
Όνομα: _________________________________________ Τάξη: ______ 

 

Επαναληπτικές ασκήσεις Κεφαλαίων 6 και 7 

 

1. Να βάλεις τα σημεία στίξης ( . , ; : «» ! ... ) στις πιο κάτω 

προτάσεις; 

Στα παιδιά αρέσουν οι σοκολάτες   τα γλυκά   οι καραμέλες   τα παγωτά 

και τα γλειφιτζούρια 

Ποιος έκρυψε την μπάλα  

Να ζητάτε άδεια όταν θέλετε να μιλήσετε μας   είπε η δασκάλα  

Αχ πόσο με πονάνε τα πόδια μου  

Τι ωραία που είναι η καινούρια σου τσάντα 

Θέλεις να σου πάρω παγωτό  ρώτησε η γιαγιά 

Το καλοκαίρι κολυμπάμε στη θάλασσα   παίζουμε στην παραλία   

μαζεύουμε κοχύλια   ψαρεύουμε και κάνουμε βόλτα 

 

 

2. Γράψε τις ερωτήσεις που ταιριάζουν στις παρακάτω 

απαντήσεις: 

- __________________________________________________________ 

- Θα πάω να παίξω με το φίλο μου το Μάρκο. 

- __________________________________________________________ 

- Θα παίξουμε στο πάρκο δίπλα από το σπίτι του. 

- __________________________________________________________ 

- Θα γυρίσω στις 5:00 η ώρα. 

- __________________________________________________________ 

- Θα διαβάσω όταν επιστρέψω. 

 

 



3. Βάλε τόνους στις πιο κάτω λέξεις. (Πρόσεξε τις λέξεις που θέλουν 

δύο τόνους) 

Το ποδηλατο μου το αγορασα πριν ενα μηνα. Ειναι το αγαπημενο μου 

παιχνιδι. Μερικες φορες το βαζω στο δωματιο μου χωρις ομως να με δει 

η μητερα μου.  

Πηρα το τετραδιο μου για να γραψω την εκθεση μου. Το θεμα της 

εκθεσης ηταν «Τι κατοικιδιο μου». Εγω εγραψα για τις χελωνιτσες μου 

που τις εχω στο δωματιο μου. 

 

4. Αυτό είναι το μήνυμα που έγραψε η Γαλήνη στη φίλη της τη 

Χαρά. Μπορείς να γράψεις τις λέξεις όπως ήταν πριν βάλει 

απόστροφο.  

 

5. Βάλε τόνο και διαλυτικά στις πιο κάτω λέξεις: 

χαιδεμενος                             μαιντανος                          κοροιδια          

νεραιδοσκονη                        αυπνια                                μαιμουδακι  

αιτοπουλο                              Μαιος                                 γαιδουρακι 

παιδακια                                 σαιτα                                  ταισμα 

πλαινος                                  χαιδευτικα                           γαιδαρος 

Χαρά,  

Όταν γυρίσεις απ’ τα ψώνια  πέρασε απ’ 

το σπίτι μου για ν’ ακούσουμε ένα 

καινούριο τραγούδι  που μου ‘φερε η 

μαμά μου. Θ’ αφήσω μήνυμα και στα 

αγόρια για να ‘ρθουν κι εκείνοι. Θα 

΄θελα να φέρεις και το καινούριο σου 

βιβλίο για τα Χριστούγεννα για να το 

διαβάσουμε. 

Γαλήνη 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


