
6η  Ενοτητα     Όνομα:………………………..        Ημερομηνία:……………….. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

  φύτρο, φυτρώνω, σπόρος, σπαρτά , στάχυα, βράχια, πλάση, παίρνω, 

μυστικά, συλλαβή, χειμώνας, χειμωνιάτικος,-η,-ο, χειμωνιάζει, χειμώνιασμα, 

χειμωνιά, χειμερινός,-ή,-ό, πάγος, παγάκι, παγοδρόμιο, παγοπέδιλα, παγωτό, 

παγοκολόνα, παγετός, βροχή, βροχερός-ή,-ό, βροχόπτωση, βρόχινος, -η,-ο, 

πρωτοβρόχια, βρεγμένος,-η,-ο,  αδιάβροχο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 Προσωπικές αντωνυμίες Βιβλίο Μαθητή σελ 22-23 ή σελ 82 

 Ονομασία συλλαβών- κανόνες συλλαβισμού Βιβλίο Μαθητή σελ 26 ή σελ 81 

 Κτητικές αντωνυμίες Βιβλίο Μαθητή σελ 30 ή σελ 82 

 Ενεστώτας-Παρατατικός-Αόριστος Βιβλίο Μαθητή σελ 83  

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη 

προσωπική αντωνυμία: 

α. Σήμερα ...... θα παίξουμε. 

β. ...... είμαι πάντα εδώ. 

γ. Ζήτησα από ......... να έρθετε. 

δ. ....... δε σου μιλάμε. 

ε. Θα ....... βρείτε στην πλατεία. 

στ. Πού θα ....... βρούμε; 

ζ. Ο δάσκαλος ....... μίλησε. 

2.  Να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις: 

βιβλίο :…………………………. 

αρχή: …………………………… 

εργάτης:……………………….. 

ατσάλι:…………………………. 

 

όμορφος:………………………. 

ιππότης:………………………….. 

άγκυρα:…………………………… 

άσπρος:……………………………. 

 

3.  Να γράψεις με πιο σύντομο τρόπο, χρησιμοποιώντας τους αδύνατους τύπους της 

κτητικής αντωνυμίας: 

α. Ο δικός μου πατέρας. _________________________________________________ 

β. Οι δικές μας μπάλες.__________________________________________________ 

γ. Τα δικά τους καπέλα.__________________________________________________ 

δ. Τα δικά σας βιβλία.____________________________________________________ 



 

4.  Να κυκλώσεις τις προσωπικές αντωνυμίες και να υπογραμμίσεις τις κτητικές 

αντωνυμίες: 

α. Μου έφερες το δέμα μου; 

β. Τον ψάχνω στο σπίτι του. 

γ. Την ανοιχτή πόρτα την έκλεισε ο φίλος σου. 

δ. Τις πήγες στο σπίτι τους; 

ε. Σου πήρα το μολύβι σου. Μην  το ψάχνεις. 

5.  Να βρεις τα αντίθετα των παρακάτω λέξεων: 

μέσα …………………………………. 

αριστερά …………………………… 

ζεστός………………………………….. 

νέος…………………………………….. 

άσχημος………………………………. 

προσγείωση…………………………….. 

ξημερώνει………………………………. 

γυμνός……………………………………. 

ήμερος…………………………………… 

φωτεινός…………………………………

 

6.  Να συμπληρώσεις τις προτάσεις βάζοντας το κατάλληλο ρήμα από την 

παρένθεση στον Αόριστο: 

(περπατώ, φτάνω, σταματώ, αργώ, συναντώ, τηλεφωνώ, χτυπώ) 

Ο Γιάννης, αφού .......................... λίγη ώρα, .................................. στο σπίτι του 

φίλου του. 

- ........................., του λέει ο Βασίλης. Έχει περάσει η ώρα. 

- ........................., στο δρόμο το φίλο μας τον Τάκη. Ξέρεις ........................... στο χέρι 

του. Ευτυχώς που ................................. οι πόνοι. 

- Ναι, μου το είπε προχτές που του ............................  . 

 

 

 


