
Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. 

Ο φίλος μου ο Κώστας μου έδωσε  

το ποδήλατό του και μου είπε να 

προσέχω τα φρένα. Εγώ 

πανικοβλήθηκα, όταν  μου έτυχε  

να έρθει μπροστά μου ένας μαύρος 

γάτος, τα πάτησα απότομα και έτσι 

τώρα βρέθηκα να είμαι μέσα στο  

νοσοκομείο. 
 

ONOMA:____________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:______________ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Στη γη και στη θάλασσα 

 

1. Να ξαναγράψεις τις υπογραμμισμένες φράσεις του κειμένου και να βάλεις 

απόστροφο, όπου χρειάζεται. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να αντιστοιχίσεις τις συνώνυμες λέξεις στις παρακάτω δύο στήλες. 

συντροφιά     ισχυρός 

δυνατός     παρέα 

πληγή      τραύμα 

καταστρέφω     συζητώ 

μιλώ      αέρας 

άνεμος     βλάπτω 
 

 

3. Να γράψεις μπροστά από κάθε λέξη το άρθρο που ταιριάζει (της, τις, 

τον, των).  

...... μέλισσας ...... ποιητή ....... αδελφών 

....... φίλες ........ δρόμων .......  πόρτας 

....... δώρων ......... αρκούδες ........ γυναίκες 

........ βιβλιοπώλη ......... κήπων ........  δωματίων 

......... σχολείων ........ χώρας ........ ξένο 

......... παιδίατρο ........ οικογένειας ........ άντρα 
 

 

4. Να βάλεις κόμμα στις παρακάτω προτάσεις 

Μέσα στο περιβόλι υπήρχαν κερασιές ροδακινιές αχλαδιές και    

δαμασκηνιές. 

Γιώργο μάζεψε τα παιχνίδια  σου. 

Κάθε μέρα κάναμε γυμναστική παίζαμε ποδόσφαιρο μπάσκετ και κάναμε 

βόλτες αλλά γυρίζαμε νωρίς στο σπίτι. 



5. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας το κατάλληλο 

αόριστο άρθρο (ένας, μία, ένα). 

 ............ αεροπλάνο πετά στον ουρανό.  

 Είδα ............ κηπουρό να ποτίζει τον κήπο του.  

 Ο δάσκαλος είπε σε ........ μαθήτρια να σβήσει τον πίνακα.  

 .......... μαϊμού έτρωγε μπανάνες . 

 .........  δελφίνι ακολουθούσε .........  καράβι που ταξίδευε στη θάλασσα .  

 

6. Να κάνεις την αντιστοίχιση: 

γρήγορο                               σαν την αλεπού 

πονηρός                               σαν το λαγό 

κίτρινος                               σαν το λιοντάρι 

δυνατός                                σαν το λεμόνι 

 

7. Να διαβάσεις προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και να ξεχωρίσεις 

τις παρομοιώσεις από τις χρονικές προτάσεις (=όταν) βάζοντας Π ή Χ στην 

παρένθεση. 

 

Σαν ήρθε ο Μάριος, έφυγε η Κατερίνα. (     ) 

Σηκώθηκε σαν ξημέρωσε να δει τον πρωινό ήλιο. (    ) 

Το μωρό κοιμάται σαν πουλάκι.(    ) 

Η Μαρία κοκκίνισε σαν παντζάρι (    ) 

   

  8. Να γράψεις επίθετα που μπορούν να συνοδεύσουν τη λέξη σπίτι. 

 

………………… ……………… 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

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

                                                                                             

 

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

 

 

 


