
Επαναληπτικές  Ασκήσεις  Γ΄  τάξη   –   11η Ενότητα:  Ήτανε  μια  φορά 

 
 

 

Οδύσσεια       Τα απίθανα...  τριτάκια!     Tετάρτη τάξη 

 

 

 

                            Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας  Γ΄ τάξη 

          11η  Ενότητα:  Ήτανε μια φορά   

       

Πηγή πληροφόρησης: e-selides.gr 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://iliadisilias.blogspot.gr/


Επαναληπτικές  Ασκήσεις  Γ΄  τάξη   –   11η Ενότητα:  Ήτανε  μια  φορά 

 
 

 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα 

ρήματα των παρενθέσεων στον αόριστο και στο σωστό πρόσωπο. 

Χθες ο Γιώργος ___________________ (ξυπνώ) νωρίς. ___________________ 

(πηγαίνω) στην τουαλέτα, ___________________ (πλένω) το πρόσωπό του, 

___________________ (βουρτσίζω) τα δόντια του και μετά ___________________ 

(φορώ) τα ρούχα του. Αφού ___________________ (λέω) καλημέρα στους γονείς 

του, ___________________ (πίνω) το γάλα του και ___________________  (τρώω) το 

πρωινό που του ___________________ (φτιάχνω) η μητέρα του. Έπειτα 

___________________ (παίρνω) την τσάντα του, ___________________ (χαιρετώ) 

τους γονείς του και ___________________ (φεύγω) για το σχολείο. 

___________________ (περνώ) από το σπίτι του φίλου του του Οδυσσέα για να πάνε 

μαζί στο σχολείο. 

2. Να αριθμήσεις τις παραγράφους του παρακάτω κειμένου και να 

γράψεις έναν τίτλο για καθεμιά.        

Το επάγγελμα του πατέρα μου 

 Ο πατέρας μου είναι γεωργός και ασκεί το επάγγελμά του εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια. Κάθε μέρα σηκώνεται νωρίς το πρωί, ετοιμάζει τα βόδια, το κάρο και 

τα άλλα σύνεργα και ξεκινάει. Πολλές φορές τον βοηθάμε και εμείς, η μητέρα και τα 

αδέρφια μου. 

 Όταν φτάσει στο χωράφι, ζεύει τα βόδια στο αλέτρι και αρχίζει τη δουλειά. 

Προσέχει να μην του ξεφύγουν τα ζώα. Αν πάνε να φύγουν απ’ το δρόμο τους, τότε 

τα χτυπάει με ένα μακρύ ραβδί, τη βουκέντρα, και συνεχίζουν τη δουλειά τους, ενώ 

εκείνος προσπαθεί να μην ξεφύγει το υνί και να χώνεται βαθιά στη γη. Το όργωμα, 

βέβαια , είναι μία από τις βαριές δουλειές του γεωργού. 

 Το επάγγελμα του γεωργού είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί αν ο γεωργός δεν 

όργωνε το χωράφι, δεν το έσπερνε, δεν το θέριζε και γενικά δε φρόντιζε για τη 

σοδειά, πώς θα ζούσαμε όλοι εμείς; Το επάγγελμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού 

παράγει το μεγαλύτερο μέρος από τα αγροτικά προϊόντα, που είναι απαραίτητα για 

τη διατροφή αλλά και τόσες άλλες ανάγκες μας. 

 Ο πατέρας αγαπάει πολύ το επάγγελμά του και το κάνει με μεγάλο ζήλο, έστω 

κι αν αρκετές φορές δεν κερδίζει πολλά χρήματα, όταν ο καιρός δεν είναι καλός ή 

κάτι πάει στραβά. Πάντοτε έχει την ελπίδα πως τον επόμενο χρόνο θα εργαστεί 

καλύτερα και θα κερδίσει περισσότερα. 

 Εμένα μου αρέσει το επάγγελμα του πατέρα και θα ήθελα να γίνω γεωργός, 

έχοντας όμως σύγχρονα μέσα στη διάθεσή μου. Να σπέρνω, να θερίζω και να 

αλωνίζω με ειδικές μηχανές. Μόνο έτσι το επάγγελμα του γεωργού γίνεται πιο 

ανθρώπινο, πιο ικανοποιητικό και πιο ευχάριστο. 
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ΤΙΤΛΟΙ 

 

1η: ................................................................................................................................... 

