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Λεξιλογικές και ορθογραφικές ασκήσεις   

 

1. Να γράψετε τη λέξη με την αντίθετη σημασία (αντώνυμη) 

από την υπογραμμισμένη.  

 

πολλά παιδιά        _____________________ 

Το μάθημα τελειώνει.     _____________________  

μικρή καμπάνα      _____________________ 

Ακουγόταν δυσάρεστο.  _____________________ 

Τα βιβλία ανοίγουν.     _____________________  

 

 

2. Να γράψετε λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις 

λέξεις που απεικονίζονται στα σκίτσα. 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αντώνυμες 
λέγονται  

δύο λέξεις  
με αντίθετη 
σημασία. 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

παίζω 
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3. Να καταγράψετε τα υλικά που έχει η  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Να θυμηθείτε τις καταλήξεις των ρημάτων και να  

συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη κατάληξη. 
 

Εγώ  βουρτσίζ__  τα δόντια μου κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. 

Εσύ φτάν___ς  νωρίς στο σχολείο το πρωί. 

Αυτή μαζεύ__  λουλούδια από τον κήπο. 

Εμείς παίζουμ__  στα διαλείμματα. 

Εσείς βαδίζετ__  προσεκτικά στον διάδρομο. 

Αυτοί ζωγραφίζ__  με πινέλα. 

 

 

 

 

  

σχολική 

σάκα. 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

http://www.clipartpanda.com/categories/school-supplies-pictures-black-and-white
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5. Να σχηματίσετε προτάσεις με τα ρήματα που ακολουθούν: 

γυμνάζομαι, ζωγραφίζω, σβήνω, ξύνω, μαθαίνω 

 
(Να φροντίσετε κάθε πρόταση να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, έξι λέξεις.) 

 

• _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

• _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Ασκήσεις γραμματικής  

1. Να εντοπίσετε τα ρήματα στις προτάσεις που ακολουθούν και 

να τα υπογραμμίσετε. 

 

Ο Θοδωρής ζωγραφίζει με τα πινέλα του. 

Τα λουλούδια μαράθηκαν από τη ζέστη. 

Το μωρό κοιμάται στο κρεβάτι του. 

Ο μανάβης ζυγίζει τα φρούτα. 

Το πρωί πλένομαι, ντύνομαι και ετοιμάζομαι 
για το σχολείο. 

 
 

 

2. Να διαλέξετε το ρήμα που ταιριάζει σε κάθε πρόταση και να  

συμπληρώσετε τις προτάσεις. 
 

(μαγειρεύει, γυμνάζονται, εργάζεται, παίζω, χαρίζουμε, λύνει) 
 

Εμείς _______________________ ένα δώρο στον παππού. 

 
Ο μαθητής ____________________ τις ασκήσεις του. 
 
Οι αθλητές  ______________________ καθημερινά.  
 
Ο πατέρας μου _________________________ πολλές ώρες κάθε μέρα. 
 
Η γιαγιά ___________________ το αγαπημένο μου φαγητό. 

 
            Εγώ _____________________ με τους φίλους μου στο διάλειμμα. 

 

  

Ρήμα  είναι η λέξη 
που μας δείχνει ότι 
κάποιος κάνει κάτι, 

παθαίνει κάτι ή 
βρίσκεται σε μια 

κατάσταση. 
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3. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα με τον σωστό αριθμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Να μεταφέρετε τα ρήματα στο αντίστοιχο πρόσωπο του 

άλλου  αριθμού.  

 
εγώ βαδίζω            - _______________________________ 

εσύ στολίζεις           - _______________________________ 

αυτός πλένει            - _______________________________ 

εσείς δουλεύετε       - _______________________________ 

εμείς κρυώνουμε     - _______________________________  

αυτοί βάφουν           - _______________________________ 

 

 

 

 
 

  

Τα ρήματα έχουν 

δύο αριθμούς:  

τον Ενικό αριθμό 
και τον  

Πληθυντικό 

αριθμό. 

εσύ διδάσκεις             

αυτοί τρέχουν            

εγώ πλέκω                 Ενικός αριθμός 

αυτή γιορτάζει                   Πληθυντικός αριθμός  

εσείς πίνετε                                  

εμείς παρακολουθούμε                 

 

 Εγώ εμείς 

  Εσύ εσείς 

αυτός, -ή, -ό αυτοί, -ές, -ά 
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5.  Να υπογραμμίσετε τα ρήματα και να αναγνωρίσετε το 

πρόσωπο και τον αριθμό κάθε ρήματος στις προτάσεις που 

ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Τα ρήματα έχουν  
τρία πρόσωπα  

σε κάθε αριθμό:  
 

α’, β’, γ’ 
Ενικού αριθμού 

α’, β’, γ’ 
Πληθυντικού αριθμού 

                                                                   Πρόσωπο  Αριθμός 

Η μητέρα σιδερώνει τα ρούχα.                _______     ________ 

Οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους.          _______     ________ 

Περιμένετε το λεωφορείο πολλή ώρα.    _______     ________ 

Η Βασιλική αγοράζει ένα βιβλίο.            _______      ________ 

Μελέτησες τα μαθήματά σου;                _______      ________ 

Τα παιδιά φροντίζουν την τάξη.             _______      ________ 

Εμείς ανάβουμε το τζάκι κάθε βράδυ.    _______      ________ 

εγώ                     α΄ 

εσύ          β΄ 

αυτός,-ή,-ό        γ΄   

 

εμείς    α΄ 

εσείς                β΄ 

αυτοί,-ές,-ά    γ΄ 

 

Πληθυντικός αριθμός Ενικός αριθμός 
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Πρόσεξε να μεταφέρεις 
στον άλλον αριθμό μόνο  

όσες λέξεις χρειάζεται! 

6.  Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλον αριθμό. 

 

 

 

 

 

 

 

Εγώ διαβάζω και μετά παίζω. 

__________________________________________________________________.  

 

Το πλοίο ταξιδεύει στο Αιγαίο Πέλαγος. 

__________________________________________________________________. 

 

Εσείς νομίζετε ότι είναι εύκολες οι ασκήσεις; 

__________________________________________________________________; 

 

Εσύ παίζεις στο γήπεδο του σχολείου. 

__________________________________________________________________. 

 

Οι ταχυδρόμοι φέρνουν τα γράμματα. 

__________________________________________________________________. 

 

Εμείς κλαδεύουμε τα δέντρα και τρώμε τους καρπούς. 

_____________________________________________________________. 
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7. Να κλίνετε τα βοηθητικά ρήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Να συμπληρώσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με το 

βοηθητικό ρήμα είμαι στο κατάλληλο πρόσωπο και αριθμό. 

Αν _____________ καλά παιδιά, θα βγούμε για παιχνίδι στο δάσος. 

Γνωρίζεις πού ___________________ το σπίτι της Αλκμήνης; 

Εμείς _____________________ στο πρώτο κεφάλαιο της Ιστορίας.  

Έκανες πολλά λάθη στην ορθογραφία. Γιατί _______________ 
απρόσεχτος; 

Εσείς, αγόρια,  __________________ κουρασμένα από την 
προπόνηση; 

_______________________ σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις, γιατί έχεις 
υπομονή και επιμονή. 
 
  

εγώ                  ε ί μ α ι   

εσύ         _______________ 

αυτός,-ή,-ό    _______________ 

εμείς         _______________ 

εσείς        _______________ 

αυτοί,-ές,-ά   _______________ 

 

εγώ                   έ χ ω    

εσύ         _______________ 

αυτός,-ή,-ό    _______________ 

εμείς         _______________ 

εσείς        _______________ 

αυτοί,-ές,-ά   ________________ 

 

Τα ρήματα 

 είμαι και έχω τα λέμε  

βοηθητικά ρήματα,  
γιατί τα χρησιμοποιούμε για να 

σχηματίσουμε κάποιους χρόνους. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-face-of-girl-outline.html&ei=o0CNVb3oBYKSsgGq8IKADQ&bvm=bv.96782255,d.bGg&psig=AFQjCNGUvrWWUwqT7pyAA5dZOvnvyeoZiQ&ust=1435406876435289
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/smiley-face-clip-art-black-and-white&ei=o0CNVb3oBYKSsgGq8IKADQ&bvm=bv.96782255,d.bGg&psig=AFQjCNGUvrWWUwqT7pyAA5dZOvnvyeoZiQ&ust=1435406876435289
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/pin/436075176390997633/&ei=o0CNVb3oBYKSsgGq8IKADQ&bvm=bv.96782255,d.bGg&psig=AFQjCNGUvrWWUwqT7pyAA5dZOvnvyeoZiQ&ust=1435406876435289
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9. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με το 

βοηθητικό ρήμα έχω στο κατάλληλο πρόσωπο και αριθμό. 

 

Ο Γιάννης ________________ αρκετά αυτοκόλλητα στη συλλογή 
του. 

Κορίτσια, βλέπω ότι _________________ όρεξη γι’ αστεία! 

Πολλές φορές  _________________  παίξει στο δάσος του Σχολείου 
μας! 

Νομίζω ότι εγώ __________________ λίγο πυρετό. 

Μαμά, κοίτα!__________________ ένα σημάδι στο αριστερό σου 
πόδι! 

Εμείς __________________ πολλά βιβλία στη βιβλιοθήκη της τάξης 

μας. 

