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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: 

 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
 

Ασκήσεις 
 

1. Να μετατρέψεις τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. 

 

 Ο βασιλιάς ζήτησε από τον μάγειρα να του φτιάξει το πιο γλυκό ψωμί. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Ο μάγειρας του είπε ότι δεν γνωρίζει τη συνταγή για το πιο γλυκό ψωμί. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Να μετατρέψεις τον ευθύ λόγο σε πλάγιο. 

 

 Ο Μένιος είπε: «Βασίλη, έπεσε το μολύβι σου!» 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Ο Βασίλης απάντησε:  «Δεν είναι δικό μου!» 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τα υποκοριστικά των ουσιαστικών. 

 

 Το μικρό βιβλίο λέγεται……………………………………………… 

 Το μικρό φρούτο λέγεται……………………………………………. 

 Η μικρή ελιά λέγεται…………………………………………………… 

 Ο μικρός φούρνος λέγεται…………………………………………. 

 
4. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με το κατάλληλο επιφώνημα της παρένθεσης. 

(Αα!, Ααα!, Άντε, Να!, Χα χα!, Αχ!, Μπα!) 

 

 …….Τι άτακτο παιδί! 

 …….Αυτό έψαχνα. 

 …….έλα επιτέλους! 

 …….Καίει πολύ. 

 …….Ήρθες; 

 …….Τι αστεία που είσαι! 
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5. Συμπλήρωσε με    –ι    ή    –ει. 

 

 Γυμναστήρ…ο  Αρτοποι….ο 

 Φαρμακ….ο  Επιπλοποι….ο 

 Παντοπωλ….ο  Φροντιστήρ….ο 

 

6. Συμπληρώνω με το αντίστοιχο θηλυκό ουσιαστικό. 

 

 βασιλιάς ………………………………………….. 

 άρχοντας ………………………………………….. 

 δούκας ………………………………………….. 

 αγρότης ………………………………………….. 

 
7. Διορθώνω τα λάθη και γράφω σωστά τη λέξη. 

 

 οργώνης ………………………………………….. 

 δουλεύουμαι ………………………………………….. 

 ζιμώνω ………………………………………….. 

 αλωνήζω ………………………………………….. 

 
8. Γράφω μια παράγραφο με τις λέξεις: θέρισμα, φαρμακείο, ελιόψωμο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Την Τρίτη 19 Μαΐου θα γράψουμε διαγώνισμα στη Γλώσσα και θα έχει την ίδια δομή. 
Για την άσκηση 5, οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν τον σχετικό κανόνα (Β.Μ. σελίδα 
47). Για την άσκηση 6 ό,τι σχετικό γράψαμε στο τετράδιο της γλώσσας. Για την άσκηση 7 
και 8, οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν τη σελίδα 48 του Β.Μ. της Γλώσσας και την 
κλίση των ρημάτων σε όλα τα πρόσωπα στον Ενεστώτα. Οι παραπάνω ασκήσεις θα 
εξεταστούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου. 
 
Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία! 
 

Linagrou…. 


