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1.  Να σχηματίσετε ένα ρήμα από κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις και 

να χρησιμοποιήσετε τα ρήματα αυτά σε προτάσεις, έτσι ώστε να 

φαίνεται ότι έχετε κατανοήσει το νόημά τους.  

 

 κόπος, ξινός, σκοπός, λάδι, συχνά, ταξίδι, φαρδύς, δόξα, βούρκος, 

σκάλα.  

Μονάδες 3  

 

2.  Πώς λέμε :  

 α) το πρόσωπο που:  

 ψέλνει      :………………………………  

 λυτρώνει    :………………………………  

 λιπαίνει    :………………………………  

 οφείλει     :………………………………  

 υποκρίνεται :………………………………  

 σώζει       :………………………………  

 μηνύει      :………………………………  

 παίζει      :………………………………  

 συμβουλεύει :………………………………  

 χτίζει      :………………………………  

 αποδέχεται  :………………………………  

 

 β) τον τόπο όπου κάποιος:  

 εργάζεται   :………………………………  

 σπουδάζει   :………………………………  

 διδάσκει    :………………………………  

 κρατείται   :………………………………  

 διυλίζει    :………………………………  

Μονάδες 3  

 

γ) την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας που προκύπτει από 

τα ρήματα:  

  πνίγω       :………………………………  

  διώχνω      :………………………………  



 

 

 

  λήγω        :………………………………  

  καλπάζω     :………………………………  

 

3.  Στα παρακάτω παραδείγματα να εντοπίσετε το ονοματικό μέρος και 

το υποκείμενο των ρημάτων (στο ονοματικό μέρος να σημειώσετε 

από τι αποτελείται και τι είδους είναι) :  

 

       α) Το γραμματόσημο είναι απαραίτητο σε κάθε γράμμα.  

       β) Μερικές φορές νιώθω πολύ κουρασμένος από το διάβασμα.  

       γ) Τα άσχημα λόγια του με έκαναν να στενοχωρηθώ πολύ.  

Μονάδες 2  

 

4.  Στα παρακάτω παραδείγματα να εντοπίσετε το ρηματικό μέρος (στο 

ρηματικό μέρος να σημειώσετε από τι απο τελείται και τι είδους 

είναι):  

 

       α) Το πελώριο κτίριο είναι όμορφο και επιβλητικό.  

 β) Ο Γιώργος έδωσε το δώρο στο φίλο του.  

 γ) Ο αγώνας τελείωσε.  

Μονάδες 2  

 

5.   Να αναζητήσετε στο παρακάτω κείμενο τα εξής μέρη του λόγου:  2 

ουσιαστικά ,  2  επίθετα ,  2  ρήματα  και 2 επιρρήματα .  

 

 Το απόγευμα πήγα μια βιαστική επίσκεψη με τον πατέρα μου στο 

ζωολογικό κήπο της πόλης μας.  Ήταν μοναδική εμπειρία.  Θα μου 

μείνουν αξέχαστα τα πελώρια ζώα και ειδικά τα πανέμορφα 

πουλιά που είδα εκείνο το απόγευμα, αν και η βόλτα μας δεν 

κράτησε πολύ και όλα έγιναν ξαφνικά και βιαστικά.  Την άλλη 

μέρα είχα σχολείο και έπρεπε να επιστρέψω για διάβασμα. Είχα 

όμως κάτι όμορφο να διηγηθώ στους φίλους μου.  

Μονάδες 2  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ  

 

Έχετε συμπληρώσει περίπου ένα χρόνο  στη μεγάλη οικογένεια του 

γυμνασίου. Να αποτυπώσετε τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά σας 

από την εμπειρία  αυτή .  

Μονάδες 8  

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