 

10. Να κλίνετε τα βοηθητικά ρήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

εγώ                  ή μ ο υ ν   

εσύ     _________________ 

αυτός,-ή,-ό     _________________ 

εμείς       _________________ 

εσείς          _________________ 

αυτοί,-ές,-ά    _________________ 

 

εγώ                    ε ί χ α   

εσύ        _________________ 

αυτός,-ή,-ό      _________________ 

εμείς        _________________ 

εσείς           _________________ 

αυτοί,-ές,-ά     _________________ 

Τα 
βοηθητικά 

ρήματα,  
στο παρελθόν… 
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11. Να τοποθετήσετε τα βοηθητικά ρήματα των παρενθέσεων 

στο παρελθόν. 

 
- Τι κάνατε χθες; 

- Εγώ ___________(είμαι) στο σπίτι, γιατί ___________ (έχω) 

πυρετό. Εσείς ___________________(είμαι) στο πάρτι του 

Κώστα, γιατί ____________ (έχω) τα γενέθλιά του. 

-  Οι γονείς μου _______________ (έχω) επέτειο και 

_______________ (είμαι) χαρούμενοι. Ο Αναστάσης 

_____________ (έχω) προπόνηση και ________________ (είμαι) 

στο γήπεδο. 

 

 

 

12. Να συμπληρώσετε τα γράμματα που λείπουν και  βάζουμε 

τόνο όπου χρειάζεται. 

 

Το σχολ___ ο του αδερφού μου έχει πολλές ___θουσες 

διδασκαλίας και μία ___θουσα  εκδ___λ___σεων.  

  

Το γραφ___ο του διευθ___ντή βρίσκεται απέναντι από τη 

Βιβλιοθ__κ__.  

 

Το εργαστήριο ___λεκτρονικών  ___πολογιστών βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι από το εργαστήριο φ___σ___κών 

επ____στ____μών.   
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Λεξιλογικές και ορθογραφικές ασκήσεις 

  

1. Να συμπληρώσετε στον πίνακα που ακολουθεί ένα 

παράγωγο ρήμα.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

2. Να συμπληρώσετε στον πίνακα που ακολουθεί ένα 

παράγωγο ουσιαστικό.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ουσιαστικό Ρήμα 

γειτονιά           γειτονεύω 

συνήθεια  

δύση  

καμάρι  

χορός  

γέλιο  

ομορφιά  

Ρήμα Ουσιαστικό 

διασκεδάζω  

εργάζομαι  

τρέχω  

αρχίζω  

αγωνίζομαι  

παρατηρώ  

πολεμώ  

Παράγωγες 
λέγονται οι απλές 

λέξεις που 
προκύπτουν από 

λέξεις της ίδιας 
οικογένειας. 
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3. Να γράψετε τη λέξη με την αντίθετη σημασία από την 

υπογραμμισμένη (αντώνυμη). 

 
όμορφη γειτονιά _____________________________              

εύκολες οδηγίες _____________________________            

κρύο φαγητό  _____________________________                   

γεμάτη  πλατεία _____________________________           

φαρδύς δρόμος  _____________________________             

βαθιά νερά  _____________________________                      

4. Να γράψετε τη σύνθετη λέξη που προκύπτει κάθε φορά από 

την ένωση των δυο απλών λέξεων που δίνονται παρακάτω. 

 

 

 

 
 

 

 

θάλασσα + ταραχή =             _________________________ 

ψάρι + κόκαλο =            _________________________     

χόρτα + σούπα =              _________________________    

πηγαίνω + έρχομαι =                _________________________        

ανεβαίνω + κατεβαίνω =          _________________________   

ανάβω + σβήνω =   _________________________ 

 

  

Σύνθετη λέξη ονομάζεται η λέξη που 
προκύπτει από την ένωση  

άλλων απλών λέξεων. 
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5. Να σχηματίσετε μία  πρόταση για κάθε μέρα της εβδομάδας.  
 

• _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

• _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

• _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

• _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

• _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

• _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

• _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

Οι ημέρες της εβδομάδας  

είναι κύρια ονόματα και γράφονται  
με κεφαλαίο γράμμα. 



     

15 
 

6. Να κατατάξετε τις λέξεις που δίνονται στο συννεφάκι στο 

κατάλληλο σπίτι για να δημιουργήσετε οικογένειες λέξεων. 

 

 

κρύβω, φόβος, φοβάμαι, συλλογή,  κρυφτό, 
συλλεκτικός-ή-ό, φοβερός-ή-ό, κρυμμένος, 

συλλέκτης, φοβερίζω, κρύπτη, συλλέγω 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7. Να συμπληρώσετε τα γράμματα που λείπουν και τονίζουμε 

όσες λέξεις χρειάζεται στο κείμενο που ακολουθεί.  

 
Στη γ___τονιά που μ__νω μετακόμ__σε μια νέα οικογέν___α. 

Είμ___  χαρούμενος που έχω κ___νούρια παρέα. Όλα τα παιδιά  

βρισκόμαστ__ στο γ___τονικό οικόπεδο και π___ζουμε μαζί. 

Γ__λάμε, κρ__βόμαστε, τραγουδάμ__ και  εξερευνούμ___. 

Σκέφτομ___ πως είμ___ πολύ τ__ χερός! 

 

  

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJWK86n-3cYCFYJXFAodt-cELA&url=http://www.clker.com/clipart-gingerbread-house-outline.html&ei=EcSmVdW9AYKvUbfPk-AC&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNHCWdcgqyLDNIGCP-dTB1dnyRXv0g&ust=1437078901328250
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJWK86n-3cYCFYJXFAodt-cELA&url=http://www.clker.com/clipart-gingerbread-house-outline.html&ei=EcSmVdW9AYKvUbfPk-AC&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNHCWdcgqyLDNIGCP-dTB1dnyRXv0g&ust=1437078901328250
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJWK86n-3cYCFYJXFAodt-cELA&url=http://www.clker.com/clipart-gingerbread-house-outline.html&ei=EcSmVdW9AYKvUbfPk-AC&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNHCWdcgqyLDNIGCP-dTB1dnyRXv0g&ust=1437078901328250
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKalj6z_3cYCFcg6FAodaYMOVg&url=http://azcoloring.com/sun-coloring-pages-for-kids&ei=IsWmVaaMB8j1UOmGurAF&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNETQ7w80knwArjo4guj5clA94ZSnQ&ust=1437079197240148
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 Ασκήσεις γραμματικής 

 

1. Να υπογραμμίσετε τα ρήματα στο κείμενο που ακολουθεί και να 

τα κατατάξετε στον παρακάτω πίνακα.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

    Δέκα παιδιά συγκεντρώνονται κάθε μέρα και παίζουν στην 

Πλατεία του Ήλιου. Ο Ήλιος τα γνωρίζει πια καλά. Νοιάζεται γι’ αυτά 

και μαθαίνει πάντα όλα τους τα νέα. Και το ίδιο αγαπάει και τα δέκα. 

Σήμερα κάθονται σε ένα παγκάκι και φαίνονται λίγο 

στενοχωρημένα. Η φίλη τους η Άννα δε βρίσκεται στην πλατεία 

μαζί τους. Τι να κάνει άραγε;  

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

  

  

  

  

  

 

  

Στην ενεργητική 

φωνή τα ρήματα 

τελειώνουν σε  –ω. 
 

π.χ. παίζω, συζητώ 

Στην παθητική φωνή 
τα ρήματα 

τελειώνουν σε - μαι. 
 

π.χ. σκέφτομαι,   

       κρατιέμαι 
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2. Να συμπληρώσετε κάθε στήλη του πίνακα με δικά σας ρήματα.  
 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οι χρόνοι του 
ρήματος 

φανερώνουν πότε 
γίνεται κάτι 

 (παρελθόν, παρόν, 
μέλλον)  

και πόσο διαρκεί.  
 

Οι χρόνοι του ρήματος 

είναι οκτώ: 

Ενεστώτας 

      Παρατατικός 

      Αόριστος 

       Μέλλοντας 

 Εξακολουθητικός 

 
Μέλλοντας  

Συνοπτικός 

 

Παρακείμενος 

Υπερσυντέλικος 

Μέλλοντας 

Συντελεσμένος  
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Τα ρήματα που βρίσκονται στον Ενεστώτα 

δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει στο παρόν. 

 
 

Ενεστώτας 

Ενεργητική φωνή                 Παθητική φωνή 

εγώ δένω εγώ δένομαι 

εσύ δένεις  εσύ δένεσαι  

αυτός δένει  αυτός δένεται 

εμείς δένουμε εμείς δενόμαστε 

εσείς δένετε  εσείς δένεστε 

αυτοί δένουν αυτοί δένονται 

 

3. Να θυμηθείτε τις καταλήξεις των ρημάτων και να  

συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη κατάληξη. 
 

  Κάθε πρωί σηκώνομ___   και πηγαίν___ στην κουζίνα, για 

να φά__ .  

 

 Όταν γυρίζ___ς από το σχολείο, κάθεσ___ και διαβάζ___ς 

αμέσως τα     μαθήματά σου.  

 

 Το αγόρι  στέκετ___  στην ουρά της καντίνας και περιμέν___ 

τη σειρά του. 

 

 Ντυνόμαστ___ προσεγμένα, πριν πάμ___ σε μια γιορτή. 

 

 Χαίρεστ___ πολύ,  όταν πετυχαίνετ___  κάποιον στόχο σας. 

 

 Τα παιδιά βιάζοντ___ να χαρούν τη θάλασσα και μπαίν____ 

γρήγορα στο νερό.  

Ενεστώτας 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXZ0uSR3sYCFUvrFAodyT8D8w&url=http://www.clipartpanda.com/categories/english-teacher-clipart&ei=eNimVYW9HsvWU8n_jJgP&bvm=bv.97949915,d.bGQ&psig=AFQjCNGMBqu45xkrffU7X4z-VNRmsuKAfg&ust=1437083911040467
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Τα ρήματα που βρίσκονται στον Παρατατικό δείχνουν 

ότι κάτι συνέβαινε στο παρελθόν και είχε διάρκεια. 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

4. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις, 

βάζοντας τα ρήματα της παρένθεσης στον Παρατατικό.  

