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ΓΛΩΣΣΑ Γ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕπΑνΑΛΗπΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩνΙΣΜΑ
12ης Ενότητας

Ο βασιλιάς τ____ρα π_____νούσε κι επερ____μενε πότε να ψ____θούν 

τα ψ____μιά για να τα φά____! Μα πιο πολ____ τα λιμπίζονταν όταν 

άρχ_____σε να βγ_____νει από το φούρνο η μ___ρ____διά τους. «Π____

νάω πολ_____» λέει του γέρου. «Περ____μενε και θα φας!» του απάντ___

σε εκ____νος. 

1. Συμπλήρωσε τα κενά.

ONOMA: .....................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗνΙΑ: ........................................................................................................

ΒΑΘΜΟΣ:................................................ πΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ..............................................................................................................................  
https://www.i-learn.gr

2.  Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις από ευθύ σε πλάγιο λόγο 
και αντίστροφα. 

 
 -  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της άσκησης, είπε η 

δασκάλα στα παιδιά. 

___________________________________________________________________________________

  Η μητέρα είπε να διαβάσουμε τα μαθήματά μας για να 

πάμε βόλτα. 

___________________________________________________________________________________

 Ο γιατρός της είπε πως οι εξετάσεις της δεν είναι καλές.

___________________________________________________________________________________

 «Μου δίνεις ένα μολύβι;» ρώτησε η Ματίνα τον Χρήστο.

___________________________________________________________________________________ 
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το αγόρ____ το δάκρ____ το καρύδ____ το σιτάρ____

το ψωμ____ το μάτ____ το δόρ____ το αγγούρ____

το βράδ____ το μαλλ____ το πορτοκάλ___ το μαντήλ____

το τυρ____ το καρφ____ το φασόλ____ το στάχ____

το αλάτ____ το δίχτ____ το σταφύλ____ το μολύβ____

το πιπέρ____ το ψάρ____ το κουνουπίδ___ το οξ____

το χελιδόν_____ το βαγόν____ το εγγόν______ το αστέρ____

το παιχνίδ_____ το χιόν____ το κεφάλ______ το κερ_____

3.  Να συμπληρώσεις -ι ή -υ στο τέλος του ουδέτερου ουσιαστικού. 
Βάλε τόνο όπου χρειάζεται.

 

θετικός βαθμός συγκριτικός βαθμός υπερθετικός βαθμός

νόστιμος

νέος

συνεπής

πλούσιος

έξυπνος

4.  Να συμπληρώσεις τον πίνακα με τα παραθετικά των επιθέτων 
μονολεκτικά και περιφραστικά και με τους δυο τρόπους.
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7. Να βάλεις διπλή τελεία και εισαγωγικά στις παρακάτω προτάσεις.

6. Συμπλήρωσε το κατάλληλο επιφώνημα στις παρακάτω προτάσεις.

Η συνάδελφός μου με ρώτησε        Πότε θα φύγεις;

Ο διευθυντής ανακοίνωσε        Αύριο θα πάμε εκδρομή.

Η μητέρα ρώτησε την κόρη της        Γιατί άργησες;

Ο Σάκης τον ρώτησε        Γιατί φωνάζεις;

Ο Φώτης μού είπε        Μην τρέχεις όταν οδηγείς!

Ο δάσκαλος είπε στους μαθητές        Προσέξτε αυτήν την άσκηση!

___________________ Κατάφερες να λύσεις την πιο δύσκολη άσκηση!

___________________ Βρέχει και δεν έχω ομπρέλα μαζί μου!

___________________ Πώς το έπαθες αυτό;

___________________ Πέρασες στις εξετάσεις!

___________________ Ένας δυνατός πόνος στη μέση.

___________________ Ξέχασα το βιβλίο μου στο σχολείο!

___________________ Τι ωραίο φόρεμα που αγόρασες!

___________________  Δε νομίζω να το έκανε αυτός.

5. Να συμπληρώσεις -ισσα ή -ισα στα παρακάτω θηλυκά ουσιαστικά.

 αφ______

 βασίλ______

 μαγείρ_______

 Λάρ_______

 πριγκίπ_______

γειτόν______

 μέλ_______

 εργάτ_______

 ποδηλάτ________

 ταβερνιάρ______

 σάρ_______

  μάγ_______

  αρχόντ______

 χωριάτ_______

  εργάτ_______

  αγρότ_______

  αρτοπώλ______

 ακροβάτ_______
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  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!
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Στην τσάντα μου έχω ένα μικρό ________________ (βιβλίο) για να 
σημειώνω.

Θα πάρω μια _________________ (βαλίτσα) στο ταξίδι μου.

Η Μαίρη γέννησε ένα γλυκήτατο ___________________(μωρό).

Θα κόψουμε δρόμο από αυτό το ___________________(δρόμος)

Το απόγευμα κάθομαι στο μπαλκόνι και απολαυμβάνω το γλυκό 
_____________________(αέρας).

Πώς γράφεις με αυτό το ____________________ (μολύβι);

8. Να γράψεις πώς λέγεται το κατάστημα που πουλάει:

9.  Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με τα υποκοριστικά των 
λέξεων που βρίσκονται στη παρένθεση.