2η: ................................................................................................................................... 

3η: ................................................................................................................................... 

4η: ................................................................................................................................... 

5η: ................................................................................................................................... 

 

3. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα όπως το παράδειγμα. 

 

Κυριολεξία Μεταφορά 

Χρυσό νόμισμα Χρυσή ευκαιρία 

 Παχιά λόγια 

Ζεστός καιρός  

 Ψυχρός άνθρωπος  

Χάλασε το μήλο  

Ήρθε ένας επισκέπτης  

 Μου έσπασε τα νεύρα 

 

4. Οικογένειες λέξεων 

 

Παιδί:  ................................................................................................................. 

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

 

Έλληνας:  ................................................................................................................. 

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

  

Πλοίο:  ................................................................................................................. 

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

   

Σύννεφο:  ................................................................................................................. 

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

 

Συγγενής:  ................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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Τα ταξίδια του παππού μου (συνέχεια) 

1. Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ 

 

 

Θυμάμαι! 

 

 Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ γράφεται με ένα λ και υ στον ενικό αριθμό 
του αρσενικού και ουδέτερου γένους. 

 Το επίθετο πολύ, όταν συνοδεύει άλλα επίθετα ή ρήματα, τότε γράφεται με ένα λ 
και υ . 

 Επίθετα 
πολύ καλό παιδί πολύ βαρύ σίδερο πολύ καλή μαθήτρια 

 ρήματα    
κοιμήθηκα πολύ διάβασα πολύ διασκέδασα πολ

Ενικός αριθμός 

  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομαστική ο πολύς η πολλή το πολύ 

Γενική _ της πολλής _ 

Αιτιατική τον πολύ την πολλή το πολύ 

Κλητική _ _ _ 

    

Πληθυντικός Αριθμός 

  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομαστική οι πολλοί οι πολλές τα πολλά 

Γενική των πολλών των πολλών των πολλών 

Αιτιατική τους πολλούς τις πολλές τα πολλά 

Κλητική (πολλοί) (πολλές) (πολλά) 
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1. Να συμπληρώσεις τα κενά με το επίθετο πολύς ή το επίρρημα πολύ. 
 

 Αισθάνομαι ___________ καλά σήμερα. 

 Έχω να τον δω __________ καιρό. 

 Υπάρχει _____________ χρόνος ακόμα για να τελειώσει ο αγώνας. 

 _____________ παιδιά δεν ήρθαν χθες στην εκδρομή. 

 Στις μέρες μας ____________ άνθρωποι ζουν ____________ φτωχικά. 

 Το σπίτι χτίστηκε με κόπο και αγώνα ____________ χρόνων. 

 

2. Να συμπληρώσεις τα κενά με το πολύ ή πολλή. 
 

 Η Κατερίνα είναι ____________ ευγενική με όλους. 

 Πρέπει να σταματήσεις την ___________ δουλειά, γατί κουράζεσαι _________. 

 Η Άννα είναι ___________ προσεκτική και έχει πάντα ___________ διάθεση για δουλειά. 

 Ο αέρας ήταν ____________ δυνατός και σηκώθηκε ___________ σκόνη. 

 Βαρέθηκα ____________, γιατί περιμένω _____________ ώρα. 

 

3. Να γράψεις ένα ρήμα, ένα ουσιαστικό και ένα επίθετο που ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια με τις παρακάτω λέξεις. 

 μαύρος: Ρ:______________ ΟΥ:______________ Ε:______________ 

 παιδί: Ρ:______________ ΟΥ:______________ Ε:______________ 

 βασιλιάς: Ρ:______________ ΟΥ:______________ Ε:______________ 

 φυλακή: Ρ:______________ ΟΥ:______________ Ε:______________ 
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Τα ταξίδια του παππού μου (2) 

1.Συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις  με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου πολύς: 

Τα παιδιά στην αυλή κάνουν …………….   φασαρία. Η …………….  δουλειά τρώει τον αφέντη. 

Το αφιερώνω στην αδελφή μου με …………….   αγάπη. Ταξιδεύαμε ………….καιρό. 

Σήμερα κάνει …………….  κρύο. Είδα …………κόσμο, ………….  θάλασσες και ………………είδη 

ψαριών. ………..φίλοι μαζεύτηκαν να τον υποδεχτούν. 

