
ΓΛΩΣΣΑ (Γ΄ ΤΑΞΗ)                                    ΟΝΟΜΑ: ___________________ 

(δομή κειμένου) 

ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ Η ΑΡΚΟΥΔΑ 

(Διορθώνω τη δομή του κειμένου και το ξαναγράφω. Αποφεύγω τις μεγάααλες προτάσεις.) 

 

δυο φίλοι ξεκίνησαν κάποτε από το χωριό τους για την πολιτεία έπρεπε 

όμως να περάσουν από ένα μεγάλο δάσος σε κάμποση ώρα, καθώς 

προχωρούσαν κάτω από τα δέντρα του δάσους, ξαφνικά φανερώθηκε 

μπροστά τους μια αρκούδα ο ένας, μόλις την είδε, ανέβηκε πάνω σ' ένα 

δέντρο, για να είναι ασφαλισμένος ήξερε πως η αρκούδα δε σκαρφαλώνει 

ποτέ ψηλά ο φίλος του όμως δεν πρόλαβε να κάνει το ίδιο στην απελπισία 

του έπεσε κάτω και έκανε τον  πεθαμένο, γιατί ήξερε πως η αρκούδα δεν 

πειράζει ποτέ πεθαμένο το ζώο ήρθε κοντά του, προχώρησε σιγά σιγά και 

ήρθε από πάνω του ο άνθρωπος κράταγε την αναπνοή του η αρκούδα 

έσκυψε, τον μύρισε, νόμισε πως δεν  ήταν ζωντανός, τον άφησε και έφυγε ο 

άνθρωπος είχε γλιτώσει σηκώθηκε στα πόδια του κατάχλωμος ο φίλος του 

κατέβηκε από το δέντρο και έτρεξε κοντά του. 

Είμαι πολύ ευχαριστημένος που γλίτωσες, του είπε πες μου όμως τι σου είπε 

η αρκούδα, όταν έσκυψε στ’ αυτί σου; μου είπε απάντησε εκείνος, να μην 

πηγαίνω ποτέ με φίλους που στους κινδύνους μ’ αφήνουν μονάχο και φεύγουν 

γιατί οι αληθινοί φίλοι στις δύσκολες στιγμές φαίνονται. 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ Η ΑΡΚΟΥΔΑ 
 

        Δυο φίλοι ξεκίνησαν κάποτε από το χωριό τους για την πολιτεία. Έπρεπε όμως να περάσουν από 

ένα μεγάλο δάσος. Σε κάμποση ώρα, καθώς προχωρούσαν κάτω από τα δέντρα του δάσους, ξαφνικά 

φανερώθηκε μπροστά τους μια αρκούδα. Ο ένας, μόλις την είδε, ανέβηκε πάνω σ' ένα δέντρο, για να 

είναι ασφαλισμένος. Ήξερε πως η αρκούδα δε σκαρφαλώνει ποτέ ψηλά. 

        Ο φίλος του όμως δεν πρόλαβε να κάνει το ίδιο. Στην απελπισία του έπεσε κάτω και έκανε τον  

πεθαμένο, γιατί ήξερε πως η αρκούδα δεν πειράζει ποτέ πεθαμένο. Το ζώο ήρθε κοντά του, προχώρησε 

σιγά σιγά και ήρθε από πάνω του. Ο άνθρωπος κράταγε την αναπνοή του. Η αρκούδα έσκυψε, τον μύρισε, 

νόμισε πως δεν  ήταν ζωντανός, τον άφησε και έφυγε. 

        Ο άνθρωπος είχε γλιτώσει. Σηκώθηκε στα πόδια του κατάχλωμος. Ο φίλος του κατέβηκε από το 

δέντρο και έτρεξε κοντά του. 

        -Είμαι πολύ ευχαριστημένος που γλίτωσες, του είπε. Πες μου όμως τι σου είπε η αρκούδα, όταν 

έσκυψε στ’ αυτί σου; 

        -Μου είπε απάντησε εκείνος, να μην πηγαίνω ποτέ με φίλους που στους κινδύνους μ’ αφήνουν μονάχο 

και φεύγουν. Γιατί οι αληθινοί φίλοι στις δύσκολες στιγμές φαίνονται. 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  
(Οι χρόνοι του ρήματος – χρονική αντικατάσταση - κλίση) 

 

1. Συμπληρώνω στον πίνακα τους χρόνους και τις παρενθέσεις τους. Στη συνέχεια κάνω χρονική 

αντικατάσταση στα υπογραμμισμένα ρήματα του κειμένου. Προσέχω να μην αλλάξω το πρόσωπο 

και τον αριθμό των ρημάτων. 

 

1.ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

(τώρα) 

 

φ ε ύ γ ο υ ν  

 

π η γ α ί ν ω  

 

φ α ί ν ο ν τ α ι  

2. 

(…………………………………………………………………..) 

   

3. 

(……………………………………..…………………………..) 

 

 
  

4. 

(…………………………………..……………………………..) 

   

5. 

(……………………………….………………………………..) 

   

 

 

2. Κλίνω το ρήμα «γλιτώνω» στους χρόνους του πίνακα. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ή 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. 
 

γλιτώνω    

    

    

    

    

    

Τι παρατηρείς στην κλίση του ρήματος; 

 


