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Ενότητα 1η Πάλι μαζί

Γραμματική – Συντακτικό

Οικογένειες λέξεων

Οι λέξεις, απλές και σύνθετες, που προέρχονται από την ίδια αρχική λέξη αποτελούν μια οικογένεια. 

Παραδείγματα: Στην ίδια οικογένεια με τη λέξη γράφω ανήκουν οι λέξεις: γραφείο, γραφικός, 
ζωγράφος κ.ά.

Τελεία - Ερωτηματικό

Σημειώνουμε τελεία (.) στο τέλος μιας πρότασης για να δείξουμε ότι το νόημά της ολοκληρώθηκε. 
Μετά την τελεία ξεκινάμε πάντοτε με κεφαλαίο. Χρησιμοποιούμε ερωτηματικό (;) στο τέλος κάθε 
ευθείας ερωτηματικής πρότασης.  

Παραδείγματα: Ο δρόμος είναι γεμάτος κόσμο. Όλοι φαίνονται βιαστικοί. Πού πηγαίνουν άραγε 
τόσο νωρίς;

Ερωτηματικές λέξεις

Οι λέξεις «ποιος», «πού», «πότε», «πώς», «τι», «γιατί», «πόσο» κ.ά. ονομάζονται ερωτηματικές  
και με αυτές διατυπώνουμε ερωτήσεις. Το πού και το πώς παίρνουν τόνο μόνο όταν ρωτάμε. 
Η ερωτηματική αντωνυμία ποιος, ποια, ποιο δεν τονίζεται.

Παραδείγματα: Τι κάνεις; Πού πήγες; Πώς τα πέρασες; Ποιο είναι το όνομά σου; 

Υποκείμενο - Ρήμα

Η λέξη που μας δείχνει ποιος κάνει κάτι ή ποιος δέχεται μια ενέργεια ή βρίσκεται σε μια κατάσταση 
λέγεται υποκείμενο. Βρίσκεται πάντα σε ονομαστική πτώση και για να το βρούμε απαντάμε 
στην ερώτηση ποιος; ποια; κτλ. κάνει αυτό που δηλώνει το ρήμα.  Η λέξη που μας δείχνει τι κάνει, 
τι παθαίνει ή σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτός που ενεργεί λέγεται ρήμα και απαντά 
στην ερώτηση  «τι κάνει;» ή «τι παθαίνει;» το υποκείμενο. 

Παραδείγματα: Ο υδραυλικός επισκευάζει τη βρύση.  (Ρήμα: επισκευάζει, Υποκείμενο: Ο υδραυλικός)   

Οριστικό άρθρο

Χρησιμοποιούμε το οριστικό άρθρο (ο, η, το) όταν αναφερόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, 
ζώο ή πράγμα. Έχει τρεις πτώσεις: ονομαστική, γενική και αιτιατική.

Παραδείγματα: Ο πατέρας μου είναι δικηγόρος. Το τετράδιό μου είναι καινούριο.
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Τα ουσιαστικά (γένος, αριθμός, πτώση)

Τα ουσιαστικά έχουν τρία γένη: το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο. 
Όταν κλίνονται, έχουν κανονικά δύο αριθμούς (ενικό και πληθυντικό) και τέσσερις πτώσεις 
(ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλητική).

• μολύβι, σβήστρα, σχολείο, φορεσιά, βότσαλα, φύκια, συνδετήρας, κοχύλι, θάλασσα, τετράδιο, ξύστρα 

• αίθουσα, θρανίο, τάξη, καινούριος -α -ο, μαθητής, μαθήτρια, Ελλάδα, ζωγραφιά

• βιβλιοπωλείο, δημοτική βιβλιοθήκη, προπαίδεια, αριθμητική, εικόνα, αναγνωστικό, κασετίνα, 
  ξυλομπογιά, πίνακας 

• αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα εκδηλώσεων, γραφείο διευθυντή, ηλεκτρονικός υπολογιστής, 
  γυμναστήριο, κυλικείο, αυλή, βοηθητικός -ή -ό 

• μαθαίνω, δίδυμοι, άλλος -η -ο, διάλειμμα, συνηθισμένη μέθοδος, επιτυχία, αθλητισμός, κόλλα, ψαλίδι 

• γράφω, διαβάζω, κιμωλία, λεξικό, ξύνω, παίζω, τηλεόραση, χάρτης

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική ο γιατρός Ονομαστική οι γιατροί

Γενική του γιατρού Γενική των γιατρών

Αιτιατική το γιατρό Αιτιατική τους γιατρούς

Κλητική -  γιατρέ Κλητική -  γιατροί

Βασικό λεξιλόγιο



Ονοματεπώνυμο ...................................................................................................................................... 

Ημερομηνία:        /          /
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Χρωμάτισε τα          που συγκέντρωσες από τις παραπάνω ασκήσεις.

Θαλασσινό σχολείο

1. Συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις και τόνισε
   όπου χρειάζεται.

2. Γράψε ξανά τις λέξεις του πλαισίου τοποθετώντας κάθε λέξη
    στη σωστή οικογένεια.
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• Έχω μία μεγάλη συλλογή από β......τσαλα και κοχ......λια. 

• Αγόρασα για το σχολ......ο μολ......βια, τ......τράδια, σ......νδετ......ρες και μία σβ......στρα. 

• Υπάρχουν καλλυντικά που φτιάχνονται από θαλασ......νά φ......κια.

παίχτης, πετροπόλεμος, πέτρινος, παιδικός, πετράδι, παιχνίδι, παιδίατρος, πετρέλαιο

παίζω: .............................................................................................................................................................................

πέτρα: .............................................................................................................................................................................

3. Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις. 1

σχολιάζω, σχολικός, σχόλιο, άσχημος, ασχολούμαι

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



Χρόνος που απαιτείται για
 το τεστ

Τίτλος κεφαλαίου
(αντιστοιχεί στο βιβλίο του Οργανισμού)

Αξιολόγηση:

Οι πόντοι που 

αντιστοιχούν 

σε κάθε άσκησηΑυτοαξιολόγη
ση

Ασκήσεις

Καλύπτει την ύλη του Ά  τριμήνου

Συνοπτική θεωρία 
Παραδείγματα

Κωδ. μηχ/σης 18.545


