
 
 
 
 
 
 

 
   
 

1. Να ξαναγράψεις τις προτάσεις αλλάζοντας τις υπογραμμισμένες φράσεις 
με το κατάλληλο επίθετο. 

 
 Το μαντίλι είναι από ύφασμα.    
 Το μαντίλι είναι υφασμάτινο. 
 
 Το χωράφι είναι σε σχήμα τριγώνου. 

  
 
 Το καραβάκι είναι από χαρτί.  

  
 
 Η μπλούζα είναι από βαμβάκι. 

  
  
• Το πουκάμισο είναι από μετάξι. 
 
 
 
 
2. Να αντικαταστήσεις τα επίθετα όπως στο παράδειγμα. 
 

πήλινο τασάκι  τασάκι από πηλό  

σιταρένιο ψωμί   

γυάλινη κανάτα    

ξύλινη σκάλα   

μάλλινη κάλτσα            

 

 
3. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με τα κατάλληλα οριστικά άρθρα. 

 
 ……  θεία μου καθαρίζει  ……  αυλή  ……  σπιτιού της. Τη βοηθάει  …...  

κόρη της,  …...  Ελένη, που είναι μαθήτρια  ……  τρίτης τάξης.  

 ……  πατέρας  ……  συμμαθητή μου  ……  Πέτρου είναι μηχανικός σε ένα 

εργοστάσιο. 

 Η Γιάννα φόρεσε  ……  κάλτσες της ανάποδα, αλλά την είδε  ……  αδερφή της 

και της το είπε. 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ……………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 

Επαναληπτικό: Άνθρωποι και μηχανές 



4. Συμπληρώνω τα κενά με τα κατάλληλα γράμματα και να τονίζω όπου 
χρειάζεται. 

 
ανεβ……νω    κατασκ……αζω  σ……δηροδρομος  

κατεβ……ν……  μπ……νω   άνθρ……πος 

……λιοβασιλεμα  δρομ……λογ……ο   δουλ……ά 

αυτοκ……ν……το  λε……φορ……ο  φ……τεινος 

βγ……νω   χρησιμοπ……ώ  ξ……λινος   υπογ……ος 

 

5. Να σχηματίσετε τον αόριστο και τον παρατατικό των παρακάτω ρημάτων. 
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
φτιάχνω ___________________ ___________________ 

σκάβω ___________________ ___________________ 

δουλεύω ___________________ ___________________ 

σχεδιάζω ___________________ ___________________ 

μαγειρεύω ___________________ ___________________ 

 
 
6. Να ξαναγράψεις τις προτάσεις με σύντομο τρόπο χρησιμοποιώντας 

τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. 
 

 Έδειξα το σχολείο του Μιχάλη. 
 Του έδειξα το σχολείο. 
 Έφερα το παιχνίδι της Μαίρης. 

 

 Έδωσα της θείας την κανάτα. 

 

 Κέρασα τους φίλους μου για τη γιορτή μου. 

 

   
 
7. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων αντικαθιστώντας τη φράση της 
παρένθεσης με την κατάλληλη μετοχή ενεργητικής φωνής. 

 
 Έχασε όλο το χρόνο (με σβησίματα) σβήνοντας. 

 Όλο το απόγευμα το πέρασε στην αποθήκη (και μετρούσε) ________________ τα 
κιβώτια. 

 Έκανε πως έπαιζε μουσική (με χτυπήματα) ___________________ τα χέρια του. 

 Βράχηκε (γιατί πότιζε) ________________ τα λουλούδια. 

 Η Τόνια πνίγηκε (καθώς έπινε) _________________ νερό. 

 Πήγε ταξίδι (με οδήγηση) ___________________ το καινούριο αυτοκίνητο. 

 Η Μαρία έπεσε στο κρεβάτι (με κλάματα) ____________________ .  


