
Προς τους γονείς

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να ελέγξουν τις γνώσεις
τους και να εξασκηθούν στο μάθημα της Γλώσσας. Για το λόγο αυτό ακολουθεί
μάθημα-μάθημα το σχολικό βιβλίο, δίνοντας έμφαση στη γραμματική, το συ-
ντακτικό, την ορθογραφία και το λεξιλόγιο.

Tο κάθε μάθημα περιλαμβάνει:
✓ τη γραμματική ή το συντακτικό του μαθήματος
✓ την ορθογραφία του μαθήματος
✓ το λεξιλόγιο του μαθήματος (συνώνυμα και αντίθετα των σημαντικότε-

ρων λέξεων του κειμένου)
✓ ερωτήσεις-ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει το Μιλάμε και γράφουμε σωστά, με ερω-
τήσεις-ασκήσεις που αφορούν λάθη που γίνονται συχνά στο γραπτό και τον
προφορικό λόγο.

Oι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Αγαπητοί γονείς,

H ελληνική γλώσσα είναι από τις πλουσιότερες του κόσμου. Ίσως γι’ αυτό η «κατά-
κτησή» της δυσκολεύει τα παιδιά.

Επίσης, είναι γνωστό ότι η ύλη της νεοελληνικής γραμματικής και του συντακτι-
κού διδάσκονται αναλυτικά στο δημοτικό, ενώ στο γυμνάσιο διδάσκονται ενδεικτικά
κάποια γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις «δυσκολίες» αλλά και τον παράγοντα «ηλικία», το βι-
βλίο αυτό στοχεύει να συμβάλει στη γνωριμία του παιδιού με τον πλούτο της ελληνι-
κής γλώσσας και στην υπό μορφήν παιχνιδιού «κατάκτησή» της.

Μπορείτε, λοιπόν, να καθίσετε με το παιδί σας και «να κατακτήσετε» μαζί την ελλη-
νική γλώσσα, εσείς ρωτώντας και αυτό απαντώντας στις ερωτήσεις-ασκήσεις πολλα-
πλής επιλογής, «ελέγχοντας» με αυτό τον τρόπο τις γνώσεις του.

Νίκη Σάκκου



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Το επίρρημα   ξαφνικά είναι χρονικό.

α. Σωστό β. Λάθος

Πόσα χρονικά επιρρήματα υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις;   Κάποτε
θα το μετανιώσεις, αλλά τότε θα είναι αργά.

α. κανένα β. ένα γ. δύο δ. τρία

Στην πρόταση   Δεν αντέχαμε άλλο τη ζέστη το ρήμα δεν αντέχαμε είναι σε
χρόνο...

α. παρατατικό β. αόριστο γ. ενεστώτα δ. παρακείμενο

Ποιο από τα παρακάτω ρήματα είναι σε χρόνο συντελεσμένο μέλλοντα;

α. θα διαβάσουμε β. έχουμε διαβάσει
γ. θα έχουμε διαβάσει δ. θα διαβάζουμε

Στην περίοδο   Εάν θέλεις, έλα μαζί μας αύριο χρόνο φανερώνουν οι λέξεις/
φράσεις/προτάσεις...

α. μαζί μας β. αύριο γ. Εάν θέλεις δ. μαζί μας – αύριο

Το ρήμα   έχεις χρησιμοποιήσει είναι σε χρόνο που δηλώνει...

α. το παρελθόν β. το μέλλον γ. το παρόν
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Eνότητα 1

ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ˘̆ÓÓÙÙ··ÎÎÙÙÈÈÎÎfifi

O χρόνος

ñ Όταν θέλουμε να δείξουμε πότε γίνεται κάτι, χρησιμοποιούμε: 
✓ τους χρόνους των ρημάτων (π.χ. ενεστώτας, αόριστος, συνοπτικός μέλλο-

ντας κ.ά.).

✓ χρονικά επιρρήματα (π.χ. αργά, νωρίς, αμέσως, σήμερα, πάντα κ.ά.).

✓ φράσεις με προθέσεις (π.χ. σε λίγο, από καιρό, ως αύριο κ.ά.).

✓ χρονικές προτάσεις (π.χ. όταν φτάσω..., μόλις έρθουν..., αφού φύγεις... κ.ά.).

TTÔÔ  ÛÛ˘̆ÓÓÙÙ··ÎÎÙÙÈÈÎÎfifi  ÙÙÔÔ˘̆  ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃



Στην περίοδο   Σαν φτάσεις, πάρε με νωρίς το βράδυ χρόνο φανερώνουν οι
λέξεις/φράσεις/προτάσεις...

α. νωρίς – το βράδυ β. Σαν φτάσεις – νωρίς
γ. Σαν φτάσεις – το βράδυ δ. Σαν φτάσεις – νωρίς – το βράδυ

Το ρήμα   έδιωξαν είναι σε χρόνο...

α. συνοπτικό β. εξακολουθητικό γ. συντελεσμένο

Στην πρόταση   Ας τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα χρόνο φανερώνει μόνο η
λέξη αρχύτερα.

α. Σωστό β. Λάθος

Στην περίοδο   Δεν έχω μάθει τίποτε ακόμη, αλλά ως αύριο θα ξέρω χρόνο
φανερώνουν οι λέξεις/φράσεις/προτάσεις...

α. τίποτε β. ακόμη γ. τίποτε – ακόμη
δ. τίποτε – ακόμη – ως αύριο ε. ακόμη – ως αύριο

Ποιο από τα παρακάτω ρήματα εκφράζει το παρόν;

α. ρωτήσαμε β. θα φύγω
γ. έχει σταματήσει δ. είχες προσπαθήσει

Ποιο από τα παρακάτω ρήματα είναι σε χρόνο συνοπτικό μέλλοντα;

α. θα συμπληρωθούν β. θα έχουμε διαβάσει γ. θα περιμένετε

Ποια από τις παρακάτω φράσεις εκφράζει χρόνο;

α. από κοντά β. κατά λάθος γ. μετά χαράς δ. από νωρίς

Ποιο από τα παρακάτω επιρρήματα είναι χρονικό;

α. βιαστικά β. οικογενειακά γ. εξαιρετικά
δ. υπερβολικά ε. καθυστερημένα

Τα επιρρήματα   άμεσα και   αμέσως είναι χρονικά.

α. Σωστό β. Λάθος
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O φίλος μας το δάσος

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Στο δωμάτιό του τα πράγματα είναι πεταμένα...

α. τρυγύρω β. τριγίρω γ. τριγύρο δ. τριγύρω

Δεν άντεξε άλλο και έπεσε...

α. χάμο β. χάμω

Η πρότασή του δεν παρουσιάστηκε στο συμβούλιο· απορρίφθηκε...

α. ασυζητιτί β. ασηζητητί γ. ασυζυτητί
δ. ασυζητητή ε. ασυζητητί

Τον τελευταίο καιρό είναι κουρασμένος, γιατί δουλεύει...

