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Σχολικό έτος 2021-2022 

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2022 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

Μάθημα: Βαθμός: 

 

Επίθετο: Όνομα: 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

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

κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές ως προς τη σειρά. 

 

1.      τα, Οι, θα, αδέρφια, φίλοι, που, έχουμε, είναι, θέλαμε, να. 

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

2.      έχεις, δεν, Αν, αποτύχει, προσπαθήσεις, ήδη. 

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

3    καιρούς, Η, μου, εργάστηκε, δασκάλα, σε, γιαγιά, δύσκολους, ως. 

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

4.     χαλούσαν, κατά, των, τη, συχνά, της, μικρόφωνα, Τα, τηλεκπαίδευσης, παιδιών, 

διάρκεια. 

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

5.     τον, παιδί, Tο, κοίταξε, απορία, του, με, φίλο. 

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

6.   Η, στην, προετοιμασία, σωστή, παίζει, επίδοση, ρόλο, καλή, σημαντικό. 

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

• Αφού μελετήσεις τις παρακάτω προτάσεις και καταλάβεις την ξεχωριστή 

λειτουργία κάθε λέξης, να τις εντάξεις στον πίνακα: 

1. Χθες μου τηλεφώνησε η δασκάλα σου. 

2. Ωχ! Ο δάσκαλος φαίνεται θυμωμένος! 

3. Αν τρως χθεσινό φαγητό, έλα αύριο! 

4. Τον αγκάλιασα με μεγάλη στοργή. 

5. Περιμένοντας αποκοιμήθηκα. 

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)  

· Η συναυλία χαρακτηρίστηκε πετυχημένη.  

………………………………………………………………………………………  

· Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή, κρατώντας την κιθάρα του. 

………………………………………………………………………………………  

· Αύριο θα επιστρέψει στο σπίτι του μετά από 2 χρόνια απουσίας. 

………………………………………………………………………………………  

·Το εξωτερικό τού έδωσε την ευκαιρία της εργασιακής εμπειρίας. 

……………………………………………………………………………………… 

· Δεν ήξερε πότε θα τελείωνε με το μεταπτυχιακό του. 

…………………………………………………………………………………… 

· Το πτυχίο ήταν όνειρο ζωής.   

…………………………………………………………………………………… 

 

• Να μεταφέρεις τα παρακάτω ρήματα στους παρακάτω χρόνους:  

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Μέλλοντας Εξακολουθητικός Παρακείμενος  

αργώ 

εκπέμπω  

ονειρεύομαι 

πίνω 

προβάλλω  

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

(όχι σύνθετη):  

θερμαίνω > (ουσιαστικό) ...…………………επιμέλεια> (ρήμα) …………………… 

πράγμα > (επίρρημα) ……………  Λύκειο > (επίθετο) ……………………  

δικάζω > (επίθετο) …………………φακελώνω > (ουσιαστικό) …………………… 

σύστημα> (επίθετο)…………………... ..έρχομαι >(μετοχή)…………………… 

βουνό> (επίθετο)………………. οδός> (επίθετο)…………………………….  

• Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο με την κατάλληλη λέξη από το 

πλαίσιο, στον σωστό τύπο:  

  

…………..φορές σκέφτομαι ότι οι μοίρες ήρθαν πάνω από την κούνια μου και 

είπανε: «…., μικρό μου, θα μεγαλώσεις, θα περάσεις…….. από την κόλαση και τον 

παράδεισο του 20ου αιώνα και μετά…….. να τα καταγράψεις ……για να μείνουνε». 

