
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

Εισαγωγικές Εξετάσεις για την 3η Δημοτικού 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ για το μάθημα: «Ελληνικά» 

  
 

 

Α. Κατανόηση κειμένου  
 

Οι μαθητές διαβάζουν ένα κείμενο και απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης που 

βασίζονται στο περιεχόμενο του κειμένου χρησιμοποιώντας την κριτική τους 

ικανότητα. 

 

Β. Γραμματική 
 

 

 Φθόγγοι-γράμματα:  

o Φωνήεντα-σύμφωνα 

o Δίψηφα φωνήεντα 

o Δίψηφα σύμφωνα 

o συνδυασμοί 

 

 

 Συλλαβισμός:  

o Απλός συλλαβισμός 

o Χωρισμός όμοιων συμφώνων 

o Ονομασία λέξεων με βάση τον αριθμό των συλλαβών τους 

 

 

 Σημεία στίξης:  

o κόμμα, τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό, απόστροφος, 

διαλυτικά 

 

 

 Οριστικό άρθρο (αναγνώριση) 

 

 

 Αλφαβητική σειρά 

 

 Ρήμα:  

o Αναγνώριση ρημάτων 

o Τα βοηθητικά ρήματα «είμαι» κι «έχω» στο παρόν 

o Αναγνώριση προσώπων και αριθμών των ρημάτων 

o Ρήματα σε –ώνω, -αίνω και εξαιρέσεις 

o Κλίση ρημάτων Α’ συζυγίας στον Ενεστώτα Ενεργητικής 

φωνής 
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 Ουσιαστικά  

o Αναγνώριση ουσιαστικών 

o Κύρια ονόματα 

o Τα τρία γένη των ουσιαστικών 

o Διάκριση του –οι των αρσενικών από το –η των θηλυκών και 

το –ι των ουδετέρων ουσιαστικών 

o Διάκριση μεταξύ των: τις/της/στις και τον/των 

o Κλίση ουσιαστικών (σύμφωνα με το κλιτικό παράδειγμα): 

o Αρσενικά σε -ας, -ης, -ος  

o Θηλυκά σε -α, -η  

o Ουδέτερα σε -ι 

o Ρήματα που προέρχονται από ουσιαστικά 

o Κλίση αρσενικών, θηλυκών και ουδετέρων 

o Κλίση  θηλυκών σε –η (π.χ. η πόλη) και σε – ος (π.χ. η 

είσοδος) 

 

 Επίθετα:  

o Αναγνώριση επιθέτων 

o Τα τρία γένη των επιθέτων: αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο 

o Κλίση επιθέτων (σύμφωνα με το κλιτικό παράδειγμα) 

o Κλίση επιθέτων-ουσιαστικών (σύμφωνα με το κλιτικό 

παράδειγμα) 

o Ενικός-πληθυντικός αριθμός (από το ένα στα πολλά)  

o Λειτουργία επιθέτων στα περιγραφικά κείμενα 

 

 

 

 Τονισμός 

o Τονισμός 

o Τονισμός των «πού», «πώς» και «ή» 

o Διπλός τόνος 

 

 

 

 

Γ. Λεξιλόγιο 

 

 Συνώνυμες λέξεις 

  Αντίθετες λέξεις 

 Σύνθετες λέξεις  

 

 

Δ. Κειμενικά είδη 

 

1. Αφήγηση: Ημερολόγιο, Αναδιήγηση εμπειριών  

2. Περιγραφή αντικειμένου, ζώου, ατόμου  

3. Πρόσκληση 

4. Επιστολή 