α. πολύ β. πολλύ γ. πολλή δ. πολλοί
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Eνότητα 1

H ορθογραφία στις καταλήξεις των επιρρημάτων

ñ Οι πιο συνηθισμένες καταλήξεις των επιρρημάτων είναι οι εξής: 

✓ -α· π.χ. ωραία, καλά, μέσα, έπειτα, ακριβά, σήμερα κ.ά.
✓ -ως· π.χ. ακριβώς, αμέσως, ευτυχώς, αλλιώς, πάντως, όπως κ.ά.
✓ -ος· π.χ. φέτος, εμπρός, εξάπαντος, προπαντός κ.ά.
✓ -ον· π.χ. σχεδόν, τουλάχιστον, τυχόν, μάλλον, πιθανόν κ.ά.
✓ -η· π.χ. ακόμη, ήδη, ειδεμή κ.ά.
✓ -ης· π.χ. καταγής, καταμεσής, επίσης, επικεφαλής, εξής κ.ά.
✓ -ω· π.χ. πάνω, κάτω, έξω, πίσω, γύρω κ.ά.
✓ -ει· π.χ. εκεί, παμψηφεί κ.ά.
✓ -ι· π.χ. έτσι, πάλι, πέρσι, μαζί κ.ά.
✓ -ις· π.χ. ολημερίς, νωρίς, αποβραδίς, μόλις κ.ά.
✓ -υ· π.χ. πολύ, μεταξύ, αντίκρυ κ.ά.
✓ -ια· π.χ. βαριά, βαθιά, μακριά, νότια κ.ά.
✓ -εια· π.χ. βόρεια κ.ά.

HH  ÔÔÚÚııÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃
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Ο Παύλος ήπιε το γάλα του...

α. μονορούφη β. μονορούφει γ. μονορούφι δ. μονορούφυ

Στην εκδήλωση της εταιρείας πρέπει να πάμε...

α. οποσδήποτε β. οπωσδήπωτε
γ. οπωσδίποτε δ. οπωσδήποτε

Η Ναυσικά δεν κάθισε δίπλα μου αλλά ακριβώς...

α. απέναντι β. απέναντη γ. απέναντυ

Ο Άρης και η Σόνια είναι τσακωμένοι, γι’ αυτό πήγαν στη συναυλία... 

α. χωρηστά β. χωριστά γ. χωρειστά δ. χωρυστά

Πριν από λίγο έφυγε και έφθασε...

α. κιώλας β. κυόλας γ. κιόλας

Ο Γιάννης εκλέχτηκε πρόεδρος του συλλόγου...

α. παμψηφή β. παμψηφί γ. παμψιφεί
δ. παμψειφή ε. παμψηφεί

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Γρηγόρης συμπεριφέρθηκε... 

α. επιπόλεα β. επηπόλαια γ. επιπώλαια δ. επιπόλαια 

Τα βράδια ο παππούς δεν τρώει...

α. σινήθως β. σηνύθως γ. συνήθως δ. συνήθος

Θέλω να μιλήσω με τον εκπρόσωπο της εταιρείας...

α. αποκλειστηκά β. αποκλειστικά γ. αποκλιστικά

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων το καλύβι καταστράφηκε...

α. ολοσχερώς β. ολοσχαιρώς γ. ολωσχερώς 

Δεν ξέρουμε το όνομα του αρθρογράφου, γιατί το κείμενο δημοσιεύτηκε...

α. ανόνυμα β. ανώνιμα γ. ανώνημα δ. ανώνυμα
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O φίλος μας το δάσος

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμη της λέξης   αυγή;

α. πρωί β. μεσημέρι γ. ξημέρωμα δ. βράδυ

Οι λέξεις   ολόκληρος και   μισός είναι αντίθετες.

α. Σωστό β. Λάθος

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης   ενδιαφέρομαι;

α. φιλοξενώ β. αδιαφορώ γ. περιφρονώ δ. υποτιμώ

Όλες οι παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης   παράξενος,   εκτός από

μία. Ποια είναι αυτή;

α. περίεργος β. αλλόκοτος γ. ασυνήθιστος

δ. ιδιότροπος ε. ιδανικός στ. δύστροπος

Από τις παρακάτω λέξεις μόνο μία είναι αντίθετη της λέξης   αργά.   Ποια είναι

αυτή;

α. σωστά β. προσεκτικά γ. κοντά δ. γρήγορα ε. μακριά
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Eνότητα 1

Λέξεις Σημασία Συνώνυμα Aντίθετα
δροσερός αυτός που έχει δροσιά, δροσάτος, ζεστός, καυτός,

που είναι υγρός από δροσιά κρυούτσικος, χλιαρός,
δροσιστικός ζεματιστός

παράνομος αυτός που γίνεται αντίθετα αθέμιτος, άνομος, νόμιμος, έννομος,
με το νόμο, που παραβιάζει αντικανονικός σύννομος, θεμιτός,
τους νόμους νομοταγής

πυκνός αυτός που περιέχει πολλή παχύρρευστος, αραιός, ανάριος
ύλη σε μικρό όγκο πηχτός, περιεκτικός,

αδιαπέραστος

TTÔÔ  ÏÏÂÂÍÍÈÈÏÏfifiÁÁÈÈÔÔ  ÙÙÔÔ˘̆  ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃
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Οι λέξεις   μονάχα και   μοναχικά είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος

Όλες οι παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης   κυλώ,   εκτός από μία.
Ποια είναι αυτή;

α. τσουλάω β. γλιστρώ γ. κατρακυλώ
δ. ολισθαίνω ε. κουτρουβαλώ στ. κάθομαι

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης   διαφορετικός;

α. ίδιος β. ίσος γ. κανονικός δ. διάφορος

Συνώνυμη της λέξης   νιώθω είναι η λέξη...

α. πιστεύω β. διακρίνω γ. αισθάνομαι
δ. προτιμώ ε. παραβλέπω

Αντίθετη της λέξης   μαζί είναι η λέξη...

α. χωρίς β. μαζικά γ. αργά δ. χωριστά

Οι λέξεις   φίλος και   εχθρός είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης   δειλινό;

α. βράδυ β. απόγευμα γ. νύχτα δ. σούρουπο ε. πρωινό

Οι λέξεις   φυσικός και   αφύσικος είναι αντίθετες.

α. Σωστό β. Λάθος

Όλες οι παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης   λάμπω,   εκτός από μία.
Ποια είναι αυτή;

α. φέγγω β. φεγγοβολώ γ. λαμποκοπώ
δ. αστράφτω ε. γυαλίζω στ. καθαρίζω

Οι λέξεις   προλαβαίνω και   προφταίνω είναι αντίθετες.

α. Σωστό β. Λάθος
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O φίλος μας το δάσος

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Η λέξη   χιλιόμετρο αποτελείται από τα παρακάτω συνθετικά:

α. χιλιοστό + μέτρο β. χίλια + μέτρο γ. χιλιάδα + μέτρο

Η λέξη   φιλόζωος αποτελείται από τα παρακάτω συνθετικά: 

α. φιλί + ζώο β. φιλία + ζώο γ. φίλος + ζώο

Η λέξη   πλανόδιος ανήκει στην ίδια οικογένεια με τη λέξη... 

α. ρόδι β. ποδήλατο γ. μοδίστρα δ. αδιέξοδο

Η λέξη   αργοπεθαίνω αποτελείται από τα παρακάτω συνθετικά: 

α. αργά + πεθαίνω β. αργός + πεθαίνω γ. αργία + πεθαίνω 

Οι λέξεις   μαρτυριάρης και   ψευδομάρτυρας είναι σύνθετες λέξεις.