 

 Στην οικογένειά μας ____________(παίζω) διάφορα επιτραπέζια 

παιχνίδια τα καλοκαιρινά απογεύματα. 

 

 Ο Γιώργος κάθε Τετάρτη και Παρασκευή _____________ (παίζω) 

μπάσκετ στη γειτονιά. 

 

 Κάθε απόγευμα ο παππούς _____________(έρχομαι) σπίτι μου 

και μου _____________(διαβάζω) παραμύθια. 

 

  

                            Παρατατικός 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

εγώ έδενα εγώ δενόμουν 

εσύ έδενες εσύ δενόσουν 

αυτός έδενε  αυτός δενόταν  

εμείς δέναμε εμείς δενόμαστε (-αν) 

εσείς δένατε εσείς δενόσαστε (-αν) 

αυτοί έδεναν αυτοί δένονταν 

Παρατατικός 
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Τα ρήματα που βρίσκονται στον Αόριστο δείχνουν 

ότι κάτι έγινε στο παρελθόν για μια στιγμή. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Να μεταφέρετε το ρήμα της παρένθεσης στο κείμενο που 

ακολουθεί στον Αόριστο. 

 

    Τα παιδιά που __________________ (μετακομίζουν) στο διπλανό 

διαμέρισμα  μας _______________ (επισκέπτονται) χθες το 

απόγευμα για να γνωριστούμε. Πρώτα _______________ 

(συστηνόμαστε) και έπειτα _________________ (αρχίζουμε) να λέμε 

διάφορα νέα μας. _____________ (Γελάμε) πολύ και 

_________________ (περνάμε) υπέροχα. _______________ 

(Αποφασίζουμε) να παίζουμε μαζί κάθε μέρα στον κήπο της 

πολυκατοικίας. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη γνωριμία!  

  

Αόριστος 

Ενεργητική φωνή                               Παθητική φωνή 

εγώ έδεσα εγώ δέθηκα 

εσύ έδεσες εσύ δέθηκες 

αυτός έδεσε αυτός δέθηκε 

εμείς δέσαμε εμείς δεθήκαμε 

εσείς δέσατε εσείς δεθήκατε 

αυτοί έδεσαν αυτοί δέθηκαν 

Αόριστος 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJPsg_WQ3sYCFQfHFAod59gLqw&url=http://azcoloring.com/teacher-coloring-pages-for-kids&ei=jtemVZPtGYeOU-exr9gK&bvm=bv.97949915,d.bGQ&psig=AFQjCNGMBqu45xkrffU7X4z-VNRmsuKAfg&ust=1437083911040467
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6.  Να γράψετε τρία επίθετα που ταιριάζουν με τα ουσιαστικά 

που βρίσκονται στο κουτάκι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

παιχνίδι  

 

  

  

φίλος  

 

  

οικογένεια  

 

Τα επίθετα είναι οι 

λέξεις που 

συνοδεύουν τα 

ουσιαστικά 

και τα χαρακτηρίζουν. 

(π.χ. ο ευγενικός 

κύριος,  

η ευγενική δασκάλα, 

το ευγενικό παιδί). 

Τα επίθετα έχουν 

τρία γένη: το 

αρσενικό, το 

θηλυκό και το 

ουδέτερο. 

 

Το επίθετο έχει το 

ίδιο γένος, αριθμό 

και πτώση με το 

ουσιαστικό που 

συνοδεύει. 

 

Επίθετα 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKL3w8iQ3sYCFcE-FAodGFQMqw&url=http://www.childrenforhealth.org/?attachment_id=24&ei=MdemVeKaBsH9UJiosdgK&bvm=bv.97949915,d.bGQ&psig=AFQjCNFqTCXRM1y7K2UVPX8o2DJy_ceLmw&ust=1437083807213159
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Λεξιλογικές  - ορθογραφικές ασκήσεις 

 

1. Να αντιστοιχίσετε τις συνώνυμες λέξεις. 

   

τροφή     αρχίζω 

χρονιά    δουλεύω 

ξεκινώ    οικία 

σπίτι      φαγητό 

εργάζομαι    κοιτάζω 

παραλία    έτος   

βλέπω    ακτή 

γοργός           γρήγορος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Συνώνυμες λέγονται οι λέξεις που 

έχουν παρόμοια  σημασία, αλλά 

γράφονται διαφορετικά. 
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2. Να σχηματίσετε τρεις οικογένειες λέξεων με τις λέξεις που σας 

δίνονται. 

 

κολυμπώ, ψαρεύω, οικία, ψαράς, ψαροκάικο, κολυμβητήριο, 

κατοικία, ψαρόβαρκα, οικοτροφείο, κολυμβητής, οικόσιτος, 

κολυμπήθρα, οικογένεια, ψαροχώρι, κολύμπι, ψαροταβέρνα, 

συνοικία  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οι λέξεις που ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια σχετίζονται μεταξύ τους, 

αφού έχουν ένα κοινό μέρος. 

Π.χ. κήπος - κηπουρός  

       πάγος- παγώνω - παγόβουνο 
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3. Να γράψετε  κάτω από κάθε ουσιαστικό τέσσερα επίθετα που 

μπορούν να το συνοδέψουν. 
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4.  Να επιλέξετε την κατάλληλη λέξη, ώστε να φτιάξετε 

παρομοιώσεις. 

χελώνες, χιόνι, λύκος, δελφίνι, χέλι, κυπαρίσσι, ταύρος, λαγός, αλεπού 

 

✓ Ο Γιώργος είναι γρήγορος σαν    . 

✓ Το δέρμα της είναι άσπρο σαν   . 

✓ Ο Πέτρος κολυμπάει σαν     . 

✓ Ο Ηρακλής είναι δυνατός σαν    . 

✓ Πρέπει να προσέχεις, γιατί είναι πονηρός σαν   . 

✓ Ο Νίκος είναι ψηλός σαν    . 

✓ Πότε θα είναι έτοιμο το φαγητό; Πεινάω σαν   . 

✓ Είναι αδύνατο να πιάσεις τον Σάββα, ξεγλιστράει σαν _______.  

✓ Έχει κίνηση στον δρόμο και κινούμαστε σαν   . 

  

 

 

  

Όταν λέμε ότι κάποιο αντικείμενο, κάποιο πρόσωπο ή 

κάποια κατάσταση μοιάζει με κάτι άλλο, τότε 

χρησιμοποιούμε παρομοίωση. 

Στην παρομοίωση χρησιμοποιούμε τις λέξεις: σαν, όπως, 

λες και, μοιάζει με. 
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5.  Να συμπληρώσετε τα κενά με τις ή της. 

✓ Ο σκύλος         γειτόνισσας  γαβγίζει συνέχεια. 

 

✓ Οι δημοσιογράφοι έκαναν            ερωτήσεις  τους κατά 

τη διάρκεια         συνέντετυξης. 

 

✓ Τα παιδιά κρέμασαν              ζάκετες στις κρεμάστρες             

αίθουσας. 

 

✓ Πρέπει να ολοκληρώσετε           εργασίες ως το τέλος           

ώρας. 

 

 

6. Συμπληρώνουμε τα γράμματα που λείπουν και τονίζουμε τις 

λέξεις.  

 

Αγαπώ τα κατ….κίδια …α.  Έχω εναν εξ…πνο σκ…λο, μια 

ομορφ… γάτα και έναν ωρ…ο παπαγάλο. Το σπίτ…μου 

είν… μεγάλο και ευρύχωρο και γι’ αυτό ζούμ… άνετα.  

Εχ… μια μεγάλ… αυλ… με ευωδιαστά λουλ….δια και 

καταπράσινους  θάμνους. 
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Ασκήσεις Γραμματικής 

1. Να βάλετε σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις. 

θάλασσα, βυθός, θαλασσινός, βυθισμένος, θαλασσόλυκος, 

δελφίνι, φώκια, φύκια 

            

    ____________       

βουνό, ορειβάτης, βουνοκορφή, κορυφή, πευκοβελόνες,  ρυάκι,  

πευκόδασος, ποτάμι, ράχη, κοιλάδα 

            

             

2. Να αναγνωρίσετε τι μέρος του λόγου είναι οι υπογραμμισμένες 

λέξεις και να τις τοποθετήσετε στη σωστή στήλη. 

 Η φώκια  Μοναχός είναι από τα λίγα μεγάλα θηλαστικά που 

ζουν στην Ελλάδα. Από τις 400 φώκιες που ζουν σήμερα στον 

κόσμο, οι μισές βρίσκονται στη χώρα μας. Η φώκια είναι ένα 

πανέξυπνο ζώο. Η νοημοσύνη της είναι παρόμοια με αυτήν 

 του  σκύλου, που είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. 

 

  

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ 
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3 .  Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του 

αόριστου  άρθρου. 

 ________ ψαράς  έπιασε στα δίχτυα του___________ φώκια. 

 ________άγρια θαλασσοταραχή  στο Βόρειο Αιγαίο βύθισε 

_________ εμπορικό πλοίο. 

 Σήμερα  διαβάσαμε ________ ιστορία   για _______ δελφίνι  που   

Έσωσε __________ τουρίστα  από σίγουρο πνιγμό. 

    Η φώκια   Μοναχός  είναι _________ πανέξυπνο  ζώο.         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Αόριστο άρθρο 

Χρησιμοποιούμε το αόριστο άρθρο, όταν θέλουμε να μιλήσουμε 

γενικά και αόριστα και όχι συγκεκριμένα. 

