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Όνομα: …………………………………..…………………..                   Ημερομηνία:
……………………………………….…………….

ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ- 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Τα απρόσωπα ρήματα και οι απρόσωπες εκφράσεις παίρνουν υποκείμενο μια
πρόταση.

Τα κυριότερα απρόσωπα ρήματα είναι:
α) πρόκειται, συμφέρει, πρέπει, μέλει,  ενδέχεται κ. ά.

β) τα ρήματα που φανερώνουν φυσικά φαινόμενα: βρέχει, χιονίζει αστράφτει, βροντά,
φυσά, χειμωνιάζει, καλοκαιριάζει, βραδιάζει, χαράζει, φέγγει, ξημερώνει, νυχτώνει, κ.ά.

γ) μερικά προσωπικά ρήματα σε ορισμένες φράσεις: λέγεται, φτάνει, χρειάζεται,
φαίνεται, γίνεται, τυχαίνει, ακούγεται, κ.ά.

 
1. Βρείτε τα υποκείμενα των απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων.

 Πρέπει να γράψετε διαγώνισμα.

 Είναι καλό να γυμνάζεσαι. 

 Ακούγεται ότι θα κλείσουν τα σχολεία.

 Είναι φυσικό να κουράζεται στη δουλειά του.

2. Υπογραμμίστε τα απρόσωπα

ρήματα και τις απρόσωπες

εκφράσεις.

 Τον χειμώνα βραδιάζει νωρίς.

 Υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε σινεμά.

 Είναι κρίμα να μαλώνετε.

 Θα βρέξει αύριο.

3. Φτιάξτε δικές σας προτάσεις με τα

ρήματα πρέπει,  φαίνεται, πρόκειται:

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

4. Να συμπληρώσετε τα κενά με αι ή ε:

 Συμπληρώνουμε τα κενά των ασκήσεων, προσέχοντας τα γράμματά μας να 

φαίνοντ__ καθαρά.

 Τόσο πολύ ζεσταίνεσ__ και σκέφτεσ__  την παραλία;

 Να δένετ__  τα κορδόνια των παπουτσιών σας και να προσέχετ__ να μη σας 

λύνοντ__.

 Μπορείτ__ να σκαρφαλώσετ__ σε αυτόν το βράχο;

5. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις στα ρήματα.
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 Έρχομ......... στο σχολείο κάθε μέρα.
 Δεν πρέπει να τρώτ……. πολλά 

γλυκά. 
 Πολλά παιδιά κουράζοντ........ από το

παιχίδι.
 Τι θέλετ…… να φάτ….. σήμερα;
 Πώς σκέφτεστ.......  να λύσετε το 

πρόβλημα;
 Κάθεσ....  έξω χωρίς μπουφάν και θα 

κρυώσεις.

 Η Καίτη κοιμάτ..... αργά το βράδυ 
και έρχετ.... καθυστερημένη στο 
σχολείο.

 Να πλένετ….. τα χέρια σας πριν 
φάτ……..

 Πολλές φορές κουραζόμαστ..... στο 
σχολείο, αλλά αξίζει τον κόπο.

 Σκέφτετ...... να πάρει άδεια για να 
ξεκουραστεί.

6. Να συμπληρώσετε με ε ή αι:

 Όλοι εσείς αποτελείτ…. την Ε΄τάξη του σχολείου μας.
 Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελείτ…. από 8 δασκάλους.
 Δάσκαλοι και μαθητές, αποτελούμ….  μια σχολική μονάδα.
 Διατηρούμ…. σε καλή κατάσταση, γιατί γυμνάζομ….
 Πρέπει να διατηρούμ…. τις παραδόσεις μας.
 Ό,τι συντηρείτ…., διατηρείτ….
 Διατηρείτ… την καθαριότητα.

7. Να συμπληρώσετε την απόδοση των ξένων λέξεων:

ντοκιμαντέρ (γαλλ. documentaire)

στούντιο (αγγλ. studio)

τατουάζ (γαλλ. tatouage)

καμεραμάν (αγγλ. cameraman)

ασανσέρ (γαλλ. ascenceur)

σουξέ (γαλλ. succès)

γκαζόν (γαλλ. gazon)

οπερατέρ (γαλλ. opérateur)

μιούζικαλ (αγγλ. musical))
χόμπι (αγγλ. hobby))
μάνατζερ (manager)
γκάλοπ (gal)l)up) (από τον G. H. Gal)l)up, Aμερικανό 
στατιστικολόγο) 

εικονολήπτης     χαμηλή χλόη    ανελκυστήρας     ταινία έρευνας    ερασιτεχνική
απασχόληση μουσικοχορευτικό έργο     δημοσκόπηση     επιτυχία    δερματοστιξία   

εργαστήριο εικονολήπτης διευθυντικό στέλεχος μιας επιχείρησης