         θα στρωθείς, μέσα, εσύ, όλα, μερικές 
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• Βάλε /Χ/ στο τετραγωνάκι με τη σωστή απάντηση: 
 

Α) Όταν ψηφίζουμε 

έναν υποψήφιο μαθητή 

για την προεδρία του 

συμβουλίου του 

σχολείου μας, λέμε ότι 

πρόθεσή μας είναι να 

τον …….. : 

❑                                                                                        ❑ επιλέξουμε 

❑                                                                                        ❑ εκλέξουμε 

❑                                                                            ❑ επιδοκιμάσουμε 

 

 

Β) Όταν ένας νέος 

κατατάσσεται στον 

στρατό, λέμε ότι 

καλείται να εκπληρώσει 

τη στρατιωτική του: 

❑                                                                            ❑ πορεία 

❑                                                                            ❑ διαδρομή 

❑                                                                            ❑ θητεία  

 

• Να συλλαβίσεις τις παρακάτω λέξεις: 

➢      εντάσσομαι: 

➢      αναλόγως: 

➢      σύλλογος: 

➢      αβέβαιος:  

➢      κομματική:  

• Σχημάτισε σύνθετα ρήματα (στο α΄ ενικό) με συνθετικά τις ακόλουθες 

λέξεις: 
 

προ+από+αιτώ>.................................... κατά+τάξη>........................................... 

παρά+αγωγή>.............................................. επί+λόγος>........................................... 

αντί+παρά+θέση>................................... αντί+μέτωπο>........................................ 

εκ+δόση>.............................................. από+ροή>……............................. 

  εκ+ασκώ>…………………………                   συν+καλώ>………………………... 
 

• Να συμπληρώσεις τους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών και επιθέτων 

στις πτώσεις που ορίζουν τα αντίστοιχα άρθρα: 
 

ο ορθός τον......................... τους......................... των......................... 

ο αναγνώστης του......................... τους......................... των......................... 

η ανακρίβεια της......................... οι......................... των......................... 

ο συνεπής του......................... οι......................... των......................... 

το γεφύρι του......................... τα......................... των......................... 

το βαθύ του......................... τα......................... των......................... 
 

• Να σχηματίσεις τα μονολεκτικά παραθετικά των παρακάτω επιθέτων, μόνο 

αν αυτό είναι δυνατό: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

συμμετρικός (ο-αρσενικό)   

διαυγής (η-θηλυκό)   

ξύλινο  (το-ουδέτερο)   

ελαφρύ (το-ουδέτερο)   

ακμαίοι (οι-αρσενικό)   
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• ❑       Να βάλεις τελικό –ν, όπου είναι απαραίτητο:  
➢ Ήταν η πιο ειρηνική περίοδος στη… ανθρώπινη ιστορία. 

➢ Δε…συμφέρει οικονομικά. 

➢ Δεν πρέπει να υποτιμάμε τη… νοημοσύνη του κοινού. 

➢ Όχι στο… βάρβαρο πόλεμο. 

➢ Τα δικά μας όπλα δε… σκοτώνουν, θεραπεύουν. 

 

• Να μετατρέψεις τον ευθύ σε πλάγιο λόγο: 

«Πάμε μαζί στο σχολείο», είπε ο Γιώργος. «Δεν μπορώ, γιατί έχω άλλη δουλειά», του 

απάντησε ο Βαγγέλης. 

 

Ο Γιώργος είπε στον Βαγγέλη………………………………………………………….. 

και εκείνος του απάντησε……………………................................................................. 

 

 

• Να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική, όπου είναι δυνατό: 

 

Δε θα πρέπει να παραβλέψουμε τα χιλιάδες αθώα θύματα του πολέμου. 

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

 

• Να συμπληρώσεις τα γράμματα που λείπουν: 

 

υποδ…μή, κατάρρ…ση, πρ…τόγονος, επ…σόδιο, αρχαιοκάπ…λος, π…ροδότηση, 

επιχ…ρηση, γύρ…σμα, προ…θηση. 

 

Παραγωγή λόγου  

 

Να ετοιμάσετε ένα άρθρο για το σχολικό περιοδικό με τίτλο “Τι έχει ανάγκη ένα 

παιδί, για να είναι ευτυχισμένο;”. (200 περίπου λέξεις).  

 


