
ΓΛΩΣΣΑ:
Ενότητα 10η



Φ Υ Λ Λ Ο   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού
Άνθρωποι και μηχανές

ονοματεπώνυμο:

w w w . t h r a n i a . c o m

πρώτη άσκηση 

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τις μετοχές της ενεργητικής φωνής.

ρήματα μετοχές
γράφω

κρύβω

ανακατεύω

φτιάχνω

ρωτώ

δεύτερη άσκηση 

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τα ρήματα στον Αόριστο Προστακτικής.

ρήματα Αόριστος - β΄ εν.

ρωτάω

βγαίνω

χαρίζω

τελειώνω

κατεβαίνω

δένω

ρήματα μετοχές
ζητάω

τρίβω

θυμώνω

βράζω

διαβάζω

Αόριστος - β΄ πληθ.



w w w . t h r a n i a . c o m

τρίτη άσκηση 

Υπογράμμισε τα άρθρα και κύκλωσε τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας.

Μου μίλησε για την απόφασή σου να αλλάξεις σπίτι.
Του ζήτησα βοήθεια αλλά αρνήθηκε.
Ο παππούς μου πήρε δώρο ένα ποδήλατο.
Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. 
Είπαμε να την καλέσουμε να παίξει μαζί μας.

τέταρτη άσκηση 

Αναγνώρισε τις υπογραμμισμένες λέξεις ως οριστικό ή αόριστο άρθρο.

Ο ήλιος έµοιαζε µ’ ένα πελώριο φανάρι στον ουρανό κι έβαφε κόκκινο όλο τον κόσµο. Η
λίµνη, τα λιβάδια, οι αγροί, όλα ρόδιζαν από το φως του. Μόνο το πράσινο του δάσους
είχε πάρει ένα σκούρο τόνο καθώς το σούρουπο πλησίαζε. Η µητέρα και το ζαρκαδάκι της
είχαν πάρει δρόµο. Πήγαιναν σε µια κοιλάδα µε τρυφερό χορτάρι κι ένα ρυάκι µε
κρυσταλλένια νερά. Όµως η αλεπού τούς πήρε από πίσω. Ήταν εύκολο ν’ ακολουθήσει τα
ίχνη τους, κι ο άνεµος τη βοηθούσε, γιατί φυσούσε αντίθετα, κι έτσι τα ζαρκάδια δεν
µπορούσαν να τη µυριστούν.

πέμπτη άσκηση 

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τα επίθετα που προκύπτουν.

το βάζο ήταν φτιαγμένο από… Άρα, το βάζο είναι…

γυαλί

ξύλο

πηλό

χαλκό

ασήμι



Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου

Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει 
αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, 
μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του 

ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons 
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι 

Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η 
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και 
από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν 
στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για 

μη εμπορική προσωπική χρήση.
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πρώτη άσκηση 

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τις μετοχές της ενεργητικής φωνής.





ρήματα

μετοχές

γράφω



κρύβω



ανακατεύω



φτιάχνω



ρωτώ







δεύτερη άσκηση 

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τα ρήματα στον Αόριστο Προστακτικής.





ρήματα

Αόριστος - β΄ εν.

ρωτάω



βγαίνω



χαρίζω



τελειώνω



κατεβαίνω



δένω





ρήματα

μετοχές

ζητάω



τρίβω



θυμώνω



βράζω



διαβάζω



Αόριστος - β΄ πληθ.
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τρίτη άσκηση 

Υπογράμμισε τα άρθρα και κύκλωσε τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας.





Μου μίλησε για την απόφασή σου να αλλάξεις σπίτι.

Του ζήτησα βοήθεια αλλά αρνήθηκε.

Ο παππούς μου πήρε δώρο ένα ποδήλατο.

Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. 

Είπαμε να την καλέσουμε να παίξει μαζί μας.





τέταρτη άσκηση 

Αναγνώρισε τις υπογραμμισμένες λέξεις ως οριστικό ή αόριστο άρθρο.





Ο ήλιος έµοιαζε µ’ ένα πελώριο φανάρι στον ουρανό κι έβαφε κόκκινο όλο τον κόσµο. Η λίµνη, τα λιβάδια, οι αγροί, όλα ρόδιζαν από το φως του. Μόνο το πράσινο του δάσους είχε πάρει ένα σκούρο τόνο καθώς το σούρουπο πλησίαζε. Η µητέρα και το ζαρκαδάκι της είχαν πάρει δρόµο. Πήγαιναν σε µια κοιλάδα µε τρυφερό χορτάρι κι ένα ρυάκι µε κρυσταλλένια νερά. Όµως η αλεπού τούς πήρε από πίσω. Ήταν εύκολο ν’ ακολουθήσει τα ίχνη τους, κι ο άνεµος τη βοηθούσε, γιατί φυσούσε αντίθετα, κι έτσι τα ζαρκάδια δεν µπορούσαν να τη µυριστούν.







πέμπτη άσκηση 

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τα επίθετα που προκύπτουν.





το βάζο ήταν φτιαγμένο από…

Άρα, το βάζο είναι…

γυαλί



ξύλο



πηλό



χαλκό



ασήμι









3





Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.



Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.
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