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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
1) Αφού ξαναδιαβάσεις τους κανόνες για τα ρήματα σε –ίζω και 

–ώνω και τις καταλήξεις των ουσιαστικών συμπλήρωσε σωστά τις    
λέξεις: 

     Ποτ _ ζ _ , δακρ _ ζ _ , τον _ ζ _ , γεμ _ ζ _ , δαν _ ζ _ , αθρ _ ζ _ ,    
      
κοιμ _ ζ _ , τα _ ζ _ , σκαρφαλ _ ν _ , στρ _ ν _ , τεντ _ ν _ , 
 
 κουκουλ _ ν _ , κυκλ _ ν_ , κουμπ _ ν _ ,  
 
κουτ _ , αράχν _ , φύσ _ , λουλούδ_,      θρανί _ , τόξ _  
 
2)      Να κλίνεις τα ουσιαστικά: ο κήπος , η πέτρα , το χωριό. 
 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ.       

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ.       

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ.       

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ.       

 
3) Τα παρακάτω ρήματα βρίσκονται σε χρόνο Ενεστώτα. Εσύ 
συμπλήρωσε τον Αόριστο και τον Παρατατικό. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                         
 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ               ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

δένω   

παίζω   

μοιράζω    

αγαπώ   
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4) Να γράψεις κι άλλες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια: 
 

 
 

5) Να κλίνεις το ρήμα τρέχω στους παρακάτω χρόνους: 
 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Εξακολ. 
Μέλλοντας 

Συνοπτικός 
Μέλλοντας 

 -----------------------------      Ενικός Αριθμός    ---------------------------- 

     

     

     

-----------------------------  Πληθυντικός Αριθμός   ---------------------------- 

     

     

     

 
 
 
 
 

6) Να γράψεις Κ για την κυριολεξία και Μ για τη μεταφορά: 
  
{      }  χρυσή καρδιά                                         γυάλινο ποτήρι    {     } 
 
{      } ραγισμένος καθρέφτης                           φτερωτό άλογο    {     }   
 
{      } βαριά καρέκλα                                        πικρό   ξενιτιά      {     }    

 

 
 

φίλος  

οικία  

βιβλίο  

οδός  

γράμμα  
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7) Να κλίνεις το επίθετο όμορφος και στα τρία γένη: 

 
 

8) Να συλλαβίσεις τις παρακάτω λέξεις: 
 
 θάλασσα                   ______________________________ 
 
 καθρέφτης                ______________________________                            
 
 όμορφος                   ______________________________ 
                                            
 άκρη                         ______________________________ 
                                                 
 άνθος                        ______________________________ 
                                           
 έννοια                      ______________________________ 
 
 
 

9) Να αντιστοιχίσεις τις παρακάτω συνώνυμες λέξεις: 
θόρυβος θάρρος 
αέρας παρακολουθώ 
κουράγιο σκαρφαλώνω 
ανεβαίνω                                    άνεμος 
βλέπω φασαρία 
  

  Αρσενικό  Θηλυκό   Ουδέτερο 

Ενικός αριθμός 

Ονομ.       

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ.       

Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομ.       

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ.       
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10) Να αντιστοιχίσεις κάθε ουσιαστικό με το επίθετό του: 

δάσος βαθιά 
ουρανός γλυκό 
θάλασσα πλατύ 
ποτάμι αξέχαστη 
τραγούδι ωραίο 
εκδρομή καθαρός 
δρόμος δροσερός 
αέρας καταπράσινη 
πεδιάδα ανηφορικός 
  

11)     Να υπογραμμίσεις τα επίθετα στο παρακάτω κείμενο: 
Το θέαμα γύρω ήταν ωραίο. Κάτω απλωνόταν ο καταπράσινος κάμπος. 
Ανάμεσά του περνούσε ένα μακρύ και πλατύ ποτάμι. Τα άφθονα νερά 
του πότιζαν τα χωράφια και τα έκαναν να δίνουν πλούσιους καρπούς. 
Στην άκρη του κάμπου φαινόταν ένα μεγάλο χωριό με κάτασπρα σπίτια. 
  

12)   Να γράψεις δίπλα σε κάθε ουσιαστικό ένα επίθετο που να του 
ταιριάζει: 

φάλαινα  ………………… θάλασσα ………………. 
κύμα ……………………. καράβι ………………… 
βουνό …………………… κοχύλι ………………… 
πέτρα …………………… λουλούδι ……………… 
αέρας ………………….. γριά …………………… 
  

13) Να συμπληρώσεις με -αι ή -ε τις καταλήξεις στα παρακάτω 
ρήματα:    

 λέγετ… θέλετ… 
 κάθετ.. μπορείτ… 
 ντύνετ… λύνετ… 
αυτός  κοιμάτ…                    εσείς παίζετ… 
 σηκώνετ… γράφετ… 
 χτενίζετ… ζωγραφίζετ… 
 λούζετ… ντύνετ…. 
  

14) Να γράψεις παρομοιώσεις  (χρυσάφι, κυπαρίσσι, δίδυμοι, μωρό, 
ατσάλι, μέλισσα) 

Δουλεύει σαν ………………… 
Όμοιοι σαν …………………... 
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Λαμπερό σαν ……………….. 
Σκληρός σαν ………………..                 
Ψηλός σαν …………………. 
Κλαίει σαν ………………… 
  

15)     Να συμπληρώσεις τις προτάσεις , γράφοντας τα ουσιαστικά 
που είναι στις παρενθέσεις στην κατάλληλη πτώση: 

(φίλος) Συνάντησα ένα ……………….. στο πάρκο. 
(τεχνίτης) Φώναξα ………………… να φτιάξει τη βρύση. 
(βιβλίο) Μετρώ τις σελίδες ………………….. . 
(σταφίδα) Έβαλα …………………. στο γλυκό. 
(ξεροπόταμος) Στέρεψαν τα νερά ………………………….  
(λαχανόκηπος) Άρχισε το πότισμα ………………………… 
  

16)     Να γράψεις τα ουσιαστικά στη γενική και αιτιατική του ενικού 
αριθμού: 

                                            ΕΝΙΚΟΣ 

                                                    ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

ο πάγος     

ο ξυλοκόπος     

ο μαντρότοιχος     

η ελπίδα     

το δάχτυλο     

η εφημερίδα     

το θρανίο     

η φλογέρα     

ο φούρνος     

το ανθοδοχείο     

το ξερόχορτο     

ο μονόδρομος     

  
 



 6 

17)     Να γράψεις τα ονόματα στη γενική και αιτιατική του 
πληθυντικόυ αριθμού: 

                                                                             ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

                                                             ΓΕΝΙΚΗ          ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

οι πάγοι     

οι ξυλοκόποι     

οι μαντρότοιχοι     

οι ελπίδες     

τα δάχτυλα     

οι εφημερίδες     

τα θρανία     

οι φλογέρες     

οι φούρνοι     

τα ανθοδοχεία     

το ξερόχορτα     

οι μονόδρομοι     

  
  


