
ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ ΑΚΗΔΙ ΣΗΝ 3
ε
 ΔΝΟΣΗΣΑ 

 

«ΣΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΘΑΛΑΑ» 

 

ΟΝΟΜΑ:_______________ 

ΔΠΩΝΤΜΟ:____________ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:_________ 

 

1.Γξάθσ κπξνζηά από ηα νπζηαζηηθά ηνλ θαηάιιειν ηύπν ηνπ αόξηζηνπ άξζξνπ: 

(έλαο, κία, έλα) 

…………  άλζξσπνο                      …………  βάξθα 

…………  θνπέια                           …………  ζηξαηηώηεο 

…………  καζεηήο                         …………  αεξνπιάλν 

…………  ζπίηη                               …………  δέληξν 

…………  ηζάληα                            …………  θαξέθια 

2.Βξίζθσ πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαλεξώλνπλ θπξηνιεμία θαη πνηεο 

κεηαθνξά: 

Η Μαξία καζάεη ηζίρια.  ……. 

Σν παηδί έθαγε όιν ην θαγεηό.   …….. 

Αύξην ε κεηέξα κνπ, ζα ηαμηδέςεη κε ην πινίν.  …… 

Ο Γηάλλεο καζάεη ηα ιόγηα ηνπ.  ……. 

Απηόλ ηνλ ηξώεη ε δήιηα.  …… 

Έθαγα ηνλ θόζκν, γηα λα ζε βξσ.  …… 

Πνύ ηαμηδεύεη ν λνπο ζνπ;  ….. 

Βξήθε ην θνπκπί ηνπ θαη ηνλ θάλεη ό,ηη ζέιεη.  …….  

 

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ ΑΚΗΔΙ ΣΗΝ 4
ε
 ΔΝΟΣΗΣΑ 

 

«Ο ΚΟΜΟ ΓΤΡΩ ΜΑ» 

 

1.ρεκαηίδσ θξάζεηο βάδνληαο ην δεύηεξν νπζηαζηηθό ζηε γεληθή: 

ν ηνίρνο  -  ην ζπίηη                       ν ηνίρνο ηνπ ζπηηηνύ 

 

ην θιαδί  -  ην δέληξν                   …………………………. 

νη ζηίρνη -  ηα ηξαγνύδηα             …………………………. 



ην κπνπθάιη – ην θξαζί              ………………………….. 

ην βηβιίν – ην αγόξη                      ………………………… 

ηα δέληξα – ηα πεξηβόιηα            …………………………. 

ην ρξώκα – ην κνιύβη                  …………………………. 

ε πιαηεία  - ην ρσξηό                   ………………………… 

ε θιόγα  -  ην θεξί                        . ……………………….. 

 

2.Από απιέο ιέμεηο ζρεκαηίδσ ζύλζεηεο ιέμεηο: 

αλεβαίλσ – θαηεβαίλσ                 …………………………… 

άλζνο – δνρείν                               …………………………… 

κπαίλσ – βγαίλσ                           …………………………… 

άλεκνο – κύινο                              …………………………… 

ρηόλη – ζύειια                                …………………………… 

πάγνο – πέδηιν                               …………………………… 

ρηόλη – άλζξσπνο                            .…………………………... 

ζάιαζζα – πνπιί                            …………………………… 

όλνκα – επώλπκν                            ………………………….. 

 

3.ρεκαηίδσ από ηηο παξαθάησ ιέμεηο παξάγσγα ξήκαηα κε ηελ θαηάιεμε -σλσ : 

πάγνο – παγώλσ                                 θιεηδί - ……………. 

θξύν - …………                                  ξίδα - ……………... 

ηέληα - ………...                                  ηξύπα - ………….. 

κεγάινο - ……….                                θνύζθα - ………… 

 

4.Βάδσ ηόλν όπνπ ρξεηάδεηαη: ( πνπ, πσο, ε) 

- Πσο πεξάζαηε ζην ζέαηξν; 

- Πεξηκέλσ πσο θαη πσο λα έξζεη ην θαινθαίξη. 

- Πνπ θαη πνπ αθνύσ μέλα ηξαγνύδηα. 



- Πνπ ην έκαζεο πσο ζα πάσ ηαμίδη; 

- Θα έξζεηο καδί κνπ ε ζα κείλεηο ζην ζπίηη; 

- Σελ ώξα πνπ ηειείσζα ηα καζήκαηά κνπ, ρηύπεζε ην ηειέθσλν. 

- Πνπ ήζνπλ ρζεο ην απόγεπκα; 

- Γελ μέξσ πνπ είλαη ηα θιεηδηά κνπ. 

- Γηάβαζα ην βηβιίν πνπ κνπ ράξηζεο. 

- Θέιεηε λα πάκε εθδξνκή ζην δάζνο ε ζηε ζάιαζζα; 

- Πεγαίλσ πνπ θαη πνπ ζην ζπίηη ηεο ζείαο κνπ. 

- Άθνπζα πσο αύξην ζα έρεη θξύν. 

 

5.Το ηελικό ( ν ) διαηηπείηαι πάνηοηε ζηο ηέλορ ηων παπακάηω λέξεων: 

ηον, ηων, ζηον, έναν, αςηόν, ζαν 

Γηαγξάθσ ην ηειηθό ( λ ) όπνπ δε ρξεηάδεηαη, ζηηο παξαθάησ θξάζεηο: 

ηνλ ςαξά                      ηελ ζάιαζζα           ζηνλ δξόκν 

ηνλ έκπνξν                    ηελ πόξηα               έλαλ άλζξσπν 

ηνλ θήπν                        ηελ βάξθα              ηελ ιέμε 

ηελ γπλαίθα                   ηελ δώλε                ηελ ληνπιάπα 

ηελ απιή                        ηελ αιεπνύ             ηελ ξνδαθηληά 

 

6.Κιίλσ ηα νπζηαζηηθά ζε όιεο ηηο πηώζεηο θαη ζηνπο δύν αξηζκνύο: ην ηξαγνύδη, ην 

ρσξηό 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