  Αρσενικό   Θηλυκό   Ουδέτερο 

Ον.     ένας    μία (μια)    ένα 

Γεν.         ενός    μίας (μιας)   ενός 

Αιτ.         έναν    μία (μια)    ένα 

Κλητ.       -       -          - 
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Τα ρήματα που βρίσκονται στον Εξακολουθητικό 

Μέλλοντα δείχνουν 

ότι κάτι θα γίνεται στο μέλλον και θα έχει διάρκεια. 

 

4.  Να γράψετε τις προτάσεις στον άλλον αριθμό. Να προσέξετε, 

ώστε οι προτάσεις σας να έχουν νόημα. 

 α. Οι δύτες φόρεσαν τις αδιάβροχες στολές τους και βούτηξαν στη 

       θάλασσα. 

 

 

 

β. Τα τεράστια κύματα χτυπούν με δύναμη πάνω στους βράχους. 

 

 

 

γ. Το μικρό πλοίο βυθίστηκε από το τεράστιο κύμα που δημιούργησε 

ο δυνατός άνεμος. 

  

 

 

δ.  Οι φώκιες καταδύθηκαν στον βυθό της θάλασσας αναζητώντας 

νόστιμες και θρεπτικές τροφές. 
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Τα ρήματα που βρίσκονται στον Συνοπτικό 

Μέλλοντα  δείχνουν 

ότι κάτι θα γίνει στο μέλλον για μια στιγμή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εξακολουθητικός  Μέλλοντας 

Ενεργητική φωνή                               Παθητική φωνή 

εγώ θα δένω εγώ θα δένομαι 

εσύ θα δένεις εσύ θα δένεσαι 

αυτός θα δένει αυτός θα δένεται 

εμείς θα δένουμε εμείς θα δενόμαστε 

εσείς θα δένετε εσείς θα δένεστε 

αυτοί θα δένουν αυτοί θα δένονται 

Συνοπτικός  Μέλλοντας 

Ενεργητική φωνή                               Παθητική φωνή 

εγώ θα δέσω εγώ θα δεθώ 

εσύ θα δέσεις εσύ θα δεθείς 

αυτός θα δέσει αυτός θα δεθεί 

εμείς θα δέσουμε εμείς θα δεθούμε 

εσείς θα δέσετε εσείς θα δεθείτε 

αυτοί θα δέσουν αυτοί θα δεθούν 

Συνοπτικός Μέλλοντας 

 

Εξακολουθητικός Μέλλοντας 
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6. Να αναγνωρίσετε  τον χρόνο  των υπογραμμισμένων ρημάτων 

των παρακάτω προτάσεων. 

Τα παιδιά δεν μπορούν να βγουν στο διάλειμμα γιατί βρέχει.     ____ 

Ο Πέτρος έβλεπε τηλεόραση, όταν χτύπησε το τηλέφωνο.              

Οι ναυτικοί  θα ταξιδεύουν στη θάλασσα για μέρες.         

Οι εργάτες θα χτίσουν έναν ναυτικό σταθμό.         

Η Μαρία διάβασε τα μαθήματά της χθες το απόγευμα.        

 

7. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στους χρόνους που 

αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

Ενεστώτας:   Τα πλοία ρίχνουν τις άγκυρες στο λιμάνι. 

Παρατατικός:          _____ 

Εξ. Μέλλοντας:          _____ 

Αόριστος:            

Συνοπτ. Μέλλοντας:      _____________________ 
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Ενεστώτας:             

Παρατατικός:  Οι φώκιες  κινδύνευαν από τη ρύπανση της θάλασσας. 

Εξ. Μέλλοντας:           

Αόριστος:            

Συνοπτ. Μέλλοντας:          
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Λεξιλογικές – ορθογραφικές ασκήσεις 

 

1. Να γράψετε τα αντίθετα των υπογραμμισμένων λέξεων. 

 

Χτίζω ένα σπίτι.          → ____________________________________ 

Χάνω το βιβλίο μου.   → ____________________________________ 

Απλώνω τα ρούχα.   → ____________________________________ 

Δένω τα κορδόνια.     → ____________________________________ 

Σβήνω τα φώτα.  → ____________________________________ 

 

 

2. Να αντιστοιχίσετε τις συνώνυμες λέξεις. 

 

Ρυπαίνω              ●                    ●   άνεμος             

αέρας                  ●                    ●   βρομίζω        

απορρίμματα     ●                    ●   ερυθρός 

ζεστός                 ●                    ●   περίεργο 

παράξενο           ●                    ●   σκουπίδια 

κόκκινος             ●                    ●   θερμός 

θάλασσα           ●                    ●   εξοργισμένος 

θυμωμένος        ●                    ●  ωκεανός 
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3. Να συμπληρώσετε τα κενά και να γράψετε τα παράγωγα 

ουσιαστικά από τα ρήματα που ακολουθούν. 

δακρ__ζω        → _______________________ 

δαν__ζω          → _______________________ 

αθρ___ζω         → _______________________ 

μαυρ___ζω       → _______________________ 

γνωρ___ζω        → _______________________ 

καθαρ___ζω      → _______________________ 

οργαν___νω     → _______________________ 

ανακυκλ___νω  → _______________________ 

ενημερ___νω     → _______________________ 

ποτ___ζω           → _______________________ 

 

4. Συμπληρώνουμε τα γράμματα που λείπουν και βάζουμε τόνους 

όπου χρειάζεται. 

Το βράδ__ έπεφτε γρ__γορα στο δάσος. Ξαφνικά, ο ουρανός 

μαύρ__σε κι  άρχ__σε να δακρ__ζει. Η βροχ__ όλο και δυνάμ__νε. 

Τα παιδιά, αγόρ__α και κορίτσ__α, στάθ__καν, χωρίς να μπορούν 

να αποφασ__σουν τ__ να κάνουν. Η γ__  γύρω τους έμοιαζε με 

σκουπιδ__τοπο.  Βρ__μικα  χαρτ__ά και χαρτ__σακούλες, 

αλουμινένια κουτάκ__α, χάρτ__να κυπελάκια, διάφορα 

απορρ__μματα, ακόμα και άδεια μπιτόνια από πετρέλ__ο.  « Μα 

καλά! » σκέφτ__καν θυμ__μένα τα παιδιά. «Τέτοια αδιαφορία! Γιατί 

μερικ__ άνθρωπ__ δεν ανακυκλ__νουν, δεν καθαρ__ζουν, δεν 

προστατ__ουν το περιβάλλον, αλλά συνεχ__ζουν να ρυπ__νουν;»    

● Τα ρήματα σε –ώνω  
γράφονται με ω. 

● Τα ρήματα σε –ίζω 
γράφονται με ι. 

  Εξαιρούνται τα αθροίζω, 

δανείζω, δακρύζω, 

κελαρύζω, πήζω, πρήζω. 

 

Το ω και το ι, καθώς και τα 

ει, οι και υ από τις 
εξαιρέσεις «ταξιδεύουν» σε 
όλες τις λέξεις της ίδιας 

οικογένειας, 

π.χ. διπλώνω → δίπλωμα 

      φροντίζω → φροντίδα 
     αθροίζω → άθροισμα 
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5. Να γράψετε τις απλές λέξεις  από τις οποίες σχηματίστηκαν 

οι παρακάτω σύνθετες. 

θαλασσόλυκος   → …………………  + ……………………… 

ανεμόμυλος          → …………………  + ……………………… 

αλουμινόχαρτο     → …………………  + ……………………… 

βιβλιοθήκη            → …………………  + ……………………… 

ακτογραμμή          → …………………  + ……………………… 

ψαροταβέρνα       → ………………….  + ……………………… 

 

6. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας τα 

αχώριστα μόρια ξε- και α- . 

 

κουράζω    →  …………………………. 

διπλώνω     →  ………………………….           

κλειδώνω    →  ………………………… 

δυνατός      →  ………………………… 

γνωστός     →  ………………………… 

κατάλληλος  → …………………………. 

άξιος           →  ………………………… 

έντιμος        →  ………………………… 

ήσυχος       →  ………………………… 

                   

• Τα ξε- και α- λέγονται 

αχώριστα μόρια γιατί 
είναι πολύ μικρά, δεν 
είναι κανονικές λέξεις και 

δεν τα συναντάμε ποτέ 
μόνα τους.  

• Με τα ξε- και α- 

δημιουργούμε σύνθετες 
λέξεις. 

• Αν η λέξη που θα ενωθεί 

αρχίζει από σύμφωνο, 

τότε γράφουμε  α-, π.χ.  

κακός → άκακος. 

• Αν η λέξη που θα ενωθεί 

αρχίζει από φωνήεν, τότε 

γράφουμε  αν-, π.χ. 

ικανός → ανίκανος. 
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Ασκήσεις γραμματικής 
 

1.  Να βάλετε σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις. 

ατμόσφαιρα, φύση, ζώο, ήλιος, αέρας, φως, δάσος, χαρτί, 

καταφύγιο, φυτά 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Να σχηματίσετε φράσεις γράφοντας το δεύτερο ουσιαστικό 

σε γενική πτώση. 

το γέλιο – τα παιδιά           → __________________________________ 

οι ρίζες – τα δέντρα           → __________________________________ 

τα παπούτσια – τα αγόρια  → __________________________________ 

ο κανόνας – το παιχνίδι      → __________________________________ 

η μυρωδιά – το λεμόνι        → _____________________________________ 

 

3.  Να βάλετε το τελικό - ν όπου χρειάζεται. 

