
 

 

 

 

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

 

1. Υπογραμμίστε τα συνδετικά ρήματα και κυκλώστε τα 

κατηγορούμενα, στις παρακάτω προτάσεις. 

 

 Το νερό αποτελεί πηγή ζωής. 

 Τα παιδιά φαίνονται πολύ χαρούμενα. 

 Μου έδωσε λίγο νερό. 

 Η λίμνη του Μαραθώνα λέγεται τεχνητή. 

 Οι άνθρωποι αγόραζαν το νερό σε κανάτες. 

 Η ΕΥΔΑΠ είναι υπεύθυνη για την ύδρευση στην Αττική.  

 

2. Υπογραμμίστε τις παρομοιώσεις. 

 

 Τραγουδάει σαν αηδόνι. 

 Ο Νίκος φαίνεται σκληρός λες και είναι από τσιμέντο. 

 Σαν ξημέρωσε, τα πουλιά άρχισαν το μελωδικό τους τραγούδι. 

 Είναι τόσο αδύνατος που μοιάζει με οδοντογλυφίδα. 

 Όπως ο πεινασμένος λύκος, έτσι έτρωγε και ο Πέτρος μετά τη δουλειά. 

 Έφυγε όπως όπως, για να προλάβει το λεωφορείο. 



3. Γράψτε τη σημασία των αρκτικόλεξων και των συντομογραφιών.  

 

 π.χ. = ......................   Μ.Μ.Ε. = ..................  

 π.μ. = .......................   τηλ.= ......................  

 π.Χ. = ......................   βλ. = ......................  

 κτλ. =  ......................   σελ. = ......................  

 δηλ. = ......................   μ.μ. = ......................  

 Μ.Μ.Μ. = ..................   Δ.Ε.Η. = ...................  

 μ.Χ. =  ......................   Ο.Τ.Ε. = ...................  

 

4. Κλίνετε το ρήμα τραγουδάω-ώ στον Ενεστώτα και στον Παρατατικό της 

Ενεργητικής Φωνής, και στους δύο τύπους. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

    

    

    

    

    

    

 

5. Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν. 

...δραγ...γ...ο   πλ...μ......ρίζω  χ...νομαι   ...δ...ρ 



...κ...ανός   κ...λάδα   ατμόσφ...ρα   ...δρόγ...ος   

κολ...μπ...θρα  ...δρευση   ...δατοσφ...ρ...ση  ...πόγ...ος 

κ...λάω   χ...μ...αρος   π...γάδι   ...δροφ...ρα 

 

6. Συμπληρώστε τις προτάσεις με τα ρήματα στον σωστό τύπο. 

 

 Η μητέρα μου κάθε μέρα με ...................... (χαιρετάω-ώ) όταν φεύγω 

για το σχολείο. 

 <<Παιδιά, συνέχεια μου ...................... (ζητάω-ώ) δώρα, αλλά πρέπει 

να περιμένετε να πληρωθώ.>> 

 Όταν ήταν νέος, ο κ. Δημήτρης ...................... (κερνάω-ώ) πάντα όλη 

τη γειτονιά στη γιορτή του. 

 Τα χρόνια που ήμασταν παιδιά, ...................... (κυνηγάω-ώ) ο ένας τον 

άλλον και συνήθως στο κρυφτό ο μικρότερος ..................... (φυλάω-ώ). 

 

7. Συμπληρώστε τον πίνακα με τις πτώσεις των ουσιαστικών που λείπουν και 

σημειώστε στην πρώτη στήλη Ι αν είναι Ισοσύλλαβα και Α αν είναι 

Ανισοσύλλαβα. 

 

Ι ή Α 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Ονομαστική Γενική Αιτιατική 

 ο καναπές      

 ο σωλήνας      

 ο αγώνας      

 ο ψαράς      

 ο νερουλάς      



8. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

 

 Τα φρούτα είναι πολύ ... για τον οργανισμό μας. 

  Α. οφέλιμα 

  Β. ωφέλιμα 

  Γ. ανώφελα 

 

 Είχε μια μεγάλη ... στο δημόσιο και έπρεπε να βρει τρόπο να την πληρώσει. 

  Α. ωφειλή 

  Β. οφέλη 

  Γ. οφειλή 

 

 Δεν έχεις κανένα ... αν κάθεσαι και στεναχωριέσαι. 

  Α. όφελος 

  Β. ώφελος 

  Γ. οφέλιμο 

 

 Αξίζει το ρίσκο, αν σκεφτείς την ... για την επιστήμη. 

  Α. ωφελιμότητα 

  Β. οφέλεια 

  Γ. ωφέλεια 

 

 

9. Βάλτε κόμμα, παρένθεση ή διπλή παύλα, όπου 

χρειάζεται.  

 

o Η Μαρία η φίλη μου είναι 9 ετών. (κόμμα) 

o Ο Νίκος εκείνο το παιδί που έμενε απέναντι μετακόμισε. (διπλή παύλα) 

o Ο Ιούνιος ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι τρεις μήνες του καλοκαιριού. 

(κόμμα) 

o Χθες ήμουν άρρωστος είχα και πυρετό και γι' αυτό έμεινα σπίτι. (παρένθεση) 

o Αναγκάστηκα λοιπόν αφού δεν είχε έρθει κανένας από τους φίλους του να του 

κάνω παρέα. (διπλή παύλα) 

o Τη χρονιά που πήγαμε διακοπές στη Λευκάδα το 2017 περάσαμε υπέροχα. 

(παρένθεση) 
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