
 

 

 

Όνομα......................................Τάξη:.......Ημερ.:..................... 
 

 
1. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με το κατάλληλο υποκείμενο 

από την παρένθεση ( ο αθλητής, ο δάσκαλος, η γάτα, το αηδόνι, ο 

σκύλος): 

α) .................... διδάσκει. 

β)..................... κελαηδά 

γ)..................... γαβγίζει. 

δ).................... γυμνάζεται 

 

2. Στις παρακάτω προτάσεις να βάλεις σε κύκλο τα υποκείμενα: 

 

Τα παιδιά είναι στην τάξη. Ο Άθως και η Άντρη διαβάζουν ένα παραμύθι. Η Ελένη και ο 

Δημήτρης κάνουν τα μαθηματικά τους. Ο Κωνσταντίνος , η Σαλώμη και ο Χριστόφορος 

παίζουβ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η Κασιανή, ο Δημήτρης και ο Γιάννος στολίζουν τις 

πινακίδες της τάξης. Στην έδρα κάθεται η δασκάλα τους και διορθώνει τα τετράδιά τους. 

 

 

3. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων με α΄συνθετικό το δι(σ)- και το  

δυ(σ)-. 

α) Εχω να σας πω κάτι πολύ ....άρεστο. 

β) Ο παππούς μου έχει ένα .....έγγονο. 

γ) Το δωμάτο στο ξενοδοχείο είναι ...κλινο. 

δ) Στην εκδρομή που πήγαμε περάσαμε από ..βατους δρόμους. 

 

 

4. Να ξαναγράψεις τις παρακάτω προτάσεις αλλάζοντας τις υπογραμμισμένες λέξεις 

με το κατάλληλο επίθετο: 

α) Αυτό το θρανίο είναι από ξυλό. 

............................................................................ 

β) Το σακάκι του Βασίλη είναι από δέρμα. 

............................................................................ 

5. Σχηματίζω τους παρακάτω χρόνους στα ρήματα:  

Πρώτα  διάβασμα 

και μετά παιχνίδι! 



 

6. Να γράψεις τις προτάσεις από τον ενεστώτα στον εξακολουθητικό μέλλοντα και 

αντίστροφα. 

Ενεστώτας                                                     Εξακολουθητικός Μέλλοντας 

Γράφω τις ασκήσεις μου.                                .................................................................... 

Παίζουν στην παιδική χαρά.                          ..................................................................... 

........................................................... .                  Θα τρέχεις για πολύ; 

........................................................... .                  Θα διαβάζω όλο το απόγευμα. 

 

 

7. Συμπλήρωσε το διάλογο. 

- Άννα, χθες η Μελίνα με κάλεσε στα γενέθλια της. Θα  ..................... ( είμαι ) την ερχόμενη 

Κυριακή. 

- Κι εμένα με κάλεσε. Θα .................................. ( πηγαίνω) οπωσδήποτε. 

- Ξέρεις αν θα  ........................ ( καλώ) όλη την τάξη; 

- Ναι. Θα ................................... (περνώ) φανταστικά. 

 

8. Να γράψεις τις προτάσεις από τον ενεστώτα στον παρατατικό και αντίστροφα. 

     Ενεστώτας                                    Παρατατικός 

Γράφω τις ασκήσεις μου.                                .................................................................... 

Παίζουν στην παιδική χαρά.                          ..................................................................... 

........................................................... .                  Χθες έτρεχα όλη μέρα. 

........................................................... .                  Διάβαζα όλο το απόγευμα 

 

9. Βάζω στη σωστή στήλη τα ρήματα, τα ουσιαστικά, τα άρθρα και τα επίθετα στις 

παρακάτω προτάσεις: 

Παρατατικός Ενεστώτας 

 

Εξακολουθητικός Μέλλοντας 

έγραφα γράφω   Θα γράφω 

 χτίζω  

 σκουπίζω  

 κλείνω  

 πιάνω  

 ντύνω  



Φέτος τα Χριστούγεννα θα πάω διακοπές στη θεία μου που βρίσκεται στην Αγγλία.  Μαζί 

μου θα έρθει και ο αδελφός μου και η αδελφή μου. Θα μείνουμε εκεί για δύο βδομάδες. Οι 

γονείς μου δε θα μπορέσουν να έρθουν μαζί μας γιατί ο μπαμπάς μου δεν μπορεί να πάρει 

άδεια από τη δουλειά. 

 

Ουσιαστικά Ρήματα Άρθρα Επίθετα 

    

    

    

    

 

 

  

 

10. Να συμπληρώσεις τα κενά με επίθετα από τις λέξεις που είναι στις παρενθέσεις.  

Οι φίλοι μου πέταξαν ένα ................. (χαρτί) χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα. 

Ο πατέρας μου διαβάζει τη ................. (χθες) εφημερίδα αντί τη ................ ( σήμερα).  

Το φόρεμά μου είναι .............. (μαλλί). Και η ζακέτα μου ............... (βελούδο). 

Το πρωί πίνω ................ (αγελάδα) γάλα. 

 

11. Γράφω σωστά τους μήνες: 

.............................................................................................

.............................................................................................

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Αν δε διαβάσεις θα 

σε κάνω μια μπουκιά! 