 

2.Στο παρακάτω κείμενο λείπουν μερικά επίθετα. Μπορείς να τα συμπληρώσεις; 

«Πότε φτάνουμε στην Άνδρο;» ρώτησα τον  ……………… καπετάνιο πάνω  

στη γέφυρα του καραβιού, που μου ‘δειχνε τα …………………  νησάκια  

που περνούσαμε. Η …………………  θάλασσα ήταν ήρεμη  και  

……………….  δελφίνια  έπαιζαν στα …………….. νερά της.  Ο  

…………….  ήλιος  έκαιγε καθώς η ώρα προχωρούσε  και πλησιάζαμε  

στην  …………………  Άνδρο. Όλα φάνταζαν ……………αυτό το  

…………………πρωινό της …………………μέρας. 

 

 

 

 

                      

3. Γράφω τα παραπάνω επίθετα και στα 3 γένη: 

……………………………………………………………………………….   ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………    ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………    ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………..     ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..     ……………………………………………………………………..……….. 

 

 

ανοιξιάτικος,  χαμογελαστός,   ολόλαμπρος,   

 όμορφος,   καταγάλανος, μαγευτικός  

παιχνιδιάρικος, καθαρός, υπέροχος,  καταπράσινος 
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1. Να σχηματίσεις τους χρόνους των ρημάτων στο πρόσωπο που είναι. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Να συμπληρώσεις τα κενά του διαλόγου βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων 
στον κατάλληλο χρόνο του μέλλοντα και στο σωστό πρόσωπο. 

 

- Μαρία, αύριο θα πάω (πηγαίνω) σινεμά με τον αδερφό μου. Θέλεις να έρθει κι εσύ; 

- Ναι, θέλω. Ποια ταινία _____________________ (βλέπω); 

- __________________ (βλέπω) τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»/ 

- Ωραία! Τι ώρα ____________________ (ξεκινώ) εσείς; 

- Εμείς ___________________ (ξεκινώ) λίγο πιο νωρίς. _______________ (περνώ) από το 

σπίτι του Δημήτρη για να του αφήσω ένα βιβλίο. ____ του _______________ (προτείνω) αν 

θέλει να έρθει κι αυτός μαζί μας. Εμείς ___________________ (δίνω) ραντεβού έξω από το 

σινεμά στις 8.00 μ.μ.  ________________ (είμαι) στην ώρα σου ή πάλι ____ σε 

_________________ (περιμένω); 

- Μην ανησυχείς, _______________ (είμαι) στην ώρα μου. ____ τα ________ (λέω) το βράδυ 

από κοντά. 

3. Να μεταφέρεις τις προτάσεις στον εξακολουθητικό και στο στιγμιαίο μέλλοντα. 

α. Ο Τάκης λύνει τις ασκήσεις. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

β. Εμείς βάφουμε το σπίτι μας. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

 

 Στιγμιαίος μέλλοντας Εξακολουθητικός 
μέλλοντας 

α. πλένω _____________________ ____________________ 

β. μαγειρεύει _____________________ ____________________ 

γ. κόβεις _____________________ ____________________ 

δ. απλώνουμε _____________________ ____________________ 

ε. χτίζουν _____________________ ____________________ 

στ λέτε _____________________ ____________________ 

ζ. μπαίνουμε _____________________ ____________________ 
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γ. Τα παιδιά παίζουν και τρέχουν πολύ. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

δ. Σκουπίζω και καθαρίζω το σπίτι. 

Εξ.  ____________________________________ 

     Στ.      ____________________________________ 

 

 

 
 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με το κατάλληλο γράμμα, κεφαλαίο ή 
μικρό. 

 

 

 Η __λλανδία φημίζεται για τα __λλανδικά τυριά. 

 Κάθε χρόνο γίνεται στην __άτρα το περίφημο __ατρινό καρναβάλι. 

 Πολλοί τουρίστες έρχονται το καλοκαίρι στην __λλάδα και επισκέπτονται διάφορα 

__λληνικά νησιά. 

 Οι __Αθηναίοι και οι __παρτιάτες πολέμησαν μεταξύ τους στον __ελλοπονησιακό πόλεμο. 

 

2. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις από τις παρακάτω απλές λέξεις.   

