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ΟΝΟΜΑ   

ΑΣΚΗΣΗ           

Να αλλάξεις στις παρακάτω προτάσεις τα υπογραμμισμένα ρήματα με ουσιαστικά 

από την ίδια οικογένεια λέξεων, όπως στο παράδειγμα     

.1. Η Μαρία σταμάτησε να χτενίζεται.       

Η Μαρία σταμάτησε το χτένισμα.        

  2. Έκρυψα στο κουτί και άρχισα να ψάχνω.      

            

  3. Ασχολιόταν με το να λύνει την άσκηση.      

            

  4. Του αρέσει να ψαρεύει στη θάλασσα.      

            

  5. Φόρεσε τη φόρμα του κι άρχισε να τρέχει.     

            

  6. Ο Νίκος άρχισε να βάφει τον τοίχο.      

            

  7. Τα παιδιά άρχισαν να στολίζουν την τάξη τους.     

            

  8. Ο πατέρας μου άρχισε να μαζεύει τα μήλα.     

           

            

  9. Στη μητέρα μου αρέσει να μαγειρεύει και να καθαρίζει το σπίτι.  

            

10.Ο δάσκαλός μας άρχισε να διορθώνει και να βαθμολογεί τις ασκήσεις που μας 

έβαλε, για το επαναληπτικό μάθημα.       

           

            

11. Η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου μας, άρχισε να καθαρίζει και να βάφει, το 

δρόμο, που βρίσκεται το σπίτι μας .       

           

            

12. Οι οικοδόμοι, σταμάτησαν να χτίζουν το σπίτι μας, γιατί τελείωσαν τις δουλειές 

που ειχαν να κάνουν.         
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ΟΝΟΜΑ   

ΑΣΚΗΣΗ.          

           

Να γράψεις τα ουσιαστικά που παράγονται από τα ρήματα βάζοντας την κατάληξη 

που δίνεται, όπως στο παράδειγμα.       

         

Ρήμα    Κατάληξη   Ουσιαστικό  

            

Ποτίζω    -τήρι    ποτιστήρι  

Ανοίγω    -τήρι       

Τρυπώ    -τήρι       

Κουρδίζω    -τήρι       

Σκαλίζω    -τήρι       

Πριονίζω    -δι    πριονίδι  

Βαραίνω   -δι       

Ταξιδεύω   -δι       

Παιχνιδίζω   -δι       

Ψαλιδίζω    -δι       

Σκουπίζω    -δι       

Βιδώνω    -μα    βίδωμα   

Βαδίζω    -μα       

Γυαλίζω   -μα       

Απλώνω    -μα       

Χαϊδεύω    -μα       

Κόβω     -μο     κόψιμο  

Ράβω     -μο       

Ψήνω    -μο       

Σβήνω     -μο       

Χτίζω     -μο       

Ξύνω     -μο       
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ΟΝΟΜΑ   

ΑΣΚΗΣΕΙΣ.          

           

1. Να γράψεις τα ρήματα που παράγονται από τα ουσιαστικά, βάζοντας την κατάληξη 

που δίνεται, όπως στο παράδειγμα       

         

Ουσιαστικό   Κατάληξη   Ρήμα   

            

Χτένα     -ίζω       

Βούρτσα    -ίζω       

Ελπίδα    -ίζω       

Βυθός     -ίζω       

Βίδα     -ώνω    βιδώνω  

Στρώμα    -ώνω       

Καρφί     -ώνω       

Ύψος     -ώνω       

Κλειδί    -ώνω        

            

2. Να γράψεις τα ρήματα που παράγονται από τα παρακάτω ουσιαστικά:  

           

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΗΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΗΜΑ 

χαρά  βραβείο  

κρύο  ψάρι  

γιορτή  πηγή  

μυρωδιά  τρόμος  

τέντα  καρφί  

μάγος  κουρέας  

χάδι  τέλος  

αγορά  πληγή  

γύρος  πίστη  

άνθος  μάτι  
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ΟΝΟΜΑ   

ΑΣΚΗΣΕΙΣ.          

           

1. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με σύνθετες λέξεις που θα φτιάξεις με 

τις λέξεις των παρενθέσεων και τα μόρια α ή αν και ξε.    

         

Οι πλευρές αυτού του τριγώνου είναι …………………..(ίσες)    

Άφησε το δώρο……………………(τυλιχτό).      

Ο Νίκος …………………..(βιδώνει) μια βίδα.      

Ο Γιάννης ……………………(σκεπάστηκε), γιατί ζεστάθηκε.    

Το γκολ που μπήκε……………………(σήκωσε) τους θεατές.    

Η ομάδα ήταν ……………………(έτοιμη) γι αυτόν τον αγώνα.   

            

2. Να κάνεις σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας τις αρχικές λέξεις και τα συνθετικά 

παρά ή απο, όπως στο παράδειγμα.       

            

Αρχική λέξη Σύνθετη Αρχική λέξη Σύνθετη 

τείνω παρατείνω μακρύνω απομακρύνω 

σέρνω  ξενώνω  

κουράζω  δέχομαι  

δίνομαι  σύρω  

φέρομαι  καλύπτω  

ακολουθώ  ζητώ  

δέχομαι  κρίνομαι  

δίνω  ξηραίνω  

 


