Ονοματεπώνυμο ：__________________________________

Ημερομηνία： ___________

Άσκηση 1：Διαβάζω το κείμενο και συμπληρώνω ：

Άσκηση 2 : Να συμπληρώσετε την κατάληξη των ουδέτερων ουσιαστικών.

το νερ_

το σκουπίδ_

το δίχτ _

το παιδ_

το φύλλ_

το τετράδι_

το δέντρ_

το βουν_

το βιβλί_

το ποτήρ_

το δάκρ_

το δόρ_

το βράδ_

το ψωμ_

το στάχ_

Άσκηση 3 ： Να σχηματίσεις ρήματα από τις παρακάτω λέξεις, όπως το
παράδειγμα.

καληνύχτα  καληνυχτίζω

ζωγραφιά  …………………...

καρφί  ……………………

δάκρυ  ………………………

χαμηλά  ………………….

καθαρός  …………………….

δάνειο ……………………

άθροισμα ……………………

Άσκηση 4 ： Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά βάζοντας το τελικό
χρειάζεται.









-ν όπου

Να μη… τρέχετε στον διάδρομο, γιατί μπορεί να χτυπήσετε.
Χθες γνώρισα τρία παιδιά: το… Γιώργο, το… Αντώνη και τη… Ελπίδα.
Η μητέρα ζεσταίνει το νερό στη… τσαγιέρα.
Κάλεσες το… φίλο σου το… Αντρέα;
Γιατί δε… διάβασες το μάθημά σου;
To πρωί είδα ένα… ψαρά που είχε ψαρέψει ένα… ξιφία.
Μέσα στη… νύχτα, καθώς κοιμόμουν άκουσα ένα… θόρυβο.

Άσκηση 5 ： Να γράψεις τα παρακάτω ρήματα στον Παρατατικό και τον Αόριστο.
Ενεστώτας

Παρατατικός

Αόριστος

Σρέχω

______________

______________

Πιάνεις

_______________

______________

Σρώω

_______________

______________

κουπίζουν

_______________

______________

Κρατάμε

_______________

______________

τρώνει

_______________

______________

Ρωτώ

_______________

_______________

Άσκηση 6：υλλαβίζω τις παρακάτω λέξεις.

καταστροφή _________________

αστροναύτης________________

άνεμος _____________________

αυτοκίνητο _________________

εγγόνι______________________

τσαγιέρα ___________________

ευτυχία _____________________

σταθμός ____________________

Άσκηση 7 ：Να συμπληρώσεις τα κενά με τις κατάλληλες αντωνυμίες, όπως το
παράδειγμα.






Ο δικός μου πίνακας  ο πίνακάς μου
Σο δικό σου φόρεμα _____________
Ο δικός σας κήπος  ______________
Σο δικό του παιχνίδι ______________

Άσκηση 8：Να γράψεις την κατάλληλη προσωπική αντωνυμία στη θέση κάθε
ουσιαστικού, όπως το παράδειγμα.



Ο Σάκης διαβάζει τα μαθήματά του.
Αυτός διαβάζει τα μαθήματά του.



Σο ποτάμι κυλάει.
_______________________________________
Σα λουλούδια ανθίζουν.
_______________________________________
Η Ελένη και η μητέρα της πήγαν για ψώνια.
________________________________________




Άσκηση 9：Να σχηματίσεις φράσεις με τα παραθετικά των επιθέτων, όπως το
παράδειγμα.

 ( πολυκατοικία – ψηλή – μονοκατοικία) ： Η πολυκατοικία είναι ψηλότερη
( ή πιο ψηλή) από τη μονοκατοικία.
 (λιοντάρι – άγριο – άλογο) ：
_____________________________________________
 (υγεία – πολύτιμη - χρήμα )
______________________________________________
 (πλαστικό – μαλακό – σίδερο )
______________________________________________
 (αυτοκίνητο – γρήγορο – ποδήλατο)
______________________________________________
Άσκηση 10 ： Να κλίνετε το ρήμα γράφω στον Ενεστώτα , Παρατατικό , Αόριστο,
τιγμιαίο Μέλλοντα και Εξακολουθητικό Μέλλοντα.

Ενεστώτας

Παρατατικός

Αόριστος

τιγμιαίος
Μέλλοντας

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
Εγώ
Εσύ
Αυτός/ή/ό
ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
Εμείς
Εσείς
Αυτοί/ ές/ά

Εξακολουθητικός
Μέλλοντας