 αλάτι + πιπέρι  αλατοπίπερο 

 τρέμω + σβήνω  __________________________________ 

 αυγό + λεμόνι  __________________________________ 

 νότια + δυτικά  __________________________________ 

 λύκος + σκυλί  __________________________________ 

 ρύζι + γάλα  __________________________________ 

 αετός + φωλιά  __________________________________ 

 

3. Να σχηματίσεις 5 σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό τις λέξει καρδιά, θεός, πρώτος. 
 

καρδιά παιδί πρώτος 

______________________ ______________________ _____________________ 

______________________ ______________________ _____________________ 

______________________ ______________________ _____________________ 

______________________ ______________________ _____________________ 

______________________ ______________________ _____________________ 
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4. Να αντιστοιχίσεις τις συνώνυμες λέξεις στις δύο παρακάτω στήλες. 

  στάδιο   σέρνω 

  τραβάω   δάπεδο 

  τρικυμία   βάρκα 

  πάτωμα   γήπεδο 

  γιατί   φουρτούνα 

  καΐκι   διότι 

5. Να γράψεις για καθεμιά από τις λέξεις μια συνώνυμη. 
 

 νους  ________________  συμμαζεύω _____________ 

 χρήματα  ________________    κατάστημα  ____________ 

 ασθενής  ________________  νευριάζω  ____________ 

 ικανός  ________________  φασαρία  ____________ 

 

 

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα 

Θεματική ενότητα:  « Ήτανε μια φορά…» 

 

1) Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε το επίθετο ο πολύς—ή—ύ. 

 

α) Ήρθα __________ φορές, αλλά δε σε βρήκα. 

β) Η __________ δουλειά τρώει τον αφέντη. 

γ) Απαγορεύεται το _____________ φαγητό πριν μπούμε για κολύμπι. 

δ) Μου μίλησε με  _____________  αγάπη. 

ε) Ήθελε ___________ θάρρος για να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. 

στ) __________ άνθρωποι καθημερινά χρησιμοποιούν τα μεταφορικά μέσα. 

ζ ) Χρειάστηκε _________ χρόνο για να τελειώσει τα μαθήματα. 
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2) Συμπλήρωσε όπως στα  παραδείγματα. 

 

 

 

 

 

 

3) Να γράψετε τον Ενεστώτα, Εξακολουθητικό και Στιγμιαίο Μέλλοντα του ρήματος 

«υπολογίζω». 

 

 

 

 

 

4)Αφού διαβάσετε τον τίτλο και τους στίχους του παρακάτω ποιήματος να προσπαθήσετε να το γράψετε σε 

σχηματοποίημα. 

« Τα παιδιά ζωγραφίζουν στους τοίχους » 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στους τοίχους 

δυο καρδιές κι έναν ήλιο στη μέση 

παίρνω φως απ` τον ήλιο 

και φτιάχνω την αγάπη 

και μου λες πως σ` αρέσει. 

5) Να συμπληρώσεις την παρακάτω φράση , πρώτα στον Αόριστο και μετά στον Παρατατικό. 

α) Όταν______________( περνώ) τη γέφυρα __________  (νιώθω) σαν να ________(ζω) σε άλλη 

εποχή. __________ (κλείνω)τα μάτια και __________(βλέπω) τους παλιούς μαστόρους που 

______________ (χτίζω) τη γέφυρα.   

β)  Όταν______________( περνώ) τη γέφυρα __________  (νιώθω) σαν να ________(ζω) σε άλλη 

εποχή. __________ (κλείνω)τα μάτια και __________(βλέπω) τους παλιούς μαστόρους που 

______________ (χτίζω) τη γέφυρα.   

 Ενεστώτας Εξακολουθ.Μέλλον. Στιγμιαίος Μέλλοντας 

 Ενικός αριθμός 

    

    

    

 Πληθυντικός αριθμός 

    

    

    

Σέρρες Σερραίος  Σερραία σερραϊκός – ή- ό 

Αθήνα    

Έδεσσα    

Γαλλία Γάλλος Γαλλίδα γαλλικός – ή--ό    

Αγγλία    

Ιταλία    

Ρωσία    
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ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ -  ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 

Γράψε πώς λέγονται οι κάτοικοι κάθε χώρας όπως στο παράδειγμα. 

