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1. Συμπλήρωσε την ερωτηματική λέξη που λείπει από την πρόταση.
___________ κάνει αυτόν τον ενοχλητικό θόρυβο;
___________ δεν έχεις φέρει μαζί σου τις σημειώσεις;
___________ θα κάνουμε το σαββατοκύριακο;
___________είναι το αγαπημένο σου άθλημα;
___________ μπλούζα να φορέσω;
___________ κοστίζει το παγωτό;
___________ είναι το σακάκι μου;
___________ θα βρω το σπίτι σου;
2. Να σχηματίσεις ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα από τα παρακάτω ρήματα.
σκαλίζω

διαλύω

αθροίζω

γράφω

πλακώνω

αδικώ

σιδερώνω

βοηθώ
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3. Συμπλήρωσε τον πίνακα.
Παρακείμενος
ενεργητική
φωνή

παθητική
φωνή

Υπερσυντέλικος
ενεργητική
φωνή

έχω ζαλίσει

παθητική
φωνή
είχα σκουπιστεί

έχεις κουρευτεί

είχες ζυμώσει

έχει μολύνει

είχε σκεπαστεί
έχουμε γραφτεί

είχαμε συλλέξει
είχατε
απομακρυνθεί

έχετε μαζέψει
έχουν
πληρωθεί

είχαν
ανακοινώσει

4. Να υπογραμμίσεις τα χρονικά επιρρήματα στις προτάσεις.
1. Θα έρθεις αύριο στην εκδήλωση του σχολείου;
2. Πριν πάω στη δουλειά, διαβάζω την εφημερίδα μου.
3. Να είσαι στο γραφείο μέχρι το μεσημέρι.
4. Προχτές έφαγα σε ένα καινούργιο εστιατόριο.
5. Μου αρέσει η ζάχαρη αλλά σπάνια τρώω γλυκά.
6. Συχνά έχω πονοκέφαλο.
7.

 όλις έμαθα τι έγινε, πήρα τηλέφωνο
Μ
το γιατρό.

8. Να έχετε πάντα ένα χάρακα στην τσάντα σας.
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5. Συμπλήρωσε το γράμμα που λείπει στα παρακάτω ουδέτερα
ουσιαστικά.
μειονέκτ_____μα

κίν_____μα

στρ_____μα

κ_____μα

μάθ_____μα

σύνθ_____μα

θέλ______μα

πρόβλ_____μα

πάτ_____μα

μπάλ_____μα

κώλ_____μα

αδίκ_____μα

δάν_____σμα

δάκρ_____σμα

πότ_____σμα

χτέν_____σμα

δάγκ______μα

κελάρ_____σμα

θέρ_____σμα

ίδρ_____μα

περπάτ_____μα

σχ___μα

πλήρ_____μα

στρίφ______μα

6. Βάλε το σωστό σημείο στίξης που λείπει από την πρόταση.
1.

2.

Η Μαίρη είπε στον Νίκο

Θα περάσω το απόγευμα από

Δεν ξέρω τι να διαλέξω

Θέλω να φάω τις καραμέλες

το σπίτι σου

τα σοκολατάκια

τις πάστες και τα γλειφιτζούρια

3.

Είναι αλήθεια ότι θα γράψουμε διαγώνισμα στη φυσική

4.

Αμάν

5.

Θα έρθεις μαζί μας το Σάββατο στο σινεμά

6.

Η Κατερίνα είπε

7.

Για πρωινό τρώω γάλα με δημητριακά

Ξέχασα τα κλειδιά μου στο γραφείο

πορτοκάλι

Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω

καθαρίζω μερικά φρούτα

πίνω ένα χυμό
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7. Να μεταφέρεις τις προτάσεις από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και
αντίτροφα.
Ο δάσκαλος είπε στους μαθητές να διαβάσουν πολύ καλά
για το διαγώνισμα.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Η Αθανασία μου ζήτησε να έρθω μαζί της στο γιατρό.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Θα μπορέσεις να περάσεις από το σπίτι μου και να μου
αφήσεις τις σημειώσεις; ρώτησε η Νάγια.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
«Θα μπορούσα να έχω ένα ποτήρι νερό;» ρώτησε η Ασημίνα
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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