τη__  αλεπού                             το__ δάσκαλο 

το__  ουρανό                            τη__  δασκάλα 

τη__  φασαρία                          ένα__ ψαρά 

στο__  γκρεμό                           τη__  ντροπή 

  

Το τελικό ν  διατηρείται: 

• όταν η επόμενη λέξη 

είναι αρσενικό, π.χ. τον 

βράχο, τον ουρανό.          

• όταν η επόμενη λέξη 

αρχίζει  από  φωνήεν, 

π.χ. την άνοιξη, μην 

ακούς                                

• όταν η επόμενη λέξη 

αρχίζει  από   τα κ, π, τ, 

ψ, ξ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ, 

π.χ. την κότα, την 

ντροπή  
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4.  Να βάλετε τόνους όπου χρειάζεται. 

 

Πως λεγεται αυτος που αγαπα τα βιβλια;                

Που εχω βαλει τα εισιτηρια; 

Μου ειπε πως θα ερθει. 

Αυτο που ψαχνεις δεν ειναι εδω. 

Σε περιμενουν πως και πως. 

Τους βλεπουμε που και που. 

  

Οι λέξεις «που» και «πως» 
παίρνουν τόνο: 

 

• όταν με αυτές κάνουμε 

ερώτηση. 

• στις φράσεις «πού και 

πού», «πώς και πώς». 
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                         Παρακείμενος 

Ενεργητική φωνή                            Παθητική φωνή 

εγώ έχω δέσει εγώ έχω δεθεί 

εσύ έχεις δέσει  εσύ έχεις δεθεί  

αυτός έχει δέσει  αυτός έχει δεθεί 

εμείς έχουμε δέσει εμείς έχουμε δεθεί 

εσείς έχετε δέσει  εσείς έχετε δεθεί 

αυτοί έχουν δέσει αυτοί έχουν δεθεί 

 

  

Τα ρήματα που βρίσκονται στον Παρακείμενο 

δείχνουν ότι κάτι έχει γίνει και τα αποτελέσματα 

της ενέργειας φαίνονται τη στιγμή που μιλάμε. 

Παρακείμενος 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXZ0uSR3sYCFUvrFAodyT8D8w&url=http://www.clipartpanda.com/categories/english-teacher-clipart&ei=eNimVYW9HsvWU8n_jJgP&bvm=bv.97949915,d.bGQ&psig=AFQjCNGMBqu45xkrffU7X4z-VNRmsuKAfg&ust=1437083911040467
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                        Υπερσυντέλικος 

Ενεργητική φωνή                            Παθητική φωνή 

εγώ είχα δέσει εγώ είχα δεθεί 

εσύ είχες δέσει  εσύ είχες δεθεί  

αυτός είχε δέσει  αυτός είχε δεθεί 

εμείς είχαμε δέσει εμείς είχαμε δεθεί 

εσείς είχατε δέσει  εσείς είχατε δεθεί 

αυτοί είχαν δέσει αυτοί είχαν δεθεί 

 

  

Τα ρήματα που βρίσκονται στον Υπερσυντέλικο 

δείχνουν ότι κάτι έγινε στο παρελθόν και είχε τελειώσει, 

πριν γίνει κάτι άλλο. 

Υπερσυντέλικος 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXZ0uSR3sYCFUvrFAodyT8D8w&url=http://www.clipartpanda.com/categories/english-teacher-clipart&ei=eNimVYW9HsvWU8n_jJgP&bvm=bv.97949915,d.bGQ&psig=AFQjCNGMBqu45xkrffU7X4z-VNRmsuKAfg&ust=1437083911040467
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               Συντελεσμένος Μέλλοντας 

Ενεργητική φωνή                            Παθητική φωνή 

εγώ θα έχω δέσει εγώ θα έχω δεθεί 

εσύ θα έχεις δέσει  εσύ θα έχεις δεθεί  

αυτός θα έχει δέσει  αυτός θα έχει δεθεί 

εμείς θα έχουμε δέσει εμείς θα έχουμε δεθεί 

εσείς θα έχετε δέσει  εσείς θα έχετε δεθεί 

αυτοί θα έχουν δέσει αυτοί θα έχουν δεθεί 

  

  

Τα ρήματα που βρίσκονται στον Συντελεσμένο 

Μέλλοντα δείχνουν ότι κάτι  θα γίνει στο μέλλον 
και θα έχει ολοκληρωθεί πριν γίνει κάτι άλλο. 

Συντελεσμένος  Μέλλοντας 
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5. Να μεταφέρετε τις προτάσεις που ακολουθούν στον 

Παρακείμενο, τον Υπερσυντέλικο και τον Συντελεσμένο 

Μέλλοντα. 

 

Εγώ καθαρίζω το κοντινό μου δάσος. 

Παρακείμενος             → ______________________________________ 

Υπερσυντέλικος          → ______________________________________ 

Συντελεσμένος Μέλλ. → ______________________________________ 

 

Το δέντρο κόβεται από τον ξυλοκόπο. 

Παρακείμενος             → ______________________________________ 

Υπερσυντέλικος          → ______________________________________ 

Συντελεσμένος Μέλλ. → ______________________________________ 
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6. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό, χωρίς να 

αλλάξετε το πρόσωπο, τον χρόνο και τη φωνή των ρημάτων. 

Εγώ διασκεδάζω πολύ με τον φίλο μου.  

___________________________________________________________ 

Αυτός  θα κουράζεται στο γυμναστήριο. 

__________________________________________________________ 

Εσύ χάρηκες την απογευματινή βόλτα.                  

___________________________________________________________ 

Αυτοί θα μιλήσουν αμέσως με τις αδελφές τους.            

___________________________________________________________ 

Εμείς θα έχουμε διαβάσει, πριν έρθουν οι φίλοι μας. 

___________________________________________________________ 

Εσείς είχατε νικήσει στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.               

___________________________________________________________ 
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7. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

  

ΡΗΜΑ ΦΩΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
προστατεύετε 
 

    

 
έχω ρυθμίσει 
 

    

 
είχε δεθεί 

 

 
 

   

 
θα 
φυτρώνουν 
 

 
 

   

 
θα ξεχαστείς 
 

 

 

   

 
θα έχει 

ανθίσει 
 

    

 
δάκρυζα 
 

 
 

   

 
μπήκαμε 
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8. Να μεταφέρετε τις προτάσεις σε όλους τους χρόνους. 

                                     

                                    Τα παιδιά προστατεύουν τα δάση. 

 

Ενεστώτας             →________________________________________ 

Παρατατικός         →________________________________________ 

Εξακολουθητικός  Μέλλ.→_______________________________________ 

Αόριστος                →________________________________________ 

Συνοπτικός  Μέλλ.  →________________________________________ 

Παρακείμενος          →________________________________________ 

Υπερσυντέλικος       →________________________________________ 

Συντελεσμένος Μέλλ.  →________________________________________ 

 

                                         Ο βιότοπος των ζώων χάνεται. 

 

Ενεστώτας             →________________________________________ 

Παρατατικός         →________________________________________ 

Εξακολουθητικός  Μέλλ. →_______________________________________ 

Αόριστος                →________________________________________ 

Συνοπτικός  Μέλλ.  →________________________________________ 

Παρακείμενος          →________________________________________ 

Υπερσυντέλικος       →________________________________________ 

Συντελεσμένος Μέλλ.  →________________________________________   
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9. Να αναγνωρίσετε τι μέρος του λόγου (ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο, 

άρθρο) είναι οι υπογραμμισμένες λέξεις. 

 

Μικρά φυτά, όπως τα βρύα και οι λειχήνες, φυτρώνουν πάνω στους 

ψηλούς κορμούς των εντυπωσιακών δέντρων. Αυτά είναι το καταφύγιο 

πολλών εντόμων. 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

μικρά  

φυτά  

οι  

φυτρώνουν  

ψηλούς  

κορμούς  

των  

εντυπωσιακών  

δέντρων  

είναι  

καταφύγιο  

εντόμων  
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Λεξιλογικές – ορθογραφικές ασκήσεις 

 

1. Να αναλύσετε τις σύνθετες λέξεις που ακολουθούν στα δύο 

συνθετικά τους. 

 

 α’ συνθετικό β’ συνθετικό 

ξεροβόρι   

χιονοθύελλα   

χιονοπόλεμος   

κουτσοφλέβαρος   

παγοδρόμιο   

βαρυχειμωνιά   

 

2. Τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες φράσεις; Να βάλετε √ στο 

σωστό κουτάκι. 

 

• Κάθε πράγμα στον καιρό του 

 

Αγοράζω πράγματα ανάλογα με τον καιρό που έχει. 

Για καθετί υπάρχει η κατάλληλη χρονική στιγμή για να 

πραγματοποιηθεί. 

 

• Κοιμάται του καλού καιρού. 

 

Κοιμάται πολύ βαθιά.  

Κοιμάται, όταν έχει καλό καιρό. 

 

• Περνάω τον καιρό μου διαβάζοντας βιβλία. 

 

Διαβάζω βιβλία με θέμα τον καιρό. 

Διαβάζω βιβλία στον ελεύθερό μου χρόνο.  
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3. Να γράψετε τέσσερις λέξεις που ανήκουν στις οικογένειες των 

λέξεων οδός και δρόμος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Να συμπληρώσετε στο ποίημα της Ρένας Καρθαίου τα κενά με τα 

γράμματα που λείπουν και να βάλετε τόνους, όπου χρειάζεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΡΟΜΟΣ 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

Φεβρουάριος 
 

Άνθ__  ανάκατα και χιόν__ 
τ__ς αμυγδαλιές φορτ__νει. 

