
 

Ενότητα 6                       Οι φίλοι μας, οι φίλες μας                   Οι φίλοι γιορτάζουν 
 
 
 

Ασκήσεις εμπέδωσης 
 

 
1. Υπογραμμίζω τις προσωπικές αντωνυμίες στον παρακάτω διάλογο : 
 

- Μου έφερες το βιβλίο που σου ζήτησα ; 

- Ναι. Πού θέλεις να το αφήσω ; 

- Βάλ’ το εκεί που είναι και τα άλλα βιβλία . 

- Εμένα και της αδερφής μου μας άρεσε πολύ . 

- Το διάβασες όλο ; 

- Ναι. Α ! σου στέλνουν χαιρετίσματα και τα παιδιά. 

- Να τους πεις « ευχαριστώ » . Όταν γίνω καλά, θα σας δω όλους. Μου έχετε λείψει 

πολύ . 
 
2. Να αντικαταστήσεις τα ουσιαστικά των παρακάτω προτάσεων με τους 
αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας.  
 

Διάβασα το βιβλίο. ……………………………… 

Τηλεφώνησες του Γιώργου; ……………………………… 

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.  ……………………………… 

Δε μοιάζει της μητέρας. ……………………………… 

Να αγαπάς τους γονείς σου.  ……………………………… 
 
3. Να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως προς το περιεχόμενο τους.  

 

Ο καιρός θα είναι καλός αύριο. ( ………………… ) 

Επιτέλους ήρθες!  ( ………………… ) 

Γύρνα πίσω το συντομότερο δυνατό.  ( ………………… ) 

Πόσους θα καλέσεις στη γιορτή σου;  ( ………………… ) 

Δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα της ιστορίας. ( ………………… )  

Μπράβο, τα κατάφερες!  ( ………………… ) 

Να με περιμένεις έξω από το σπίτι.  ( ………………… ) 
 
 
4. Αφού διαβάσεις τον παρακάτω διάλογο, να χαρακτηρίσεις τις προτάσεις ως 
προς το περιεχόμενό τους.  
 

- Τι νόστιμη κολοκυθόπιτα! Δεν  έχω φάει καλύτερη. Εσύ την έφτιαξες; 

- Η αδερφή μου την έφτιαξε. Παρακολουθεί μαθήματα μαγειρικής σε σχολή. 

- Αλήθεια! Βάλε μου λίγη ακόμα. Α! Είναι εξαιρετική! Πρέπει να μου δώσεις 

τη συνταγή.  

- Θα τη ζητήσω από την αδερφή μου και θα στη δώσω.   



 

5.  Μπορείς να συμπληρώσεις τα γράμματα που λείπουν από τις ομώνυμες λέξεις 
των  παρακάτω προτάσεων;    
 

Κλ…νω το παράθυρο.  -  Κλ ... νω το ουσιαστικό ή το ρήμα. 

Το κλ...μα του παππού.  -   Το κλ ... μα της Ελλάδας είναι μεσογειακό. 

Ο σκύλος φ…λάει το σπίτι.   -   Κάθε πρωί πριν φύγω φ ... λάω τη μητέρα μου. 

Ο κυρ-Μιχάλης είναι χ…ρος.  -    Ο μπαρμπα-Τάκης έχει ένα χ....ρο στην αυλή  του. 

Η λ…ρα είναι μουσικό όργανο.   -   Η λ...ρα είναι νόμισμα. 

Στην Ελλάδα έχουμε ψ…λά βουνά.    -     Δεν έχω ψ....λά μαζί μου για τσίχλες. 

Τα τ…χη της Τροίας ήταν θεόρατα.   -    Ο τ....χος  του δωματίου του ήταν γεμάτος         

αφίσες. 

