
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ήτανε μια φορά 
 

1. Κάνω επανάληψη τις ορθογραφίες που έγραψα σε αυτό το κεφάλαιο. 

 

2. Συμπληρώνω τα κενά με αβ ή αυ και βάζω τόνο όπου χρειάζεται. 

 

 Ο κηπουρός σκ___ει τον κήπο.           

 Μην αν___ετε τα φώτα. 

 Ο Στέλιος είναι κουρασμένος και γι’ αυτό αναπ___εται. 

 Δεν π___ει να αναρωτιέται και να ψάχνει. 

 Τα σκουπίδια συμπιέζονται και θ___ονται σε ειδικούς χώρους. 
 

3. Γράφω τα παρακάτω ρήματα στον παρατατικό και τον αόριστο. 

 Παρατατικός Αόριστος 

διπλώνω δίπλωνα δίπλωσα 

δίνετε ______________ ______________ 

δανείζεις ______________ ______________ 

αγαπώ ______________ ______________ 

ξοδεύουν ______________ ______________ 

βλέπουμε ______________ ______________ 

λέτε ______________ ______________ 
 

    4. Γράφω πώς λέγονται οι κάτοικοι κάθε χώρας καθώς και τα επίθετα.  

Ελλάδα Έλληνας Ελληνίδα ελληνικός 

Ιταλία    

Γερμανία    

Αλβανία    

Αμερική    

 

 5. Συμπληρώνω τα κενά με το πολύ ή πολλή. 

  Η Κορνηλία είναι ____________ ευγενική και _________ γλυκός 

 άνθρωπος. 

  Πρέπει να σταματήσεις την ___________ δουλειά, γιατί κουράζεσαι 

 _________. 

  Η Άννα είναι ___________ χαρούμενη και έχει πάντα ___________ 

 διάθεση για δουλειά. 

  Σηκώθηκε ___________ σκόνη, γιατί ο αέρας ήταν ____________ 

δυνατός. 

ONOMA:________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:___________ 



 Βαρέθηκα ____________, γιατί περιμένω _____________ ώρα. 

 Μη βάλεις ___________ ζάχαρη στον καφέ μου. 

 Να βάλεις ___________ λίγη ζάχαρη στον καφέ μου. 

 

6. Μεταφέρω τις προτάσεις στον εξακολουθητικό(εξ) και στο στιγμιαίο μέλλοντα (στ). 

          Ο Θωμάς λύνει τις ασκήσεις. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

 

          Εμείς διαβάζουμε τα μαθήματά μας. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

 

          Τα παιδιά παίζουν και τρέχουν στο προαύλιο. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

 

          Ποτίζω και καθαρίζω τον κήπο. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

 

7. Συμπληρώνω τις στήλες όπως στο παράδειγμα. 

Κυριολεξία  Μεταφορά 

χρυσό νόμισμα  χρυσή ευκαιρία 

................................................................  πικρές κουβέντες 

το αεροπλάνο πετάει  ................................................................ 

................................................................  μου άνοιξε την καρδιά του 

................................................................  απαλή μουσική 

 
8. Μεγαλώνω τις προτάσεις χρησιμοποιώντας ένα επίθετο που ταιριάζει. 
 

 Τρομάξαμε από ένα θόρυβο.Τρομάξαμε από ένα δυνατό θόρυβο. 

 Κάθισα σε μια πολυθρόνα._________________________________ 

 Αγόρασε μια τσάντα.____________________________________ 

 Έκοψε ένα τριαντάφυλλο._________________________________ 

 Φορούσε μια αλυσίδα.____________________________________ 

 

9. Γράφω για καθεμιά από τις λέξεις μια συνώνυμη. 

 χρήματα  _______ 

  αμάξι  _______ 

  σελήνη  _______ 

   βάρκα     _______ 

  ασθένεια  _______ 

 φασαρία   _______ 


