
1

 
ΓΛΩΣΣΑ Γ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕπΑνΑΛΗπΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩνΙΣΜΑ
9ης Ενότητας

άνθρ____πος σ____μα φ____τια σ____δερο

ξ_____λο ξ___  λινος δουλ___α κατασκε____ή

κατασκε____άζω α____τοκόλλητο α____τόματος φ___τ___νος

λε___φορ___ο ____λιακός κάτ____κος μετακ____ν____ση

σιδ___ρόδρομος υπόγ_____ος σ___γχρονος μπ_____τε

βγ_____τε ανεβ______τε κατεβ___τε χρησιμοποι____τε

1. Συμπλήρωσε τα κενά.

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

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

ΒΑΘΜΟΣ:................................................ πΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ..............................................................................................................................  
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2.  Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στο β’ πρόσωπο πληθυντικού 
αριθμού στην προστακτική Αορίστου.

 Καθαρίζω καλά την επιφάνειά μου. 

 ______________________________________________________________

 Κόβω προσεκτικά τα λαχανικά μου.

 ______________________________________________________________

 Αδειάζω όλα μου τα λαχανικά μέσα σ’ένα καλάθι. 

 ______________________________________________________________
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Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Μέλλοντας Μέλλοντας
Συνοπτικός

αγγίζω

μαλώνεις

χτενίζει

ποτίζουμε

κλαδεύετε

μαθαίνουν

3. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα.

4.  Να σχηματίσεις τις μετοχές της ενεργητικής φωνής.

παίρνω ________________________

πίνω ________________________

διαβάζω ________________________

πέφτω ________________________

φυσώ ________________________

πατώ ________________________

χορεύω ________________________

ζητώ ________________________

συζητώ ________________________

κρατώ ________________________
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6.  Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις σε Μέλλοντα Εξακολουθητικό 
και Μέλλοντα Συνοπτικό.

 
 

 Η Ελένη κάνει μπάνιο. 

Εξ. Μελ.  _________________________________________________________________

Συν. Μελ.  _________________________________________________________________

 

 Ο Νικηφόρος έσπασε το τζάμι.

Εξ. Μελ.  _________________________________________________________________

Συν. Μελ.  _________________________________________________________________

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

Τις έφερα όλες τις σημειώσεις από το γραφείο σου.

Τον άκουσα που φώναζε χθες το βράδυ.

Δώστε της όλα τα διαγωνίσματα σας.

Τις διάβασες όλες τις σελίδες του βιβλίου;

Τον συνάντησα το απόγευμα και μου είπε τα νέα του.

Άφησέ το εκεί για να μη το ξεχάσω.

Δεν τον νοιάζει καθόλου για τους άλλους.
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  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!

7.  Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις ομόηχες 
λέξεις.

πιάνω - πιάνο, φύλλο - φύλο, πάλη - πάλι, φακοί - φακή 
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Παίζω ____________ τον ελεύθερο χρόνο  μου.

Δεν ____________ πιάνω τίποτα γιατί τα χέρια μου είναι λερωμένα.

Αυτό το ___________ έπεσε από το δέντρο.

Δεν ξέρουν ακόμη το ________ του παιδιού.

Ο Νίκος είναι αθλητής στην ___________.

Δεν ξέρω __________ αν θα τα καταφέρω να έρθω νωρίς.

Θόλωσαν οι ______________ μου.

Σημερα θα φάμε ____________________.

8.  Να σχηματίσεις τις μετοχές της ενεργητικής φωνής.

βασανίζω ________________________

λάμπω ________________________

κλείνω ________________________

αγριεύω ________________________

παχαίνω ________________________

μελετώ ________________________

καθυστερώ ________________________

νηστεύω ________________________

υπολογίζω ________________________

τελειώνω ________________________

καθαρίζω ________________________

ποτίζω ________________________


