
 

 

 

 

 

 

Διαγνωστική άσκηση «Ιστορίες του Χειμώνα»  

 

1. Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο, βάζοντας τα ρήματα της 

παρένθεσης στον κατάλληλο χρόνο: 

 
Χθες  (πηγαίνω ) ……………… στο σινεμά και ( βλέπω ) …………  μια 

υπέροχη ταινία. Την ……………….(παρακολουθώ) με μεγάλο ενδιαφέρον.       

 ( Δακρύζω ) …………………..  και  ……………..….. (γελώ) μαζί.  

Μόλις τελείωσε, (μένω ) …………………  στη θέση μου αρκετή ώρα. 

Όταν  ( φεύγω ) ……..………..  από το σινεμά, ( πηγαίνω ) ……….………  

σπίτι  και ( λέω ) ……………..  την  υπόθεση του έργου στους γονείς μου.  

Τελικά ……………………   (αποφάσισα) να πάω να την δω ξανά. 

 

2.Σχηματίζω τον Παρατατικό και τον Αόριστο των ρημάτων: 

 

Ενεστώτας  Παρατατικός        Αόριστος 

 

οδηγώ       ……………………..         ……….……………… 
 
χαρίζω              …………………....   ……..……………… 
  
τραγουδώ       …………………….          ………..…………… 
 
σταματώ       ….…………………   …….………………. 
 
βρέχω       ….…………………   ………………………. 
 
 
3.Συμπλήρωσε τις προτάσεις με  τα επίθετα της παρένθεσης στον 

κατάλληλο βαθμό: 
(ψηλός, όμορφος, αυστηρός, γρήγορος, καλός) 

 

Το Τρόοδος είναι     ……………………..……          βουνό της Κύπρου. 

Η  Άννα είναι         …………………………….     από την Αναστασία. 

Ο δάσκαλός μας είναι   …………….……..…….    από τον δικό σας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



                                                                                        

Το αυτοκίνητο μου είναι …………………….. από το δικό σου. 
 
 Ο Κώστας είναι ………………………. μαθητής της τάξης.                                                                                                                           
 

 
4. Να βρείτε τα ζευγάρια λέξεων που ομοιοκαταληκτούν στο 

παρακάτω ποίημα 

 
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Να γράψεις δίπλα σε κάθε λέξη 

    

 Μια αντίθετή της:                                 Μια συνώνυμή της:   

 

 γεμάτο          ______________     ισχυρός        ________________ 

 μέσα             ______________     κρύο             ________________ 

 πηγαίνω       ______________     χαρούμενος  ________________                                                                                                                           

 ανατολικά     ______________     αστραπές      ________________ 

 φτιάχνω        ______________     λυπημένος    ________________ 

 

 

           ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 

Εκούνηζε ηην ανθιζμένη αμςγδαλιά 

με ηα σεπάκια ηηρ 

και γέμιζε από άνθη η πλάζη, η αγκαλιά 

και ηα μαλλάκια ηηρ. 

  

Ασ! Φιονιζμένη ζαν ηην είδα ηην ηπελή 

 γλςκά ηη θίληζα, 

 ηηρ ηίναξα όλα η’ άνθη από ηην κεθαλή 

 κι έηζι ηηρ μίληζα. 

                                              



            

6.Να λύσετε το σταυρόλεξο: 

 

 

          
    

 
     
 
 
 
 

 
Κάθετα: 

1.Η εποχή μετά το Φθινόπωρο. 

 

Οριζόντια: 

1.Έφτιαξε οι Μαριάννα με τους δίδυμους. 

2.Είναι ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία. 

3. Έδωσε η Μαριάννα στον Τουρτούρι. 

4.Είναι ο τελευταίος μήνας του χρόνου. 

5. Είναι ο μήνας που κλείνουν τα σχολεία. 

 
 
7.  Να συλλαβίσεις τις παρακάτω λέξεις: 

  
λογαριασμός  _________________________ 

ξενοδοχείο  _________________________ 

χαϊδεμένος  _________________________ 

ευαγγελισμός  _________________________ 

ατμομηχανή  _________________________ 

Κυριακή  _________________________ 

παιδιαρίζω  _________________________ 

πρωτεύουσα  _________________________ 

ελπίδα  _________________________ 

καλλιτέχνης  _________________________ 

1 

1 

2 

3 
4 

5 



___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

ζίδεπο 

 9. Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες αντωνυμίες: 

 

Α) - Μπορείς να _______ δανείσεις ένα μολύβι; 

    - Βέβαια. Θα ________ δώσω ένα ωραίο! 

 

Β) -  ________ άρεσε το θέατρο; 

     - Ναι,________ άρεσε πάρα πολύ. 

 

Γ)  ______ αρέσει να πηγαίνουμε στο πάρκο με τα ποδήλατά _______  

     και να κάνουμε βόλτες. 

 

 

10. Να βρεις λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με αυτές 

που είναι στη σκεπή. 

 
 
 

 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

    ζάσαπη 


