
 

 

 

 

 

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

1. Να συλλαβίσεις τις παρακάτω λέξεις.  

Πέτρα .....................     Σκορπίζω ................. 

Βαθμός ....................       Υπόσχομαι ................ 

Νεράιδα ...................       Κάποιος ................... 

Έκθεση ...................        Κάστρο .................... 

Θαλασσοδαρμένος ........         Υπερθέρμανση ............ 

Κορόιδο ...................       Αγκάθι ..................... 

Γυάλα .....................       Σπρώχνω .................. 

Άνθρωπος ................       Ξανθός .................... 

 

 

2.  Να μεταφέρεις τις παρακάτω φράσεις στον άλλο αριθμό.  

Ο τροπαιούχος αθλητής ...................................... 

Της κυπελλούχου ομάδας ..................................... 

Της επείγουσας κλήσης ......................................  

Τα ανθρακούχα ποτά .........................................  

Οι ενεργοί πολίτες ........................................... 

Το υπάρχον σύστημα .........................................  

Των απόντων μαθητών ...................................... 

Τις αδειούχους υπαλλήλους .................................. 



3. Σχημάτισε τον αόριστο των ρημάτων στον παρακάτω πίνακα, 

αφού συμπληρώσεις τα κενά των καταλήξεων που λείπουν: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

Αγαπώ  Αθρ_ζω  

Δακρ_ζω  Δαν_ζω  

Γυρ_ζω  Λ_νω  

Φτ_νω  Αφ_νω  

Μεθώ  Ανασ_νω  

Ωφελώ  Πρ_ζω  

 

4. Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας το 

κατάλληλο επίθετο από την παρένθεση: 

 Οι ................... (παρών) συνθήκες δε βοηθούν να βρεθεί 

λύση. Είμαστε όλοι ...................(παρών) και προσπαθούμε. 

Ακόμα και τα κόμματα είναι .................(παρών), αλλά η 

..................(παρών) κατάσταση είναι δύσκολη. 

 Η Τόνια και ο Νίκος είναι ..............(πτυχιούχος) φοιτητές 

του Πανεπιστημίου. Και τα δυο αδέρφια είναι .................... 

(ενεργός) μέλη της φιλοζωικής εταιρείας και .................... 

(επιτυχών) στο διαγωνισμό σταυρόλεξου, που οργάνωσε ο δήμος. 

 Το ................... (ενδιαφέρων) στοιχείο του νόμου είναι 

ότι οι ..................... (αριστούχος) μαθητές θα πάρουν 



υποτροφία. 

 Το προϊόν δίνεται σε ................... (συμφέρων) τιμή. Το 

........................ (πρωτεύων) πράγμα όμως πρέπει να είναι 

η ποιότητα, αλλά αυτή έρχεται σε ...................... 

(δευτερεύων) θέση στο μυαλό ενός καταναλωτή. 

 

5. Συμπλήρωσε με –είτε, -είται, -ίστε, -ήστε, -είστε και 

τόνισε. 

 με -ήστε, -είστε, -ίστε  

- Πατ____ πάνω στην κόκκινη γραμμή. 

- Οδηγ____ προσεκτικά. 

- Αρχ____ να γράφετε. 

- Εσείς περιποι____ τακτικά τον κήπο σας; 

        - Πατ____ με δύναμη το κουμπί και κερδ____ βαθμούς. 

        - Δεν πρέπει να αφαιρ____ την ώρα του μαθήματος. 

 με -είτε, -είται 

- Κοιμηθ____ για να ξεκουραστ____. 

- Η έγκυος γυναίκα προηγ____ σ’ όλες τις υπηρεσίες. 

- Η ησυχία στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρ____ αυτονόητη. 

- Διατηρ____ τις παραλίες καθαρές. 

- Παρατηρ____ προσεκτικά τον δρόμο πριν περάσετε. 

 



6. Ξαναγράψε τις προτάσεις στην Οριστική, την Υποτακτική και 

την Προστακτική. 

 Ανακατεύουμε τα υλικά και τα βάζουμε στο φούρνο. 

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

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

 Καθίστε στη θέση σας και προσδεθείτε. 

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

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

 Να στείλεις επιστολή και να τηλεφωνήσεις στον δήμαρχο. 

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

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

 

7. Γράψε το σχήμα λόγου που υπάρχει σε κάθε φράση  

(Κ για Κυριολεξία, Μ για Μεταφορά, Π για Παρομοίωση): 

 Τον βλέπεις αυτόν; Κολυμπάει στο χρήμα. ___ 

 Την έτρωγε τόση ώρα με τα μάτια του. ___ 

 Ο ναυαγός κολύμπησε μέχρι την ακτή. ___ 

 Το παιδί μαζεύτηκε σαν τρομαγμένο περιστέρι. ___ 

 Έφαγε όλο τον κόσμο, αλλά δεν τη βρήκε. ___ 

 Έτρωγε λαίμαργα, γιατί πεινούσε όπως ο λύκος. ___ 

 Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά. ___ 

             Γεωργία Παναγιώτου Κάιζερ




