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Βαθμολογία: ______/15

Άναψα το ____________ (κερί, καιροί), για να είναι πιο ρομαντικά.

Η μονάδα μέτρησης των υγρών υλικών είναι τα ____________ (λίτρα, 
λύτρα).

Για __________ (σύκo, σήκω) λίγο από εκεί που κάθεσαι.

Στα γλυκά δεν ___________ (βάζο, βάζω) πολλή ζάχαρη.

Κάθε πρωί η μαμά μού δίνει ένα _____________ (φιλί, φυλή) στο 
μάγουλο.

(Κλείνω, Κλίνω) _____________ πάντα την πόρτα του δωματίου μου.

Ο γιατρός τού είπε να αποφεύγει τα __________ (λύπη, λίπη).

Οι ____________ (τείχη, τοίχοι, τύχη) του σπιτιού χρειάζονται βάψιμο.

Τα _____________ (φύλλα, φύλα) των δέντρων έχουν πράσινο χρώμα.

Στο ________________ (διάλυμα, διάλειμμα) θα φάω μια γκοφρέτα.

Βαθμολογία: ______/10

2.  Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τη σωστή λέξη της 
παράνθεσης.

 

_____ργός Μεσό______ _____λογία

ισό______ υδρό______ ______πόνος

ημιυπό_____ ______γραφία ______μηλο

____πεδο επί______ ______φυσικός

_____κτήμονας ____ινος από_____ση

1. Συμπλήρωσε τα κενά στην οικογένεια της  λέξης γη.
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 3.  Συμπλήρωσε τον ειδικό σύνδεσμο που ταιριάζει στη πρόταση.

 4. Συμπλήρωσε τη σωστή κατάληξη (-τε ή -ται).

Βαθμολογία: ______/10

Βαθμολογία: ______/21

Υποψιάζομαι __________ αυτός αντέγραψε στο διαγώνισμα.

Στο δελτίο καιρού είπαν __________ περιμένουμε χιόνια τις επόμενες 
ημέρες.

Δεν μου αρέσει __________ τρως και μιλάς ταυτόχρονα.

Δεν με πειράζει __________ ξέχασες το βιβλίο μου.

Μου είπε __________ θα φύγει νωρίς από το γραφείο.

Κανείς δεν κατάλαβε __________ έγινε αυτό!

Μου άρεσε πολύ __________ πήγαμε σινεμά χθες.

Δεν είναι και τόσο φοβερό __________ δεν μπόρεσες να το λύσεις.

Είναι κρίμα __________ δε σε κάλεσαν στο γάμο.

Μου είπε __________ θα φύγει στο εξωτερικό. 

 

αυτός σκέφτε____ αυτό λυπά____ εσείς κόβε____

εσείς χάνεσ_____ εσείς μοιράζεσ____ αυτή ενοχλεί____

εσείς αποφασίσα____ αυτός χτενίζε____ εσείς δουλεύε____

αυτή κρύβε_____ εσείς ζαλίζε____ εσείς δίνε___

αυτός τρώγε____ αυτό νοικιάζε____ αυτοί δέχον_____

εσείς παραδέχεσ____ αυτοί κοιμούν____ εσείς κλείνεσ____

αυτό αντέχε____ αυτοί χρειάζον____ αυτοί δένον_____
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5.  Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα.

Βαθμολογία: ______/7

Βαθμολογία: ______/16

Ενεστώτας

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή

εγώ αναγκάζω

εσύ πληρώνεσαι

αυτή πλένει

αυτός αναπτύσσεται

εμείς ετοιμάζουμε

εσείς χρεώνεστε

αυτοί κατευθύνουν

Από τα μαγαζιά αγόρασα μια μπλούζα, μια ζακέτα 
και ένα παντελόνι.

Η Σωτηρία είναι επιμελής και υπεύθυνη.

Ο Ορέστης, ο Πέτρος και ο Γιάννης είναι οι φίλοι 
του Μιχάλη.

Τακτοποίησα τα ρούχα.

Ο πατέρας δουλεύει ασταμάτητα.

Ο πρωταγωνιστής είναι διάσημος.

Το απόγευμα διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά.

Στο σχολείο φοιτούν οι μαθητές. 

6.  Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι απλή ή σύνθετη.
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7.  Να υπογραμμίσεις τις λέξεις μόνος και ίδιος όταν είναι οριστικές 
αντωνυμίες και να τις κυκλώσεις όταν είναι επιθετικοί προσδιορισμοί.

8.  Να κλίνεις τα παρακάτω ρήματα στον Ενεστώτα.

Ο Γρηγόρης και ο Πέτρος φοράνε το ίδιο σακάκι.

Η μόνη λύση είναι να επισκεφτείς ένα ψυχολόγο.

Η Κατερίνα ήρθε από μόνη της και μου είπε το πρόβλημά της.

Δουλεύουν στην ίδια εταιρεία, αλλά δεν μιλάνε μεταξύ τους.

Το μόνο πράγμα που δεν θέλω τώρα είναι να με απολύσουν.

Ο Φώτης αποφάσισε μόνος του να μάθει να μαγειρεύει.

Ρώτησα την ίδια την διευθύντρια πότε θα μου δώσει άδεια.

Ο Στέλιος και η Μαρίνα έχουν την ίδια μητέρα.

Θα είστε μόνες σας στη συναυλία;

Τόσα χρόνια παρέμεινε ο ίδιος άνθρωπος!

Ενεστώτας

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή

εγώ προσφέρω εγώ προσφέρομαι

Βαθμολογία: ______/10

Βαθμολογία: ______/10
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9.  Να σχηματίσεις σύνθετες προτάσεις.

Ο Άγγελος τρώει πίτσα. Ο Άγγελος πίνει αναψυκτικό.

__________________________________________________________________________________

Η Μαρκέλλα τραγουδάει. Η Μαρκέλλα χορεύει.

__________________________________________________________________________________

Η μητέρα πλένει τα πιάτα. Η μητέρα ετοιμάζει το φαγητό.

__________________________________________________________________________________

Ο μαθητής γράφει την άσκηση. Ο μαθητής λύνει την άσκηση.

__________________________________________________________________________________

Τα παιδιά παίζουν κρυφτό. Τα παιδιά παίζουν κυνηγητό. 

__________________________________________________________________________________

Τα κορίτσια έφαγαν παγωτό. Τα κορίτσια ήπιαν φυσικό χυμό. 

__________________________________________________________________________________
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Βαθμολογία: ______/12

Βαθμολογία: ______/11

10.  Βάλε τόνο στο που και στο πως όπου χρειάζεται.

Που και που πηγαίνουμε σε κανένα ταβερνάκι.

Πως πιστεύει ότι θα τον συγχωρήσω μετά από όλα αυτά;

Άκουγες που φώναζαν οι γείτονες χθες το βράδυ;

Ομολογώ πως δεν είχα καταλάβει τι άνθρωπος ήταν.

Που είπες ότι είναι το γραφείο σου;

Νομίζεις πως πρέπει να του πούμε την αλήθεια;

Τι ωραία που περάσαμε την Κυριακή!

Που είσαι και σε ψάχνω όλη μέρα;

Είναι τόσα πολλά αυτά που έχω να ετοιμάσω.

Πως πιστεύεις ότι έγινε αυτό;


