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Pήματα ενεργητικήσ και παθητικήσ φωνήσ ςε χρόνο ενεςτϊτα  (-ω, -μαι) 

1.Να χωρίςεισ τα ρήματα του κειμζνου ςε αυτά που τελειϊνουν ςε –ω και ςε 
αυτά που τελειϊνουν ςε –μαι. 
Η Άννα ζχει μια μικρι αδερφι. Τθσ αρζςει να βοθκάει τθ μθτζρα τθσ ςτισ δουλειζσ 
του ςπιτιοφ και να φροντίηει τθν αδερφι τθσ. Πταν ζχει ελεφκερο χρόνο, γράφει ςτο 
θμερολόγιό τθσ. Να τι ζγραψε μια μζρα: 
«μου αρζςει να βοθκάω τθ μθτζρα μου ςτισ δουλειζσ του ςπιτιοφ, όταν ζχω 
ελεφκερο χρόνο. Η μικρι μου αδερφι όμωσ κουράηει πολφ τθ μαμά μου, γιατί 
ςυνζχεια κρφβει πράγματα ςτα ντουλάπια τθσ κουηίνασ και φςτερα κρφβεται και 
αυτι πίςω από τισ κουρτίνεσ. 
 Η ϊρα του μπάνιου είναι θ αγαπθμζνθ μασ. Μερικζσ φορζσ λοφηομαι πρϊτθ εγϊ 
και μετά λοφηω τθν αδερφι μου. Η μθτζρα μου λζει να προςζχουμε ςτο μπάνιο, για 
να μθν γλιςτριςουμε και χτυπιςουμε. Ύςτερα ςτεγνϊνω και χτενίηω τα μαλλιά τθσ 
και μετά χτενίηομαι και εγϊ. 
Η πιο δφςκολθ ςτιγμι είναι θ ϊρα του φπνου. Διαβάηω ζνα βιβλίο ςτθν αδερφοφλα 
μου, τθν κοιμίηω και φςτερα κοιμάμαι και εγϊ». 
-ω: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-μαι: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.Να ςυμπλθρϊςεισ τισ καταλιξεισ των ρθμάτων ςε –αι και –ε. 

 
 ςκουπίηομ.. ςκουπίηουμ.. 
 χτενίηομ.. χτενίηουμ.. 
εγϊ πλζνομ..  εμείσ  πλζνουμ.. 

 βρζχομ...  βρζχουμ.. 
 δροςίηομ.. δροςίηουμ.. 

 

ΕΠΙΘΕΤΑ 

Να υπογραμμίςεισ τα επίκετα του κειμζνου. Ύςτερα να τα γράψεισ μαηί με το 
ουςιαςτικό που προςδιορίηουν. 
 Ριραμε το ςτενό δρομάκι για το ψθλό βουνό. Στο δρόμο μασ 
ςυναντιςαμε ζνα κατάλευκο εκκλθςάκι. Γφρω του γζρικα πλατάνια και ςϋ ζνα  απϋ 
αυτά θ μικρι καμπάνα που είχε ςταματιςει να χτυπάει από καιρό. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Να γράψεισ ςτα παρακάτω επίθετα τα αντίθετά τουσ. 
όμορφοσ …………………….... ψθλόσ ………………….. 
άγριοσ …………………………… μαλακόσ ……………….. 
παλιόσ ………………………….. πλοφςιοσ ………………. 
κακόσ ……………………………. ακριβόσ ………………… 
 
Να πάρεισ από κάθε κφκλο ζνα επίθετο και ζνα ουςιαςτικό και να φτιάξεισ δικζσ 
ςου προτάςεισ. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
 
Mπορείσ να ςχεδιάςεισ και να χρωματίςεισ όςα λζνε οι προτάςεισ; 
Μζςα ςτο πράςινο, γυάλινο βάηο 

υπάρχουν δφο ροη τριαντάφυλλα  

και τρία κόκκινα γαρίφαλα. 

 

 

Ουςιαςτικά 

κάλαςςα, ναόσ, 

ςπουργίτι, 

άνεμοσ, φαγθτό, 

ιλιοσ 

Επίκετα 

γαλανι, καυτόσ, 

αρχαίοσ, νόςτιμο, 

νθςτικό, δυνατόσ 

Ξεκίνθςεσ με 

κεφαλαίο; Τελείωςεσ 

με τελεία; 


