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1)  Μετατρέπω τις παρακάτω ονοματικές φράσεις σε ρ η-

ματικές.  

 Αποκλεισμός χωριών στον Ψηλορείτη. 

……………………………………………………………………………………………… 

 Υπολογίζονται οι ζημιές. 

……………………………………………………………………………………………… 

 Καλλιέργεια νέων ποικιλιών ντομάτας. 

……………………………………………………………………………………………… 

  Εξάγονται εσπεριδοειδή. 

……………………………………………………………………………………………… 

 Κήρυξη απεργίας πείνας. 

……………………………………………………………………………………………… 

 Μειώθηκε ο αριθμός των ανέργων. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Όνομα: ……………………………………………. ΣΤ΄ 
……/……/…… 
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2)  Συμπληρώνω τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του επι-

θέτου.  

 Η επιτυχία του είναι αποτέλεσμα (διαρκής) ………………………… 

προσπάθειας. 

 Ο γιατρός έδωσε (σαφής) …………………………………… οδηγίες στον 

(ασθενής) …………………………………… του για τη διατροφή του. 

 Κανείς δε θέλει να κάνει παρέα με (αγενής) ……………………………… 

ανθρώπους. 

 Υπάρχουν κράτη που παραβιάζουν τους (διεθνής) ……………… 

κανονισμούς. 

 Οι (συνεχής) ………………………………… προκλήσεις του είχαν ως 

αποτέλεσμα να απομονωθεί. 

 Ο Πέτρος φροντίζει να είναι πάντα (συνεπής) ……………………… 

στα ραντεβού του. 

 Πολλά καταστήματα εφαρμόζουν (συνεχής) ………………………… 

ωράριο λειτουργίας. 

 Με τη βοήθεια του μηχανικού έγιναν (σαφής) …………………… 

τα όρια ανάμεσα στα δύο οικόπεδα. 
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3)  Ξεχωρίζω τις απλές από τις επαυξημένες προτάσεις 

στο παρακάτω κείμενο.  Υπογραμμίζω με κόκκινο τις 

απλές και με πράσινο τις επαυξημένες.  

Η μέρα των Θεοφανίων ξημέρωσε ηλιόλουστη. Ο ουρανός ή-

ταν καταγάλανος. Οι καμπάνες χτυπούσαν από νωρίς. Οι πι-

στοί ήταν συγκεντρωμένοι στο καινούριο λιμάνι. Ο παπάς 

έψελνε. Οι νέοι του νησιού περίμεναν ανυπόμονα.  Στο τέλος 

της λειτουργίας ο παπάς έριξε το σταυρό στη γαλήνια θάλασ-

σα. Τα παλικάρια βούτηξαν. Ο Νίκος με γρήγορες απλωτές 

έβγαλε το σταυρό. 

 

Μετατρέπω τις επαυξημένες προτάσεις σε απλές α-

φαιρώντας τους όρους που πρέπει.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 
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4)  Συμπληρώνω τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις 

κατάλληλες παθητικές μετοχές, χρησιμοποιώντας τα 

ρήματα της παρένθεσης.  

(ερημώνω, καταστρέφω, εγκαταλείπω, καλύπτω, γράφω,  

υψώνω, βουρκώνω, σκάβω, ζωηρεύω) 

Όλοι οι δρόμοι είναι ……………………………………. Πολλά σπίτια είναι 

…………………………………………… από τους βομβαρδισμούς και 

………………………………………… απ’ τους ιδιοκτήτες τους. Οι τοίχοι 

είναι …………………………………… με συνθήματα. Παντού βλέπεις 

……………………………… τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Οι γαλανόλευκες είναι 

…………………………………… πρόχειρα στα πρεβάζια των σπιτιών. Τα 

μάτια όλων είναι ………………………………………… από χαρά. Τα 

…………………………………… από την πείνα πρόσωπά τους φαίνονται 

τώρα …………………………………… 

 

 

 

5)  Σχηματίζω δίπλα στα παρακάτω ρήματα τις μετοχές 

του παθητικού παρακειμένου.  

θεραπεύομαι : …………………………………………………………. 

τραυματίζομαι : …………………………………………………………. 

εγκαταλείπομαι : …………………………………………………………. 

υποχρεώνομαι : …………………………………………………………. 
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φορολογούμαι : …………………………………………………………. 

συντάσσομαι : …………………………………………………………. 

εξαφανίζομαι : …………………………………………………………. 

αφοσιώνομαι : …………………………………………………………. 

ανατρέφομαι : …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

6)  Γράφω τα τρία γένη των επιθέτων.  

ο επιμελής, η ………………………………., το ………………………………. 

ο εγκρατής, η ………………………………., το ………………………………. 

ο ευγενής, η ………………………………., το ………………………………. 

ο ευφυής, η ………………………………., το ………………………………. 

ο διαρκής, η ………………………………., το ………………………………. 

ο δυστυχής, η ………………………………., το ………………………………. 

ο ασφαλής, η ………………………………., το ………………………………. 

ο αμελής, η ………………………………., το ………………………………. 

ο ασθενής, η ………………………………., το ………………………………. 

 


