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1. Ξαλαγξάθσ ηηο πξνηάζεηο αιιάδνληαο ηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο κε ην 

θαηάιιειν επίζεην: 

 

Σν βάδν είλαη από πειό.      Σν βάδν είλαη πήιηλν. 

Σν ηξαπέδη είλαη από μύιν.    …………………………………………………. 

Σν βάδν είλαη από γπαιί.     …………………………………………………. 

Η καμηιαξνζήθε είλαη από καιιί.    …………………………………………………. 

Σν ζθαινπάηη είλαη από πέηξα.    …………………………………………………. 

 

2. Αληηθαζηζηώ ηα παξαθάησ επίζεηα όπσο ζην παξάδεηγκα: 

 

πέηξηλν ζπίηη    ζπίηη από πέηξα 

ράξηηλε ζπζθεπαζία   …………………………………………………. 

ζηδεξέληα πόξηα   …………………………………………………. 

ρξπζό θνπκπί   …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΧΑ 

ΤΑΞΗ: Γ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: 9ε (ΑΠΙΘΔΣΑ-ΑΝΣΧΝΤΜΙΔ-ΥΡΟΝΟΙ) 

ΟΝΟΜΑ:  
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3. πκπιεξώλσ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηα θαηάιιεια νξηζηηθά άξζξα. 

 

 …… θίιε κνπ  νλνκάδεηαη  Αιίθε θαη κέλεη …… Λάξηζα.  Δίλαη καζήηξηα …… Γ1΄ ηάμεο  

ηνπ 17νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. ……  αδειθόο ηεο θίιεο κνπ είλαη πην κεγάινο θαη ηε βνεζά 

…… εξγαζίεο ……  ζρνιείνπ ηεο. Καη ……  δύν καδί βνεζνύλ ……  γνλείο ηνπο …… 

δνπιεηέο …… ζπηηηνύ. Καζαξίδνπλ …… δσκάηηό ηνπο θαη ζθνππίδνπλ ηα θύιια ……  

απιήο. 

 

4. πκπιεξώλσ ηα θελά κε ηα θαηάιιεια γξάκκαηα θαη ηνλίδσ εθεί πνπ πξέπεη: 

αλεβ      λσ  θαηαζθ      άδσ  ζ      δεξν  άλζξ      πνο   

ζ      δεξόδξνκνο  απηνθ      λ      ην  θαηεβ      λσ  ζ      γρξνλνο 

θάη      θνο  ππόγ      νο   βγ      λσ  ιε      θνξ      ν 

       ιηνβαζίιεκα  δνπι      α   θ      ο   κπ      λσ 

 

5. ρεκαηίδσ ηνλ Αόξηζην θαη ηνλ Παξαηαηηθό ησλ παξαθάησ ξεκάησλ ζην πξόζσπν 

πνπ βξίζθνληαη: 

 

ΔΝΔΣΧΣΑ ΑΟΡΙΣΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ 

δηαιέγσ   

ζπγθεληξώλνπκε   

αληηγξάθεηο   

ζηεξεώλνπλ   

δηνξζώλεηε   
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6. Μεηαθέξσ ηα παξαθάησ ππνγξακκηζκέλα ξήκαηα από ηνλ Παξαηαηηθό ζηνλ 

Αόξηζην θαη αληίζηξνθα: 

 

Ο Άξζνπξ πξνζπάζεζε λα πάεη ζην θέληξν ηεο γεο. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Η Κάηηα πάιεπε γηα έλαλ πην δίθαην θόζκν. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Η Μάηξα θαζάξηδε ηελ παξαιία από ηα ζθνππίδηα. 

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

Ο Φεξδέλ ζπνύδαζε γηαηξόο. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Οη κάγηζζεο αλαθάηεπαλ ηα θίιηξα ηνπο. 

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

 

7. Αληηθαζηζηώ ηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο κε ηνλ αδύλαην ηύπν ηεο πξνζσπηθήο 

αλησλπκίαο όπσο ζην παξάδεηγκα: 

 

Βνεζάεη ηνλ εγγνλό ηνπ ζηα καζήκαηα. 

Κάιεζε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζηε γηνξηή. 

             

Πνηίδεη ηα ινπινύδηα θαζεκεξηλά. 

             

Δίδα ηε Λνπίδα  λα ηξέρεη. 
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8. Η ιέμε την κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο άξζξν θαη σο αλησλπκία. Γξάςε κία 

πξόηαζε πνπ λα ηε ρξεζηκνπνηείο ζαλ άξζξν θαη κία πνπ λα ηε ρξεζηκνπνηείο ζαλ 

αλησλπκία. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. πκπιεξώλσ ηα θελά ησλ πξνηάζεσλ αληηθαζηζηώληαο ηε θξάζε ηεο παξέλζεζεο 

κε ηελ θαηάιιειε κεηνρή ελεξγεηηθήο θσλήο (-ώληαο, νληαο): 

 

Αλέβεθε ηε ζθάια (κε ην ρακόγειν ζην πξόζσπν) ………………………………….. 

Σν ηξέλν έθηαζε ζην ζηαζκό (κε έλα δπλαηό ζθύξηγκα) ………………………………….. 

Πεξπαηνύζα ζην δξόκν (κε ην ηξαγνύδη) ………………………………….. 

Πέξαζε ην πνηάκη ………………………………….. (θνιπκπώ). 

…………………………………..  (αλνίγσ) ην παξάζπξν, αληίθξηζε ην ιακπξό ήιην. 

…………………………………..  (ηαμηδεύσ) καζαίλεηο θαιύηεξα ηε γεσγξαθία ηεο Κύπξνπ. 

Έθηαζαλ  ζηελ  θνξπθή  ηνπ  βνπλνύ …………………………………..  (αθνινπζώ) έλα 

κνλνπάηη. 

Σξεθόκαζηε πγηεηλά, …………………………………..  (ηξώσ) θξνύηα θαη ιαραληθά. 

Πέηπρε ζηηο εμεηάζεηο …………………………………..  (δηαβάδσ) πνιιέο ώξεο θάζε κέξα. 
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10.  Γίλνκαη δεκηνπξγηθόο/ή κε ηνπο παξειζνληηθνύο ρξόλνπο: 

Φάμε ζην ζπίηη ζνπ γηα παιηέο εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά.  

Ξεθύιιηζέ ηα θαη ςάμε ζηηο ζειίδεο ηνπο γηα ξήκαηα ζε ρξόλν Παρατατικό ή Αόριστο.  

Κόςε θαη θόιιεζε κεξηθά εδώ.  

Γηάιεμε δύν από απηά θαη γξάςε κηα δηθή ζνπ πξόηαζε γηα ην θαζέλα ζε ρξόλν Αόξηζην. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 


