
  
 
 
  

1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά του παρακάτω κειμένου, τοποθετώντας στο 

σωστό χρόνο τα ρήματα των παρενθέσεων: 

  

Η ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

 ______________ (περνώ) περσότερο από εκατό χρόνια, κι αυτό το γερασμένο κάστρο, 

π' άλλη φορά το __________ (τρέφω) ο πόλεμος, μέρα με τη μέρα ___________ 

(ρημάζω) . Οι άνθρωποι μη μπορώντας να _______________ (κερδίζω) τη ζήση τους 

_______________ (παίρνω) τα μάτια τους και _______________ (πηγαίνω) σ' άλλες 

χώρες για να __________________ (δουλεύω) . Οι λίγες ψυχές π' _________________ 

(απομένω) κολλημένες στη γλαροφωλιά τους, ναι μεν _________________ (περνώ) 

φτωχικά μα _________ (έχω) το μεγαλύτερο δώρο, την ειρήνη. 

 (Απόσπασμα από το πεζογράφημα του Φώτη Κόντογλου «Ταξείδια» ) 

  

2. Να υπογραμμίσεις τα ρήματα του παρακάτω κειμένου και να τα 

κατατάξεις στο χρόνο που βρίσκονται: 

  

ΚΙΝΑ 

Στην Κίνα δεν έχω πάει, έχω διαβάσει όμως πολλές ιστορίες, παλιές και καινούριες, 

γραμμένες από ανθρώπους που ταξιδέψανε και που ζήσανε σ'αυτή τη χώρα. Έκανα 

και γνωριμιά με δυο τρεις που ζήσανε πολλά χρόνια σ' εκείνα τα μέρη, κι απ' ό,τι 

θυμάμαι από τα λόγια τους κι από τα γραψίματα των αλλουνών, θα προσπαθήσω να 

σας ευχαριστήσω. 

      (Απόσπασμα από άρθρο του Φ. Κόντογλου στην εφημερίδα «Ελευθερία») 

  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ:__________________________________________________ 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ:________________________________________________ 

ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ:____________________________________________  

ΑΟΡΙΣΤΟΣ:___________________________________________________ 

ΣΥΝΟΠΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ;_______________ __________________________ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:______________________________________________ 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ:_____________________________________________ 

ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ:____________________________________________ 

  

  

3. Αντιστοίχισε σωστά: 

  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                •                   

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ             •                             • ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ      • 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ                   •                            •  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ   •  

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ           •                            •ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ        •  

ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ       • 

  

 

4. Συμπλήρωσε τα κενά του παρακάτω κειμένου, επιλέγοντας το κατάλληλο 

χρονικό επίρρημα από την παρένθεση: 

 (φέτος, πάντα, τώρα, νωρίς, ύστερα, κάποτε, πέρσι, τότε) 

  

_______ το χειμώνα χιόνισε πολύ. Όλα ήταν _________ υπέροχα. Άραγε ______ θα 

χιονίσει πάλι; Είναι βέβαια _________ για τέτοιες σκέψεις, αφού _______ έχουμε 

φθινόπωρο. Η γιαγιά μου όμως μου έλεγε ότι _________ είχε χιονίσει στα τέλη του 

Νοέμβρη. Όταν το στρώνει, βγαίνω __________ έξω με τα αδέρφια μου, για να 

παίξουμε χιονοπόλεμο. _____________ από πολλές ώρες γυρίζουμε σπίτι πολύ 

κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι. 

  

 


