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1. πκπιήξσζε ηνλ πίλαθα κε ηνλ θαηάιιειν ηύπν ξήκαηνο 

ΡΗΜΑ ΑΟΡΙΣΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΜΕΛ. ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛ. ΤΝΟΠΣ. 

δέλνπλ      

ηξέρνπκε     

αγαπάο     

δηαιέγεηο     

βάθεη     

ππάξρσ     

 

 

2. πκπιήξσζε ηα θελά θαη αηηηνιόγεζε ηελ απάληεζή ζνπ 

θαηεβ…λσ: γξάθεηαη κε …… γηαηί ………………………………………………………………… 

δξνζ….δσ: γξάθεηαη κε …… γηαηί ………………………………………………………………… 

θαξθ…λσ: γξάθεηαη κε …… γηαηί ………………………………………………………………… 

θηηάρλ…ληαο: γξάθεηαη κε …… γηαηί ……………………………………………………………… 

 

3. πκπιήξσζε όπσο ην παξάδεηγκα 

άγαικα από πειό:  πήιηλν άγαικα 

ςσκί από ζηηάξη: ………………………………………………………… 

θαλάηα από γπαιί: ………………………………………………………… 

ζθάια από μύιν: ………………………………………………………… 

θνπβέξηα από καιιί: ………………………………………………………… 

απιή από πέηξα: ………………………………………………………… 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΑ 

ΤΑΞΗ: Γ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

ΟΝΟΜΑ: ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΦΑΝΣΑΡΗ 
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4. Δηάιεμε 2 από ηα επίζεηα ηεο παξαπάλσ άζθεζεο θαη θηηάμε κε απηά δηθέο ζνπ 

πξνηάζεηο. 

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

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

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

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

 

5. Τπνγξάκκηζε κε θόθθηλν ηα επίζεηα θαη κε πξάζηλν ηα νπζηαζηηθά. Κύθισζε κε 

θίηξηλν ηα νξηζηηθά θαη αόξηζηα άξζξα θαη κε κπιε ηηο πξνζσπηθέο αλησλπκίεο. 

 

Υζεο ην βξάδπ, ζηνλ ύπλν κνπ, νλεηξεύηεθα πσο ήκνπλ έλα παλέκνξθν πνπιί. Είρα 

θαληαρηεξά θηεξά, έλα θίηξηλν ξάκθνο, πξάζηλα καηάθηα θαη πεηνύζα πην ςειά απ’ όια ηα 

πνπιηά ηνπ θόζκνπ καο. Απνθάζηζα λα θάλσ κηα βόιηα γύξσ από ηε γε καο. Να δσ πσο 

δνπλ νη άλζξσπνη πάλσ ζε απηή. Να ηε δσ από ςειά, θαη λα ζαπκάζσ ηα όκνξθα ηνπία 

ηεο. Πξαγκαηηθά είδα παλέκνξθεο εηθόλεο. Αλέκεια παηδηά έπαηδαλ εδώ θαη εθεί. Σεξάζηηα 

δώα έςαρλαλ γηα ηξνθή κέζα ζηε δνύγθια. Άλζξσπνη πεξλνύζαλ ρξόλν κε ηα αγαπεκέλα 

ηνπο πξόζσπα. Υξσκαηηζηά θαξάβηα κε επηβιεηηθά θνπγάξα έπιεαλ ζηνπο σθεαλνύο. 

Κνίηαμα όκσο ιίγν πην πξνζεθηηθά ηε γε καο θαη αληίθξηζα ηελ αδηθία θαη ηε ζηελαρώξηα. 

Πεηλαζκέλα παηδηά ηξηγπξλνύζαλ αλαδεηώληαο ηξνθή. Οη θησρνί απηνύ ηνπ θόζκνπ 

έςαρλαλ κέξνο λα μαπνζηάζνπλ. Οη ζάιαζζεο θαη ηα πνηάκηα είλαη κνιπζκέλα. Η θύζε 

πεζαίλεη. ε πνιιέο ρώξεο γίλεηαη πόιεκνο. Απηόο θαηαζηξέθεη ηηο δσέο ησλ αλζξώπσλ. 

Γύξηζα ζηε θσιηά κνπ απνγνεηεπκέλε. Κάζηζα θαη ζθέθηεθα ηη κπνξνύζα λα θάλσ εγώ, 

έλα πνπιάθη γηα ηε ζσηεξία απηνύ ηνπ θόζκνπ. Απνθάζηζα πσο όινη καο κπνξνύκε λα 

βνεζήζνπκε αξθεί λα ην ζέινπκε. 

 

6. Απαληώ ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

Γηαηί ην πνπιάθη είλαη απνγνεηεπκέλν; 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Ση ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο εζύ γηα λα θαιπηεξεύζεη ν θόζκνο καο; 

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

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

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

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

 

7. Μέζα ζην θείκελν ζπλάληεζεο ηε ιέμε «ην». Μεξηθέο θνξέο ηε ρξεζηκνπνηνύκε ζαλ 

άξζξν θαη κεξηθέο θνξέο ζαλ αλησλπκία. Γξάςε κηα δηθή ζνπ πξόηαζε, ζηελ νπνία 

ην «ην» ζα είλαη άξζξν θαη κία πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο αλησλπκία. 

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

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

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

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

 

 

 

 

Δεν ξεχνώ 

ην + νπζηαζηηθό = άξζξν 

ην + ξήκα = αλησλπκία 

 