α. Σωστό β. Λάθος

Η λέξη   αγριοκάτσικο αποτελείται από τα παρακάτω συνθετικά: 

α. άγριο + κατσίκι β. άγρια + κατσίκα

6.
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Eνότητα 1

Σύνθετες λέξεις

ñ Η λέξη που σχηματίζεται από τη συνένωση άλλων λέξεων λέγεται σύνθετη και η
διαδικασία αυτή λέγεται σύνθεση. Οι λέξεις που ενώνονται για να σχηματίσουν
τη σύνθετη λέξη λέγονται συνθετικά.

π.χ. παιδί +      τόπος → παιδότοπος
↓ ↓ ↓

πρώτο δεύτερο σύνθετη
συνθετικό συνθετικό λέξη

ñ Πολλές λέξεις ενώνονται μεταξύ τους με το φωνήεν ο (όμικρον), που λέγεται
συνδετικό φωνήεν.

π.χ. ψάρι + σούπα → ψαρόσουπα κ.ά.

HH  ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆  ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃

ÛÛÙÙËË  ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹



Η λέξη   λιμνοθάλασσα αποτελείται από τα παρακάτω συνθετικά: 

α. λιμάνι + θάλασσα β. λίμνο + θάλασσα γ. λίμνη + θάλασσα

Το ρήμα   αντεπεξέρχομαι είναι σύνθετο από τις λέξεις...

α. άντε + εξέρχομαι β. αντί + έρχομαι
γ. αντί + εξέρχομαι δ. αντί + επί + εξ + έρχομαι

Οι λέξεις   μαθηματικός και   σελιδοδείκτης είναι σύνθετες λέξεις.

α. Σωστό β. Λάθος

Καλόβολος λέγεται αυτός που έχει...

α. καλό βόλο β. καλό βόλι γ. καλή βολή

Η λέξη   ηλιοβασίλεμα αποτελείται από τις λέξεις ήλιος + βασιλεύω.

α. Σωστό β. Λάθος

Το επίθετο   αχώριστος αποτελείται από το στερητικό μόριο α- και τη λέξη... 

α. χωρισμός β. χώρος γ. χώρισμα δ. χωριστός

Η λέξη   ασφαλτόδρομος αποτελείται από τα παρακάτω συνθετικά: 

α. ασφάλεια + δρόμος β. ασφαλιστής + δρόμος
γ. άσφαλτος + δρόμος δ. ασφάλιση + δρόμος

Το ρήμα   χαμογελώ αποτελείται από τα συνθετικά: 

α. χάμο + γελώ β. χάμω + γελώ

Το ουσιαστικό   επώνυμο αποτελείται από τις λέξεις επί + όνομα.

α. Σωστό β. Λάθος

Η λέξη   ιδανικός είναι σύνθετη.

α. Σωστό β. Λάθος
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H φίλη μας η θάλασσα

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Eίναι χρόνια που το μηχάνημα αυτό δε…

α. χρησιμοποιείτε β. χρησιμοποιείται

Το τι έγινε χθες στην εκδήλωση, δεν το...

α. φαντάζεστε β. φαντάζεσται

Ούτε τους έχω δει ούτε ξέρω πού...

α. βρίσκοντε β. βρίσκεστε γ. βρίσκονται

Αυτό που μου ζητάς δε...

α. γίνεται β. γίνετε

Όσο δύσκολο κι αν είναι το πρόβλημα, νομίζω πως...

α. αντιμετωπίζετε β. αντιμετωπίζεται
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Eνότητα 1

-τε ή -ται;

ñ Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις καταλήξεις -τε και -ται.

Έχουν κατάληξη -τε και γράφονται με ε τα ρήματα που βρίσκονται στο β́  πρό-
σωπο πληθυντικού αριθμού της ενεργητικής φωνής και έχουν υποκείμενο την
προσωπική αντωνυμία εσείς, που είτε υπάρχει στην πρόταση είτε εννοείται.

π.χ. Εσείς είστε οι γονείς της Δάφνης;
Πού πάτε; (ενν. εσείς)

Έχουν κατάληξη -ται και γράφονται με αι τα ρήματα που βρίσκονται στο γ́
πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθμού της παθητικής φωνής και έχουν
υποκείμενο την προσωπική αντωνυμία αυτός, -ή, -ό και αυτοί, -ές, -ά, που
είτε υπάρχει στην πρόταση είτε εννοείται.

π.χ. Η Εύη σκέφτεται να μετακομίσει.
Κατάληξη -ται έχουν επίσης και τα απρόσωπα ρήματα (π.χ. λέγεται, φαίνεται,
φημολογείται κ.ά.).
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Δε σας αντέχω άλλο! Συνεχώς μπελάδες...

α. δημιουργείτε β. δημιουργείται

Αυτά που κοιτάτε δεν...

α. πωλούντε β. πωλούνται

Είστε αντίθετοι χαρακτήρες, γι’ αυτό δεν...

α. πρόκειται να συμφωνήσεται β. πρόκειτε να συμφωνήσετε
γ. πρόκειτε να συμφωνήσεται δ. πρόκειται να συμφωνήσετε

Μη μιλάτε τόσο δυνατά, γιατί...

α. ακούγετε β. ακούγεσται γ. ακούγεστε δ. ακούγεται

Η αδελφή του είναι ψηλομύτα· ούτε να μας μιλήσει δεν... 

α. καταδέχεται β. καταδέχετε

Δύο μήνες είναι παντρεμένοι και διαρκώς... 

α. τσακώνεστε β. τσακώνοντε
γ. τσακώνεσται δ. τσακώνονται

Στο άρθρο που διάβασα ο δράστης της ληστείας δεν... 

α. κατονομάζετε β. κατονομάζεται

Η βλάβη στα υδραυλικά είναι μεγάλη και δε... 

α. διορθώνετε β. διορθώνεστε γ. διορθώνεται

Την ώρα της παράστασης η είσοδος στην αίθουσα δεν... 

α. επιτρέπετε β. επιτρέπεται

Το υλικό που έχουμε στη βιβλιοθήκη δε... 

α. δανείζεται β. δανείζετε

15.

14.

13.
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11.
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H φίλη μας η θάλασσα

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Όλες οι παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης   ακτή,   εκτός από μία.
Ποια είναι αυτή;

α. παραλία β. ακροθαλασσιά γ. ακρογιαλιά 
δ. γιαλός ε. αμμουδιά 

Αντίθετη της λέξης   πρόσφατος είναι η λέξη...

α. κατάλληλος β. γέρος γ. παλιός δ. σύγχρονος

Οι λέξεις   προξενώ και   προκαλώ είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος 

Από τις παρακάτω λέξεις μόνο μία είναι συνώνυμη της λέξης   διάσπαρτος.
Ποια είναι αυτή;

α. σποραδικός β. κομματιαστός
γ. αποκομμένος δ. διασκορπισμένος

Αντίθετη της λέξης   συνεχίζω είναι η λέξη... 

α. διαρκώ β. σταματώ γ. εξακολουθώ δ. φεύγω

5.

4.

3.

2.