Ελλάδα Έλληνας Ελληνίδα 

Ιταλία   

Γερμανία   

Αλβανία   

Αμερική   

 

1. Να γράψεις τα παρακάτω ρήματα στον αόριστο και τον παρατατικό. 

 Αόριστος Παρατατικός 

τρέχω έτρεξα έτρεχα 

οδηγώ …………………… …………………… 

μπαίνω …………………… …………………… 

παρακαλώ …………………… …………………… 

κλείνω …………………… …………………… 

δανείζω …………………… …………………… 

 

2. Να σχηματίσεις από 3 σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας ως πρώτο συνθετικό τις προθέσεις επι-, 

ανα- και απο- όπως στο παράδειγμα. 

επι- απο- ανα- 

επιβάλλω απολαμβάνω αναλύω 

   

   

   

 

5. Διόρθωσε τα λάθη στις παρακάτω λέξεις. 

Πάβω                      Ταξιδέβο                 

Αναπάβομε              Σηνάντισι                 

Ραύω                       Περιπέτια                
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6. Να συμπληρώσεις τα κενά με το πολύ ή πολλή. 

 Η Κορνηλία είναι ____________ ευγενική και _________ γλυκός άνθρωπος. 

 Πρέπει να σταματήσεις την ___________ δουλειά, γιατί κουράζεσαι _________. 

 Η Άννα είναι ___________ χαρούμενη και έχει πάντα ___________ διάθεση για δουλειά. 

  Σηκώθηκε ___________ σκόνη, γιατί ο αέρας ήταν ____________ δυνατός. 

 Βαρέθηκα ____________, γιατί περιμένω _____________ ώρα. 

 Μη βάλεις ___________ ζάχαρη στον καφέ μου. 

 Να βάλεις ___________ λίγη ζάχαρη στον καφέ μου. 

7. Γράψε τα επίθετα που μπορούν να συνοδεύουν τη λέξη ταξίδι.  

ταξίδι                       ταξίδι   

ταξίδι                        ταξίδι  

                   ταξίδι                                                            ταξίδι   

 

8. Να μεταφέρεις τις προτάσεις στον εξακολουθητικό(εξ) και στο στιγμιαίο μέλλοντα(στ). 

          Ο Θωμάς λύνει τις ασκήσεις. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

          Εμείς διαβάζουμε τα μαθήματά μας. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

          Τα παιδιά παίζουν και τρέχουν στο προαύλιο. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

          Ποτίζω και καθαρίζω τον κήπο. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 
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9. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω στήλες όπως στο παράδειγμα. 

ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Σκληρή   πέτρα Σκληρή καρδιά 

Βαθύς ποταμός  

Χρυσό νόμισμα  

 Μου έσπασε τα νεύρα 

 Μαύρη ζωή 

 Γλυκά λόγια 

 

 

 

10. Ένωσε τις λέξεις με το σημείο του πλοίου που αντιστοιχούν. 
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1. Να συμπληρώσεις τα κενά με αβ ή αυ και να βάλεις τόνο όπου χρειάζεται. 
 

 Ο κηπουρός σκ___βει τον κήπο.           Μην αν___βετε τα φώτα. 

 Ο Στέλιος είναι κουρασμένος και γι’ αυτό αναπ___εται. 

 Δεν π___ει να αναρωτιέται και να ψάχνει. 

 Τα σκουπίδια συμπιέζονται και θ___ονται σε ειδικούς χώρους. 

2. Να γράψεις τα ρήματα στον αόριστο και τον παρατατικό. 
 

 Αόριστος Παρατατικός 

διπλώνω δίπλωσα δίπλωνα 

δίνετε ______________ ______________ 

δανείζεις ______________ ______________ 

σέρνω ______________ ______________ 

ξοδεύουν ______________ ______________ 

βλέπουμε ______________ ______________ 

λέτε ______________ ______________ 

 

3. Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στον εξακολουθητικό μέλλοντα και τον στιγμιαίο 
μέλλοντα. 

 

α. Η γιαγιά διαβάζει παραμύθια στα παιδιά. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

β. Τα αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 

γ. Η Κατερίνα μαζεύει τα πράγματά της. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.  ____________________________________ 
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δ. Ο μαραγκός επισκευάζει την καρέκλα. 

Εξ.  ____________________________________ 

Στ.   ____________________________________ 

 

4. Να συμπληρώσεις τις στήλες όπως στο παράδειγμα. 

