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Σχολικό έτος 2020-2021 

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2021 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

 

Μάθημα: Βαθμός: 

 

Επίθετο: Όνομα: 

 

• Σχημάτισε προτάσεις που να περιέχουν μόνο τις λέξεις που δίνονται, 

κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές ως προς τη σειρά: 

 

1. μας, το, πανδημίας, της, ακυρώθηκε, λόγω, ταξίδι. 

………………………………………………………………………………………… 

2. την, ένιωσα, ικανοποίηση, μεγάλη, ολοκληρώνοντας, προσπάθεια. 

………………………………………………………………………………………… 

3. αγχωμένος, ήξερα, ήταν, τόσο, θα, εύκολα, τα, δε, θέματα, θα, πόσο, αν, ήμουν. 

………………………………………………………………………………………… 

4. η, αγαθό, είναι, στη, μας, φιλία, ζωή, σπουδαίο. 

………………………………………………………………………………………… 

5. τις, κοίταξε, κορυφογραμμές, ελεύθερη, βουνών, μακρινές, των, και, ένιωσε. 

………………………………………………………………………………………… 

6. αισιοδοξία, οι, οι, αποτελέσματα, μαθήτριες, περιμένουν, μαθητές, με, τα, και. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

• Αφού μελετήσεις τις παρακάτω προτάσεις και κατανοήσεις την ξεχωριστή 

λειτουργία κάθε λέξης, να τις εντάξεις στον πίνακα με τα μέρη του λόγου: 

 

1. Ο καινούριος φίλος μου είναι από την Κύπρο. 

2. Γυμνάζομαι σε καθημερινή βάση. 

3. Περιμένοντας το καλοκαίρι, σκέφτομαι την αδικημένη άνοιξη. 

4. Θα βρεθούμε ξανά, όταν όλα θα έχουν περάσει. 

 

Άρθρο  

Ουσιαστικό  

Επίθετο  

Αντωνυμία  

Ρήμα  

Μετοχή  

Επίρρημα  

Πρόθεση  

Σύνδεσμος  

Επιφώνημα  
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• Στις παρακάτω προτάσεις να βρεις τα ρήματα, τα υποκείμενα, τα 

αντικείμενα και τα κατηγορούμενα, όπου υπάρχουν (ρήμα: Ρ, υποκείμενο: Υ, 

αντικείμενο: Α, κατηγορούμενο: Κ) 

1. Το μωρό κοιμάται στην κούνια του. 

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

 

2. Ο συγγραφέας αφηγείται την ιστορία ενός πολέμου. 

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

 

3. Η εξέλιξη της αναμέτρησης είναι απρόβλεπτη. 

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

 

4. Ανακοινώθηκε ότι δραπέτευσε από τις φυλακές. 

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

 

5. Πού βρίσκεσαι;  

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

 

6. Τρέχω για δουλειές. 

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

 

• Να μεταφέρεις τα παρακάτω ρήματα στους παρακάτω χρόνους: 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Μέλλοντας 

Εξακολουθητικός 

Υπερσυντέλικος 

καλώ     

διορθώνω     

προσφέρω     

εισβάλλω     

διηγούμαι     

 

• Να γράψεις δίπλα σε κάθε λέξη μια άλλη που να παράγεται από την πρώτη: 

        προοδεύω > (ουσιαστικό)     …………………χρυσός (ρήμα)…………………… 

        φυτεύω> (επίθετο) …………………………αισθάνομαι > (μετοχή) …………… 

        πράξη> (επίρρημα) ………………………  λέω> (ουσιαστικό) ………………… 

        ορίζοντας > (επίθετο) ……………………βαθύς> (ρήμα) ……………………… 

        έρχομαι> (ουσιαστικό) …………………δίπλα> (επίθετο) …………………… 

• Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο, επιλέγοντας την κατάλληλη 

λέξη από το πλαίσιο και βάζοντάς τη στον σωστό τύπο:  

 

Με ………………με τα ψέματά της, λέγοντάς μου ότι θα σκοτωθώ κάτω από τα 

τείχη της Τροίας…………….. από τα βέλη του Απόλλωνα. Τώρα, όμως, είναι η 

μοίρα μου να βρω ……………. θάνατο παγιδευμένος σε ποτάμι, σαν ένα μικρό 

παιδί που το ………………ο χείμαρρος ………………….ορμάει τον χειμώνα. 