1.
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Eνότητα 1

Λέξεις Σημασία Συνώνυμα Aντίθετα
αποκρουστικός αυτός που προκαλεί φρικτός, αηδιαστικός ελκυστικός,

συναισθήματα έντονης συμπαθητικός
αποστροφής ή φρίκης

μόλυνση η μετάδοση μικροβίων ρύπανση, λέρωμα, απολύμανση,
σε ζωντανό οργανισμό, βρόμισμα καθαρισμός,
η ρύπανση αποστείρωση

παγκόσμιος αυτός που ανήκει ή αναφέρεται διεθνής, οικουμενικός, εθνικός
σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πανανθρώπινος
ανθρωπότητα
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Από τις παρακάτω λέξεις μόνο μία είναι συνώνυμη της λέξης   σταδιακός.
Ποια είναι αυτή; 

α. αργός β. γρήγορος γ. αθλητικός
δ. ομαδικός ε. σταθερός στ. βαθμιαίος

Οι λέξεις   αλιέας και   ψαράς είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης   τεράστιος;

α. πελώριος β. κανονικός γ. μικροσκοπικός δ. ανύπαρκτος

Από τις παρακάτω λέξεις μόνο μία είναι αντίθετη της λέξης   βυθίζω.   Ποια
είναι αυτή;

α. κολυμπώ β. βουτώ γ. ψαρεύω
δ. θαλασσώνω ε. αναδύομαι

Οι λέξεις   κοντά και   πλησίον είναι αντίθετες.

α. Σωστό β. Λάθος

Όλες οι παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης   περιορίζω,   εκτός από
μία. Ποια είναι αυτή;

α. συγκρατώ β. περιμαζεύω γ. μετριάζω δ. ανέχομαι

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμη της λέξης   πυρετώδης;

α. θερμός β. άρρωστος γ. υγιής δ. πολύς ε. έντονος 

Οι λέξεις   κατηγορούμενος και   κατηγορηματικός είναι αντίθετες.

α. Σωστό β. Λάθος

Συνώνυμη της λέξης   προειδοποιώ είναι η λέξη...

α. προβάλλω β. προγραμματίζω γ. προαναγγέλλω δ. προεξοφλώ

Οι λέξεις   πετυχαίνω και   καταφέρνω είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος
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H φίλη μας η θάλασσα

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Το ρήμα   ταιριάζουν εκφράζει...

α. το παρελθόν β. το παρόν γ. το μέλλον

Το ρήμα   φτιάξατε είναι σε χρόνο...

α. ενεστώτα β. παρατατικό γ. παρακείμενο δ. αόριστο

Ποιο από τα παρακάτω ρήματα είναι σε χρόνο συνοπτικό μέλλοντα;

α. θα δείξουμε β. θα δείχνουμε γ. θα έχουμε δείξει

Το γ́  πρόσωπο πληθυντικού αριθμού του παρατατικού του ρήματος   συνδυάζω
είναι...

α. συνδύασαν β. συνδυάζουν γ. συνδύαζαν δ. συνδύαζα 

Ποιο από τα παρακάτω ρήματα είναι σε χρόνο παροντικό;

α. γκρέμισαν β. μαγείρευα γ. είχα φτάσει
δ. θα έχετε λύσει ε. έχει πιστέψει

5.

4.

3.

2.

1.
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Eνότητα 1

Oι χρόνοι των ρημάτων

ñ Οι χρόνοι των ρημάτων, ανάλογα με τη χρονική βαθμίδα που δηλώνουν (πα-
ρελθόν, παρόν, μέλλον), χωρίζονται σε παρελθοντικούς, παροντικούς και
μελλοντικούς.
✓ Παρελθοντικοί χρόνοι είναι ο παρατατικός, ο αόριστος και ο υπερσυντέ-

λικος.

π.χ. ετοίμαζα, ετοίμασα, είχα ετοιμάσει κ.ά.
✓ Παροντικοί χρόνοι είναι ο ενεστώτας και ο παρακείμενος.

π.χ. ετοιμάζω, έχω ετοιμάσει κ.ά.
✓ Μελλοντικοί χρόνοι είναι ο εξακολουθητικός μέλλοντας, ο συνοπτικός

μέλλοντας και ο συντελεσμένος μέλλοντας.

π.χ. θα ετοιμάζω, θα ετοιμάσω, θα έχω ετοιμάσει κ.ά.
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Το ρήμα   έχουμε αποφασίσει σχηματίζει το ίδιο πρόσωπο του αορίστου ως
εξής: 

α. αποφασίζουμε β. αποφασίσαμε γ. αποφασίζαμε

Το ρήμα   θα χωρίσουμε σχηματίζει το ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο χρόνο
αλλά στην παθητική φωνή ως εξής:

α. θα χωριστούμε β. θα χωριζόμαστε γ. θα χωρίζουμε

Ποιο από τα παρακάτω ρήματα είναι σε χρόνο παρελθοντικό;

α. θα αργήσετε β. έχω γράψει γ. παίζουν δ. είχες διορθώσει

Ποιο από τα παρακάτω ρήματα είναι σε χρόνο συνοπτικό μέλλοντα;

α. θα χορεύουμε β. θα ψάχνουν γ. θα στηριχτείτε δ. θα πηγαίνουν

Το β́  πρόσωπο ενικού αριθμού του συντελεσμένου μέλλοντα του ρήματος
επιστρέφω είναι...

α. θα επιστρέφεις β. θα έχεις επιστρέψει γ. θα επιστρέψεις

Το ρήμα   παίρνουν σχηματίζει το ίδιο πρόσωπο στον υπερσυντέλικο ως εξής: 

α. πήραν β. έπαιρναν γ. θα έχουν πάρει
δ. έχουν πάρει ε. είχαν πάρει

Το ρήμα   έχουμε ετοιμαστεί εκφράζει...

α. το παρόν β. το παρελθόν γ. το μέλλον

Ποιο από τα παρακάτω ρήματα είναι σε ά  πρόσωπο πληθυντικού αριθμού
χρόνου αορίστου;

α. χωριζόμαστε β. φύγατε γ. προσπαθήσαμε δ. συζητούσαμε

Το ρήμα   χρησιμοποιούσε σχηματίζει το ίδιο πρόσωπο στον παρακείμενο
ως εξής: 

α. είχε χρησιμοποιήσει β. είχε χρησιμεύσει
γ. έχει χρησιμεύσει δ. έχει χρησιμοποιήσει

Το ρήμα   θα δεθούν σχηματίζει τον ίδιο τύπο στην ενεργητική φωνή ως εξής: 

α. θα δένονται β. θα δέσουν γ. θα δένουν
δ. θα έχουν δεθεί ε. θα έχουν δέσει
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O φίλος μας ο άνεμος



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Κάνε γρήγορα γιατί θα χάσουμε το...

α. πλίο β. πλοίο γ. πλείο

Εάν θέλεις να φας, αγόρασε κάτι από το...

α. κυληκίο β. κυληκείο γ. κυλικίο
δ. κυλεικίο ε. κυλικείο στ. κυληκοίο

Δεν του φτάνουν τα χρήματα και θ’ αναγκαστεί να πάρει...

α. δάνοιο β. δάνιο γ. δάνειο

Το βράδυ θα βγούμε να φάμε σ’ ένα καινούριο ιταλικό...

