
Ονοματεπώνυμο:                                                                          Ημερομηνία:                                                     

1) Ορθογραφία:
……κοτροφ……ο, ……κοσ……στ……μα, ……χ……μ……ν……ση, οδ……πορώ,
οδ……στρ…τ……ρας,  σ……ν……σθ……ματ……κός,  επ……κ……νδ……νος,
……π……χ……ρ……τ……κός,  εκδ……κ……τ……κός,  εξ……μερ……μένος,
θ……λ……κός, ……γ…… ……νός, χ……ρ……νός

2) Μετατρέπω τον παρακάτω διάλογο σε πλάγιο λόγο:
- Κάθισε να πάμε μαζί με τη βάρκα, είπε η Άρτεμη στο Νόλη.
- Και το ράψιμο; τη ρώτησε η Σταματίνα. Γιατί, όμως, δε μαθαίνεις και 

εσύ γράμματα με τον Νόλη; τη ρώτησε ύστερα.
- Γιατί τότε είναι που δε με χωράει το τσαρδάκι μας και το Λαμαγάρι, 

της απάντησε.
(«Το καπλάνι της βιτρίνας», Άλκη Ζέη)
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3) Ξαναγράφω τη συνταγή βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων 
στο β΄ πληθυντικό της  Συνοπτικής Προστακτικής:

Κέικ με ανανά 
(«Ευκολία στην κουζίνα», Ηλ. Μαμαλάκης)

Υλικά: 120  γρ.  αλεύρι  ολικής  άλεσης,  120  γρ.  άσπρο  αλεύρι,  150  γρ.
βούτυρο, 100 γρ. καφέ ζάχαρη, 2 αβγά, 1 κουτ/κι μαγιά σε σκόνη, 5 φέτες
ανανά κονσέρβα, ½ κουτ/κι κανέλα, ½ κουτ/κι τζίντζερ, αλάτι
Εκτέλεση: …………………………  (Αφήνω)  το  βούτυρο  σε  θερμοκρασία
δωματίου  να  μαλακώσει.  ………………………… (Στραγγίζω)  τις  φέτες  του
ανανά  από  το  σιρόπι,  …………………………  (κρατώ)  μία  στην  άκρη  και
………………………… (κόβω) τις υπόλοιπες σε κυβάκια. …………………………
(Προσθέτω)  τη  ζάχαρη  στο  μαλακό  βούτυρο  και  …………………………
(χτυπώ) τα υλικά με το μίξερ,  μέχρι  να ετοιμάσετε ένα αφράτο μείγμα.
…………………………  (Ρίχνω)  και  τους  κρόκους  και  …………………………
(αφήνω)  τα  ασπράδια  σε  ένα  ξεχωριστό  μπολ.  …………………………
(Ανακατεύω) το άσπρο αλεύρι με το ολικής άλεσης, τη μαγιά, την κανέλα,



το τζίντζερ και λίγο αλάτι και ………………………… (προσθέτω) τα υλικά
στο μείγμα του βουτύρου και των κρόκων. ………………………… (Ρίχνω) και
τα  ασπράδια  χτυπημένα  σε  σφιχτή  μαρέγκα  και  με  μία  πρέζα  αλάτι.
…………………………  (Σκεπάζω)  μια  μακρόστενη  φόρμα  με  αντικολλητικό
χαρτί,  …………………………  (γεμίζω)  τη  με  το  μείγμα  και
…………………………  (απλώνω)  στην  επιφάνεια  τα  κυβάκια  του  ανανά.
…………………………  (Καλύπτω)  το  γλυκό  με  λίγο  αλουμινόχαρτο  και
…………………………  (ψήνω)  το  στους  180ο  C για  μία  ώρα.
…………………………  (Βγάζω)  το  από  το  φούρνο,  …………………………
(αφαιρώ)  το  αλουμινόχαρτο  και  …………………………  (αφήνω)  το  να
κρυώσει.  …………………………  (Ξεφορμάρω)  το,  …………………………
(γαρνίρω)  το  με  τη  φέτα  του  ανανά  που  είχατε  φυλάξει  και
………………………… (σερβίρω). 

4) Γράφω τα επίθετα και τα ουσιαστικά στον κατάλληλο τύπο και 
γένος, βάζοντας το άρθρο όπου χρειάζεται:  
…………………………… (καφετής) κανίς με …………………………… (κανελής)
σκυλίτσα έτρεχαν μαζί με …………………………… (σταχτής) «αλήτη».
Ο δάσκαλος μας μιλούσε για τα προτερήματα των ……………………………
(τραχιά επιφάνεια).
Στις  ……………………………………………  (φαρδιά  λεωφόρος)  υπάρχουν
φανάρια.
Μου φάνηκε …………………………… (μακριά) ο δρόμος της επιστροφής.
Σήκωσα δύο πολύ …………………………… (βαρύ) κιβώτια. 

5) Κάνω σύνταξη:
Η Υποτακτική και η Προστακτική είναι άχρονες εγκλίσεις. 

Για να δώσουμε ζωντάνια και αμεσότητα, παραλείπουμε π.χ. το υποκείμενο.

Τον ρώτησαν τι είχε συμβεί και εκείνος απάντησε ότι τον εγκατέλειψαν.

Τα επίθετα είναι χρήσιμα, γιατί μας βοηθούν να περιγράφουμε τα 
ουσιαστικά.

    


