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Ονοματεπώνυμο
…………………………………….

11ο ∆ημοτικό Σχολείο Βύρωνα
Τάξη Στ’ 2
∆ασκάλα: Σύλα Τσέκου

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑ
(-οντας, -ώντας)

χρήση των μετοχών
Άσκηση:
Να ενώσεις τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας ενεργητικές μετοχές.
Π.χ.:
“Άνοιξε την πόρτα. Άκουσε το τηλέφωνο να χτυπά.”
Ανοίγοντας την πόρτα άκουσε το τηλέφωνο να χτυπά.
1. Έκαψε το χέρι του. Σιδέρωνε το παντελόνι του.
_____________________________________________________________
2. Γνωρίζει ότι του αρέσουν τα γλυκά. Του αγόρασε μια τούρτα.
_____________________________________________________________
3. Βημάτιζε νευρικά έξω από το δικαστήριο. Περίμενε την απόφαση.
_____________________________________________________________
4. Μιλήσαμε για τα περασμένα. Δεν καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα.
_____________________________________________________________
5. Τον θεώρησαν υπεύθυνο. Τον τιμώρησαν αυστηρά.
_____________________________________________________________
6. Περνά την ώρα του. Κάνει ανοησίες. Και χαζεύει όλη την ώρα
_____________________________________________________________
7. Έστρωνε το τραπέζι. Έσπασε ένα πιάτο κι ένα ποτήρι.
_____________________________________________________________
8. Ζει σε ένα μικρό, υπόγειο, υγρό δωμάτιο. Είναι σίγουρο ότι θα αρρωστήσει.
_____________________________________________________________

Τι παρατηρείτε;
Πώς αλλιώς μπορούμε να
εκφράσουμε την ενεργητική μετοχή;



Να παραφράσεις τις μετοχές που χρησιμοποίησες, όπως στο παράδειγμα:
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Ανοίγοντας την πόρτα άκουσε το τηλέφωνο να χτυπά.
Καθώς
Την ώρα που

άνοιγε την πόρτα, άκουσε το τηλέφωνο να χτυπά.

1.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7.__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8.__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


Να συμπληρώσεις τα κενά με την ενεργητική μετοχή του ρήματος που είναι στην
παρένθεση:
1. Διασκεδάζει ………………………… μουσική.(ακούω)
2. Η Μαρία φεύγει από το σπίτι……………………… (τρέχω)
3. Ο Γιάννης τρώει…………………………… τηλεόραση. (βλέπω)
4. Πηγαίνει ταξίδια …………………………….. οικονομίες. (κάνω)
5. Ακούω μουσική ……………………………. (διαβάζω)
6. Πηγαίνει σχολείο ………………………….κα μη.(θέλω)
7. ……………………...στο σπίτι ανοίγω το γραμματοκιβώτιο.(μπαίνω)
8. Πηγαίνει στο δωμάτιο ……………………… σιωπηλά. (κλαίω)
9. Μην …………………………….. το κρύο άναψαν φωτιά. (αντέχω)
10. Ο Αλέξης κρύωσε …………………………….. έξω. (βγαίνω)
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Συνέχισε όπως στην προηγούμενη άσκηση:

1. Με κοίταξε …………………… (γελώ)
2. …………………. μαθαίνεις (ρωτώ) **
3. Οι εχθροί έκαναν επιδρομές ……………….τα χωριά. (λεηλατώ)
4. Τον χαιρετούν…………………………τα μαντήλια τους. (κουνώ)
5. ……………………………….να πληρώσει τα χρέη του, πούλησε το σπίτι. (δεν μπορώ) **
6. Έμεινα δυο ώρες στη βιβλιοθήκη …………………………μαθηματικά. (μελετώ)
7. Ο διευθυντής …………………………την συνέπειά της, αύξησε το μισθό της. (εκτιμώ)**
8. Ντύνεται παράξενα ……………………………για τα σχόλια των άλλων. (αδιαφορώ)
9. ……………………………..αυτό το δρόμο θα φτάσεις γρηγορότερα. (ακολουθώ)**
10. Βγήκε έξω ……………………………….μόνο ένα λεπτό πουκάμισο. (φορώ)



Στις προτάσεις με ** προσπάθησε να παραφράσεις τις μετοχές.