α. εστιατόριο β. εστιατόρειο 

Ο δικηγόρος προσκόμισε στο δικαστήριο νέα αποδεικτικά...

α. στοιχία β. στοιχοία γ. στειχία δ. στοιχεία

5.

4.

3.

2.

1.
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Eνότητα 1

Oυδέτερα ουσιαστικά σε -ιο, -ίο, -ειο

ñ Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ιο γράφονται με ι (γιώτα).

π.χ. δωμάτιο, γυμνάσιο, ακόντιο, δοκίμιο, εμβόλιο κ.ά.
Εξαιρούνται τα: ηφαίστειο, δάνειο, βασίλειο, λύκειο, Zάππειο, Iπποκράτειο,
έμβρυο, δίκτυο κ.ά.

ñ Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ίο γράφονται με ι (γιώτα).

π.χ. βιβλίο, θρανίο, τοπίο, θηρίο, φορτίο, ψηφίο, κρανίο κ.ά.
Εξαιρούνται τα: κρύο, πλοίο κ.ά.

ñ Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ειο γράφονται με ει (έψιλον γιώτα).

π.χ. δοχείο, ψυγείο, αγγείο, φορείο, βραβείο, αριστείο, ωδείο, γραφείο, φαρμα-
κείο κ.ά.
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Σε έξι μήνες τελειώνει η φοίτησή του στο... 

α. πανεπιστίμιο β. πανεπηστίμιο γ. πανεπιστήμειο
δ. πανεπυστήμιο ε. πανεπιστύμιο στ. πανεπιστήμιο 

Για να μη χαλάσει το φαγητό, να το βάλεις στο...

α. ψιγείο β. ψυγίο γ. ψυγείο δ. ψηγείο 

Με τόσα που πέρασε η ζωή της ήταν σκέτο... 

α. μαρτήριο β. μαρτήρειο γ. μαρτίρειο
δ. μαρτύρειο ε. μαρτύριο 

Ο αριθμός ενός κινητού τηλεφώνου έχει δέκα... 

α. ψηφεία β. ψιφία γ. ψιφεία δ. ψηφία 

Δεν έχει καθόλου χιούμορ και λέει συνεχώς κρύα... 

α. αστία β. αστεία γ. αστοία

Θ’ ακούσεις αυτά που έχω να σου πω χωρίς να κάνεις κανένα... 

α. σχόλιο β. σχόλειο γ. σχόλοιο 

Για να μη μολυνθεί η πληγή, η νοσοκόμα τού έβαλε βάμμα... 

α. ιωδείου β. ιοδείου γ. υωδείου 
δ. ιωδοίου ε. υωδίου στ. ιωδίου 

Το πανί ενός μεγάλου πλοίου λέγεται και... 

α. ιστοίο β. ιστείο γ. ιστίο 

Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ούτε φραγμούς ούτε... 

α. όροια β. όρια γ. όρεια 

Προτού μπεις στο μετρό, μην ξεχάσεις να επικυρώσεις το... 

α. εισητήριο β. εισυτίριο γ. εισιτήρειο
δ. εισιτύριο ε. εισιτήριο 
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O φίλος μας ο άνεμος

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης   αυθόρμητα;

α. αγέλαστα β. αβίαστα γ. αναγκαστικά δ. αυτόματα

Οι λέξεις   ευλάβεια και   ευσέβεια είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος

Όλες οι παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης   γλέντι,   εκτός από μία.
Ποια είναι αυτή;

α. ξεφάντωμα β. γλεντοκόπι γ. πανηγύρι
δ. διασκέδαση ε. εκδήλωση

Από τις παρακάτω λέξεις μόνο μία είναι αντίθετη της λέξης   ησυχάζω.   Ποια
είναι αυτή; 

α. θυμώνω β. εκνευρίζομαι γ. τσαντίζομαι
δ. ανησυχώ ε. κινδυνεύω 

Οι λέξεις   αέρας και   άνεμος δεν είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος

5.

4.

3.

2.

1.
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Eνότητα 1

Λέξεις Σημασία Συνώνυμα Aντίθετα
καλός αυτός που έχει καλή ωραίος, μεγαλόψυχος, κακός, αισχρός, άσχημος, 

ποιότητα, καλοσυνάτος, καλόψυχος, έντιμος, ανέντιμος, ανάξιος, 
ενάρετος, όμορφος, επιδέξιος, απείθαρχος, 
άξιος, ικανός, υπάκουος πειθαρχικός ανυπάκουος

μεγαλο- αυτός που έχει λαμπρό, μεγαλειώδης, ταπεινός, λιτός,
πρεπής μεγαλειώδη χαρακτήρα, επιβλητικός, λαμπρός, σεμνός,

που εμπνέει την αίσθηση εντυπωσιακός μετριόφρονας
του μεγαλείου

υπερφυ- αυτός που ξεπερνά τα όρια υπερκόσμιος, φυσικός, φυσιολογικός,
σικός της φύσης, ο υπερβολικά υπερμεγέθης εγκόσμιος, 

μεγάλος πραγματικός
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Αντίθετη της λέξης   ξενοιάζω είναι η λέξη... 

α. ξεφεύγω β. ξεχωρίζω γ. νοιάζομαι δ. ζημιώνομαι

Όλες οι παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης   ζημιά,   εκτός από μία.
Ποια είναι αυτή;

α. φθορά β. βλάβη γ. καταστροφή
δ. χάσιμο ε. απώλεια στ. όφελος 

Οι λέξεις   κατάμονος και   ολομόναχος είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος 

Από τις παρακάτω λέξεις μόνο μία είναι αντίθετη της λέξης   δύσκολος.   Ποια
είναι αυτή;

α. κανονικός β. φυσιολογικός γ. ευγενικός
δ. φανερός ε. εύκολος στ. ευκίνητος

Συνώνυμη της λέξης   κακοκαιρία είναι η λέξη... 

α. λιακάδα β. βαρυχειμωνιά γ. φουρτούνα δ. καύσωνας

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης   πλησιάζω; 

α. διακρίνω β. ξεχωρίζω γ. προσεγγίζω δ. απομακρύνω 

Συνώνυμη της λέξης   πολυδάπανος είναι η λέξη... 

α. πολυάριθμος β. πολυτάραχος γ. πολυέξοδος δ. πολύπλοκος 

Από τις παρακάτω λέξεις μόνο μία είναι συνώνυμη της λέξης   πέτρινος.
Ποια είναι αυτή;

α. τσιμεντένιος β. χτιστός γ. ελαφρύς
δ. περιστροφικός ε. λίθινος

Αντίθετη της λέξης   νύχτα είναι η λέξη... 

α. μέρα β. πρωί γ. ξημέρωμα δ. μεσημέρι 

Οι λέξεις   σκιά και   σκοτάδι είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος
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O φίλος μας ο άνεμος

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Mιλάμε και γράφουμε σωστά

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Την ώρα που ξυπνήσαμε είδαμε από το παράθυρο να πέφτουν...

α. νυφάδες χιονιού β. νιφάδες χιονιού

Ο θρίαμβος από μια επαγγελματική επιτυχία είναι... 

α. εφήμερος β. εφημέριος

Όλη αυτή η παρεξήγηση ήταν τελικά ένα...