 
Κούτσα  κούτσα  κατεβ__νει,  

όλη η πλάση τον προσμ__νει! 
 

           Μήνυμα  πως δεν αργεί,  
          φτάν__ η Άν__ξη   στη γη. 

 
           Στο γαλάζιο  το στεφάνι, 
    του ήλιου κάποια αχτίδα εφάνη. 

 
           Το ’παν και το λένε τόσοι,  
          άνθρ__π__  με τόσ__ γνώση: 

 
«Ο Φλεβάρης και αν φλεβ__σει,  

καλοκαίρι θα μυρ__σει». 
 

Ρένα Καρθαίου  

5. Να χρωματίσετε με το 

ίδιο χρώμα κάθε 

ζευγάρι λέξεων που 

ομοιοκαταληκτούν στο 

ποίημα «Φεβρουάριος». 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.stabadiko.com/eshop/signs/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82/100125&ei=aDGQVaTdLcuvUZD0npAI&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNHai_rnBLTDidoBK1ALFoWtmFDw-g&ust=1435599571255092
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zwallpix.com/horizontal-road-clipart.html&ei=njGQVfmJMcWAUdywkIgK&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNGo4pykSJpN7H-kdaH0GlfjRT1Hsg&ust=1435599641929118
http://content.mycutegraphics.com/borders/loopy-border.png
http://content.mycutegraphics.com/borders/loopy-border.png
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6. Συμπληρώνουμε το σταυρόλεξο. 

 

 

Οριζόντια  

1. Είναι μία από τις τέσσερις εποχές του χρόνου. 

2. Εκεί πρέπει να περπατούν πάντα οι πεζοί. 

3. Έτσι λέγεται ο φαρδύς και μεγάλος σε μήκος δρόμος. 

4. Για να κάνω πατινάζ, πηγαίνω στο ... 

5. Όταν έχει χιονίσει, οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν το ... που 

γλιστράει. 

Κάθετα 

1. Είδα από το παράθυρό μου μεγάλες νιφάδες 

από ... 

2. Για να κάνω πατινάζ φοράω στα πόδια μου... 

3. Το αντίθετο της λέξης «ζέστη» 

4. Το αντίθετο της λέξης «αραιό» 

  

          2.       

    1.           4.  

   1.          3.    

                 

2.                 

                 

        3.         

                 

 4.                

                 

 5.                
Στα 

σταυρόλεξα 

γράφουμε 

όλες τις λέξεις 

με κεφαλαία 

γράμματα. 
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7. Να βάλετε τόνους όπου χρειάζεται. Να είστε προσεκτικοί με τις 

λέξεις «που» και «πως». 

 

        Πως και πως περιμενε ο Νικος τις διακοπες των 

Χριστουγεννων. Οι γονεις του του ειπαν πως θα πανε 

οικογενειακως εκδρομη στην Κομοτηνη. «Που ακριβως είναι η 

Κομοτηνη;», ρωτησε ο Νικος μολις το ακουσε. Εκείνοι του 

απαντησαν πως βρισκεται στη Θρακη, αρκετα μακρια απο την 

Αθηνα. Φυσικα ο Νικος αναρωτηθηκε πως θα φτασουν μεχρι 

εκει. Η μητερα του του ειπε πως θα πανε με το αεροπλανο. 
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Ασκήσεις γραμματικής 

 

1. Να κυκλώσετε τα ρήματα στις προτάσεις που ακολουθούν και να 

μεταφέρετε τις προτάσεις στον Αόριστο. 

 

❖ Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και βρίσκουν κλειστές τις πόρτες 

λόγω χιονιού. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

❖ Μένω στο σπίτι μου και βλέπω το χιόνι από το παράθυρο του 

σαλονιού. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Να συμπληρώσετε το κείμενο βάζοντας τα ρήματα της 

παρένθεσης στον σωστό χρόνο και στο κατάλληλο πρόσωπο. 

 

Χθες το πρωί (συναντώ) _________________ τον γείτονά μου τον 

Πέτρο, την ώρα που (πηγαίνω) ________________ στη δουλειά του. 

(Λέω) ___________   τα νέα μας και ο καθένας (παίρνω) ___________ 

τον δρόμο του. (Χαίρομαι) ______________ που τον είδα, γιατί (έχω) 

________ καιρό να βρεθούμε. Στη στάση του λεωφορείου (περιμένω) 

_______________ για λίγη ώρα και όταν (έρχομαι) _____________ το 

λεωφορείο, (μπαίνω) _________ μέσα και (βρίσκω) ________ μία άδεια 

θέση. Δυστυχώς (έχω) _______ αρκετή κίνηση κι έτσι (αργώ) 

_____________ να φτάσω στη δουλειά μου.   
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3. Να αναγνωρίσετε και να γράψετε σε ποιον χρόνο βρίσκεται το 

ρήμα της κάθε πρότασης.  

 

Το χιόνι σκέπασε τα αυτοκίνητα. ______________________ 

Αύριο θα χειροτερέψει ο καιρός. ______________________ 

Οι άνεμοι γίνονται ολοένα και ισχυρότεροι. ______________________ 

Οι γονείς παρακολουθούσαν το δελτίο καιρού. 

______________________ 

Στις διακοπές τα παιδιά θα παίζουν όλη μέρα. 

_______________________ 

Έχεις φέρει μαζί σου τα παγοπέδιλά σου; ______________________ 

Το χιόνι έπεφτε πυκνό όλο το βράδυ. _______________________ 

Πότε θα φύγετε για την εκδρομή σας; _______________________ 

 

4. Να βάλετε στον σωστό βαθμό τα επίθετα της παρένθεσης.  

 

 

 

 

 

 

  

Τα επίθετα έχουν 

τρεις βαθμούς: 

 Θετικός      
φωτεινός 

Συγκριτικός 
φωτεινότερος 

Υπερθετικός 
φωτεινότατος 

 Οι άνεμοι που φυσούσαν σήμερα ήταν (ισχυροί) 

______________ από χθες. 

 Δεν έχω ξαναφάει τόσο νόστιμα φρούτα στη ζωή 

μου. Ήταν (φρέσκα) ____________! 

 Το χιονισμένο τοπίο είναι  (όμορφο) ______________ 

από το φθινοπωρινό. 

 Ο φετινός χειμώνας ήταν (ψυχρός) 

____________από τον περσινό! 

 Το χιόνι έπεφτε (πυκνό) ______________ στις ορεινές 

περιοχές της χώρας από ότι στις πεδινές. 
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5. Να συλλαβίσετε τις λέξεις του πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Να ονοματίσετε την υπογραμμισμένη συλλαβή των λέξεων που 

ακολουθούν. 

 

 

 

  

 

 

  

μπορούσε  

περπατάω  

ξεροβόρι  

παγωνιά  

πρωί  

άνθρωποι  

φίλοι  

παραμυθένια  → ____________________ 

συγγενείς       → ____________________ 

αργούσε         → ____________________ 

κόσμος          → ____________________ 

βαφτίστηκε   → ____________________ 

χιονοθύελλα  → ____________________ 

αδερφός         → ____________________ 

παίζετε          → ____________________ 

κουτσός        → ____________________ 

αύριο  → ____________________ 

Συλλαβισμός: 

 
-Τα όμοια σύμφωνα 

χωρίζονται. 
 

- Δύο σύμφωνα 

χωρίζονται                   
όταν δεν ξεκινά από 
αυτά ελληνική λέξη. 

 

-Τα δίψηφα σύμφωνα       
(μπ, ντ, γκ, τσ, τζ),               

τα δίψηφα φωνήεντα         
(αι, οι, ει, ου)                     

και οι συνδυασμοί 
(αυ,ευ)  

δε χωρίζονται. 
 

Λήγουσα                

(Η τελευταία συλλαβή) 

π.χ. κα-ρά-βι 

Παραλήγουσα  
(Η προτελευταία 

συλλαβή) 

π.χ. κα-ρά-βι 

Προπαραλήγουσα 
(Η τρίτη συλλαβή από 

το τέλος) 

π.χ. κα-ρά-βι 

 
 

  
 



     

53 
 

7. Να αναγνωρίσετε τι μέρος του λόγου είναι οι υπογραμμισμένες λέξεις 

της πρότασης: «Ο Γενάρης γεννήθηκε ένα κρύο πρωί στη χώρα του 

παππού του.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Να συμπληρώσετε τα κενά του διαλόγου που ακολουθεί 

ανάμεσα στον Γενάρη και τον αδερφό του με τον κατάλληλο 

τύπο της προσωπικής αντωνυμίας. 

 

- __________ ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι; ρώτησε ο 

Γενάρης. 

- ______ αρέσει να φτιάχνω χιονάνθρωπους στον κήπο του 

σπιτιού μας, απάντησε ο Φλεβάρης. 

- Γιατί δεν έρχεσαι να κάνεις πατινάζ μαζί ____, όταν ____ 

φωνάζουμε;  αναρωτήθηκε ο Ιανουάριος. 

- ____δυσκολεύει το πατινάζ. Ξεχνάς ότι όλοι ___ φωνάζουν 

Κουτσοφλέβαρο, αποκρίθηκε ο Φεβρουάριος.   

Ο   

Γενάρης  

γεννήθηκε  

ένα  

κρύο  

πρωί  

χώρα  

του  

παππού  

Τα μέρη του λόγου 

 

Κλιτά: 
άρθρο, ουσιαστικό, 
επίθετο, αντωνυμία, 

ρήμα, μετοχή (-μένος) 

Άκλιτα: 
πρόθεση, επίρρημα, 

σύνδεσμος, 
επιφώνημα, 

μετοχή (-οντας)  
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9. Να κυκλώσετε τις λέξεις που είναι συνώνυμες με τις 

υπογραμμισμένες. 

