
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________________   __/__/________ 
 

                                          

 

1. Να υπογραμμίσεις τα κύρια ονόματα στο παρακάτω 

κείμενο. 

 
Η μακεδονία είναι μια περιοχή της ελλάδας. Βρίσκεται ανάμεσα 

στην οροσειρά της πίνδου, που τη χωρίζει από την ήπειρο, και τον 
ποταμό νέστο, που τη χωρίζει από τη Θράκη. Νότια βρέχεται από 

το Αιγαίο πέλαγος. Πρωτεύουσά της είναι η θεσσαλονίκη. Έχει 
μεγάλους ποταμούς, όπως ο Στρυμόνας και ο αξιός, και αρκετές 

λίμνες, όπως η βόλβη, η δοϊράνη, οι πρέσπες κ.ά. 
 

Τώρα γράψε σωστά, όσα από τα παραπάνω κύρια ονόματα 
είναι γραμμένα λάθος. 

Μακεδονία, Πίνδου, Ήπειρο, Νέστο, Αιγαίο Πέλαγος, 
Θεσσαλονίκη, Αξιός, Βόλβη, Δοϊράνη, Πρέσπες.  

 
 

2. Να συμπληρώσεις τα κενά επιλέγοντας κάθε φορά τη σωστή 

λέξη. 
 

 (χαρά – Χαρά) 
 Η Χαρά  είναι αδερφή μου. 

 Το δώρο της μου έδωσε μεγάλη χαρά. 
 

 (ειρήνη – Ειρήνη) 
 Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ζουν με αγάπη και ειρήνη. 

 Η Ειρήνη θα έρθει μαζί μας στο θέατρο. 

 
 (μαργαρίτα – Μαργαρίτα) 

 Οι μαργαρίτες  είναι το αγαπημένο λουλούδι της φίλης μου της 
Μαργαρίτας. 

 
 (πέμπτη – Πέμπτη) 

 Την Πέμπτη θα πάμε εκδρομή στη Δράμα. 
 Η αθλήτρια τερμάτισε πέμπτη  στα 200 μ. 

 

 (νίκη – Νίκη) 
 Οι φίλαθλοι πανηγύρισαν τη νίκη της ομάδας τους. 

 Τη δασκάλα μας τη λένε Νίκη. 
 

 (ομόνοια – Ομόνοια) 
 Η ομόνοια χτίζει σπίτια και η διχόνοια τα γκρεμίζει. 

 Η πλατεία Ομονοίας  βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. 
 



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________________   __/__/________ 
 

3. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τα περιεκτικά 

ουσιαστικά που παράγονται από τις λέξεις των 
παρενθέσεων. 

 
 Οδήγησε το άλογο στον (άχυρο) αχυρώνα. 

 
 Ο θείος μου έχει ένα μεγάλο (όρνιθα) ορνιθώνα όπου εκτρέφει 

κότες. 

 
 Στις πλαγιές των λόφων μπορεί να δει κανείς τους μεγάλους 

(αμπέλι) αμπελώνες. 
 

 Ο Δημήτρης ανέβηκε στην ταράτσα να καθαρίσει τον 
(περιστέρι) περιστερώνα.  

 

 Ο (στρατός) στρατώνας  βρίσκεται έξω από την πόλη. 
 

 Έφτιαξαν κι έναν ωραίο (ξένος) ξενώνα  για να κοιμούνται οι 
καλεσμένοι τους. 

 
4. Να σχηματίσεις περιεκτικά ουσιαστικά σε –(ι)ώνας. 

 
 αμπέλι  αμπελώνας 

 

 ελιά (ελαία)  ελαιώνας 
 

 αμυγδαλιά  αμυγδαλιώνας 
 

 πεύκο  πευκώνας 

 
 

5. Να αντιστοιχίσεις τα κύρια ουσιαστικά 

με τα κοινά που ταιριάζουν. 

 

Παύλος 
 

● ● εθνικό όνομα 

Βραζιλιάνος 

 

● ● πόλη  

Αχελώος 

 

● ● γιορτή 

Πεκίνο 

 

● ● μήνας 

Θεοφάνεια 

 

● ● όνομα 

Ιούλιος 

 

● ● πλατεία 

Σύνταγμα ● ● ποταμός 