α. αποτυχημένο περιστατικό β. άτυχο περιστατικό

γ. ατυχές περιστατικό

Ο τοίχος έχει υγρασία λόγω...

α. διαρροής νερού β. διαροής νερού

Στη χθεσινή φιλανθρωπική εκδήλωση παρευρέθηκαν... 

α. πολλοί επώνυμοι β. πολλοί διάσημοι

Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κάνοντάς του...

α. τεχνητές αναπνοές β. τεχνικές αναπνοές

Το φυτό δεν μπόρεσε ν’ αναπτυχθεί γιατί δεν ήταν κατάλληλες οι...

α. περιβαλλοντολογικές συνθήκες

β. περιβαλλοντικές συνθήκες

Σε λίγη ώρα ξεκινάει η απολογία του...

α. κατηγορουμένου β. κατηγόρου

Το αεροπλάνο είναι όχημα...

α. αερωθούμενο β. αεριωθούμενο

Ο θάνατος του αστυνομικού που προσπάθησε ν’ αποτρέψει το δράστη ήταν...

α. αιφνίδιος β. αιφνιδιαστικός

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

22

Eνότητα 1



Ο πατέρας του Κυριάκου έχει δουλέψει πολλά χρόνια στο Βέλγιο ως...

α. ανθρακορύχος β. ανθρακωρύχος

Το μηχάνημα είναι τόσα χρόνια εκτός λειτουργίας και είναι πλέον σε...

α. αχρηστεία β. αχρηστία γ. αχρησία

Τα φάρμακα όχι μόνο δεν τον βοήθησαν αλλά του προκάλεσαν και...

α. ψευδαισθήσεις β. παραισθήσεις

Λόγω απεργίας αύριο δε θα πραγματοποιηθούν...

α. τραπεζικές συναλλαγές β. τραπεζιτικές συναλλαγές

Ένα αστείο είπα, μην τα παίρνεις όλα...

α. μετρητά β. της μετρητής γ. τοις μετρητοίς

Ο γιατρός συνέστησε στην Άννα να τρώει αυγά βραστά και όχι...

α. τηγανιτά β. τηγανητά

Συνώνυμο του επιρρήματος   ιδιαιτέρως είναι το επίρρημα...

α. προ παντός β. προ πάντως γ. προπαντός

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έγιναν παρουσία του δημάρχου και...

α. πλήθους κόσμου β. πλήθος κόσμου

Ήρθε στο σπίτι για ευχέλαιο...

α. ο πάτερ Νικόλαος β. ο πατήρ Νικόλαος

Την περίοδο του πολέμου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαι-

τίας του...

α. λιμού β. λοιμού

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.
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Mιλάμε και γράφουμε σωστά

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Το ρήμα   έσβηναν είναι σε έγκλιση οριστική χρόνου...

α. ενεστώτα β. αορίστου γ. παρατατικού δ. παρακειμένου

Στην περίοδο   Σας καλούμε να παρακολουθήσετε την παράσταση οι εγκλί-
σεις των ρημάτων είναι αντίστοιχα...

α. προστακτική – οριστική β. οριστική – προστακτική
γ. υποτακτική – οριστική δ. υποτακτική – προστακτική
ε. οριστική – υποτακτική

2.

1.
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Eνότητα 2

Oι εγκλίσεις του ρήματος

ñ Οι διάφορες μορφές που παίρνει το ρήμα για να φανερώσει αυτό που θέλει να
εκφράσει το υποκείμενο λέγονται εγκλίσεις. Οι εγκλίσεις των ρημάτων είναι η
οριστική, η υποτακτική και η προστακτική.

✓ Τα ρήματα που φανερώνουν κάτι βέβαιο και πραγματικό είναι σε έγκλιση
οριστική και παίρνουν την άρνηση δε(ν).

π.χ. Τι ώρα τελειώνεις;
Ο Σάκης και η Μαίρη δε συμφωνούν με την πρότασή μου.

✓ Τα ρήματα που φανερώνουν κάτι που θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει είναι
σε έγκλιση υποτακτική και παίρνουν την άρνηση μη(ν). Τα ρήματα στην
υποτακτική συνοδεύονται από τα μόρια ας, να ή από έναν από τους συνδέ-
σμους αν, εάν, για να, όταν, άμα, πριν. 

π.χ. Να προσέχετε στο δρόμο.
Ήρθα για να μη φωνάζεις. 

✓ Τα ρήματα που φανερώνουν προσταγή, προτροπή, παράκληση, επιθυμία ή
ευχή είναι σε έγκλιση προστακτική.

π.χ. Άφησε ήσυχα τα παιδιά.
Προσπαθήστε λιγάκι να με καταλάβετε.

HH  ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆  ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃

ÛÛÙÙËË  ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹



Ποιο από τα παρακάτω ρήματα είναι σε έγκλιση υποτακτική αορίστου;

α. να προσέχεις β. να μη φοβηθείς
γ. να ακούτε δ. να μην ξεχνάτε 

Το β́  πρόσωπο πληθυντικού αριθμού της προστακτικής αορίστου του ρή-
ματος   συνεχίζω είναι...

α. συνεχίζετε β. συνεχίζατε γ. συνεχίσατε δ. συνεχίστε

Ο τύπος   συμπληρώστε σχηματίζει το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του ίδιου
χρόνου ως εξής:

α. συμπληρώσατε β. συμπληρώνετε
γ. συμπληρώνατε δ. θα συμπληρώσετε

Στην περίοδο   Αν είσαι σίγουρος, να το κάνεις οι εγκλίσεις των ρημάτων εί-
ναι αντίστοιχα...

α. οριστική – υποτακτική β. υποτακτική – προστακτική 
γ. υποτακτική – οριστική δ. προστακτική – οριστική
ε. υποτακτική – υποτακτική 

Ο τύπος   να δω είναι υποτακτική αορίστου του ρήματος...

α. δύω β. δίνω γ. δέρνω
δ. λέγω ε. δένω στ. βλέπω

Στην πρόταση   Ας ξεκινήσουμε επιτέλους το ρήμα είναι σε έγκλιση...

α. προστακτική αορίστου β. οριστική ενεστώτα
γ. υποτακτική αορίστου δ. υποτακτική ενεστώτα

Ο τύπος   βρες σχηματίζει το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του ίδιου χρό-
νου ως εξής:

α. να βρεις β. βρίσκεις γ. έβρισκες
δ. βρήκες ε. είχες βρει στ. να βρίσκεις

Ποιο από τα παρακάτω ρήματα είναι σε έγκλιση προστακτική αορίστου;

α. περάστε β. φτιάχνετε γ. κοιμάστε δ. έρχεστε

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.
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H γειτονιά της πόλης

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Το τραγούδι που ακούμε είναι από ζωντανή...

α. ηχογράφιση β. ηχογράφηση γ. ηχογράφυση 

Φέραμε όλα τα μηχανήματα, αλλά ξεχάσαμε τα... 

α. ηχοία β. ηχία γ. ηχύα δ. ηχήα ε. ηχεία 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί όταν κατασκευ-

άζουν αίθουσες είναι η...

α. αντήχειση β. αντήχιση γ. αντήχηση δ. αντήχυση 

Στάθηκε στην άκρη του γκρεμού και, όπως φώναξε δυνατά, η φωνή του

ακούστηκε σαν... 

