
 

 

 

 

Όνομα: ..........................................  

 

 

1. Γράψτε τους 12 μήνες του χρόνου.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Αναγνωρίστε και σημειώστε Υ για 

το Υποκείμενο, Ρ για το Ρήμα και 

Α για το Αντικείμενο.  

 

 Η Μαρία ταΐζει τον σκύλο. 

 

 Όλα τα πτηνά γεννούν αυγά. 

 

 Τα παιδιά διαβάζουν τα μαθήματά 

τους κάθε μέρα. 

 

 Την τηλεόραση κλείσε! 

 

 Ο Μάριος και η μητέρα του 

βλέπουν ταινία στην τηλεόραση. 

 

 Το κρεβάτι του το στρώνει πάντα 

ο Νικόλας κάθε πρωί. 



3. Βρείτε στο παρακάτω κείμενο 5 ουσιαστικά, 5 ρήματα, 5 άρθρα και 5 

επίθετα και γράψτε τα στον πίνακα.   

 

"– Αρχίζω να καταλαβαίνω, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Υπάρχει ένα λουλούδι… νομίζω πως μ’ έχει 

εξημερώσει… 

– Καθόλου απίθανο, είπε η αλεπού. Πάνω στη Γη βλέπει κανείς κάθε λογής πράματα … 

– Ω! Αυτό δεν έγινε στη Γη, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Η αλεπού φάνηκε να ενδιαφέρεται πολύ. 

– Σ’ ένα άλλο πλανήτη; 

-Ναι. 

– Υπάρχουν κυνηγοί σε κείνο εκεί τον πλανήτη; 

– Όχι. 

– Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον! Και κότες; 

– Όχι. 

– Τίποτε δεν είναι τέλειο, αναστέναξε η αλεπού. Όμως, η 

αλεπού ξαναγύρισε στην ιδέα της: 

– Η ζωή μου είναι μονότονη. Κυνηγώ κότες, οι άνθρωποι κυνηγούν εμένα. Όλες οι κότες μοιάζουν μεταξύ 

τους κι όλοι άνθρωποι μοιάζουν το ίδιο. Λοιπόν, κι εγώ κάπως βαριέμαι. Όμως, αν με εξημερώσεις, η ζωή 

ου θα μοιάζει σαν να την πλημμύρισε ο ήλιος. Θα γνωρίσω ένα θόρυβο από βήματα διαφορετικά απ’ όλα τ’ 

άλλα. Τα άλλα βήματα με κάνουν να καταχωνιάζομαι μέσα στη γη. Το δικό σου θα με φωνάζει να βγω έξω 

από την τρύπα μου, σαν να ‘ναι μια μουσική. Κι ύστερα, κοίταξε! Βλέπεις εκεί κάτω τα σταροχώραφα; Εγώ 

δεν τρώω ψωμί. Για μένα, το σιτάρι δεν χρησιμεύει σε τίποτε. Κι αυτό είναι θλιβερό! Μα εσύ έχεις 

χρυσαφένια μαλλιά. Θα ‘ναι υπέροχα όταν θα μ’ έχεις εξημερώσει! Το στάρι που είναι χρυσαφένιο, εσένα θα 

μου θυμίζει. Και θ’ αγαπώ το θόρυβο του ανέμου καθώς θα περνάει ανάμεσα από τα στάχυα του σταριού." 

Απόσμασπα του βιβλίου "Ο μικρός πρίγκιπας" 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

    

    

    

    

    

 

4. Σχημάτισε φράσεις, όπως στο παράδειγμα. 

Καρέκλα από ξύλο Ξύλινη καρέκλα 

Δοχείο από πηλό  

Μπλούζα από μαλλί  

Τοίχος από γυαλί  



5. Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές στους δύο αριθμούς. 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ον. ο ξύλινος φράχτης η γυάλινη πόρτα το πέτρινο σπίτι 

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ.    

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ον.    

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ.    

 

6. Συμπληρώστε τους άλλους χρόνους των ρημάτων, στο πρόσωπο και στον 

αριθμό που βρίσκονται. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

μαθαίνουμε   

 έβρισκε  

  θα γεμίζεις 

 πίστευα  

κρατούν   

  θα φεύγουμε 

καρφώνετε   

 

7. Συμπληρώστε με τα γράμματα που λείπουν, προσέχοντας την ορθογραφία 

των επιθέτων. 

 

φτ...νός υγι...νός ανεύθ...νος 

ορ...νός χάρτ...νος ορ...νός 

βραδ...νός ταπ...νός φωτ...νός 

υπεύθ...νος επικίνδ...νος πεδ...νός 



8. Να αναγνωρίσετε τον χρόνο που βρίσκονται τα υπογραμμισμένα ρήματα. 

 

 Δεν ήρθα στη συνάντηση, γιατί δούλευα όλη μέρα. 

 Ο Κώστας επιστρέφει από το σχολείο στις 14:30. 

 Παιδιά, τι κάνετε εκεί; 

 Όσο ξενυχτάς, το πρωί θα φτάνεις πάντα αργοπορημένος. 

 Έμοιαζες από μικρός με την αδερφή σου; 

 Κάθε μέρα θα πηγαίνετε στο γυμναστήριο; 

 Τρέχουμε να προλάβουμε το λεωφορείο. 

 

9. Συμπληρώστε με δι(σ) ή δυ(σ). 

 

 .......πιστος άνθρωπος   

 .......τροχο όχημα   

 .......εκτο έτος   

 .......οσμία  σκουπιδιών 

 .......κλινο δωμάτιο   

 .......πρόσιτη περιοχή 

 

 .......κολο πρόβλημα 

 .......ετές συμβόλαιο 

 .......σύλλαβη λέξη 

 ......άρεστη είδηση 

 .......πλάσιο κέρδος 

 .......θέσιο αμάξι 
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