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1. Να συμπληρώσεις το σωστό η, υ, ι, οι ή ει στα παρακάτω επίθετα.
χάρτ____νος

νυχτερ____νός

βραδ____νός

ανώδ___νος

σημερ____νός

κ____νός

φθ____νός

περίφ___μος

φωτ____νός

γυάλ_____νος

μάλλ____νος

υγι____νός

ξύλ____νος

πρω____νός

ελε____νός

επίσ___μος

ωφέλ____μος

σκοτ___νός

γν____σιος

χαρμόσ___νος

γλ____κός

φρόν____μος

ορ____νός

θηλ____κός

υπεύθ____νος

βιαστ____κός

αθλητ____κός

διάσ____μος

έρ____μος

επικίνδ____νος

δαν_____κός

ευγεν____κός

2. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το ρήμα και να γράψεις
το χρόνο μέσα στο κουτάκι.
Ο Κυριάκος μάζευε πορτοκάλια από τον κήπο.

(___________)

Οι μαθητές θα φτιάχνουν κατασκευές με απλά υλικά.

(___________)

Ο δάσκαλος διόρθωνε τις ασκήσεις των Μαθηματικών. (___________)
Το μωρό έκλαιγε όλο το βράδυ.

(___________)

Θα κόβουμε με το μαχαίρι τα μικρά κομμάτια.

(___________)

Ο Λεωνίδας πληρώνει τους λογαριασμούς του.

(___________)

Οι μαθητές ζωγραφίζουν στους τοίχους.

(___________)

Πήγαινες κι εσύ μπαλέτο;

(___________)

Το γάλα χαλάει εκτός ψυγείου.

(___________)

Τα παιδιά θα χορεύουν παραδοσιακούς χορούς.

(___________)

Θα μελετάμε ως αργά το βράδυ.

(___________)
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3. Να υπογραμίσεις με πράσινο χρώμα τα ρήματα και με κόκκινο
χρώμα τα Αντικείμενα.
Η δασκάλα γράφει την άσκηση.
Ο τερματοφύλακας έπιασε την μπάλα.
Η Μαρία αγόρασε ένα λευκό φόρεμα.
Ο γιατρός εξετάζει τον ασθενή.
Ο βασιλιάς φώναξε τον υπηρέτη.
Ο κηπουρός ποτίζει τα λουλούδια.
Ο υδραυλικός επιδιόρθωσε τη χαλασμένη βρύση.
Τα παιδιά παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.
4. Να συμπληρώσεις -ι ή -υ στις παρακάτω λέξεις.
δ_____σέγγονο

δ_____χρονος

δ_____σπιστος

δ_____κυκλο

δ_____δυμος

δ_____ποντο

δ_____σάρεστος

δ_____σβάσταχτος

δ_____ώροφος

δ_____κροκο

δ_____σοσμία

δ_____σκίνητο

δ_____σκολος

δ_____κλινο

δ_____στροπος

δ_____στηλο
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5. Να υπογραμίσεις με κόκκινο χρώμα τα Υποκείμενα και με κίτρινο
χρώμα τα ρήματα.
Η δασκάλα γράφει στον πίνακα.
Το ψυγείο χάλασε.
Το φαγητό ψήνεται στο φούρνο.
Ο παίχτης χτύπησε το πόδι του.
Η σοκολάτα λιώνει στην υψηλή θερμοκρασία.
Το πλοίο αράζει στο λιμάνι.
Η Αναστασία μελετάει τις ασκήσεις της.
Ο κολυμβητής έφτασε ως τη σημαδούρα.
6. Να κλίνεις τα παρακάτω.
Ενικός αριθμός
Ονομαστική

το μάλλινο γιλέκο

η στενή φούστα

Γενική
Αιτιατική
Κλητική
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική
Κλητική
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7. Να βάλεις αποσιωπητικά ή τελεία στις παρακάτω προτάσεις.
1. Η κυρία Μαίρη φροντίζει τα λουλούδια____
2. Από διάβασμα άλλη μέρα____
3. Την επόμενη εβδομάδα θα εργάζομαι ως αργά το βράδυ____
4. Θα αγοράσω ένα καινούριο αυτοκίνητο____
5. Στην αυλή παίζαμε κρυφτό, κυνηγητό, μήλα ____
6. Χρειάζομαι παραπάνω εξάσκηση στην Ιστορία____
7. Μαζευτήκαμε ο Μιχάλης, η Μαρίνα, ο Γιάννης____
8. Δεν φαντάζεσαι τι έγινε____
9. Ο Νίκος είναι πολύ καλός παίχτης στο σκάκι_____
10. Είναι αδύνατον να τον πείσω____Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω____

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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