Ασκήσεις γενικής επανάληψης
1.Να γράψεις τα παρακάτω ρήματα στη σωστή στήλη
κοιμάμαι ,αγγίζω ξύνω, ψήνομαι, αφήνω, ράβω, σκέφτομαι, σκουπίζω, χτενίζομαι,
βάφομαι, σηκώνω, πληγώνομαι
Ενεργητική φωνή

Παθητική φωνή

Κοιμάμαι

2.Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με την κατάληξη -με ή -μαι.
α) Έρχομαι να δούμε μαζί το παιχνίδι.
β) Πήγα… όλοι μαζί να δού....... ένα ποδήλατο για το οποίο ενδιαφέρο...
γ) Επειδή εγώ ζαλίζο.................. , θα ανεβαίνου… σιγά-σιγά.
δ) Δε βιάζο …, γιατί έχου… ακόμα χρόνο.
ε) Συμφώνησα......................... με τη μαμά να κοιμά…. πιο αργά.
στ) θα εί… απέναντι. Πρέπει να βρού… και τους άλλους.

3.Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το κατάλληλο
ρήμα από τις παρακάτω λέξεις στο σωστό πρόσωπο.
φαίνομαι, συγυρίζω, μαθαίνω, σπέρνω, ντρέπομαι, έρχομαι, γίνομαι, τρέχω
α) Η δασκάλα μαθαίνει στα παιδιά γραμματική.
β) Οι γεωργοί......... τα χωράφια.
γ) Δε............. αυτό που ζητάς.
δ) Τα παιδιά.......... το δωμάτιό τους.
ε) Μου............ ότι κάτι συμβαίνει.
στ) Το καράβι......... το πρωί.
ζ) 0 Κώστας.......... πολύ γρήγορα.
η) Δεν............ να γελάτε και να τον κοροϊδεύετε;
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4. Να γράψεις δίπλα σε κάθε ρήμα το αντίθετό του.
α) ανεβαίνω

κατεβαίνω

β) πηγαίνω

................

γ) μπαίνω

……………

δ) λύνω

................

ε) ξηλώνω

................

στ)ξυπνάω

................

ζ) κρυώνω

................

5. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με την κατάληξη -τε ή -ται.
α) Το ιατρείο βρίσκεται, κοντά στην πλατεία.
β) Από εδώ που καθόμασ....... φαίνε…..

το γήπεδο.

γ) Μη μιλά….. δυνατά, γιατί κοιμά…… το μωρό.
δ) Αυτό το σπίτι δεν πουλιέ...... . Θέλε….

να δείτε κάποιο άλλο;

ε) Γιατί φεύγε… τόσο γρήγορα; Μείνε…..

λίγο ακόμα.

στ) Είναι απρόσεκτος όταν τρώει και λερώνε… εύκολα.
ζ) Έτσι όπως κρύβεσ….., δε θα σας δει κανείς.

6. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με το ρήμα της παρένθεσης στον σωστό
τύπο:
α. Εγώ............ κάθε βράδυ. - Εμείς.......... τα χέρια μας. (πλένω/ομαι)
β. Εσύ ............. σε σχολή χορού. - Εσείς .............. ένα γράμμα.
(γράφω/ομαι)
γ. Εγώ ........... πίσω απ' τον θάμνο. - Εμείς ........... ένα μυστικό.
(κρύβω/ομαι)
δ. Εγώ............ Άννα. - Εμείς............ την προσευχή μας. (λέω/γομαι)
ε. Εσύ............. με το μαχαίρι. - Εσείς......... την κορδέλα. (κόβω/ομαι)
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7. Να συμπληρώσεις τις λέξεις με -ε- ή -αι:
α. Το δάσος καταστρέφετ.... από εμάς που πετάμ.... σκουπίδια,
β. Κρατιόμαστ.... γερά απ' τη χειρολαβή του λεωφορείου για να μην πέσουμε....
κάτω.
γ. Όποιος κάνει αταξία στο σχολείο, γράφετ.... στο τετράδιο των τιμωρημένων,
δ. Εύχομ.... να πάμ.... αύριο εκδρομή.
ε. Γυμνάζομ.... καθημερινά.
στ. Δεν επιτρέπετ.... να καπνίζεις.

8.Κλίνε το ρήμα βάφω μέσα σε προτάσεις, όπως στο παράδειγμα:
- Εγώ βάφω τους τοίχους του δωματίου μου.

9. Μετάφερε τα ρήματα από την ενεργητική στην παθητική φωνή και το
αντίστροφο:

σηκώνω
πληρώνομαι
κόβω
πιάνω
γράφομαι
κρύβομαι
τρίβω
πλένομαι
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