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Επαναληπτικές ασκήσεις για την 9η, 
10η και 11η ενότητα 

___________________________________________________________________________  

 

1. Να κλίνεις το ρήμα «μαζεύω» και «μαζεύομαι» στον 

παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο. 

 

ετοιμάζω 

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος 

  

  

  

  

  

  

 

 

ετοιμάζομαι 

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος 
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2. Να κλίνεις τα ουσιαστικά: «το άνθος» και «το έδαφος». 

 

Ενικός αριθμός 

ονομαστική   

γενική   

αιτιατική   

κλητική   

 

Πληθυντικός αριθμός 

ονομαστική   

γενική   

αιτιατική   

κλητική    

 

3. Να γράψεις μέσα στην παρένθεση «Κ» για την 

κυριολεκτική και «Μ» για τη μεταφορική πρόταση. 

Α. Ο Κώστας πετάει από τη χαρά του. (   )  

Β. Έξω ρίχνει πολλή βροχή. (   ) 

Γ. Τα δάκρυά του έτρεχαν βροχή. (   ) 

Δ. Το πρωί έχω πάντα καθαρό μυαλό. (   ) 

Ε. Το δωμάτιό μου είναι καθαρό. (   )  

ΣΤ. Έσκασα από το πολύ φαγητό. (   )  

Ζ. Η Μαρίνα είναι αστέρι στα μαθηματικά. (   )  
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4. Να κλίνεις το ρήμα «μπαίνω» στις 3 εγκλίσεις του 

αορίστου. 

Αόριστος 

Οριστική Υποτακτική Προστακτική 

   

   

   

   

   

   

 

5. Να μετατρέψεις τον ευθύ σε πλάγιο λόγο και το 

ανάποδο. 

Ευθύς λόγος Πλάγιος λόγος 

«Πάμε να παίξουμε στην 
πλατεία;», ρώτησε ο 
Παναγιώτης τον Βασίλη. 

 

 Ο διευθυντής είπε στα 
παιδιά πως σήμερα θα πάνε 
εκδρομή. 

 

6. Να ενώσεις τις προτάσεις με τους χρονικούς 

συνδέσμους της παρένθεσης. 

 

Ο Γιώργος χτύπησε. Έτρεχε γρήγορα στην αυλή. (πριν) 

______________________________________________  

Έβγαλα την ομπρέλα μου. Άρχισε να βρέχει. (μόλις) 

______________________________________________ 
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7. Στα παρακάτω ποιήματα να υπογραμμίσεις και να 

ενώσεις τις λέξεις που κάνουν ομοιοκαταληξία. Μετά, να 

γράψεις το είδος της ομοιοκαταληξίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Στον παρακάτω διάλογο, να βρεις τις αντωνυμίες και 

να τις βάλεις στη σωστή στήλη. 

 

- Ποιος σου έδωσε την καραμέλα; 

- Η μαμά μου. 

- Έχεις άλλη;  

- Δυστυχώς, δεν μου έμεινε καμία. 

 

Προσωπικές Κτητικές Ερωτηματικές Αόριστες 

    

Επιτέλους καλοκαιράκι, 

να κάνουμε και μπανάκι. 

Να παίζουμε, να τραγουδάμε, 

να τρέχουμε και να γελάμε. 

 

Σε γνωρίζω από τη κόψη 

Του σπαθιού την τρομερή, 

Σε γνωρίζω από την όψη  

Που με βία μετράει τη γη. 

 

Δέντρα, νερά 

γιορτάζουν πάλι 

καθώς προβάλλει 

Θεού χαρά! 
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