Επανάληψη στην 1η και 2η Ενότητα ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΝΟΜΑ: ................................................................. ΤΑΞΗ: ......... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .............

1. Να μεταφέρετε την πιο κάτω ιστορία στον ενεστώτα.
Σαν άνοιξε τα μάτια του είδε ότι ούτε αυτός ούτε η φωλιά είχε πάθει τίποτα. Κοίταξε ξανά κατά τον
ουρανό. Το άγριο πουλί έφευγε κατά τη δύση κρατώντας στα νύχια του το σκοτωμένο φίδι. Ο
Φώτης ένιωσε την

ανάγκη κάτι να κάνει. Μα δε βρήκε τίποτα και ξέσπασε στα γέλια. Κάτι

χαρούμενα ηρωικά γέλια … που σε λίγο γύρισαν μόνα τους σε τραγούδι.
Αυτή τη στιγμή __________________ τα μάτια του __________________ ότι ούτε αυτός ούτε η
φωλιά έχει πάθει τίποτα. __________________ ξανά κατά τον ουρανό. Το άγριο πουλί
__________________ κατά τη δύση κρατώντας στα νύχια του το σκοτωμένο φίδι. Ο Φώτης
__________________ την
__________________

στα

ανάγκη κάτι να κάνει. Μα δε __________________ τίποτα και
γέλια.

Κάτι

χαρούμενα

ηρωικά

γέλια

…

που

τώρα

__________________ μόνα τους σε τραγούδι.

2. Να μεταφέρεις το παρακάτω κείμενο σε παρελθοντικό χρόνο.
Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουμε στο χωριό και βλέπουμε τον παππού και τη γιαγιά.
Ταξιδεύουμε με το αυτοκίνητο. Σε όλη τη διαδρομή τραγουδούμε και λέμε αστείες ιστορίες. Όταν
φτάνουμε έχει ήδη μεσημεριάσει και η γιαγιά μας φτιάχνει τα αγαπημένα μας φαγητά.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο __________________ στο χωριό και __________________
τον παππού και τη γιαγιά. __________________ με το αυτοκίνητο. Σε όλη τη διαδρομή
__________________ και __________________ αστείες ιστορίες. Όταν __________________
ήδη μεσημεριάσει και η γιαγιά μας __________________ τα αγαπημένα μας φαγητά.

3. Να συμπληρώσεις το κείμενο βάζοντας τα ρήματα στην παρένθεση στον κατάλληλο χρόνο και
πρόσωπο. (προσοχή: τα ρήματα σε –ίζω διατηρούν το -ι-)
Το περασμένο καλοκαίρι, καθώς __________________ (πηγαίνω) στην Αλεξανδρούπολη,
__________________ (περνώ) από την Ξάνθη. Η βόλτα μας στην πόλη __________________
ξεκινώ) από την κεντρική πλατεία, όπου

__________________ (κυριαρχώ) η εικόνα του

Ρολογιού, που __________________ (χτίζομαι) το 1859. Μετά __________________ βαδίζω)
στα

δρομάκια

της,

όπου

__________________

__________________ (Συνεχίζω)

την

περιπλάνησή

(βλέπω)
μας

στη

πολλά
νότια

παλιά
πλευρά

αρχοντικά.
της

και

__________________ (περπατώ) ανάμεσα στα καπνεργοστάσια και τις καπναποθήκες, τα κτήρια
που __________________ (συνδέομαι) με την οικονομική ιστορία της πόλης εδώ και πολλά
χρόνια.

4. Στo παρακάτω κείμενο να υπογραμμίσεις όλες τις λέξεις, φράσεις και προτάσεις που
φανερώνουν χρόνο.
Πρόσφατα πήγα ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Η πτήση μας ήταν το πρωί. Πρώτα πήραμε το τρένο και
μετά το μετρό, για να βρεθούμε στο ξενοδοχείο. Τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας και αμέσως
βρεθήκαμε στο Βρετανικό Μουσείο. Το μεσημέρι μεταβήκαμε στο Μουσείο της Μαντάμ Τισό. Όταν
πεινάσαμε, πήγαμε σε ένα ωραίο εστιατόριο για να φάμε. Το απόγευμα περπατήσαμε στο Χάιντ
Παρκ και ταΐσαμε τις πάπιες. Το βράδυ επιστρέψαμε στο δωμάτιό μας και μιλούσαμε συνεχώς για
όσα είδαμε. Την επόμενη μέρα θα συνεχίζαμε την ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης γεμάτοι
ενθουσιασμό.
5. Σχημάτισε επίθετα από τα ουσιαστικά των παρενθέσεων, συμπληρώνοντας τα κενά.
Το __________________ (ταξίδι) γραφείο της γειτονιάς έκανε μια μεγάλη προσφορά για διήμερο
στην Ιταλία. Η __________________ (αεροπορία) εταιρεία ενημέρωσε το __________________
(επιβάτης) κοινό πως η πτήση θα καθυστερήσει. Το πιο __________________ (εμπόριο) λιμάνι
της Ελλάδας είναι ο Πειραιάς. Το __________________ (σιδηρόδρομος) δίχτυο της Ελλάδας είναι
από τα καλύτερα των Βαλκανίων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν
__________________ (οδός) βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος.
6. Να κλίνεις τα θηλυκά ουσιαστικά ένωση και διάμετρος:

Ενικός Αριθμός

Πληθυντικός Αριθμός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.
7. Να κλίνετε το επίθετο απότομος και στα τρία γένη:
Ενικός Αριθμός
Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.
Πληθυντικός Αριθμός
Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