 
Οι μαραθωνοδρόμοι  παίρνουν  κουράγιο από το χειροκρότημα 
του     κόσμου.  
α. ικανοποίηση               β. δύναμη                    γ. βραβείο 
 
Ο βλαστός της παπαρούνας είναι τρυφερός και πράσινος. 
α. σκληρός                      β. αιχμηρός                 γ. μαλακός 

 

Οι οπαδοί της ομάδας ήταν  βίαιοι και απαγορεύτηκε η είσοδός 

τους στο γήπεδο. 
α. επιθετικοί                      β. αγενείς                     γ. προσβλητικοί 

 

Πολύ παλιά στο λιμάνι της Ρόδου  υψωνόταν το γιγαντιαίο 

άγαλμα του Κολοσσού.   
α. πολύτιμο                      β. θαυμαστό                γ. πελώριο     

 

Αναρωτιέμαι πώς γίνεται να τρέχεις τόσο γρήγορα χωρίς να 

κουράζεσαι. 
α. κοιτώ                            β. απορώ                      γ. ρωτώ 

 
Η  πελάτισσα κοίταζε σαστισμένη τις πολύ υψηλές τιμές των 
προϊόντων του καταστήματος 

α.  φοβισμένη                  β. ενθουσιασμένη       γ. αμήχανη 

 

Η βιβλιοθηκάριος  μας διηγήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα 
ιστορία. 

 α. αφηγήθηκε                β. απήγγειλε                 γ. έγραψε 
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Λεξιλογικές-ορθογραφικές ασκήσεις 

 

1. Στον πίνακα που ακολουθεί να γράψετε λέξεις της ίδιας 

οικογένειας με τα ουσιαστικά που δίνονται. 

 
 

 

                 γέννηση 

 

              ετοιμασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να συμπληρώσετε με -ν- ή -νν- τα αριθμητικά επίθετα στις 

προτάσεις που ακολουθούν. 

 

♦ Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε  έ__ατη στον αγώνα δρόμου. 

 

♦ Μετά από ε__ιά μέρες απόγνωσης, οι ε__ιακόσιοι 

σεισμοπαθείς μεταφέρθηκαν σε ασφαλές  μέρος. 

 

♦ Ο παππούς έγινε ε__ενήντα  ε__έα ετών και γιορτάσαμε όλοι 

μαζί τα γενέθλιά του.  

 

♦ Ο δάσκαλος ρώτησε τα παιδιά ποιο είναι το ε__ιαπλάσιο του  

 

 

 

                    

 

 
  

Γράφονται με δύο -νν- το εννέα – εννιά και όσες λέξεις παράγονται από 

αυτά και περιέχουν ολόκληρη τη λέξη εννέα- εννιά. π.χ. εννιακόσιοι, 
εννιαπλάσιος .            

Αλλά γράφονται  με ένα -ν-:  ένατος, ενενήντα 
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3. Συμπληρώνουμε τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί. Δεν 

ξεχνάμε να βάλουμε τόνο όπου χρειάζεται. 

 

        Τα παιδιά καθώς  άθρ__ζαν  τα έσοδά τους από τη συναυλία, 

δάκρ__σαν από τη χαρά τους. Με τα μάτια τους δακρ__σμένα  

βγήκαν έξω κι ανακοίν__σαν  στους γονείς τους ότι κατάφεραν να 

συγκεντρ__σουν τα χρήματα που χρειάζονταν για το ταξίδι. Τους 

περίσσευαν κιόλας. Θα μπορούσαν ακόμα και να δώσουν κάποια 

χρήματα δαν__κά  σε όποιον τα είχε ανάγκη.  

      Μπορούσαν πλέον να ονειρεύονται τι θα αντικρ__σουν στο 

ταξίδι τους… . Χιον__σμένες βουνοκορφές, κελαρ__στά ποτάμια 

και αφρ__σμένες θάλασσες! Μονάχα ο Μιλού δεν μπορούσε να 

ονειρευτεί. Μετά από τα αμέτρητα γλυκά που είχε καταβροχθ__σει,  

παραπονιόταν για την πρ__σμένη του κοιλιά και ξάπλ__νε  όπου 

έβρισκε. 
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Ασκήσεις γραμματικής 

1. Να μεταφέρετε τις προτάσεις που ακολουθούν στους 

μελλοντικούς χρόνους. 

 

Η ορχήστρα παίζει μουσική. 

Εξακολουθητικός  Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 

Συνοπτικός Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 

Συντελεσμένος  Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 

 

Οι στίχοι αγγίζουν τους ακροατές. 

Εξακολουθητικός  Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 

Συνοπτικός  Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 

Συντελεσμένος  Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 

 

Τα παιδιά υποδέχονται τους θεατές. 

Εξακολουθητικός  Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 

Συνοπτικός  Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 

Συντελεσμένος  Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 
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Ετοιμάζεσαι για τη συναυλία; 

Εξακολουθητικός  Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 

Συνοπτικός  Μέλλοντας 

______________________________________________________________ 

Συντελεσμένος  Μέλλοντας 
______________________________________________________________ 

 

2. Να αναγνωρίσετε το γένος , την πτώση και τον αριθμό των 

ουσιαστικών. 

    

   ουσιαστικό 

         

       γένος 

         

      πτώση 

       

      αριθμός 

 
η    γιορτή 

   

 
τις διευθύνσεις 

   

 

των ψυγείων 

   

 
τους μάγειρες 

   

 
των εκπλήξεων 

   

 
οι ήρωες 

   

 
τον γείτονα 

   

 
τη συνταγή 
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3. Να γράψετε τις προτάσεις που ακολουθούν στον άλλον 

αριθμό. 

 

♦ Τηλεφώνησα στον φίλο μου για να τον καλέσω στη γιορτή 

μου. 

 

___________________________________________________________ 

♦ Πού  ήσαστε, όταν σας φωνάζαμε; 

 

     ___________________________________________________________ 

 

♦ Οι ψαράδες  ρίχνουν τα δίχτυα. 

 

___________________________________________________________ 

 

♦ Στα διαλείμματα βγαίνουμε στο δάσος του Σχολείου μας. 

 

___________________________________________________________ 

 

  



     

60 
 

Λεξιλογικές – ορθογραφικές ασκήσεις 

 

1. Να γράψετε λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις 

που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

______________________

______________________

______________________

______________________ 

φως 

______________________

______________________

______________________

______________________ 

κατασκευή 

οίκος 

______________________

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________ 

ξύλο 
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2. Να αντιστοιχίσετε τις ομόηχες λέξεις με τη σημασία τους. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ώμος         μέρος του σώματος 

όμως         ωστόσο 

 

  

  

 

πόλη         πολιτεία 

πόλοι         τα δύο ακρότατα σημεία του        

        άξονα περιστροφής της γης  

 

  

  

 

κόμμα         σημείο στίξης 

 κώμα         λήθαργος 

 

  

  

 

χοίρος         ο άντρας του οποίου  
        η γυναίκα έχει πεθάνει 
 

χήρος         γουρούνι 

 

  

  

 

λύρα         νόμισμα 

λίρα         μουσικό όργανο 

 

Ομόηχες είναι οι λέξεις που ακούγονται ίδιες, 
αλλά διαφέρουν στην ορθογραφία   

και τη σημασία τους. 

  φύλο         άντρας ή γυναίκα 

φύλλο         μέρος του φυτού 

 

  

  

 

πάλι          αγώνισμα 

πάλη          ξανά 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7jI3FlYTMAhXCfhoKHS4AAS8QjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/simple-corner-border-clipart&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNGygeqgBtZ6VYWjEHFVzZNmL2z2Xw&ust=1460381057203277
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7jI3FlYTMAhXCfhoKHS4AAS8QjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/simple-corner-border-clipart&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNGygeqgBtZ6VYWjEHFVzZNmL2z2Xw&ust=1460381057203277
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3. Να επιλέξετε από τις τρεις ομόηχες λέξεις  που δίνονται αυτήν 

που ταιριάζει σε κάθε πρόταση.   
 
  Πώς να μη νιώθεις ________ βλέποντάς τους σε αυτήν την 
κατάσταση;   
 
α. λύπη    β. λίπη    γ. λείπει 

 

  Η ακρόπολη των Μυκηνών ήταν περιτριγυρισμένη από τα 
κυκλώπεια __________ .  
α. τοίχοι    β. τείχη    γ. τύχη 

 

 Δουλεύει χρόνια κι έχει αποκτήσει μεγάλη _________.  
 
α. πήρα    β. πείρα   

 

4. Να σχηματίσετε προτάσεις με τις ομόηχες λέξεις που 

ακολουθούν. 
 

κλείνω, κλίνω  //  βάζω, βάζο 

 
(Να φροντίσετε κάθε πρόταση να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, έξι 

λέξεις.) 
 

• _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

• _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

• _______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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5. Συμπληρώνουμε τα γράμματα που λείπουν και τονίζουμε, όπου 

χρειάζεται, τις λέξεις. 
 

 

 

 

 

δουλ___ά άνθρ___πος σ___γχρονος 

φωτ___νός δρομολ___γιο ξ___λινος 

αυτοκίν___το φ___τιά υπόγ__ος 

κάτ___κος ηλιοτρ___πιο μετακ__νηση 

 

 

  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN3Z8-2I28YCFUNrFAodPkECNw&url=http://www.shutterstock.com/video/clip-5805275-stock-footage-various-traffic-signs-moving-in-a-border.html&ei=dDylVd3PL8PWUb6CibgD&bvm=bv.97653015,d.d24&psig=AFQjCNGv7FxT2kU9MDNl4K97yvQc1otM-w&ust=1436978663892448
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Ασκήσεις γραμματικής 

1. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στην πρόταση που 

ακολουθεί. 