α. ηχώ β. ηχό γ. ήχω δ. ήχο

Ένα σημαντικό πρόβλημα των μεγαλουπόλεων είναι η... 

α. ηχορρίπανση β. ηχωρρύπανση

γ. ηχορρήπανση δ. ηχορρύπανση 

Το διαμέρισμα στο οποίο μένουμε δεν έχει καθόλου καλή... 

α. ηχωμόνωση β. ηχομώνωση γ. ηχωμώνοση

δ. ηχομόνοση ε. ηχωμώνωση στ. ηχομόνωση

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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Eνότητα 2

ÛÛÙÙËËÓÓ  ÔÔÚÚııÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··

Oικογένεια λέξεων

ñ Η λέξη ήχος σχηματίζει μια οικογένεια από λέξεις παράγωγες και σύνθετες.
Παράγωγες λέξεις είναι οι εξής: ηχώ, ηχείο, ηχηρός, ηχητικός κ.ά.
Σύνθετες λέξεις είναι οι εξής: ηχογραφώ, ηχομόνωση, ηχορρύπανση, υπέρηχος κ.ά.

HH  ÔÔÚÚııÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃



Τα σύμφωνα κ, π, τ, χ και φ λέγονται...

α. άειχα β. άηχα γ. άυχα δ. άοιχα 

Οι φάλαινες με δόντια προσανατολίζονται με... 

α. ηχοεντοπισμό β. ηχωεντοπισμό 

Όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, μπορεί να παρακολουθεί την υγεία του εμ-

βρύου μέσω μιας εξέτασης που λέγεται...

α. υπερυχογράφημα β. υπερειχογράφημα γ. υπεριχογράφημα 

δ. υπεροιχογράφημα ε. υπερηχογράφημα

Όταν μιλάμε, οι φωνητικές χορδές μας δονούνται και παράγουν κύματα... 

α. ηχιτικά β. ηχυτικά γ. ηχειτικά δ. ηχητικά 

Τα σύμφωνα β, γ, δ και ζ λέγονται... 

α. ηχυρά β. ηχιρά γ. ηχηρά δ. ηχειρά 

Το τύμπανο είναι μουσικό όργανο με σκληρό... 

α. ηχώχρωμα β. ηχόχρωμα γ. ηχόχρομα δ. ηχώχρομα 

Το γαβ και το νιάου είναι λέξεις... 

α. ηχωμημητικές β. ηχωμιμητικές γ. ηχομημιτικές

δ. ηχομιμοιτικές ε. ηχωμημιτικές στ. ηχομιμητικές 

Το όργανο με το οποίο υπολογίζεται το ύψος, η ένταση και η διάρκεια του

ήχου λέγεται... 

α. ηχόμετρο β. ηχώμετρο 

Ένα από τα βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας λέγεται... 

α. Οκτόηχος β. Οκτώειχος γ. Οκτώηχος 

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.
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H γειτονιά της πόλης

Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης   σβήνω;

α. ανοίγω β. διαγράφω γ. ανάβω δ. λάμπω

Όλες οι παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες της λέξης   υπέροχος,   εκτός από

μία. Ποια είναι αυτή; 

α. εξαιρετικός β. εξαίρετος γ. έξοχος

δ. ξεχωριστός ε. φυσιολογικός στ. περίφημος

Συνώνυμη της λέξης   αθάνατος είναι η λέξη... 

α. ακέραιος β. αιώνιος γ. άπιστος δ. θνητός ε. άθαφτος

Αντίθετη της λέξης   γεμίζω είναι η λέξη... 

α. βγάζω β. συμπληρώνω γ. αφαιρώ δ. αδειάζω 

Οι λέξεις   πόρτα και   θύρα είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος

5.

4.

3.

2.

1.
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Eνότητα 2

Λέξεις Σημασία Συνώνυμα Aντίθετα
ευγενικός αυτός που έχει καλούς ευγενής, αβρός, αγενής, ανάγωγος,

τρόπους, που έχει διακριτικός, λεπτός, άξεστος, αγροίκος
λεπτά αισθήματα ιπποτικός

καθαρός αυτός που είναι καθαρισμένος, βρόμικος, λερωμένος,
απαλλαγμένος από βρομιά, παστρικός, αλέρωτος, νοθευμένος, ανέντιμος,
ειλικρινής, σαφής, έντιμος, τίμιος, αγνός, ασαφής, αδιαφανής,
ευανάγνωστος ευδιάκριτος θολός, θαμπός

κοινός αυτός που ανήκει ή συλλογικός, ομαδικός, ατομικός, προσωπικός,
ταιριάζει σε πολλούς, δημόσιος, καθολικός, ιδιωτικός, μοναδικός,
συνηθισμένος γενικός ασυνήθιστος

TTÔÔ  ÏÏÂÂÍÍÈÈÏÏfifiÁÁÈÈÔÔ  ÙÙÔÔ˘̆  ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃
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Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμη της λέξης   πλανόδιος; 

α. παλιατζής β. ζητιάνος γ. καταφερτζής 
δ. πλασιέ ε. περιπλανώμενος

Αντίθετη της λέξης   πωλητής είναι η λέξη... 

α. ενοικιαστής β. ιδιοκτήτης γ. αγοραστής δ. υπάλληλος 

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμη της λέξης   πανέρι; 

α. καφάσι β. σακούλα γ. κουτί
δ. κιβώτιο ε. δοχείο στ. καλάθι 

Οι λέξεις   νεοκλασικός και   μοντέρνος είναι συνώνυμες.

α. Σωστό β. Λάθος

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης   σούρουπο; 

α. βράδυ β. νύχτα γ. απόγευμα δ. αυγή

Από τις παρακάτω λέξεις μόνο μία είναι συνώνυμη της λέξης   ξένοιαστος.
Ποια είναι αυτή; 

α. ξεκούραστος β. ήρεμος γ. θαυμάσιος 
δ. επιπόλαιος ε. ανέμελος 

Οι λέξεις   ψαράς και   αλιέας είναι συνώνυμες. 

α. Σωστό β. Λάθος

Αντίθετη της λέξης   φρέσκος είναι η λέξη... 

α. παλιός β. άψητος γ. μπαγιάτικος δ. ανάλατος 

Όλες οι παρακάτω λέξεις είναι αντίθετες της λέξης   σκοτεινιάζει,   εκτός
από μία. Ποια είναι αυτή; 

α. φωτίζει β. φέγγει γ. χαράζει 
δ. βραδιάζει ε. ξημερώνει 

Οι λέξεις   τρώω και   ταΐζω είναι συνώνυμες. 

α. Σωστό β. Λάθος

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.
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H γειτονιά της πόλης



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Η θεία άφησε όλη την περιουσία της σε...

α. κοινωφελής ιδρύματα β. κοινωφελή ιδρύματα
γ. κοινωφελείς ιδρύματα 

Αυτό που έγινε σήμερα στο σχολείο ήταν... 

α. πρωτοφανή β. πρωτοφανείς γ. πρωτοφανής δ. πρωτοφανές 

Δεν καταφέραμε τίποτα παρά τις... 3.

2.

