επιρρήματα κάνε προτάσεις 

 
  Πέρσι, πρόσφατα, σύντομα, χτες, μεθαύριο 
 
 
      
       
    
     
  
 
 
 


