ΣΤ΄

Όνομα: ...........................................................

ΓΛΩΣΣΑ

……… /……… /………

Επαναληπτικές εργασίες
Όλο το χρόνο οργάνωνε το σχολείο µου αυτή την εκδροµή στον Παρνασσό, ώσπου έφτασε επιτέλους η µέρα αναχώρησης. Είχα ετοιµάσει τα πράγµατά µου από το προηγούµενο βράδυ.
Έβαλα τα τελευταία ρούχα στη βαλίτσα µου και κάθισα στο παράθυρο κοιτάζοντας πότε θα
φανεί το σχολικό. Το κρύο θα είναι τσουχτερό, γι’ αυτό φρόντισα να πάρω µαζί µου χοντρά
πουλόβερ, γάντια και κασκόλ. Η τσάντα µου είναι τόσο βαριά, που δύσκολα µπορώ να την κουβαλήσω µόνη µου.
1) Βρίσκω τα ρήµατα της οριστικής στο παραπάνω κείµενο και σηµειώνω σε

ποιον χρόνο ανήκουν.
Ρήµα

Χρόνος

2) Βάζω τα ρήµατα των παρακάτω φράσεων στην κατάλληλη στήλη του πίνακα

που ακολουθεί.
 Θα έχω φύγει µέχρι το απόγευµα.
 Θα ταξιδέψω µε το αεροπλάνο.
 Το νησί ήταν καταπράσινο µε απέραντες αµµουδιές.
 Το αυτοκίνητο χρειάζεται βενζίνη.
 Ο αρχαιολογικός χώρος παρέµεινε κλειστός για λίγες µέρες.
 Έβγαλε εισιτήρια για το τρένο.
 Τα σχολεία ανοίγουν.
 Έχει ετοιµάσει τα πράγµατά του.
 Οι µαθητές θα λύσουν τις ασκήσεις.
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Παρελθοντικοί
χρόνοι

Παροντικοί
χρόνοι

Μελλοντικοί
χρόνοι

3) Στο παρακάτω κείµενο βρίσκω τους επιρρηµατικούς προσδιορισµούς που

εκφράζουν χρόνο και τους τοποθετώ εκεί που πρέπει.
Χτες γύρισα από τη Φολέγανδρο όπου πέρασα και φέτος τις διακοπές µου. Οµολογώ ότι ήταν πολύ όµορφα! Ξυπνούσα νωρίς και πήγαινα στη θάλασσα. Από το πρωί µέχρι το απόγευµα καθόµουν στην παραλία. Όταν άρχιζε να νυχτώνει, γυρνούσα στο σπίτι, ντυνόµουν κι έβγαινα στα
στενά σοκάκια της Χώρας για να παίξω µε τους φίλους µου. Το βράδυ, µόλις έπεφτα για ύπνο,
έκανα σχέδια για την επόµενη µέρα. Κι αυτές οι διακοπές θα µου µείνουν αξέχαστες!

Ουσιαστικά:
……………………………………………………………………………………………………………
Επιρρήµατα:
……………………………………………………………………………………………………………
Χρονικές προτάσεις:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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4) Βάζω τα παρακάτω ρήµατα στο σωστό χρόνο.

έχω λύσει, έτρεχα, θα στολίσω, γράφω, είχα κοιτάξει, σκούπισα, θα έχω φάει, θα διαβάζω, κοίταξα, πίνω, θα έχεις ποτίσει, µιλούσαν, είχατε σκεπάσει, θα φωνάξουν, έχετε πιάσει, ανακατώσαµε, θα γυρίζουν, ξυπνάω, έλουζα, είχαν κοιµηθεί, θα γελάσει, έχει πιει.
Ενεστώτας: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Παρατατικός: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Αόριστος: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Μέλλ. Εξακολουθητικός: ………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Μέλλ. Συνοπτικός: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Παρακείµενος: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Υπερσυντέλικος: ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Μέλλ. Συντελεσµένος: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

© Γρηγό ρης Ζε ρβό ς

3

