
 

Ελέγχω τις γνώσεις μου 
 

1. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον 

παρακείμενο. 

 

α) Οι υπάλληλοι  ___________________________ (πληρώνομαι) από τις δύο του μηνός.  

β) Η είσοδος του εστιατορίου _______________________  (κλείνω). 

γ) Εμείς ___________________________ (στολίζω) όμορφα το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο. 

δ) Ο άρρωστος  ___________________________  (ταλαιπωρούμαι) από τον βήχα. 

ε) Τα έξοδά μας ___________________________  (αυξάνομαι) πολύ τελευταία. 

 

2. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον 

υπερσυντέλικο: 

 

α) Ο Νίκος _____________________________ (κοιμάμαι), όταν ξεκίνησε η ταινία. 

β) Οι Μινωίτες  ________________________ (αναπτύσσω) αξιόλογο πολιτισμό. 

γ) Το βέλος του ________________________  (καρφώνομαι) στο κέντρο του στόχου. 

δ) Θα προλαβαίναμε την αρχή του έργου, αν εσείς δεν ________________________ 

(αργώ) τόσο πολύ. 

ε) Εμείς   ________________________ (γράφω) την άσκηση πριν έρθουν. 

 

3. Να υπογραμμίσεις το επίρρημα στις παρακάτω προτάσεις  και να γράψεις δίπλα τι 

επίρρημα είναι. 

 

α) Κοιμήθηκα αρκετά το βράδυ. ____________________ 

β) Την είδα την τσάντα σου πάνω στο κρεβάτι. ____________________ 

γ)  Και βέβαια να  έρθεις. ____________________ 

δ) Η Αγνή τρέχει γρήγορα. ____________________ 

ε) Θα έρθω αύριο και θα μιλήσουμε. ___________________ 

 

4. Να μετατρέψεις τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και το αντίστροφο. 

Ευθύς λόγος Πλάγιος λόγος 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Η κοπέλα ρώτησε πώς έμαθε τι συνέβη και 

εκείνος απάντησε ότι του τηλεφώνησε η 

αδερφή της και του είπε τα νέα. 

 

- Τι ώρα είναι; ρώτησε η Μίνα τη μητέρα της. 

- Είναι 7 ακριβώς, απάντησε εκείνη. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 



5. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με την κατάλληλη ερωτηματική αντωνυμία στο 

σωστό τύπο. 

 

α) ________ ώρα αναχωρεί το πλοίο; 

β) __________ μέρες πέρασαν από τότε που σου τηλεφώνησε; 

γ) Για __________ πράγμα μιλάτε εσείς οι δύο; 

δ) Με __________ θα πας σινεμά και  __________ έργο θα δείτε; 

ε) Έχεις αποφασίσει __________ άτομα θα καλέσεις στο πάρτι; 

 

6. Να συμπληρώσεις τα κενά με ποιο ή πιο, ποια ή πια. 

 

 ________ παιδί είναι ________ ψηλό; 

 Σε ________ μέρος της χώρας κάνει ________ πολύ ζέστη; 

 Νομίζεις ότι μπορεί να γυρίσει ________; 

 Ξέρεις ________ είναι αυτή η πελάτισσα;  

 ____________ ζώα στη χώρα μας έχουν ________ εξαφανιστεί; 

 Σε ________ νησί πέρασες ________ καλά; 

 

7. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα. 

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

κυκλοφοράς     

πλένεστε     
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

  

     

     

 

8. Να γράψεις την Προστακτική Ενεστώτα των παρακάτω ρημάτων. 
 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

γράφω   

μαθαίνω   

αγαπώ   

 

Τις ερωτήσεις μπορώ να τις απαντήσω στο φυλλάδιο, αφού το εκτυπώσω ή στο τετράδιο 

εργασιών Γλώσσας ή στο τετράδιο Αντιγραφής (όσοι δεν έχουν το τετράδιο εργασιών Γλώσσας). 

Οι απαντήσεις θα σας σταλούν την επόμενη εβδομάδα για να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα 

λάθη σας (αυτοδιόρθωση).  

Να είστε καλά! 
Η δασκάλα σας 


