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1) Ορθογραφία ( άγνωστο κείμενο). 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................(2 Μονάδες) 

2) Να βρείτε και να γράψετε τα αντικείμενα των ρημάτων στις παρακάτω 
προτάσεις. (2 Μονάδες) 

 

 Ο  Θανάσης έλυσε την άσκηση.   
                          

 Ο πατέρας διαβάζει την εφημερίδα.   
                  

 Η θεία μου σκαλίζει τον κήπο.   
            

 Οι θεατές παρακολουθούσαν  με προσοχή την παράσταση. 
 

 Οι ψαράδες έριξαν βιαστικά τα δίχτυα.  
 

 Η Μαρία είπε να έρθεις. 
 

3) Να βρείτε και να γράψετε τα υποκείμενα των ρημάτων στις παρακάτω 
προτάσεις. (2 Μονάδες) 
 

 Το τηλέφωνο χτυπούσε δυνατά. 
 

 Πολλοί μαθητές δεν έλυσαν την άσκηση. 
 



 Ο Δημήτρης έτρεχε για να προλάβει το τρένο. 
 

 Δούλευα όλη τη μέρα. 
 

 Ο τροχονόμος ήταν πολύ αυστηρός. 
 

 Φοβήθηκε από τον μεγάλο κρότο.  
 

 
 

4) Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα άμεσα και έμμεσα αντικείμενα των 
παρακάτω προτάσεων. Να συμπληρώσεις τον πίνακα.   (2,5 Μονάδες) 

 

Άμεσα αντικείμενα Έμμεσα αντικείμενα 

Χάρισα στη γιαγιά μου ένα λουλούδι. 

  

Ο Γιώργος μού πρόσφερε τη θέση του. 

  

Μας ζήτησε να τον ακούσουμε. 

  

Έδωσα στον Ηλία το βιβλίο. 

  

 

5) Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε και να γράψετε τα 
κατηγορούμενα. (σε κάποια από αυτές δεν υπάρχει 
κατηγορούμενο)       (2,5 Μονάδες) 
 
 

 Η Μαρία σπουδάζει δικηγόρος.   
    

 Η μητέρα μου είναι πολύ θυμωμένη. 
 

 Ο Γιώργος είναι μαθητής της ΣΤ΄τάξης. 
 

 Η αδερφή μου έκλεισε την πόρτα. 
 

 Όταν γύρισα από την δουλειά ήμουν πολύ κουρασμένος. 
 

 Σήμερα το πρωί ο καιρός φαινόταν άστατος. 
 

 Το δέντρο στην αυλή μου έγινε τεράστιο. 



6) Στο παρακάτω κείμενο βρείτε και υπογραμμίστε τις 
αντωνυμίες. (3 Μονάδες) 
 
¨Ο πατέρας μου αργούσε τις νύχτες κι εμείς τον περιμέναμε 
υπομονετικά. Όταν επιτέλους ζύγωνε στο σπίτι ο σκύλος μας τον 
υποδεχόταν με χαρούμενα γαβγίσματα. Όταν περνούσα από το 
Κακολάγκαδο, σκιαζόμουν μέσα στο ημίφως και υποπτευόμουν 
μήπως μου συμβεί κάτι. Αλλά έκανα υπομονή και δεν 
υποχωρούσα.¨   
 
 

7) Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις αντικαθιστώντας τις 
υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες συνώνυμες. (3 Μονάδες) 
 

 Νιώθω μεγάλη ασφάλεια όταν είσαι δίπλα μου. 

 Μου αρέσει πολύ να απλώνω τα πόδια μου στον καναπέ. 

 Ο φίλος μου ο Γρηγόρης είναι πολύ γρήγορος. 

 Το τζάμι του παραθύρου έχασε τη γυαλάδα του. 

 Μου αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική. 

 Διάβασα με ενδιαφέρον το βιβλίο που αγόρασα. 

 Στο ποδόσφαιρο έφαγα μια …κουτουλιά. 

 Χθες όλη μέρα έψαχνα το κοντρόλ της τηλεόρασης. 

 Το Σάββατο θα έρθει στο σπίτι μας η μνηστή του αδερφού μου. 
 

8) Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις αντικαθιστώντας τις 
υπογραμμισμένες λέξεις με τις αντώνυμές τους (αντίθετες). (3 Μονάδες) 
 

 Ήμουν απρόσκλητος σε αυτή τη γιορτή. 

 Τελικά μου φάνηκε πολύ τρελός αυτός ο κύριος. 

 Ο Γιώργος είναι ευχάριστος στην παρέα. 

 Το τοπίο ήταν υπέροχο. 

 Ο Κώστας είναι αμυντικός στην ομάδα του σχολείου. 

 Ο δάσκαλος κόλλησε την αφίσα στον τοίχο. 

 Στο τραπέζι το φαγητό ήταν άφθονο. 

 Ο μικρός μου αδερφός έπεσε από τον καναπέ. 

 Η ιστορία που σας είπα είναι ψεύτικη. 
 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 