 

Κυριολεξία  Μεταφορά 

 

χρυσό νόμισμα  χρυσή ευκαιρία 

................................................................  πικρές κουβέντες 

έπιασε ένα ψάρι  ................................................................ 

................................................................  μου άνοιξε την καρδιά του 

................................................................  απαλή μουσική 

ο ήλιος λάμπει  ................................................................ 

έστρωσε το κρεβάτι  ................................................................ 

το αεροπλάνο πετάει  ................................................................ 

 

 

 

5. Να συμπληρώσεις τα κενά με το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ. 
 

 Έριξε τόσο __________ βροχή, που από το __________ νερό πλημμύρισαν τα πάντα. 

 Αισθάνεται __________ καλά σήμερα, αλλά πρέπει να σταματήσει την ____________ 

δουλειά. 

 ____________ άνθρωποι ζουν ___________ φτωχικά. 

 Μη βάλεις ___________ ζάχαρη στον καφέ μου, γιατί δεν τον πίνω ____________ 

γλυκό. 

 Αποφεύγει τον ___________ κόσμο και δε νιώθει __________ άνετα με την 

___________ κίνηση. 
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6. Να μεγαλώσεις τις προτάσεις χρησιμοποιώντας ένα επίθετο που ταιριάζει. 
 

 Τρομάξαμε από ένα θόρυβο.  Τρομάξαμε από ένα δυνατό θόρυβο. 

 Κάθισα σε μια πολυθρόνα.  ______________________________ 

 Αγόρασε μια τσάντα.  ______________________________ 

 Έκοψε ένα τριαντάφυλλο.  ______________________________ 

 Φορούσε μια αλυσίδα.  ______________________________ 

 

7. Να γράψεις πώς λέγονται οι κάτοικοι κάθε χώρας όπως στο παράδειγμα. 
 

ΕΛΛΑΔΑ ΈΛΛΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑ 

Γαλλία   

Ολλανδία   

Ιταλία   

Ισπανία   

Γερμανία   

 

8. Να γράψεις για καθεμιά από τις λέξεις μια συνώνυμη. 
 

  χρήματα  ________________  κοιτάζω    __________ 

  αμάξι  ________________  ασθένεια    __________ 

  συζητώ  ________________  αριθμοί   ___________ 

  βάρκα  ________________  στάδιο  ___________ 

  δάπεδο  ________________  γιατί    __________ 

 

 

 

 

 

 



                   Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας  Γ΄ τάξη   11η Ενότητα: Ήτανε μια φορά  

 

 

1. Διαγράφω τη λέξη που δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια με τις 

υπόλοιπες: 

 

 παιδικός, εγκυκλοπαίδεια, γήπεδο, εκπαιδευτικός 

 ημερήσιος, καλημέρα, χείμαρρος, ημερολόγιο 

 μελωδία, κίνηση, αυτοκίνητο, κοινωνία 

 

2. Γράφω Σ για τα συνώνυμα και Α για τα αντίθετα: 

 

(…) αγγίζει – ακουμπάει                   (…) παντού - πουθενά 

(…) ξακουστός – φημισμένος            (…) φαΐ - φαγητό 

(…) αδύνατο – δυνατό                       (…) χώρια - μαζί 

(…) αγαπούσε – μισούσε                   (…) παλάτι – παλάτι 

 

 

3. Συμπληρώνω όπως στα παραδείγματα: 

 

Το κρασί είναι (από τη Σάμο) σαμιώτικο. 

Τα μήλα είναι (από το Βόλο) ………………… 

Το μαχαίρι είναι ( από την Κρήτη) ……………. 

Είναι από τη Ρούμελη → είναι Ρουμελιώτης. 

Είναι από τα Γιάννενα → ……………………. 

Είναι από τη Λαμία → …………………. 

