
Ενότητα 6 «Το µεγάλο µυστικό»  

Ονοµατεπώνυµο: ……………………………………………………………………………………..…Ηµεροµηνία: ………………. 

 

1. Να συµπληρώσεις τον πίνακα βάζοντας στο ίδιο πρόσωπο και τους άλλους χρόνους. 
 
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος  Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας  
Συνοπτικός 
Μέλλοντας 

  συνέχισα   

 µαστίγωνες    

 έκρυβε    

    θα καθαρίσουµε 

 κοιτάζατε    

   θα κρατάνε  

 
2. Τα ρήµατα των προτάσεων είναι  σε λάθος χρόνο. Να ξαναγράψεις τις προτάσεις σωστά. 
 
Χθες όλο το απόγευµα θα καθαρίζει το σπίτι. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Αύριο ξύπνησα στις 9 το πρωί. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Θα µαζέψουν τα πράγµατά τους και θα φύγουν το προηγούµενο βράδυ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Από την επόµενη εβδοµάδα πηγαίνετε µαζί στο φροντιστήριο. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μεθαύριο όλη την ηµέρα έτρεξα σε δουλειές. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα στολίσαµε δένδρο. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Να µεταφέρεις τις προτάσεις στον Αόριστο και στον Συνοπτικό Μέλλοντα. 
 
Αγαπώ τη φύση και τα ζώα. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Το πρωί βουρτσίζω τα δόντια µου και χτενίζω τα µαλλιά µου. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 
4. Να γράψεις τους χρονικούς δείκτες στη σωστή στήλη ανάλογα µε το τι φανερώνουν: 
(τώρα, αύριο, χθες, πέρσι, αργότερα, νωρίτερα, αυτή τη στιγµή, του χρόνου, την άλλη εβδοµάδα, 
προχθές, την προηγούµενη µέρα) 
 

Παρελθόν  Παρόν Μέλλον 

   

   

   

   

   

 
 
5. Σχηµάτισε τις σύνθετες λέξεις 
ηµί + διατροφή à ……………………………………… 
ηµί + σελήνη    à ……………………………………… 
ηµί + διπλός     à ……………………………………… 
ηµί + διαφανές à ……………………………………… 
ηµί + πολύτιµοςà ……………………………………… 
ηµί + όνος        à ……………………………………… 
ηµί + φως         à ……………………………………… 
ηµί + ορεινός    à ……………………………………… 
ηµί + άγριος     à ……………………………………… 
 
και συµπλήρωσε µε αυτές τα κενά των προτάσεων. Προσοχή στον αριθµό και την πτώση! 

≈ Το κολιέ είναι στολισµένο µε ………………………………………………… λίθους. 
≈ Καληµέρα! Θα ήθελα να αγοράσω σεντόνια για ………………………………………… κρεβάτι. 
≈ Η σηµαία του Πακιστάν αποτελείται από µια λευκή ……………………………………… και ένα αστέρι 

σε πράσινο φόντο.  
≈ «Η τιµή του δωµατίου µε ………………………………… είναι 65 ευρώ τη βραδιά» 
≈ Η Μαρία φορούσε ένα …………………………………… φόρεµα. 
≈ Ο Τόνι ζούσε σε ένα ……………………………………… χωριό. 
≈ Μέσα στο …………………………………………… της σπηλιάς, οι σταλαγµίτες µόλις που φαινόντουσαν. 
≈ Υπάρχουν κάποιες φυλές ιθαγενών που ζουν σε ……………………………… κατάσταση. 
≈ Στην καθαρεύουσα το µουλάρι λέγεται ………………………………… .  
 
 

 

 

Δεν θα 
έχεις 
λύση 
για 

όλα τα 
κενά! 


