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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (1) 
 

1. Να συλλαβίσεις τις παρακάτω λέξεις: 

βοήθεια συλλαμβάνω αυτοκριτική άντρας ερωτηματικό 

     

σκαμνάκι πλεγμένα υπόκρουση επευφημώ υπεύθυνος 

     

 

2.  Υπογράμμισε τη λέξη που δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια. 

ταξιδεύω, ταξιδευτής, συνταξιδιώτης, τάξιμο, ταξίδι 

αεροπλάνο, άεργος, αεροσυνοδός, αεροναυπηγός, αεροδρόμιο 

θάλασσα, θαλασσινός θαλασσοπούλι, θαλασσοταραχή, θάλαμος 

καραδοκώ, καράβι, καραβοκύρης, καραβόπανο 

 

3. Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις πιο κάτω λέξεις. 
 

κατασκήνωση, κατάστρωμα, καταστροφή, κατάλοιπα, καταρράχτης, καταυλισμός  

………………………………………………………………………………………...................................... 

σπιτονοικοκύρης, σπιτόγατος, σπιτίσιος, σπίτι, σπιτάκι 

………………………………………………………………………………………......................................  

φιλόσοφος, φιλόλογος, φίλαθλος, φιλόζωος, φιλάργυρος, φίλος, φιλοχρήματος   

………………………………………………………………………………………...................................... 

 

4. Να κυκλώσεις τις προσωπικές αντωνυμίες στις πιο κάτω προτάσεις. 

 Εμένα κι εσένα αναζητά ο διευθυντής. 

 Να φύγουν αυτοί, όχι εσείς. 

 Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, να τον ηρεμήσω. 

 Έλα εσύ εδώ. 

 

5. Γράψε τα αριθμητικά με λέξεις: 
 

 Πέρασε (1,5) …….............………………..ώρα.                  

 Θέλω (3,5) ……………...............……. μέτρα  ύφασμα. 

 Μάζεψα (1,5)…...........………………… τόνο πατάτες 

 Έλειπε (3,5) …………………………..……. μήνες 
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6. Συμπλήρωσε με το σωστό τύπο του επιθέτου πολύς – πολλή - πολύ ή του 

επιρρήματος πολύ. 

 Ο άδειος τενεκές κάνει  ………………………….   θόρυβο. 

 Λίγα να λες και …………………………..   να κάνεις. 

 Η γλώσσα στέγνωσε από την ………………… δίψα. 

 Θα σε θυμόμαστε με  ………………………….  αγάπη. 

 ……..... άνθρωποι δεν αντέχουν στην ……...… ζέστη και ιδρώνουν ……...… 
 

 

7. Να συμπληρώσετε τα κενά με ι, η, υ, ει, οι: 

 Πριν βγω από το σπίτι κλ….νω καλά τα παράθυρα.  

 Σήμερα έχω να κλ….νω δύο ρήματα και δύο ουσιαστικά. 

 Η πατρίδα μας έχει μεσογειακό κλ….μα. 

 Ο πατέρας είπε ότι πρέπει να κλαδέψει το κλ….μα. 

 Κάθε πρωί, πριν φύγω για το σχολείο, φ….λάω τη μαμά μου. 

 Πάντα φ….λάω τα πράγματά μου. 

 

8. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις που λείπουν στα παρακάτω ρήματα: 

 

Μόλις σηκωθ….τε το πρωί, να πλυθ….τε, να ντυθ….τε και να τηλεφων….σετε σ’ ένα ταξί 

να έρθει να σας πάρει για το σταθμό. Κλ….στε καλά τις πόρτες, ασφαλ….στε τα 

παντζούρια, σβ….στε τα φώτα σ’ όλα τα δωμάτια και προσέξτε να μην αφ….σετε τίποτα 

από τα πράγματα που θα σας χρειαστούν στο ταξίδι. Θυμηθ….τε να ειδοποι….σετε τον 

κηπουρό να έρθει να αναλάβει τον κήπο 

 

9. Ξαναγράψτε το κείμενο μεταφέροντας τα ρήματα στον αόριστο: 

 

«Κάθε καλοκαίρι πηγαίνω στο χωριό της μητέρας μου. Εκεί μένω με τον παππού και 

τη γιαγιά, παίζω με τους φίλους μου, κολυμπώ στη θάλασσα και κάνω βόλτες σ’ όλο 

το νησί. Φτιάχνω καράβια, τα ρίχνω στη θάλασσα και φαντάζομαι πως είμαι 

καπετάνιος. Όταν τελειώνουν οι διακοπές, έρχονται οι γονείς μου και φεύγουμε για 

την Αθήνα». 

«Το περασμένο καλοκαίρι …………………………………………………………………………………………..... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

10. Διάβασε προσεκτικά το κείμενο «Ο ασημένιο δρόμος» (“ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ 

Μ’ ΟΝΕΙΡΟ”, Γιώργθος Μπόντης, σ. 30) και επέλεξε τη σωστή απάντηση. Στη 
συνέχεια απάντησε ολοκληρωμένα στην τελευταία ερώτηση. 
 

α) Ο Πορκιουπίνος ήταν:  
 φίδι  
 αγριογούρουνο 

 σκαντζόχοιρος 
 σαλιγκάρι  

 
β) Ο Πορκιουπίνος ήθελε να: 
 καταστρέψει το δάσος 

 κάνει τουρισμό στο δάσος 
 σκοτώσει τους ανθρώπους 

 σώσει το δάσος από τους ανθρώπους 
 
γ) Τον Πορκιουπίνο στο ταξίδι του τον ενθάρρυνε: 

 η οχιά 
 η χελώνα 

 οι βάτραχοι 
 τα μυρμήγκια 
 

δ) Ο ασημένιος δρόμος είναι: 
 το ουράνιο τόξο 

 ο δρόμος που κάνει το φεγγάρι στον ουρανό 
 η πορεία που κάνει ένας σκαντζόχοιρος 
 ο δρόμος που δημιουργείται από τα ίχνη ενός σαλιγκαριού 
 

ε)  Ποιος είναι ο δικός σας ασημένιος δρόμος; Γράψτε λίγα λόγια γι’ αυτόν. 
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