
ΓΛΩΣΣΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ)                  ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………. 

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1Η  ΕΝΟΤΗΤΑ) 

 

1. Υπογράμμισε στο κείμενο τις λέξεις και τις φράσεις που φανερώνουν χρόνο. 

 

Ο ψαράς πήρε το καλάμι και τα σύνεργά του, πήγε στη θάλασσα και στάθηκε 

κοντά στα βράχια. Έβαλε το δόλωμα στο αγκίστρι και το έριξε στη θάλασσα. Στην 

αρχή δεν έγινε τίποτα. Όμως ύστερα από λίγο ένιωσε το καλάμι να κουνιέται. Τότε ο 

ψαράς σηκώθηκε πάνω κι άρχισε να τραβάει με δύναμη το καλάμι. Προς μεγάλη 

του απογοήτευση είδε ότι είχε πιάσει ένα κονσερβοκούτι. 

 

 

2. Να ξαναγράψεις το παραπάνω κείμενο στον ενεστώτα: 

 

Ο ψαράς παίρνει το καλάμι  και τα σύνεργά του, πηγαίνει ……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει: ( -τε  ή  –ται,  -μαι  ή  –με)  

 

 Τι παίζετ… κορίτσια; Το κυνηγητό δεν παίζετ… έτσι. 

 Όταν πηγαίνουμ… επίσκεψη στο χωριό, χαίρομ… πολύ. 

 Φοβάμ… πως έτσι που πάμ… θ’αργήσουμ… . 

 Κάθε πρωί σηκώνομ…  πρώτος από το κρεβάτι και ετοιμάζομ… 

 Η μαμά ξεκουράζετ… το μεσημέρι, γιατί κουράζετ… πολύ όλη τη 

μέρα. 

 Κάντε ησυχία, γιατί κοιμάτ… το μωρό. 

 Γιατί φεύγετ… τόσο γρήγορα  είναι νωρίς ακόμα! 



 

4. Γράψε στην πρώτη στήλη του πίνακα τους χρόνους και τις παρενθέσεις τους: 

 

Ενεστώτας  

(τώρα) 

γράφω,  

Παρατατικός  

(χθες συνέχεια) 

έτρεχα,  

………………………………. 

(…………………………….) 

 

………………………………. 

(…………………………….) 

 

………………………………. 

(…………………………….) 

 

………………………………. 

(…………………………….) 

 

………………………………. 

(…………………………….) 

 

………………………………. 

(…………………………….) 

 

 

5. Να βάλεις τα ρήματα της παρένθεσης στο σωστό χρόνο, στον παραπάνω πίνακα. 

(Σκέφτομαι: τώρα;  χθες;  αύριο; … συνέχεια ή για λίγο;…) 

 

(γράφω,  έτρεχα, έχω δώσει, θα στολίσω, κοιτάζω, είχα γράψει, σκούπισα, θα 

έχουμε φάει θα διαβάζουν, πήγα πίνεις, θα έχεις αφήσει, μιλούσαν, είχατε σκεπάσει, 

θα φωνάξουν, έχουν χαρίσει, ανακατέψαμε, θα γυρίζουν, σηκώνομαι έλουζα, είχες 

κοιμηθεί, θα γελάσουμε, έχει ζωγραφίσει) 

 

 

6. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις με τα παρακάτω συνθετικά 

 

 νύχτα + πουλί     ………………………………. 

 νύχτα + φύλακας     ………………………………. 

 δάσος + νόμος     ………………………………. 

 δάσος + φύλακας     ………………………………. 

 φίλος + τέχνη     ………………………………. 

 φίλος  + σοφία     ………………………………. 


