
Ενότητα         Ο φίλος μας το περιβάλλον          Ο φίλος μας ο ανεμόμυλος 
 

Ασκήσεις εμπέδωσης  
 
1. Να συμπληρώσεις στις παρακάτω προτάσεις το ρήμα στο σωστό χρόνο και να 
γράψεις το χρόνο στο τέλος της πρότασης.  
 

(γυμνάζομαι)  Χθες το απόγευμα πήγα στο γυμναστήριο και  .                

………………………………………………  πολύ.  (………………………… ) 

( διαβάζω )        Ο Πέτρος  …………………………  ένα πολύ ωραίο διήγημα. 

………………….  (…………………………  ) 

( τελειώνω )   Μητέρα  …………………………  το διάβασμα. Μπορώ να 

………………….πάω να παίξω με τους φίλους μου; (………………………… )  

( γράφω )           Το απόγευμα  …………………………  αρκετή ώρα.  . 

………………….(………………………… ) 

( ταξιδεύω )  Πέρσι το καλοκαίρι  …………………………  μ’ αυτό το 

………………….πλοίο για τις Κυκλάδες. (………………………… ) 

( μαγειρεύω )  …………………………  πριν έρθει ο Κώστας. 

…………………..(………………………… ) 
 
 
2. Σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα ρήματα των παρακάτω φράσεων; 
 

Φράσεις Χρόνος 

Διαβάζει αρκετές ώρες.  

Έχω ακούσει αρκετά για σένα.  

Θα φύγω νωρίς το απόγευμα.  

Την Τρίτη θα έχω τελειώσει την εργασία μου.  

Έγραφες πολλές ώρες χτες;  
 
3. Να ξαναγράψεις το παρακάτω κείμενο στον ενεστώτα. 
 

       Το λιμάνι ήταν γεμάτο κόσμο, όπως κάθε καλοκαιρινή μέρα. Οικογένειες, ξένοι 

τουρίστες, παρέες νέων επιβιβάζονταν στο πλοίο για την Αίγινα. Το πλοίο σάλπαρε. 

Τα παιδιά έτρεχαν χαρούμενα στο κατάστρωμα, κάποιοι έκαναν ηλιοθεραπεία, άλλοι 

απολάμβαναν τη θέα της θάλασσας που λαμπύριζε στον ήλιο και δυο νέοι τάιζαν τους 

γλάρους που τους συνόδευαν στο ταξίδι.  

      Όμως, ένας επιβάτης αισθανόταν τόσο άσχημα όσο ποτέ στη ζωή του. 

Στριμωγμένος σ’ ένα ξύλινο κιβώτιο προσπαθούσε ν’ αναπνεύσει γνώριμο θαλασσινό 

αέρα, αλλά μάταια.  
Βικτώρια Μπαντή, Ο μικρός ερωδιός, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 
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4. Να συμπληρώσεις τα κενά στο παρακάτω κείμενο επιλέγοντας το σωστό ρηματικό 
τύπο από την παρένθεση.  
 

          Μια φορά κι έναν καιρό, στην άκρη  ενός μικρού χωριού  ……………………  

( φύτρωσε / φύτρωνε ) ξεχασμένη   απ’   όλους  μια γέρικη ελιά.  ……………………  

( Είναι / Ήταν ) σχεδόν εκατό χρονών, με χοντρό ροζιασμένο κορμό, γεμάτο 

κουφάλες. Όταν ήταν ακόμα μέρα δεν   …………………… ( είχε / έχει ) κανένα 

πρόβλημα: όλο και κάποιο σπουργίτι θα  ……………………  ( ξέπεφτε / ξεπέσει ) 

κατά κει, όλο και κάποια σουσουράδα θα της   ……………………  ( πει / έλεγε ) ένα 

νέο, όλο  και κάποια κάμπια θα της   …………………… ( κρατούσε / κράτησε ) λίγη 

συντροφιά.  ……………………  ( Άπλωσε / Άπλωνε ) τότε η ελιά προστατευτικά τα 

ασημοπράσινα φύλλα της και   ……………………  ( πάσχιζε / πάσχισε ) να φτιάξει 

όσο πιο παχιά σκιά   ……………………  ( μπορεί / μπορούσε ). Όταν, όμως,  

……………………  ( σουρούπωνε / σουρούπωσε ) και   ……………………  ( τύλιγε 

/ τύλιξε ) η σιωπή και η μοναξιά και την   …………………… ( πήρε / έπαιρνε ) το 

παράπονο.  
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5. Στο παρακάτω κείμενο να συμπληρώσεις τα κενά με τα ρήματα των παρενθέσεων 
στο σωστό τύπο. 
 

        Τα παιδιά   ……………………  (  βγαίνω, αόριστος οριστικής ) από τη σκηνή, 

όταν ο ήλιος   ……………………  ( ανεβαίνω, υπερσυντέλικος οριστικής )  ψηλά. 

…………………… ( χαίρομαι, αόριστος οριστικής )  το άρωμα της φρέσκιας γης 

ανακατωμένο με την ευωδιά των πεύκων. Αυτά  ξεπλυμένα από  τα νερά   της  

βροχής   ……………………  ( λαμποκοπώ, παρατατικός οριστικής). Σταγόνες   

……………………  ( κρεμιέμαι, παρατατικός οριστικής ) σε   πολλές    

πευκοβελόνες, λαμπυρίζοντας σαν  πολύτιμα πετράδια. Τα πουλιά   

…………………… ( φτερουγίζω, παρατατικός οριστικής ) δειλά, αναστατωμένα από 

το νυχτερινό χαλασμό.  

         Ο Βασίλης   ……………………  ( ξαναθυμάμαι, αόριστος οριστικής ) την 

κίσσα του την  ¨Κική¨. Όλο έγνοια τη  …………………… ( φωνάζω, παρατατικός 

οριστικής ), πλησιάζοντας τα δέντρα. Τέλος, …………………… ( ακολουθώ, 

αόριστος οριστικής ) αμίλητος τους άλλους στο ρυάκι.  
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