
 

 

 

 

 

 

1.  Γράψε τις λέξεις όπου ταιριάζουν μαζί με το άρθρο τους. 

 (αίθουσα, λύκος, πόδι, σχολείο, μητέρα, μολύβι, σαλάτα, αφρός, κυνηγός) 

         ΑΡΣΕΝΙΚΑ                     ΘΗΛΥΚΑ                  ΟΥΔΕΤΕΡΑ 
   

   

   
 

 

2.  Γράψε όλες τις λέξεις των προτάσεων εκεί που ταιριάζουν. 

 Το λιοντάρι κυνηγά το ελάφι. 
 Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο. 
 Ο Αλέκος χτενίζεται. 
 Το βάζο έσπασε. 
 

ΑΡΘΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ 

   

   

   

   

   

   

 

3. Συμπλήρωσε προσεκτικά τα γράμματα που λείπουν από το κείμενο. 

   Επιτέλους ήρθε ο χειμώνας!!!  Έξω βρέχ....    και στα βουνά χιονίζ.... .  Μου αρέσει να 

κάθομαι στο τζάκ....  και να βλέπ....   από το παράθυρ....   τη βροχ.....  .  Ο μικρός μου 

αδελφ...ς  θέλει να βγαίν....   έξω στη βροχ.... αλλά   .....   γονείς μου δεν τον αφήνουν.  

Εγώ ξέρω ότι αν βγω στο κρύο αρρωσταίν....  γι αυτό και προτιμ....  να μέν....  στο σπίτ.... .  

Η αγαπημέν....  μου απασχόλησ....    ....ναι  να διαβάζ....  παραμύθ.... . 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



4.  Μετάφερε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό. 

• Ο γεωργός σπέρνει το χωράφι του. 

_____________________________________________________________ 

• Η πωλήτρια αυτή είναι πολύ εξυπηρετική. 

_____________________________________________________________ 

 Τα χιόνια γέμισαν τις στέγες των σπιτιών. 

_____________________________________________________________ 

 Οι οικογένειες στόλισαν τα χριστουγεννιάτικά τους δέντρα. 

_____________________________________________________________ 

 Οι μαθητές αυτοί ζωγραφίζουν πολύ όμορφα. 

     _____________________________________________________________ 

 
5.  Τόνισε σωστά τις λέξεις στο παρακάτω κείμενο.   

 Τωρα που βρεχει μου αρεσει πολυ να βλεπω απο το παραθυρο τη βροχη.   Ειναι η πιο 

ομορφη ζωγραφια.  Οταν βαριεμαι φωναζω τη γιαγια  « Διαβασε μου γιαγιουλα ενα 

παραμυθι».  Κι η γιαγια μου απαντα  « Ευχαριστως, αλλα καθισε φρονιμα και ακου με 

προσοχη».  

 
 

6.  Διόρθωσε το κείμενο βάζοντας κεφαλαία όπου χρειάζεται.    

ονομάζομαι νικόλας νικολάου και είμαι από την λευκωσία.   οι γονείς μου είναι πρόσφυγες 

και κατάγονται από την αμμόχωστο.   η αγαπημένη μου γιορτή είναι τα χριστούγεννα και τα 

περιμένω με πολλή χαρά.  έγραψα ένα γράμμα στον άγιο βασίλη και του ζήτησα να φέρει 

επιτέλους την ελευθερία στην κύπρο μας.  
 

 
 

 

Αυτά τα ξέρω απ’ έξω 
κι ανακατωτά.  Είναι 
πολύ εύκολα!!! 