1.
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Eνότητα 2

Eπίθετα σε -ης, -ης, -ες

ñ Τα επίθετα σε -ης, -ης, -ες σχηματίζουν το αρσενικό και το θηλυκό γένος με
τις ίδιες καταλήξεις και κλίνονται ως εξής: 

ñ Τα παροξύτονα επίθετα σε -ης, -ης, -ες ανεβάζουν τον τόνο στην προπαρα-
λήγουσα στο ουδέτερο γένος.

π.χ. ο συνήθης, η συνήθης αλλά το σύνηθες κ.ά.

ñ Τα παροξύτονα επίθετα σε -ώδης διατηρούν τον τόνο στην παραλήγουσα.

π.χ. ο δασώδης, η δασώδης, το δασώδες κ.ά.

HH  ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆  ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃
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Eνικός αριθμός

Oνομ. ο διεθνής η διεθνής το διεθνές

Γεν. (του διεθνούς) (της διεθνούς) (του διεθνούς)

Αιτ. το διεθνή τη διεθνή το διεθνές

Κλητ. διεθνή(ς) διεθνής διεθνές

Πληθυντικός αριθμός

Oνομ. οι διεθνείς οι διεθνείς τα διεθνή

Γεν. των διεθνών των διεθνών των διεθνών

Αιτ. τους διεθνείς τις διεθνείς τα διεθνή

Κλητ. διεθνείς διεθνείς διεθνή



α. συνεχείς προσπάθειες β. συνεχή προσπάθεια
γ. συνεχής προσπάθεια 

Πρέπει να προσέχουμε τα μανιτάρια, γιατί πολλά είναι... 

α. δηλητηριώδεις β. δηλητηριώδους
γ. δηλητηριώδη δ. δηλητηριώδες 

Χτύπησε με το αυτοκίνητο, αλλά ευτυχώς βγήκε σώα και... 

α. αβλαβείς β. αβλαβή γ. αβλαβές δ. αβλαβής

Απαγορεύτηκε ο απόπλους των πλοίων λόγω... 

α. του θυελλώδους ανέμου β. των θυελλωδών ανέμων 
γ. τους θυελλώδεις ανέμους 

Δεν κατάλαβα καλά, γιατί τα στοιχεία που μου έδωσες ήταν... 

α. ελλιπή β. ελλιπής γ. ελλιπείς δ. ελλιπές 

Εξαιτίας του σεισμού η καταστροφή της πολυκατοικίας ήταν... 

α. ολοσχερή β. ολοσχερές γ. ολοσχερούς 
δ. ολοσχερείς ε. ολοσχερής 

Δεν ξαναμπαίνω στο αυτοκίνητό του. Τρέχει με... 

α. ιλιγγιώδης ταχύτητα β. ιλιγγιώδεις ταχύτητες
γ. ιλιγγιώδη ταχύτητα 

Η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά τις... 

α. πολυμελής οικογένειες β. πολυμελείς οικογένειες 

Να ακολουθήσεις τις οδηγίες που σου έδωσα· ήταν αρκετά... 

α. σαφής β. σαφή γ. σαφές δ. σαφείς 

Μεταξύ των δύο προτάσεων δεν υπάρχουν... 

α. ουσιώδη διαφορά β. ουσιώδης διαφορά
γ. ουσιώδεις διαφορές 

Την περίοδο των Χριστουγέννων το ωράριο των καταστημάτων είναι... 

α. συνεχής β. συνεχή γ. συνεχούς δ. συνεχείς ε. συνεχές 

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

31

Πόλη και πολιτισμός
Πόλη και διασκέδαση



Ελέγχω τις γνώσεις μου

✓ Να κυκλώσεις το σωστό.

Ο Φίλιππος δε συνηθίζει να λέει ψέματα· είναι άνθρωπος...

α. φιλαλήθεις β. φιλαλήθις γ. φιλαλήθης

Ομολογώ πως ο τρόπος που χειρίστηκε το συγκεκριμένο θέμα ήταν... 

α. ευφυείς β. ευφιείς γ. ευφηής δ. ευφοιής ε. ευφυής 

Ο Ανέστης μεγάλωσε, αλλά δεν ωρίμασε· η συμπεριφορά του παραμένει... 

α. παιδαριόδης β. παιδαριώδης
γ. παιδαριώδεις δ. παιδαρειώδης 

Για πρώτη φορά δεν τον έκρινα αυστηρά· προσπάθησα να είμαι... 

α. επιηκείς β. επιηκής γ. επιεικείς δ. επιεικής 

Το ενδιαφέρον του Παντελή είναι αληθινό και... 

α. ειλικρινές β. ειλικρηνές γ. ειλικρυνές δ. ειλικρεινές 

Σε όλον τον κόσμο αυτοί οι καλλιτέχνες είναι πολύ... 

α. δημοφιλής β. δημοφειλής γ. δημοφυλείς
δ. δημοφηλής ε. δημοφιλείς 

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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Eνότητα 2

ÛÛÙÙËËÓÓ  ÔÔÚÚııÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··

Eπίθετα σε -ης, -ης, -ες

ñ Τα επίθετα σε -ης, -ης, -ες γράφονται με η στον ενικό αριθμό και με ει στον
πληθυντικό αριθμό. 

π.χ. ο συνεχής – οι συνεχείς, τον αληθή – τους αληθείς κ.ά. 

ñ Τα επίθετα σε -ης, -ης, -ες γράφονται με ω στη γενική του πληθυντικού αριθ-
μού και στα τρία γένη.

π.χ. των συνεχών αγώνων, των συνεχών προσπαθειών, των συνεχών ωραρίων κ.ά.

HH  ÔÔÚÚııÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃



Η Ειρήνη και ο Θέμης είναι μακρινοί... 

α. συγγενής β. συγγενείς γ. συγκενείς δ. συγκενής 

Μην περιμένεις να έρθει στην ώρα του. Δεν είναι ποτέ... 

α. συνεπείς β. σινεπής γ. συνεπής δ. συνεπίς 

Η Νεκταρία δεν έγραψε καλά στις εξετάσεις, καθώς η προετοιμασία που
είχε κάνει ήταν... 

α. ελλειπής β. ελιπής γ. ελλιπείς 
δ. ελλειπείς ε. ελειπής στ. ελλιπής 

Πώς να περάσει την τάξη; Αυτός δε γνωρίζει ούτε τα... 

α. στοιχειόδη β. στοιχιώδη γ. στοιχηώδη δ. στοιχειώδη

Η παρέλαση που παρακολουθήσαμε ήταν... 

α. μεγαλειώδεις β. μεγαλειώδης
γ. μεγαλιώδης δ. μεγαλειόδης 

Η δόνηση που ακολούθησε μετά το σεισμό ήταν... 

α. ασθενής β. ασθενείς 

Του έκλεψαν το αυτοκίνητο και έχασε και τη δουλειά του. Τον λυπάμαι το... 

α. δυστιχή β. δυστειχή γ. δυστηχή
δ. διστυχή ε. δυστυχή

Η ταινία που πρότεινε ο Φάνης δε μου άρεσε καθόλου· ήταν... 

α. περιπετιώδης β. περιπετειόδης
γ. περιπετειώδης δ. περιπετειώδεις 

Ανοίχτηκε οικονομικά και τώρα βρίσκεται σε θέση... 

α. δισχερή β. δυσχερή γ. δυσχερεί

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.
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Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.
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