
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ολοκληρώνω τις προτάσεις με το ουσιαστικό που λείπει.  
 

 Τα ……………………  παίζουν στην αυλή του σχολείου. 

 Το ……………………  φεύγουν τα αποδημητικά πουλιά. 

 Ο  ……………………  γράφει τα μαθήματά του. 

 Η  ……………………  μαγειρεύει στην κουζίνα. 
 

 
2. Να υπογραμμίσεις τα ουσιαστικά στις προτάσεις. 
 
 Το νησί είναι όμορφο. 

 Τα φρούτα είναι νόστιμα. 

 Ο σκύλος είναι ζώο. 

 Η ελιά είναι δέντρο. 

 
 
 

3. Τι μπορώ να κάνω εγώ; 

Να τρέχω ,  να γράφ…. ,  να φυσ…. ,  να πειν… , να κυνηγ… ,  να σταματ…. , να 

ρωτ….    και ακόμη  

να χτενίζομαι ,  να σκουπίζομ…. ,  να τεντώνομ…. ,  να λερώνομ…. , να 

λυπούμ…. ,  να ξεχνιέμ…. , να κοιμάμ… 

 
 
4. Στις παρακάτω προτάσεις κάτι λείπει. Να τις ξαναγράψεις σωστά. 

 
 Μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Στο Βόρειο Πόλο πολύ κρύο. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Το πρόβατο και η κατσίκα ζώα. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Οι λεξούλες που δείχνουν 
τι κάνω ή τι παθαίνω 
ονομάζονται ρήματα. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



 

5. Ολοκληρώνω τις προτάσεις με το ρήμα που λείπει . 

♣ Ο Σωτήρης  ………………….  στην αίθουσα και γράφει. 

♣ Η Μαίρη  …………  καλή μαθήτρια. 

♣ Ο πατέρας  ………………….  σε μια βιομηχανία. 

♣ Ο γεωργός  ………………….  το χωράφι. 

 
 

6. Συμπληρώνω το ρήμα στις προτάσεις. 

♣ Το παιχνίδι …………………………………  . 

♣ Τα πουλάκια  …………………………………  . 

♣ Ο κάμπος  …………………………………  καταπράσινος.  

 

7. Να ενώσεις τις παρακάτω απλές προτάσεις σε μια σύνθετη. 

 Ο Νίκος είναι μαθητής. Ο Πέτρος είναι μαθητής. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ο Γιάννης είναι επιμελής. Ο Γιάννης είναι εργατικός. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Το παιχνίδι είναι ενδιαφέρον. Το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

8. Στις παρακάτω προτάσεις ξεχάστηκαν οι τόνοι. Μπορείς να τους βάλεις; 
 

♣ Ο κλεφτης και ο ψευτης τον πρωτο χρονο χαιρονται. 

♣ Οσα δε φτανει η αλεπου τα κανει κρεμασταρια. 

♣ Φασουλι φασουλι γεμιζει το σακουλι. 

♣ Στου κουφου την πορτα οσο θελεις βροντα. 

 

9. Συμπληρώνω τα κενά στο παρακάτω κείμενο. 

Η τάξ....  γιορτάζει τη χαρά της πρ….της μέρας. Αγκαλιές, φιλιά, γέλια και 

φ….νές, καινούρια παπούτσια, κ…νούριες τσάντες. Μάτια λαμπερά γεμάτα 

θάλασσες και βουνά, γεμάτα π…χνίδια και τρέλες. Η τάξη γέμισε από τις 

καλοκ…..ριάτικες αναμνήσεις. Η κάθε μαθ…τρια έχει να λέει για το δικό της 

καλοκ….ρι. 

Κατάλαβες ότι για 
να ολοκληρωθεί 

μια πρόταση είναι 
απαραίτητο να 
έχει πάντα ένα 

ρήμα; 
 