 

             καθώς 

χτυπημένος 

άτιμο 

    ξεγέλασε 

             πνίγει 
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• Βάλε /Χ/ στο τετραγωνάκι με τη σωστή απάντηση: 

 

Α) Όταν ένας πολίτης 

διαμαρτύρεται επισήμως 

σε κάποια δημόσια 

αρχή, υποβάλλει ……..  

                                                                                         ένσταση 

                                                                                         ένταση 

                                                                             συνθήκη 

 

 

Β) Όταν ένας άνθρωπος 

ξέρει τα προβλήματά 

του, έχει ………  της 

κατάστασής του.  

                                                                             γνώμη 

                                                                             διάγνωση 

                                                                             επίγνωση  

 

• Να συλλαβίσεις τις παρακάτω λέξεις: 

      παράτολμος: 

      διάσκεψη: 

      κομψός: 

      θερμοκήπιο:  

      υιός:  

 

• Σχημάτισε ένα σύνθετο ουσιαστικό  ή επίθετο με συνθετικά τις ακόλουθες 

λέξεις: 

 

προ+κατά+βάλλω>.................................... κατά+λέγω>........................................... 

εκ+αγωγή>............................................... από+νέμω>........................................... 

ανά+δρόμος>............................................... α+όπλο>.............................................. 

αντί+πάλη>.............................................. α+περί+σκέψη>……............................. 

  επί+λύνω>……………………………           επί+στρέφω>………………………...... 

 

• Να συμπληρώσεις τους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών και επιθέτων 

στις πτώσεις που ορίζουν τα αντίστοιχα άρθρα: 

 

ο θερμός του......................... οι......................... των......................... 

ο ποταμός του......................... οι......................... των......................... 

η αλήθεια της......................... οι......................... των......................... 

ο αναληθής του......................... οι......................... των......................... 

το τείχος του......................... τα......................... των......................... 

το ποτάμι του......................... τα......................... των......................... 

 

• Να σχηματίσεις τα μονολεκτικά παραθετικά των παρακάτω επιθέτων, μόνο 

αν αυτό είναι δυνατό: 

 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

γενναίος (ο-αρσενικό)   

ακριβής (η-θηλυκό)   

γλυκύ (το-ουδέτερο)   

πλαστικό (το-ουδέτερο)   

σπουδαίοι (οι-αρσενικό)   
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•  
➢ Μας κοιτούσε σα… να ήμασταν εξωγήινοι.  

➢ Κάνεις αρκετά λάθη στο… γραπτό λόγο. 

➢ Θα τα πούμε μια… άλλη μέρα. 

➢ Μη φοβάσαι τη… θάλασσα. 

➢ Να τηρείς πάντα τη… μεσογειακή διατροφή. 

 

 

• Να μετατρέψεις τον ευθύ σε πλάγιο λόγο: 

 

«Δεν περίμενα ποτέ να μου δώσεις το ποσό που σου ζήτησα» είπε ο Κώστας. 

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

 

 

• Να μετατρέψεις την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: 

 

Η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα από ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό. 

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

 

• Να συμπληρώσεις τα γράμματα που λείπουν: 

 

      κάλ…ψη, προτερ…ότητα, σ…ζυγος, πανδ…μία, …φειλή, επιχ…ρημα, 

χειραγ…γηση, συνομ…λικος, γλωσ…ομάθεια, π…νή. 

 

 

Παραγωγή λόγου  

 

Να γράψετε μια ηλεκτρονική επιστολή (e-mail), 200 περίπου λέξεων, σε έναν φίλο ή 

μια φίλη σας στην οποία θα περιγράφετε το πρώτο ταξίδι που θα θέλατε να κάνετε 

αμέσως μετά το τέλος της πανδημίας. Η επιστολή να ξεκινά με την προσφώνηση 

«Αγαπητέ, -ή….. (όνομα φίλου, -ης) και να τελειώνει με την αποφώνηση «Με αγάπη 

…» (χωρίς να γράψετε το όνομά σας). 

❑       Να βάλεις τελικό –ν, όπου είναι απαραίτητο: 


