
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά με τους κατάλληλους τύπους του ρήματος 

είμαι : 

 Θα κοιμηθώ νωρίς απόψε γιατί _______________ πολύ κουρασμένη. 

 Η Αναστασία  _______________ δέκα χρονών. 

 Εγώ _______________ επτά χρονών. 

 Εσύ πόσο χρονών _______________ ; 

 Εμείς _______________ εδώ, για τη γενέθλια του Κώστα. 

 Οι υπόλοιποι πού _______________ ; 

 Γιατί δεν _______________ στην τάξη ; μας φώναξε η δασκάλα. 

2.Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με το σωστό τύπο του 

ρήματος έχω:  

 Ο Επιτάφιος …………………………… όμορφα λουλούδια.  

 Η Άννα χτες ………………………….. τα γενέθλιά της.  

 Το Πάσχα …………………………. πολλά μαθήματα να 

κάνουμε. 

 Του χρόνου η Μυρτώ …………………………… καινούρια 

τσάντα.  

3.Γράψε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό : 

της λίμνης       _______________________________ 

τον αγώνα       _______________________________ 

του δασκάλου      _______________________________ 

_______________________________     τους πίνακες  

_______________________________     των μελισσών  

_______________________________     τις πατρίδες  

 

4.Χώρισε σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις :  

άνθρωπος  :  ____________________ άγκυρα :  ______________________ 

κάρβουνο  :  ____________________ κάρτα :  ______________________ 

κορόιδο  :  ______________________      άσπρος :  ______________________ 

ναυτικός   :  ______________________ όμοιος :  ______________________ 

τέσσερα :  ______________________ παροιμία :  ______________________ 

 



5.Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα άρθρα  ο,  η,  το,  ένας,  μία,  ένα : 

 

………… βράδυ του Αυγούστου συνάντησα ………… παλιά μου συμμαθήτρια. 

Ήταν  ………… Άννα, ………… ψηλή, όμορφη κοπέλα που εγώ τουλάχιστον τη 

θυμόμουν σαν ………… μικροκαμωμένο κοριτσάκι με φακίδες στο πρόσωπο. 

Μόλις την είδα, ………… πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, ήταν πόσο είχε 

αλλάξει από τότε, που πηγαίναμε σχολείο. Μαζί της ήταν κι ………… γιος και 

…………  κόρη της, δύο σγουρομάλλικα δίδυμα παιδάκια, όλο σκανταλιά. 

…………  αγοράκι μάλιστα ήταν τόσο ζωηρό, που κόντεψε να το πατήσει 

…………  αυτοκίνητο που περνούσε εκείνη την ώρα.   

 6.Συμπλήρωσε  τις παρακάτω προτάσεις με της  ή  τις  :  

 Τα παιδιά μαζεύουν ______ πέτρες ______ αυλής.  

 Κάποιος χτυπά ______ καμπάνες ______ εκκλησίας. 

 Έβαλαν ιώδιο στις πληγές ______ Κατερίνας. 

 Πήγαμε στο σπίτι ______ Άννας και παίξαμε με ______ 

κούκλες της. 

 Στην παραλία ______ Αίγινας πέρασα ______ πιο ωραίες 

μέρες των διακοπών. 

7.Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τον  ή  των  :  

 Ζητήσαμε βοήθεια από ______ Κώστα, για να βρούμε τη λύση ______ 

προβλημάτων του βιβλίου ______ μαθηματικών. 

 Παπούτσι από ______ τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο.  

 ______ φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν 

 Η Χωχαρούπα είναι η χώρα ______ χαρούμενων παιδιών, της αγάπης, της 

ειρήνης και ______ γλυκών ζαχαρωτών. 

 

8.Να γράψεις πάνω από τις υπογραμμισμένες λέξεις Ρ για τα    

ρήματα, ΟΥ για τα ουσιαστικά και Ε για τα επίθετα. 

Την Μεγάλη Εβδομάδα νηστεύουμε. Την Μεγάλη Πέμπτη 

σταυρώνεται ο Χριστός και την Μεγάλη Παρασκευή 

προσκυνάμε τον Επιτάφιο. Όμως, το Μεγάλο 



 Σάββατο το βράδυ γιορτάζουμε την Ανάσταση. Την Κυριακή 

του Πάσχα σουβλίζουμε το αρνί και τρώμε όλοι μαζί. 

Τσουγκρίζουμε και τα κόκκινα αυγά που βάψαμε τη Μεγάλη 

Πέμπτη και λέμε : «Χριστός Ανέστη».  

9.Τώρα να χωρίσεις τα ουσιαστικά που βρήκες παραπάνω σε                        

κύρια και κοινά.  

κύρια ουσιαστικά κοινά ουσιαστικά 

  

  

  

  

  

10.Το παρακάτω κείμενο έχει 6 λάθη. Να το ξαναγράψεις 
βάζοντας κεφαλαίο γράμμα όπου πρέπει: 

 

ο σπύρος και η γιωργία θα γιορτάσουν το πάσχα στο 

χωριό τους. εκεί θα ψήσουν το αρνί και τη δευτέρα θα 

γυρίσουν πίσω στην πόλη. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………… 
11.Να κλίνεις: 

 ενικός αριθμός 

ονομ. ο άνθρωπος η παγωτατζού ο καθηγητής  ο μάγειρας 

γεν. του  της  του  του  

αιτ. τον  την  τον  τον  

κλιτ. -  -  -  -  

 πληθυντικός αριθμός 

ονομ. οι  οι  οι  οι  

γεν. των  των  των  των  

αιτ. τους  τις  τους  τους  

κλιτ. -  -  -  -  

 

12. Συμπλήρωσε τις ημέρες της εβδομάδας που λείπουν: 
Κυριακή, …………………………, …………………………….., 
………………………….., ………………………………, 
Παρασκευή, ………………………………. . 

                  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 


