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1. Να συμπληρώσεις ορθογραφία του επιθέτου πολύς.
πολ______ δυστυχία

πολ______ αγάπη

πολ______ ζάχαρη

πολ______ βροχή

πολ______ παγωτό

πολ______ αφηρημάδα

πολ______ καιρό

πολ______ αμάξια

πολ______ υπομονή

πολ______ δυνατά

πολ______ θόρυβο

πολ______ κρασί

πολ______ χρώματα

πολ______ αλάτι

πολ______ προσοχή

πολ______ παιδιά

πολ______ άνθρωποι

πολ______ φαντασία

πολ______ αστυνόμοι

πολ______ κίνηση

πολ______ φροντίδα

πολ______ γλυκά

πολ______ ώρα

πολ______ χρήματα

2. Ένωσε τις προτάσεις με τον σύνδεσμο μέσα στην παρένθεση.
Δ ε διάβασα σήμερα. Ξέχασα το βιβλίο μου στο σχολείο. (επειδή)
__________________________________________________________________________________
Θα αγοράσω καινούριο υπολογιστή. Έχω χρήματα. (όταν)
__________________________________________________________________________________
Άργησα να πάω στη δουλειά. Δεν χτύπησε το ξυπνητήρι. (γιατί)
__________________________________________________________________________________
Θα κόψω τα γλυκά. Αδυνατίσω. (για να)
__________________________________________________________________________________
Θα προσπαθήσω περισσότερο. Τα καταφέρω. (ώστε)
__________________________________________________________________________________
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3. Υπογράμμισε τις εξαρτημένες προτάσεις και γράψε τη σύνδεσή τους
τους μέσα στο κουτάκι.
1.

Είμαι χαρούμενος, επειδή δεν πήγα σχολείο.

(____________)

2.

Άνοιξε τα φώτα ή τράβηξε τις κουρτίνες.

(____________)

3.

Όταν φτάσω, θα σου τηλεφωνήσω.

(____________)

4.

Τελείωσα το φαγητό, αλλά δε χόρτασα.

(____________)

5.

Ο πατέρας κάθησε στην πολυθρόνα, για να
διαβάσει εφημερίδα.

(____________)

6.

Μου αρέσουν τα μακαρόνια, να πίνω χυμό,
να τρώω πατατάκια.

(____________)

7.

Το μωρό χορεύει και τραγουδά.

(____________)

8.

Θα φύγω, όταν έρθεις, επειδή τότε θα είναι
κάποιος στο σπίτι.

(____________)

4. Υπογράμμισε τις εξαρτημένες προτάσεις και γράψε το είδος τους
μέσα στο κουτάκι.
1.

Δεν διάβαζε Ιστορία, γιατί δε του άρεζε.

(____________)

2.

Όλοι φοβήθηκαν, όταν δραπέτευσε ο δράστης.

(____________)

3.

Δεν ξέρω πού έχω βάλει τα κλειδιά μου.

(____________)

4.

Φαίνεται ότι πήρα μερικά κιλά.

(____________)

5.

Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, σήκωσέ το.

(____________)

6.

Άναψε το καλοριφέρ, για να ζεσταθούμε.

(____________)

7.

Επειδή δεν πήγα μαζί του, θύμωσε.

(____________)

8.

Μολονότι τον είχα προειδοποιήσει, δε με
άκουσε.

(____________)
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5. Να μετατρέψεις τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και το αντίστροφο.
Η ενημέρωση των πολιτών.
__________________________________________________________________________________
Απαγορεύεται η κυκλοφορία.
__________________________________________________________________________________
Αναγνώριση του λάθους.
__________________________________________________________________________________
Ανταλλαγή δώρων.
__________________________________________________________________________________
Καταστράφηκαν οι καλλιέργειες.
__________________________________________________________________________________
Επέστρεψαν στο χωριό.
__________________________________________________________________________________
6. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις.
συν+ μαθητής=

συν+λαμβάνω=

συν+φοιτητής=

συν+λογίζομαι=

συν+παίχτης=

συν+μορφώνομαι=

συν+δεσμός=

συν+μετέχω=

συν+πολίτης=

συν+μαζεύω=

προ+ γράμμα=

εν+ισχύω=

εν+τύπος=

κατά+λόγος=

ανά+γνώση=

εν+πιστός=

από+βλέπω=

επί+τύχη=

συν+ροή=

συν+ζω=
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7. Βάλε κόμμα στις παρακάτω προτάσεις.
1. Δεν είναι τόσο έξυπνος ώστε να τα κατάλαβε όλα.
2. Αν με ρωτήσει θα του απαντήσω.
3.

Προτού υπογράψεις διάβασε το συμβόλαιο.

4. Κάθε απόγευμα διαβάζω γράφω παίζω ζωγραφίζω βλέπω
τηλεόραση.
5. Ήξερε την αλήθεια αλλά δεν την είπε.
6. Αν και είχε πολλά λεφτά στο τέλος χρωστούσε.
7.

Αν δεν έρθουν θα πάμε εμείς.

8.

Στο σχολείο κάνουμε μάθημα τρώμε δεκατιανιανό παίζουμε
με τους φίλους μας.

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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