
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 Το τασάκι είναι από πηλό.    
 Το τασάκι είναι πήλινο. 
 

      Το τραπέζι είναι από ξύλο. 
  

 
      Το βάζο είναι από γυαλί. 

  
 
 Η κάλτσα είναι από μαλλί. 

 
 
  Το σπίτι είναι από πέτρα. 

 
 
 
2. Να αντικαταστήσεις τα παρακάτω επίθετα όπως στο παράδειγμα. 
α) πέτρινο σπίτι  → σπίτι από πέτρα 

β) πλαστική σακούλα → ...........................................................  

γ) σιδερένιο νόμισμα → ........................................................... 

δ) χρυσό δαχτυλίδι  → ........................................................... 
 
 
3. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με τα κατάλληλα οριστικά άρθρα. 

__  φίλη μου ονομάζεται Φρόσω και μένει ____  Λάρνακα. Είναι μαθήτρια ___  Γ1΄ 

τάξης  του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς. ___ αδελφή της φίλης μου είναι πιο μεγάλη 

και τη βοηθά _____ εργασίες ____ σχολείου της. Και ___ δύο μαζί βοηθούν ___ μητέρα 

τους _____ δουλειές _____ σπιτιού. Καθαρίζουν ____ δωμάτιό τους και σκουπίζουν τα 

φύλλα ____ αυλής. Η μητέρα ___ αγαπάει και ____ δύο πάρα πολύ.  

 
 
4. Συμπληρώνω τα κενά με τα κατάλληλα γράμματα και τονίζω εκεί που 
πρέπει. 

ανεβ___νω  κατασκ__άζω  σ__δερο   άνθρ__πος 

σ__δηρόδρομος  αυτοκ__ν__το  κατεβ___νω  σ__γχρονος 

κάτ___κος  υπόγ__ος    βγ___νω  λε__φορ___ο  

__λιοβασίλεμα  δουλ___α   φ__ς   μπ__νω 

φ__τ__νός  __λιακός   __λιος   ξ__λο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ……………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



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

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
διαλέγω ___________________ ___________________ 

συγκεντρώνω ___________________ ___________________ 

αντιγράφω ___________________ ___________________ 

στερεώνω ___________________ ___________________ 

διορθώνω ___________________ ___________________ 

 
 
6. Να αντικαταστήσεις τις υπογραμμισμένες φράσεις με τον αδύνατο τύπο της 
προσωπικής αντωνυμίας. 
α) Βοηθάει τον εγγονό του στα μαθήματα.                                                                                            
Τον βοηθάει στα μαθήματα. 
 
β) Κάλεσε τους συμμαθητές του στη γιορτή.    

............................................................................................................              

γ) Ποτίζει τα λουλούδια καθημερινά. 

............................................................................................................ 

δ) Είδα την Μαρία να έρχεται. 

............................................................................................................ 
 
7. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων αντικαθιστώντας τη φράση της 
παρένθεσης με την κατάλληλη μετοχή ενεργητικής φωνής. 
 
 Ανέβηκε τη σκάλα ( με το χαμόγελο στο πρόσωπο )   ………………………………                     

 Το τρένο έφτασε στο σταθμό ( με ένα δυνατό σφύριγμα)  ………………………………   

 Περπατούσα στο δρόμο ( με το τραγούδι )  ………………………………                         

 Πέρασε το ποτάμι  ………………………………  (κολυμπώ). 

 ………………………………  (ανοίγω)  το παράθυρο, αντίκρισε το λαμπρό ήλιο. 

 ………………………………  (ταξιδεύω)  μαθαίνεις καλύτερα τη γεωγραφία της Κύπρου. 

 Έφτασαν στην κορυφή του βουνού  ………………………………  (ακολουθώ)  ένα 

μονοπάτι. 

 Τρεφόμαστε υγιεινά,  ………………………………  (τρώω)  φρούτα και λαχανικά. 

 Πέτυχε στις εξετάσεις  ………………………………  (διαβάζω)  πολλές ώρες κάθε μέρα. 

 
 
 
 
 
 


