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ΓΛΩΣΣΑ Γ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕπΑνΑΛΗπΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩνΙΣΜΑ
6ης Ενότητας

οδ___στρ___μα π___γ___νω καθαρ___ζω ___δ___ση

δρ___μος π___γα καθάρ___σα δ___μοσιογράφος

πεζ___δρομος περπατ___ λέ___ ψ___χρα

λε___φόρος περπάτ___σα ___πα χ___μ___νας

ξ___πνώ μέν___ βλέπ___ κρ___ολόγ___μα

ξ___πν___σα έμ___να ___δα πρόθ___μος, -η,-ο

ορ___νός,-ή,-ό π___κνός,-ή,-ό χ___όνι ισχ___ρός-ή,-ό

έφ___γα μέθ___σα έντ___σα κρ___ο

1. Συμπληρώνω τα κενά. Βάζω τόνο όπου χρειάζεται.

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

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

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

2.  Να γράψεις τα παρακάτω ρήματα στον Αόριστο.

δακρύζω ________________________

μένω ________________________

αθροίζω ________________________

πλένω ________________________

δανείζω ________________________

στέλνω ________________________

λέω ________________________

βλέπω ________________________

πίνω ________________________

φεύγω ________________________

μεθώ ________________________

ντύνω ________________________

3. Να αντιστοιχίσεις τα αρτικόλεξα με τη σημασία τους.

Δ.Ε.Η. • • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΕΛ.ΤΑ. • • ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛ.ΑΣ. • • ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ι.Κ.Α. • • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μ.Μ.Ε. • • ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
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Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

εγώ

εσύ

αυτός,-ή,-ό

εμείς

εσείς

αυτοί,-ές,-ά

4. Να κλίνεις το ρήμα φουσκώνω σε Ενεστώτα, Παρατατικό, Αόριστο.

5.  Να ενώσεις τις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους 
χρονικούς ή αιτιολογικούς συνδέσμους.

Η Μαρία δεν πήγε σχολείο. Ήταν άρρωστη.

__________________________________________________________________________________

Το ουράνιο τόξο βγήκε. Η βροχή σταμάτησε.

__________________________________________________________________________________

Δε θα πάμε εκδρομή. Ο καιρός χάλασε.

__________________________________________________________________________________

Κόπηκε το ρεύμα. Διάβαζα τα μαθήματά μου.

__________________________________________________________________________________

Έπαιζα ποδόσφαιρο. Χτύπησα το πόδι μου. 

__________________________________________________________________________________
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6. Να μετατρέψεις τις παρακάτω προτάσεις σε ελλειπτικές.

Σου εύχομαι χρόνια πολλά!   ________________________________________________

Να έχεις καλή μέρα!   ________________________________________________

Σου εύχομαι καλή χρονιά!   ________________________________________________

Να έχεις καλό ταξίδι!  ________________________________________________

 

θετικός βαθμός συγκριτικός βαθμός υπερθετικός βαθμός

πολύτιμος

νόστιμος

ζωηρός

πονηρός

7.  Να συμπληρώσεις τον πίνακα με τα παραθετικά των επιθέτων 
μονολεκτικά και περιφραστικά και με τους δυο τρόπους.
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  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!

https://www.i-learn.gr

 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

παγώνεις

λύγιζα

νηστέψαμε

μαντεύατε

αρχίζουμε

βάδιζε

οργώνω

8.  Να κάνεις χρονική αντικατάσταση τα παρακάτω ρήματα.

9.  Να σχηματίσεις προτάσεις με το επίθετο στον συγκριτικό βαθμό.

αυτοκίνητο - γρήγορος - ποδήλατο

__________________________________________________________________________________

Μιχάλης - ψηλός - Νίκος

__________________________________________________________________________________

φρέσκος χυμός - θρεπτικός - συσκευασμένος

__________________________________________________________________________________

Μαθηματικά - δύσκολος - Γλώσσα

__________________________________________________________________________________


