
 

 

 

 

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

 

1. Συμπλήρωσε Κ για Κυριολεξία και Μ για Μεταφορά. 

 

Δουλεύει όλη μέρα     'Εσπασε το τζάμι                   

Βαθύ ύπνος      Μας δουλεύει 

Απαλή μουσική      Βαθύς ποταμός 

Γλυκός καφές      Άνοιξε τ' αυτιά σου 

Χάλασε η διάθεσή του    Πόνεσε η ψυχή μου 

Όμορφη γυναίκα     Χάλασε η τηλεόραση 

Πικρή κουβέντα     Διάβασα τη σκέψη του 

Έπιασα ένα ψάρι     Έβαλε τις φωνές 

Διάβασε το μάθημα     Άναψα απ' τη ζέστη 

 

2. Να τονίσεις και να συμπληρώσεις με ο ή ω τις μετοχές: 

παιδευ...ντας  κρατ...ντας   κολλ...ντας 

τρεχ...ντας   παιρν...ντας  θαβ...ντας 

γυρν...ντας   θεωρ...ντας  κριν...ντας 

κλαιγ...ντας   διωχν...ντας  ψην...ντας 

κρατ...ντας   ανεβαιν...ντας  κουν...ντας 

περν...ντας   χτυπ...ντας   φορ...ντας 

 

 



3. Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες αόριστες αντωνυμίες. 

.............. σε ζήτησε όσο έλειπες. 

Περίμενα .............. ώρα μέχρι να έρθεις. 

Δεν μου είπε .............. για το χθεσινό συμβάν.  

Δεν είναι αυτός ο αδερφός μου, είναι ο .............. που 

στέκεται δίπλα. 

Δεν ήρθε .............. όσο έλειπες. 

.............. μέρα διαβάζω .............. ώρες. 

Θα σου τηλεφωνήσω .............. στιγμή. 

Με χαιρετάει .............. φορά που με συναντάει. 

 

4. Σχημάτισε τα αντίθετα, χρησιμοποιώντας το αχώριστο μόριο  

α- ή αν-. 

γνωστός   φιλόξενος  

άξιος   έντιμος  

καθιστός   επιθυμητός  

φυσικός   ισχυρός  

επίσημος   νοητός  

τρωτός   εκφραστικός  

 

5. Ένωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας έναν χρονικό σύνδεσμο. 

 

Έπαιζαν μαζί. / Ο Νίκος έφυγε ξαφνικά. 

.......................................................................... 

Άρχισε να βρέχει. / Περπατούσε έξω. 

.......................................................................... 



Έφαγε μεσημεριανό. / Έφυγε για τη δουλειά. 

.......................................................................... 

Κοιμάμαι. / Γυρίζω απ' τη δουλειά. 

.......................................................................... 

Βλέπει τηλεόραση. / Τον παίρνει ο ύπνος. 

.......................................................................... 

 

6. Χωρίζω τις λέξεις σε μονοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες και 

πολυσύλλαβες. 

καράβι, συγγνώμη, αν, μόνο, συγκρατούμαι, περικεφαλαία, ποιος, εάν, έμπνευση, 

επικοινωνία, ήττα, που 

ΜΟΝΟΣΥΛΛΑΒΕΣ ΔΙΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΕΣ ΠΟΛΥΣΥΛΛΑΒΕΣ 

    

    

    

 

7. Υπογράμμισε τις αντωνυμίες και γράψ' τες στην κατάλληλη στήλη. 

Ποιος σου είπε να φας κι άλλο γλυκό; 

Από αυτά που μας είπε, είδαμε ότι ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του. 

<<Αυτή είναι η δική μου κασετίνα>>, μου φώναξε. 

Μερικές φορές, δε θέλω να κάνω τίποτα. 

Πόσες φορές σου είπα να προσέχεις τον εαυτό σου; 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΟΡΙΣΤΕΣ 

     

 



8. Να αντικαταστήσεις τις υπογραµµισµένες φράσεις µε τροπικούς 

προσδιορισµούς (τροπικά επιρρήµατα, τροπικές µετοχές ή εµπρόθετους 

προσδιορισµούς), όπως στο παράδειγµα. 
 Ο Γιάννης διαβάζει με δυσκολία το κείμενο. 

Ο Γιάννης διαβάζει δύσκολα το κείμενο. 

 Κατά την επιστροφή μας, σταματήσαμε να βγάλουμε φωτογραφίες. 

................................................................... 

 Ο στρατιώτης πολέμησε με θάρρος. 

................................................................... 

 Τον υποδέχτηκε με χαρά και με χαμόγελο. 

................................................................... 

 Η δασκάλα τον κοίταξε με αυστηρότητα. 

................................................................... 
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