
 

Όνομα: _____________________________________ Τάξη: _______ 

 

Επαναληπτικές ασκήσεις στα κεφάλαια 9, 10, 11 

1. Υπογραμμίζω τα επίθετα στο πιο κάτω κείμενο: 

Η Λόλα ήταν αυτό που λέμε ένα όμορφο ποντίκι. Το σκούρο, γκρίζο 

τρίχωμά της, σχεδόν μαύρο και σγουρό, έπαιρνε πού και πού, όπως το 

μετάξι, χρυσαφένιες ανταύγιες. Και τα καστανά μάτια της γίνονταν κίτρινα, 

όταν έπεφτε πάνω τους καμιά φωτεινή ηλιαχτίδα. Η φίλη τη η Ζόζι δεν ήταν 

πολύ όμορφη ποντικίνα. Είχε ένα πολύ χοντρό ροζ μουσούδι με γκρίζα 

στίγματα και θαμπό τρίχωμα.  

 

2. Συμπληρώνω τα όμοια σύμφωνα που λείπουν: 

Στο μουσείο η πινακίδα έγραφε: «Μην α _ _ ίζετε». 

Ο Γιά _ _ ης και η Ά _ _ α   είναι αδέρφια. 

Στο διάλει _ _ α   τα παιδιά παίζουν στην αυλή του σχολείου. 

Ο Ά _ _ ελος δεν ήρθε στο σχολείο χθες, γιατί ήταν ά _ _ 

ωστος. 

Ο πα _ _ ούς διαβάζει την εφημερίδα του. 

 

3. Χώρισε τις παρακάτω λέξεις σε συλλαβές 

κόκκινο ____________________   παππούς  ____________________ 

μαλλιά  ____________________   ιπποπόταμος __________________ 

φύλλο _____________________   άρρωστος ____________________ 

Έλληνας ___________________   μάγισσα ______________________ 

συμμαθητής ________________    γειτόνισσα ____________________ 

σύννεφο ___________________   γραμμή  ______________________ 

εννέα _____________________   τέσσερα _____________________ 



4. Βρίσκω τα ουσιαστικά: 

Τις πρώτες μέρες της άνοιξης μια σαρανταποδαρούσα συναντιέται μ’ ένα 

σαλιγκάρι που έχει αρχίσει να σκαρφαλώνει σε μια κερασιά.  

- Μην κάνεις τον κόπο να προχωρήσεις, γιατί δεν έχουν γίνει τα κεράσια 

ακόμα, το συμβουλεύει η σαρανταποδαρούσα.  

- Μη νοιάζεσαι για μένα, αφού μέχρι να φτάσω στην κορυφή, θα ‘ναι πια 

ώριμα! Της λέει το σαλιγκάρι.  

 

5. Βάζω τις λέξεις των παρενθέσεων στον κατάλληλο τύπο: 

Τα σχέδια για την οικοδομή βρίσκονται στο γραφείο του (αρχιτέκτονας) 

_________________. 

Πολλοί (επιστήμονας) _____________________ εκφράζουν την ανησυχία 

τους για τις απότομες αλλαγές του καιρού.  

Η στολή του (χωροφύλακας)_____________________ έχει μπλε χρώμα.  

Έσπασε ο (σωλήνας) __________________ του νερού. 

Τα δόντια του (καρχαρίας) __________________ είναι επικίνδυνα. 

Ένας (αιώνας) _____________________ έχει εκατό χρόνια. 

Οι (φοίνικας) ______________________  έχουν μυτερά φύλλα. 

Οι θυσίες των (ήρωας) ___________μας θα μείνουν για πάντα στην ιστορία. 

Ένας χρόνος έχει δώδεκα (μήνας) ___________________. 

 

6. Γράφω τα άρθρα που λείπουν: 

Άνοιξα ______ τηλεφωνικό κατάλογο, αλλά δε βρήκα ______ λίστα _____ 

φαρμακείων. 

__ κύριος ρώτησε _____ υπάλληλο για ______ δρομολόγια _____ τρένων.  

Είναι _______ γιορτή ________ μητέρας.  

_______ δασκάλα διόρθωσε _______ εργασίες ________ παιδιών.  

____ μέλισσες μαζεύουν ______ γύρη _______ λουλουδιών.  


