
 

Όνομα: ...................................................    

1. Να συμπληρώσεις τις λέξεις με το κατάλληλο γράμμα:  

  

• η ή ει; γ__πεδούχος, επίγ__ος, υδρόγ__ος, ισόγ__ο, γ__ινος, 

γ__γενής, απόγ__ος, γ__πεδο, γ__ινος, υπόγ__ο.  

• αι ή ε; γ__ωργός, γ__οκτήμονας, γ__ώτρηση, γ__ώδης, 

γ__ότοιχος, γ__ωμετρία, γ__ωλόγος, γ__άνθρακας.   

2. Να βάλεις διαλυτικά και τόνο στις παρακάτω λέξεις, όπου 

χρειάζεται.  

  

ευφυια, χαιδεμα, ελληνοιταλικος, διυλιστηριο, ευνοικος, γαιδουρι, 

ζωικο, καταπραυνω, βουιζω, ευρωπαικος, εμπορουπαλληλος, βοιδι, 

βολει, ρολοι, καικι, ηρωικος, νεραιδα, γαιδαρος, διυλιζω, κοροιδευω, 

λαικος, πλαινος, ταιζω, αυπνια, ΜΑΙΟΣ, ΓΑΙΔΑΡΟΣ, ΑΙΤΟΣ.   

3. Προσπάθησε να ενώσεις σωστά τις προτάσεις που ακολουθούν, 

για να δημιουργήσεις υποθετικό λόγο.   

  

Δε μελετά αρκετά. Δε θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις.  

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

  

Στεναχωριέμαι πολύ. Δεν είσαι ευγενικός.  

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

Δεν απελπιζόταν. Δεν τα κατάφερνε με την πρώτη.  

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

Mπορείς να φτιάξεις πράσινο χρώμα. Ανακάτεψε κίτρινο με μπλε         

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

  

  

  

  



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

  

4. Να γράψετε τα ρήματα του πίνακα στους μελλοντικούς χρόνους, 

στον ίδιο αριθμό και πρόσωπο.  

ΡΗΜΑΤΑ  Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας  

Συνοπτικός 

Μέλλοντας  

Συντελεσμένος 

Μέλλοντας  

κοιμάται  
      

δίνετε  
      

κρύβαμε  
      

χάνεσαι  
      

έβαψα  
      

λύνονται  
      

  

5. Αναγνώρισε το είδος των επιρρημάτων και γράψε ένα αντίθετο, 

όπως στο παράδειγμα.  

   τώρα ==>            χρονικό        ≠            μετά  

καλώς ==> .................... ≠ ....................     

ίσως ==> .................... ≠ ....................     

πέρσι ==> .................... ≠ ....................   

κάμποσο ==> .................... ≠…………………………… .     

χθες ==> .................... ≠ ....................    

βόρεια ==> .................... ≠ ....................     

νωρίς ==> .................... ≠ ....................  



 

 

6. Ταξινόμησε τα επιρρήματα του κειμένου στην κατάλληλη στήλη:  

  

Αύριο θα ξεκινήσουμε για τη δουλειά μας . Σήμερα αποφασίσαμε να  
 πάμε από τον καινούριο δρόμο . Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει η διαδρομή . 

Ξέρω πως πρέπει να στρίψουμε αριστερά στο πρώτο φανάρι  

  

που συναντάμε και αμέσως μετά δεξιά . Βέβαια, είναι νέος δρόμος και  
 πιστεύω πως θα φτάσουμε νωρίς, επειδή η κίνηση δεν θα είναι πολύ 

αυξημένη . Ελπίζω να μη γίνει κάτι ξαφνικά και αλλάξουμε σχέδια, γιατί  

  

νιώθω άσχημα όταν αργώ στη δουλειά μου. Καλά θα ήταν το σπίτι να  
 ήταν πιο κοντά από εκεί όπου δουλεύουμε. Όχι, πως τώρα είμαστε μακριά, 

αλλά με κουράζει αρκετά να οδηγώ με αυτήν την κίνηση .  

    

  

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΤΟΠΙΚΑ  ΤΡΟΠΙΚΑ  ΠΟΣΟΣΤΙΚΑ  

        

 

Διάβασε για τα επιρρήματα από τη γραμματική (σελίδα 161) ή από την ψηφιακή 

γραμματική.  