«Επιβιβάζεσαι στο τραμ και ακυρώνεις το εισιτήριό σου.» 

Ενεστώτας:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Παρατατικός:________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Εξακολουθητικός  Μέλλοντας:________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Αόριστος:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Συνοπτικός Μέλλοντας:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Παρακείμενος:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Υπερσυντέλικος:______________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Συντελεσμένος  Μέλλοντας:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
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2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί. 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΩΣΗ 

των εισιτηρίων    

του μοχλού    

τις χειρολαβές    

η διάβαση    

 
 

3. Να αντικαταστήσετε τα ρήματα των προτάσεων που 

βρίσκονται στις παρενθέσεις με τις μετοχές που παράγονται από 

αυτά. 
 
Ανεβείτε στο τραμ _________________ (κρατώ) το χέρι της μητέρας σας. 

 
Ακυρώστε το εισιτήριό σας __________________ (τοποθετώ) το στο 
ακυρωτικό μηχάνημα. 
 
Δε διατηρείτε καθαρό τον χώρο του οχήματος _____________ 
(καπνίζω) και _____________ (τρώω) μέσα σε αυτόν. 
Για την αποβίβασή σας από το όχημα, ειδοποιήστε τον οδηγό, 
______________ (πατώ) το κουμπί που βρίσκεται στην πόρτα.  

 
Περιμένετε στην ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια των 
διαβάσεων___________________ (αποφεύγω) να ακούτε μουσική ή 

να  μιλάτε στο κινητό σας τηλέφωνο. 
 

Βοηθήστε τους ηλικιωμένους και τις εγκύους ________________ 
(παραχωρώ) τη θέση σας. 

 

 

 

 

  

Μετοχές είναι λέξεις που παράγονται από τα ρήματα.  
 

Οι μετοχές ενεργητικής φωνής τελειώνουν  

σε –οντας, -ώντας. 
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4.  Να γράψετε τις παρακάτω φράσεις χρησιμοποιώντας επίθετα 

μαζί με τα ουσιαστικά, όπως στο παράδειγμα: 

 

 

η ρακέτα από ξύλο              η ξύλινη ρακέτα 

η ζακέτα από μαλλί  _________________________________ 

η τσάντα από πανί  _________________________________ 

το πιάτο από πορσελάνη _________________________________ 

το ψωμί από στάρι  _________________________________ 

το στεφάνι από δάφνη _________________________________  

το βραχιόλι από ασήμι _________________________________ 

η γλάστρα από πηλό  _________________________________  
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Λεξιλογικές – ορθογραφικές ασκήσεις 

 

1. Να βρείτε και να γράψετε τα αντώνυμα των 

υπογραμμισμένων λέξεων. 

 

πολλά χρήματα              →    _______________  χρήματα 

σίγουρη αποτυχία         →    σίγουρη  _______________ 

Ήταν ευχαριστημένος.  →     Ήταν  _______________. 

γεμάτο πλοίο                 →     _______________  πλοίο 

τυχερός  έμπορος         →     _______________  έμπορος 

βαθιά πηγάδια              →     _______________  πηγάδια  

 

 

2. Με τη βοήθεια του λεξικού σας να βρείτε τρεις λέξεις που να 

ανήκουν στην οικογένεια της λέξης έμπορος.  

 

_________________ , __________________ , ________________ 

 

3. Να συμπληρώσετε από ένα συνώνυμο για τις λέξεις που 

ακολουθούν. 

 

δουλειά                         

πλοίο                          

φασαρία                     

γνωρίζω                      

στενοχωρημένος         

ξεκινώ                        

ταχύς                          

 

 

  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________ 
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4. Να φτιάξεις τις σύνθετες λέξεις που σχηματίζονται από την  

ένωση των παρακάτω απλών λέξεων. 

  

καλό + ταξίδι      ________________________ 

καλός + καιρός   ________________________ 

καλός + τύχη      ________________________ 

καλή + καρδιά    ________________________ 

καλή + ψυχή       ________________________ 

 

5. Συμπληρώνουμε τα κενά με β ή υ στο κείμενο που ακολουθεί. 

Δεν ξεχνάμε να τονίσουμε όπου χρειάζεται! 

 

Η θεία Μερόπη αναπα__εται και ζήτησε να μην την ενοχλήσει 

κανείς. 

 

Η μητέρα μου μου ρα__ει ένα υπέροχο κοστούμι για τον 

αποκριάτικο χορό του σχολείου. 

 

Μ’ αρέσει πολύ να σκα__ω στην άμμο και να θα__ω τα πόδια μου! 

 

Όταν τελειώνεις το σχολείο πα__εις να θεωρείσαι μαθητής. 

 

Πρέπει να προσέχουμε πολύ όταν ανα__ουμε φωτιά στο δάσος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τα ρήματα που τελειώνουν σε 

 – άβω γράφονται με β.  

π.χ. ράβω, ανάβω, σκάβω, θάβω κ.ά. 

 

Εξαιρούνται και γράφονται με – αυ: 

παύω, αναπαύομαι 
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6. Να γράψετε δίπλα στις προτάσεις που ακολουθούν Κ αν είναι 

κυριολεκτικές ή Μ αν είναι μεταφορικές. 

 

 

Τους βγήκε το λάδι.  
 

 

Ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες. 
 

 

Ο ποταμός ήταν πολύ βαθύς. 
 

 

Της άνοιξα την καρδιά μου. 

 

 

Αγόρασα ένα κοφτερό μαχαίρι. 
 

 

Έχει σιδερένια μπράτσα. 
 

 

Ο αέρας έπεσε. 
 

 

Είναι χρυσό παιδί! 
 

 

 

 

 

 

  

Σχήματα λόγου 

1. Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε μια 

λέξη με την πραγματική της σημασία. 

 π.χ. σκληρή πέτρα 

2. Μεταφορά έχουμε όταν χρησιμοποιούμε μια 

λέξη με αλλαγμένη σημασία, η οποία όμως 

συνδέεται με την πραγματική. 

 π.χ. σκληρή καρδιά 
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7. Να συμπληρώσετε τα εθνικά ονόματα, καθώς και τα επίθετα που 

παράγονται από αυτά. 

 

Κύρια ονόματα Εθνικά ονόματα Επίθετα 

Ιταλία   

Αμερική    

Μακεδονία   

Σπάρτη   

Κέρκυρα   

Μάνη   

Αθήνα   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τα κύρια ονόματα που μας δείχνουν τη χώρα ή τον τόπο από τον 

οποίο κατάγεται κάποιος, λέγονται εθνικά και γράφονται με 

κεφαλαίο. 

π.χ. Ελλάδα, Έλληνας, Ρόδος, Ροδίτης 

Ναυπλιώτης, Ροδίτης κ.ά. 

Προσοχή! 

Τα επίθετα που βγαίνουν από εθνικά ονόματα δεν είναι κύρια 

εθνικά ονόματα και γράφονται με μικρό. 

 π.χ. ελληνικός, ροδίτικος κ.ά. 
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Γραμματικές ασκήσεις 

 

1. Να συμβουλευτείτε τον παρακάτω  πίνακα και να συμπληρώσετε 

με τον σωστό τύπο του επιθέτου πολύς, πολλή, πολύ τα κενά 

στις προτάσεις. 

 

Τα φυτά χρειάζονται ________ φροντίδα για να επιζήσουν και να 

αναπτυχθούν. 

Έχουμε ________ καιρό ακόμα ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Φέτος γνώρισα ________ παιδιά κι έκανα ________ φίλους. 

Μετά την πυρκαγιά φυτέψαμε ________ δέντρα στο κοντινό μας 

δάσος, κάτι που μας έδωσε ________ ικανοποίηση. 

Έκανε ________ κόπο για να ολοκληρώσει την εργασία του, αλλά 

ταυτόχρονα είχε και ________ κέφι δουλεύοντας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ γράφεται: 

1. με λ και υ στο αρσενικό και στο ουδέτερο γένος του ενικού 

αριθμού. 

π.χ. ο πολύς κόσμος, το πολύ χορτάρι. 

2. με λλ στο θηλυκό του ενικού αριθμού και σε όλα τα γένη του 

πληθυντικού αριθμού. 

π.χ. η πολλή εξυπνάδα, οι πολλοί δάσκαλοι, 

 οι πολλές ευκαιρίες, τα πολλά παιδιά. 
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2.  Να αντικαταστήσετε χρονικά την πρόταση που ακολουθεί. 

Καθαρίζει το σπίτι και κουράζεται. 

 

3.  Να αναγνωρίσεις και να γράψεις τι μέρος του λόγου είναι 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις. 

 

• Ο παππούς φροντίζει τον καταπράσινο κήπο.  

 

Ο  

παππούς  

φροντίζει  

τον  

καταπράσινο  

κήπο  

 

• Η Ελπίδα είπε γελώντας ένα αστείο ανέκδοτο. 

 

Η  

Ελπίδα  

είπε  

γελώντας  

ένα  

αστείο  

ανέκδοτο  

 

  

Ενεστώτας  

Παρατατικός  

Εξακολ. Μελ.  

Αόριστος  

Συνοπτικός Μελ.  

Παρακείμενος  

Υπερσυντέλικος  

Συντελ. Μελ.  
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*Επιλογή από έργο της συγγραφικής ομάδας:  

Ι. Αδάμη, Σ. Καλλιμάνης, Ε. Κανελλοπούλου, Υ. Μουράτογλου,  

Ν. Νασοπούλου, Μ. Νομικού 
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