Είναι από τη Θράκη → ………………….. 
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4. Συμπληρώνω με το επίθετο «ο πολύς, η πολλή, το πολύ»: 

……….. χρώμα                                  ………….. φασαρία 

……….. λόγια                                    ………….. άνθρωποι 

……….. αγώνας                                 ………….. γλυκά 

……….. αρρώστιες                             …………. Αγάπη 

 

5. Γράφω Κ για την κυριολεξία και Μ για τη μεταφορά: 

(…) κοφτερό μαχαίρι                   (…) πικρά χόρτα 

(…) γλυκιά ζωή                           (…) μαύρη ψυχή 

(…) βαρύς σάκος                         (…) πικρό νέο 

 

6. Συμπληρώνω με αβ ή αυ και τονίζω:  

ρ…ω                  θ…ω               αναπ…ομαι 

σκ…ω                π…ω               αν…ω 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

1. Να δώσεις από έναν τίτλο στα παρακάτω αποσπάσματα: 

1ο απόσπασμα: «Βλέπεις αυτόν τον ασημένιο δρόμο πάνω στα νερά; λέει ο παππούς στον 

Καστανούλη. Αυτός είναι, γιόκα μου, ο δρόμος της αγάπης». 

Τίτλος: _______________________________________________________________ 

2ο απόσπασμα: «Ξαφνικά ένιωσαν πως κάποιος τρίτος άγγιξε τη βάρκα τους. Γυρνούν και τι να 

δουν; Μια όμορφη Νεράιδα να στέκεται όρθια στην κουπαστή!» 

Τίτλος: _______________________________________________________________ 

3ο απόσπασμα: «Και ο παππούς την κοίταξε γλυκά και ήρεμα σαν να της έλεγε:       ‘‘ Έχεις δίκιο 

καλή κυρά. Ο δρόμος της αγάπης δεν τελειώνει ποτέ. Δεν έχει τέλος…’’». 
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Τίτλος: _______________________________________________________________ 

2. Βρίσκω την έννοια των ρημάτων ρίχνω και πετάω σε καθεμιά από τις παρακάτω 

προτάσεις και να την ξαναγράψεις, όπως το παράδειγμα: 

 
 Μας πέταξε μια κουβέντα κι έφυγε. 

 Μας είπε μια κουβέντα κι έφυγε. 

 Σήμερα η ομάδα πετάει. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Έριξε ένα ρούχο πάνω της και βγήκε έξω. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Μην πετάς τα ρούχα όπου βρεις. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ο Δημήτρης μας έριξε την ιδέα. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Έλα, θα σε πετάξω εγώ παρακάτω. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Να γράψεις συνώνυμα για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις. 

οργίζομαι: → _________________________________________________________ 

τραβώ: → _________________________________________________________ 

αρχή: → _________________________________________________________ 

πλήρης: → _________________________________________________________ 

 

 

4. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας ως πρώτο συνθετικό τις λέξεις πολύς, 

κατά, παρά. 

 

Πολύς Κατά Παρά 
   

   

   

   

   

   

   

 

 



                   Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας  Γ΄ τάξη   11η Ενότητα: Ήτανε μια φορά  

 

 

5. Να βάλεις τα ρήματα  στο παρακάτω κείμενο στο Συνοπτικό Μέλλοντα και στον Αόριστο. 

 
 Σε λίγο ______________ (χτυπώ) το κουδούνι. Όλα τα παιδιά _______________ (ορμώ) 

στην αυλή. _______________ (μιλώ), _______________ (χαλώ) τον κόσμο με τις φωνές 

τους. 

 Χθες  ______________ (χτυπώ) το κουδούνι. Όλα τα παιδιά _______________ (ορμώ) 

στην αυλή. _______________ (μιλώ), _______________ (χαλώ) τον κόσμο με τις φωνές 

τους. 

 

 

6. Να γράψεις πώς λέγονται οι κάτοικοι των παρακάτω πόλεων, τόπων και νησιών, όπως το 

παράδειγμα:  

 

Πόλη, νησί, τόπος Κύρια εθνικά ονόματα 

Καλαμάτα  Καλαματιανός Καλαματιανή 

Αθήνα    

Σπάρτη    

Τρίκαλα    

Γιάννενα    

Πειραιάς    

Σέρρες    

Χίος    

Κως    

Θεσσαλονίκη    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή πληροφόρησης: .e-selides 

 

http://www.e-selides.gr/
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
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Οδύσσεια 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
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Tετάρτη τάξη 

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις 

http://www.authorstream.com/iliasili/ 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 

http://www.slideshare.net/iliasili 

 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
http://iliadisilias.blogspot.gr/


                   Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας  Γ΄ τάξη   11η Ενότητα: Ήτανε μια φορά  

 

 

 

 

 

 

 


