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ΓΛΩΣΣΑ Γ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα
7ης Ενότητας

«Ο κ____πος μου είναι κ____πος μου» ____πε ο γίγαντας «και βάλτε καλά 

στο μ_____αλουδάκι σας π____ς δε σκοπεύω να αφ_____σω κανένα να 

π____ζει εδ____ εκτός από τον εαυτό μου». Κι έτσι έχτ____σε, ολόγ____ρα 

έναν παν____ψ___λο τ____χο, κι έβαλε μια πινακίδα που έλεγε: ΑΠΑΓ___

ΡΕ___Ε_____ Η ____ΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

1. Συμπλήρωσε τα κενά.

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

ημΕΡόμηνια: ........................................................................................................

ΒαΘμόσ:................................................ παΡατηΡησΕισ: ..............................................................................................................................  
https://www.i-learn.gr

3. Να συλλαβίσεις τις παρακάτω λέξεις.

γρασίδι	 ________________________

δρόμος	 ________________________

χειμώνας	 ________________________

απόγευμα	 ________________________

φθινόπωρο	 ________________________

πινακίδα	 ________________________

κεραμίδι	 ________________________

λευκό	 ________________________

θάλασσα	 ________________________

εργοστάσιο	 ________________________

 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

ανθίζω

ντύνει

καθαρίζετε

κόβετε

ζητούν

φορτώνουμε

οργώνω

2.  Να κάνεις χρονική αντικατάσταση τα παρακάτω ρήματα.
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προπαραλήγουσαπαραλήγουσαλήγουσα
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5.  Να ξεχωρίσεις τις παρακάτω λέξεις ανάλογα με τη συλλαβή στην 
οποία τονίζονται.

4.  Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις τους αδύνατους 
τύπους προσωπικής αντωνυμίας και να κυκλώσεις τα άρθρα.

Τον άκουσα που μπήκε χωρίς να χτυπήσει την πόρτα.

Του έδειξα πώς να κάνει την άσκηση.

Μου έφερε να φορέσω το φόρεμά της.

Της έδωσα ένα δώρο για τα γενέθλιά της.

Τους αγόρασα όλους τους πίνακες σε μισή τιμή.

Τους είπα την αλήθεια.

Τους είπα να μου δώσουν τις σημειώσεις τους.

Τους κάλεσαν στην αποκριάτικη γιορτή του σχολείου.

άνεμος,	βροχή,	παγετός,	καλοκαίρι,	χάρτης,	μυαλό,	
χιονόπτωση,	καιρός,	χιόνι,	μυστικό,	ταξίδι,	φωνή,	
πέτρες,	πράσινο,	όμορφος,	κήπος,	πρόβλημα,	άνοιξη
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  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!
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6.  Να γράψεις μέσα στο κουτάκι αν η υπογραμμισμένη λέξη είναι 
προσωπική ή κτητική αντωνυμία.

Μαζεύω τη βαλίτσα μου, γιατί θα πάω ταξίδι. ____________________

σου έδωσα τη συμβουλή μου. _________ / _________

τους κάλεσαν στο πάρτι του. _________ / _________

σου πήρα το μολύβι σου. _________ / _________

του ζήτησα να μιλήσουμε. ____________________

Το σκυλάκι τους το λένε Αζόρ. ____________________

Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά.  ____________________

Τα παπούτσια σου είναι λασπωμένα.  ____________________

7.  Να υπογραμμίσεις τις προτάσεις που δείχνουν προσωποποίηση.

Το βράδυ το φεγγάρι κάνει βόλτες στα στενάκια της πόλης.

Η γιαγιά φτιάχνει ζυμάρι με αλεύρι και νερό.

Τα σύννεφα μιλούσαν με τ’αστέρια.

Οι αστυνομικοί κάνουν περιπολίες στα σκοτεινά δρομάκια της 
Αθήνας.

Οι περαστικοί κοιτούσαν τα παιδιά που ζωγράφιζαν τον τοίχο.

Το αεράκι φιλούσε τα φύλλα του δέντρου.

Η βροχή και ο παγετός είναι καιρικά φαινόμενα.

Το δέντρο μίλαγε σαν τη κουκουβάγια.


