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1. Συμπλήρωσε τα κενά.
Τ___ν επόμενη μέρα κ___ν___σαμε και πάλι για το πολ____παθο ταξ___δι
μας. Αυτή τη φορά στον δρ___μο μας σ____ναντήσαμε το ν____σί του
Αίολου. Σ’αυτόν _____χαν αναθέσ___ οι θε____ να φυλά τους ανέμους.
Ο Αίολος μας φιλοξέν____σε κοντά έναν ολόκλ___ρο μ____να, μ’όλες
τ____ς τ____μές.
2. Διόρθωνω τα παρακάτω ουσιαστικά και συμπληρώνω τον παρακάτω
πίνακα.
Κύρια ουσιαστικά

Κοινά ουσιαστικά

τετάρτη

γαλλία

μαχαίρι

κήπος

δελφίνι

θρανίο

γερμανικός

μάρτιος

αγόρι

υπολογιστής

αλέξης

χειμώνας

όλυμπος

βόλβη

αναστασία

φυτό

αγγλία

νάνος

νυχτερίδα

πάσχα
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3. Να κάνεις χρονική αντικατάσταση τα παρακάτω ρήματα.
Ενεστώτας
Παρατατικός
Αόριστος

αγγίξαμε

Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
Μ.
Εξακολουθητικός

είχαν θυμώσει
θα κουρεύω

Μ. Συνοπτικός
Συντελεσμένος Μ.
4. Να συμπληρώσεις τη σωστή κατάληξη του επιθέτου πολύς.
πολ_____ φασαρία

πολ_____ αγάπη

πολ_____ κρασί

πολ_____ αλάτι

πολ_____ χαλάζι

πολ_____προσοχή

πολ_____ καθυστέρηση

πολ_____ αμάξια

πολ_____ φαντασία

πολ_____ αριθμοί

πολ_____ θόρυβο

πολ_____φροντίδα

πολ_____ ζάχαρη

πολ_____ άνθρωποι

πολ_____ χρήματα

πολ_____ γείτονες

πολ_____ κίνηση

πολ_____ βροχή

πολ_____ άγχος

πολ_____ ώρα

πολ_____ καιρό

πολ_____ κουρασμένος

πολ_____ υπομονή

πολ_____ αστυνόμοι
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5. Ν
 α συμπληρώσεις το σωστό υ ή β στα ρήματα των παρακάτω
προτάσεων.
Η γιαγιά ρά___ει το σκισμένο παντελόνι.
Η συνεργασία μας με την ομάδα πά___ει να ισχύει από αύριο.
Ο κηπουρός έσκα___ε τον κήπο.
Τον χειμώνα ανά___ουμε τη φωτιά στο τζάκι για να ζεσταθούμε.
Η μητέρα τα μεσημέρια αναπα___ετε στον καναπέ.
Ο Νικόλας θά___ει στον κήπο κέρματα γιατί νομίζει ότι θα φυτρώσουν
δέντρα με χρήματα.

6. Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στους χρόνους που σου
ζητάει κάθε φορά.

Την Κυριακή παίζω με τους φίλους μου στο πάρκο.
Εξ. Μελ.

__________________________________________________________________

Συνοπ. Μελ. __________________________________________________________________
Συντελ. Μελ. __________________________________________________________________

Το κατάστημα ανοίγει για δυο ώρες.
Παρακείμ.

__________________________________________________________________

Υπερσυντελ. __________________________________________________________________
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7. Δ
 ιάβασε τις παρακάτω προτάσεις και γράψε μέσα στο κουτάκι αν είναι
κυριολεξία (Κ) ή μεταφορά (Μ).
Μου έβαλε τις φωνές γιατί άργησα.

(__________)

Πήρε το ψωμί και έκοψε δυο φέτες.

(__________)

Ο Γρηγόρης είναι ψυχρός άνθρωπος.

(__________)

Χθες συναντήθηκα με τον Αλέξη και μάσαγε τα λόγια του. (__________)
Ο Νεκτάριος και ο Χρήστος παίζουν σκάκι.

(__________)

Έχασα τη ζώνη μου.

(__________)

Σκοτώνεται στη δουλεία ο Νίκος.

(__________)

Σήμερα έχει ένα λαμπερό ήλιο.

(__________)

8. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η λέξη πολύ είναι επίθετο ή επίρρημα.
Δυσκολεύτηκα πολύ στην καινούρια μου δουλειά.

(______________)

Ένιωσε πολύ θυμό, όταν του είπα τι έγινε.

(______________)

Πιστεύω πολύ σε σένα!

(______________)

Η Αλεξία είναι πολύ γλυκιά κοπέλα.

(______________)

Ανησύχησα πολύ! Δεν ήξερα πού ήταν!

(______________)

Σήμερα κάνει πολύ κρύο.

(______________)

Δεν μου αρέσει το πολύ διάβασμα.

(______________)

Αν και διάβασα πολύ, δεν πέρασα στις εξετάσεις.

(______________)

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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