ΕΛΛΗΝΙΚΑ Στ ΤΑΞΗΣ
Επανάληψη στην Ενότητα 7
Όνομα:____________________________________

Ημερ.:________

Α. ΕΠΙΘΕΤΑ σε –ης, -ης, -ες
1. Να δώσεις τα τρία γένη των πιο κάτω επιθέτων:
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ο επιτυχής

ΘΗΛΥΚΟ
η επιτυχής

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
το επιτυχές

ο πολυτελής
ο ελώδης
ο δηλητηριώδης

η πολυτελής
η ελώδης
η δηλητηριώδης

το πολυτελές
το ελώδες
το δηλητηριώδες

*θυμόμαστε ότι τα επίθετα σε -ης κλίνονται το ίδιο στο αρσενικό και θηλυκό γένος
(αλλάζουν μόνο τα άρθρα)
2. Να κλίνεις τις παρακάτω φράσεις:
ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ο διεθνής ποδοσφαιριστής
του διεθνούς ποδοσφαιριστή
τον διεθνή ποδοσφαιριστή

οι διεθνείς ποδοσφαιριστές
των διεθνών ποδοσφαιριστών
τους διεθνείς ποδοσφαιριστές

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

η διεθνής συμφωνία
της διεθνούς συμφωνίας
τη διεθνή συμφωνία

οι διεθνείς συμφωνίες
των διεθνών συμφωνιών
τις διεθνείς συμφωνίες

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ.

το διεθνές συνέδριο

τα διεθνή συνέδρια

Γεν.
Αιτι.

του διεθνούς συνεδρίου
το διεθνές συνέδριο

των διεθνών συνεδρίων
τα διεθνή συνέδρια

Ονομ.
Γεν.
Αιτι.

Ονομ.
Γεν.
Αιτι.

*Προσέχουμε ότι η γενική πτώση έχει την ίδια μορφή σε όλα τα γένη
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Β. ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ σε – μένος, -μένη, -μένο
1. Δώσε την παθητικέ μετοχή που σχηματίζεται από τα πιο κάτω ρήματα:

κουράζομαι
ράβω
δένω

κουρασμένος
ραμμένος
δεμένος

γράφω
θλίβω
βάφω

γραμμένος
θλιμμένος
βαμμένος

απογοητεύομαι
απογοητευμένος
καλύπτω
καλυμμένος
Κανόνας: Ρήματα με χαρακτήρα β,π,φ,πτ στο θέμα τους σχηματίζουν τη μετοχή με 2
μ (μμ). Τα συμπλέγματα σμ, σβ, σγ ακούγονται ως ζ αλλά γράφονται με σ.
2. Κλίνε την παθητική μετοχή.
ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ.
Γεν.

ο επιτυχημένος
του επιτυχημένου

οι επιτυχημένοι
των επιτυχημένων

Αιτ.

τον επιτυχημένο

τους επιτυχημένους

3. Δώσε τα 3 γένη των μετοχών.
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ταλαιπωρημένος
ευτυχισμένος
συνηθισμένος
γοητευμένος

ΘΗΛΥΚΟ
ταλαιπωρημένη
ευτυχισμένη
συνηθισμένη
γοητευμένη

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ταλαιπωρημένο
ευτυχισμένο
συνηθισμένο
γοητευμένο

Γ. ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Να μετατρέψεις τις πιο κάτω προτάσεις σε ονοματικές μετατρέποντας το ρήμα σε
ουσιαστικό και κάνοντας όποιες αλλαγές είναι αναγκαίες.

 Έβρεξε καταρρακτωδώς στα ορεινά χωριά της επαρχίας Λευκωσίας.
Καταρρακτώδης βροχή στα ορεινά χωριά της επαρχίας Λευκωσίας
 Πολλά σημεία του οδικού δικτύου έπαθαν ζημιές από τις κατολισθήσεις βράχων.
Ζημιές σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου από τις κατολισθήσεις βράχων.
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2. Να μετατρέψεις τις πιο κάτω προτάσεις σε ρηματικές μετατρέποντας το ουσιαστικό σε
ρήμα και κάνοντας όποιες αλλαγές είναι αναγκαίες.

 Καταστροφή σοδειάς από την κακοκαιρία και το χαλάζι.
Καταστράφηκε η σοδειά από την κακοκαιρία και το χαλάζι.
 Ακινητοποίηση αυτοκινήτων λόγω πλημμύρων.
Ακινητοποιήθηκαν τα αυτοκίνητα λόγω πλημμύρων.

Δ. ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μετάτρεψε τις πιο κάτω απλές προτάσεις σε επαυξημένες.
 Έχω ένα σκύλο.
Έχω ένα σκύλο που κοιμάται μαζί μου στο σπίτι.


Πήγαμε στο χωριό.

Πήγαμε στο χωριό την Κυριακή του Πάσχα για να δούμε τον παππού και την γιαγιά.
*Μπορούμε να προσθέσουμε όποιο προσδιορισμό θέλουμε (χρονικό, τροπικό, τοπικό
κλπ)
Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΕΣ
Σημείωσε δίπλα σε κάθε πρόταση Μ ή Κ για τις μεταφορές και τις κυριολεξίες.





Άνοιξε την πόρτα και βγήκε τρέχοντας έξω. (Κ )
Άνοιγε τα αυτιά σου και τα μάτια σου στο μάθημα . ( Μ )
Ήταν μεγάλα λουκούμια που είχαν θέα προς τη θάλασσα . ( Μ )
Τα λουκούμια των Λευκάρων είναι παραδοσιακό παρασκεύασμα. ( Κ )
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Στ. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – ΑΟΡΙΣΤΟΣ
1. Να δώσετε τα παρακάτω ρήματα στον αόριστο:
ακούω
κρύβω
αρχίζω
μεθώ

άκουσα
κρύφτηκα
άρχισα
μέθυσα

μηνώ
μήνυσα
κουράζομαι κουράστηκα
ονομάζεται ονομάστηκε

ιδρύω
αργώ
αρρωσταίνω
δανείζω

ίδρυσα
άργησα
αρρώστησα
δάνεισα

δακρύζω
εργάζεσαι
κοιμάμαι

δάκρυσα
εργάστηκες
κοιμήθηκα

*Τα ρήματα στον αόριστο, είτε τελειώνουν σε -ησα είτε σε -ηκα, γράφονται με η.
Εξαιρούνται όσα τελειώνουν σε -ιζω (γράφονται με ι) και όσα είναι ήδη εξαιρέσεις
του κανόνα (δανείζω, δακρύζω, αθροίζω, μεθώ, ντύνω κλπ).
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