 
6. Μια νεράιδα και μια μάγισσα ψάχνοντας να βρουν τα’ αστέρια που χάνονται, 
καβγαδίζουν για τις μύτες τους. Μπορείς να μεταφέρεις το μεταξύ τους διάλογο 
σε πλάγιο λόγο;  
 
Νεράιδα: Εδώ πρέπει να  ‘πεσε. 

Μάγισσα: αποκλείεται. Σίγουρα από ‘δω. 

Νεράιδα: μα το είδα από τούτη τη μεριά. 

Μάγισσα: σιγά μην το είδες! Εσύ τη νύχτα δε βλέπεις ούτε τη μύτη σου.  

Νεράιδα: αν είχα μια μυτάρα σαν τη δική σου, θα την έβλεπα.  

Μάγισσα: Αχά! Οι νεράιδες ζηλεύουν τις μάγισσες επειδή οι καημένες έχουν μια 

τόση δα, μικρή, κολοβή, άχρηστη χαζομυτούλα… 
Νεράιδα: Μπερδεύτηκες! Θες να πεις οι μάγισσες ζηλεύουν τις νεράιδες. Και με το 

δίκιο τους! Όλες οι μάγισσες έχουν μια μύτη σαν πρησμένη μελιτζάνα! Εν πάση 

περιπτώσει … εγώ δεν χρειάζεται να βλέπω κάτι. Εγώ το ακούω…  
Μάγισσα: μπορείς ν’  ακούσεις ένα αστέρι να πέφτει; Αν είναι δυνατόν!  
 
7. Να συμπληρωθεί ο πίνακας.  
 

 

Ενεστώτας 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
α’ πρόσωπο 

Πρόσωπα ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ 

β ‘ ενικού   
Δουλεύω 

β ‘ πληθυντικού   
β ‘ ενικού   

Μαθαίνω 
β ‘ πληθυντικού   
β ‘ ενικού   

Γλεντώ 
β ‘ πληθυντικού   

 



 

8. Διάβασε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και υπογράμμισε τις τελικές 
προτάσεις. 
 

Έκανε φοβερή παγωνιά, χιόνιζε κι είχε αρχίσει ήδη να σκοτεινιάζει εκείνο το 

τελευταίο βράδυ του χρόνου, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Μέσα στο τσουχτερό κρύο 

περιπλανιόταν στους δρόμους ένα μικρό, φτωχό κοριτσάκι, ξυπόλυτο. Η αλήθεια 

είναι ότι φεύγοντας από το σπίτι είχε φορέσει ένα ζευγάρι παντόφλες. Η μια 

παντόφλα της χάθηκε όταν έτρεξε για να αποφύγει δυο άμαξες και την ΄΄άλλη της την 

άρπαξε ένα χαμίνι που είπε κοροϊδευτικά ότι την ήθελε για … να την κάνει κούνια! Η 

μικρούλα δεν είχε τίποτα πια να προφυλάξει τα ποδαράκια της που είχαν μελανιάσει 

από το κρύο. Η φθαρμένη της ποδιά ήταν γεμάτη από σπίρτα που τα πουλ0ούσε. Μα 

την παραμονή του νέου έτους όλοι ήταν βιαστικοί, κανείς δε σταματούσε για να 

κοιτάξει το προσωπάκι της μικρής που ικέτευε χωρίς να μιλάει, κανείς δε σταματούσε 

ν’ αγοράσει σπίρτα.  

Κρύωνε πολύ  … Δεν τολμούσε, όμως, να γυρίσει σπίτι της χωρίς να έχει 

πουλήσει ούτε ένα σπίρτο.  

Τα χεράκια ήταν ξυλιασμένα. Αχ, να  πάρω ένα σπίρτο, σκέφτηκε, να το 

ανάψω να ζεστάνω τα δάχτυλα μου; Αυτό έκανε. Άναψε ένα σπίρτο και πήγε ν’ 

απλώσει τα ποδάρια της να τα ζεστάνει, όταν ξαφνικά η φλόγα έσβησε.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


