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 1. Να ξαναγράψεις τις φράσεις που είναι στις παρενθέσεις 
χρησιμοποιώντας την απόστροφο: 

 

- Ο Νίκος  ____________ (μου έστειλε) ένα γράμμα. 

- Πού ____________;(το έχεις)Πού ____________;(το 

έβαλες)____________(Θα ήθελα) να το διαβάσω. 

- Δεν ____________(το έχω). ____________(το έδωσα) στη Μαίρη. 

- Τι ώρα ____________(θα έρθει) η Μαίρη; 

- Μακάρι ____________(να ήξερα) ____________(και εγώ). Αυτή συνήθως 

____________(για αλλού) ξεκινάει ____________(και αλλού) καταλήγει. 

- Καλά. Θα περιμένω. Αν δεν έχει γυρίσει ____________(σε ένα) τέταρτο, θα 

φύγω. 

 
2. Να ξαναγράψεις τις παρακάτω προτάσεις, κάνοντας τις απαραίτητες 
αλλαγές, έτσι ώστε να έχουμε ασύνδετο σχήμα: 
 
α) Για το γλυκό αυτό χρειαζόμαστε αυγά και γάλα και αλεύρι και ζάχαρη και 

βούτυρο και χυμό πορτοκαλιού. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

β) Πριν από πολλά χρόνια οι άνθρωποι έφευγαν για την Αμερική και τον Καναδά και 

την Αυστραλία και τη Γερμανία. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

γ) Η Δάφνη παίρνει στα χέρια της το φάκελο και τον κοιτάζει και τον ανοίγει και 

βγάζει το γράμμα και το διαβάζει. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

δ) Του αρέσει να ξυπνάει νωρίς το πρωί και να φτιάχνει τον καφέ του και να βγαίνει 

στη βεράντα και ν’ απολαμβάνει την ανατολή του ήλιου. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
3. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων με τα γράμματα που 
λείπουν. Να τονίσεις όπου χρειάζεται: 

 

Μακεδ__νας, ελαι__νας, ελ__οτριβ__ο, κηδεμ__νας, αγ__νας, __λ__όλαδο, 

λαδόξ__δο, καλλιέργ__α, καν__νας, λαδ__μπ__γιά, μεσογ__ακός, λαδ__ψ__μο, 

λαδορ__γαν__, μαγ__ρική, κατανάλ__ση, στρατ__νας, αχυρ__νας, Μαραθ__νας, 

Στρ__μ__νας, Ποσ__δ__νας, ελαι__χρ__ματιστής, περιστερ__νας. 

 

 

 



4. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα 
υποκοριστικά των λέξεων στις παρενθέσεις: 
 
 

α) Τα (δέντρο) __________ έχουν ήδη πρασινίσει.  

β) Ο μπαμπάς καλλιεργεί στον κήπο του (ντομάτα) __________ και (κολοκύθι) __________. 

γ) Ο γιατρός του επιτρέπει να πίνει κάνα δυο (ποτήρι) __________ κρασί πού και πού.  

δ) Χθες οι μαθητές του σχολείου πήγαν (εκδρομή) __________ στο ( δάσος) __________ της 

περιοχής, κοντά σ’ ένα απομακρυσμένο (χωριό) __________. 

ε) Ο (Γιώργος) __________ είναι πολύ ζωηρό (παιδί) __________. 

στ) Έπιασε ψιλή (βροχή) __________ κι άρχισε να κάνει κρύο. 

 
 

5. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας τα ρήματα των 
παρενθέσεων στο σωστό πρόσωπο του παθητικού αορίστου: 
   

α) Τα παιδιά (σηκώνομαι) ____________ νωρίς το πρωί, (ντύνομαι) ____________ και 

(ετοιμάζομαι) ____________ για το ταξίδι. 

β) Τα δέντρα του κήπου (ξεριζώνομαι) ____________ από τον άνεμο. 

γ) Αυτό το έργο (παίζομαι) ____________ τόσες φορές στην τηλεόραση, που στο τέλος όλοι 

το (βαριέμαι) ____________. 

δ) Ο τραυματίας (μεταφέρομαι) ____________ στο νοσοκομείο από κάποιους περαστικούς. 

ε) Ο παππούς (θυμάμαι) ____________ τα παιδικά του χρόνια και την εποχή που (διορίζομαι) 

____________ στην τράπεζα. 
 

6. Να γράψεις τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό: 
 
 

Ο υδραυλικός επισκεύασε τη βρύση στην αυλή. 
___________________________________________________________________________ 

 

Έδωσα σωστή απάντηση στην ερώτηση. 
___________________________________________________________________________ 

 

Περνούμε τις διαβάσεις με μεγάλες προφυλάξεις. 
___________________________________________________________________________ 

 

Βρήκαμε μόνοι μας τις λύσεις των ασκήσεων. 
___________________________________________________________________________ 
 

 7. Να υπογραμμίσεις τα κύρια ονόματα στο παρακάτω κείμενο και να τα 
ξαναγράψεις από κάτω κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις:  
 
 

Η μακεδονία είναι μια γεωγραφική περιοχή της ελλάδας. Βρίσκεται ανάμεσα στην οροσειρά της πίνδου, 
που τη χωρίζει από την ήπειρο, και τον ποταμό νέστο, που τη χωρίζει από τη θράκη. Νότια βρέχεται από 
το αιγαίο πέλαγος. Πρωτεύουσά της είναι η θεσσαλονίκη. Έχει μεγάλους ποταμούς, όπως ο στρυμόνας 
και ο αξιός και αρκετές λίμνες, όπως η βόλβη, η δοϊράνη, οι πρέσπες κ. ά.  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

8. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τις κατάλληλες αυτοπαθείς 
αντωνυμίες: 
 
 

α) Έχω πάψει να κοιτάζω ____________________ στον καθρέφτη. 

β) Με το κάπνισμα κάνετε κακό ____________________. 

γ) Μόνο ____________________ σκέφτεται η Βασιλική. 

δ) ____________________ θα ‘πρεπε να λυπάσαι όχι εμένα. 



ε) Οι ευαίσθητοι άνθρωποι, όταν κάνουν λάθος, τα βάζουν με ____________________. 

στ) Για ν’ αγαπήσουμε τους συνανθρώπους μας, πρέπει πρώτα ν’ αγαπήσουμε 

__________________. 

 

 

 

1. Να υπογραμμίσεις τα κύρια ονόματα στο παρακάτω κείμενο και να 

τα διορθώσεις βάζοντας το πρώτο γράμμα κεφαλαίο . 

 

Με θείο μου τον κώστα ξεκινήσαμε πολύ πρωί από την αθήνα . Όταν φτάσαμε 

στον ισθμό της κορίνθου , σταματήσαμε για λίγο . Ο πατέρας μου με το θείο 

μου , το γιώργο , πήγαν για καφέ και εγώ με την αδερφή μου , την κατερίνα , 

για σουβλάκια . Ύστερα από λίγο ξεκινήσαμε. Περάσαμε από το άργος και την 

τρίπολη και κατά τις δέκα φτάσαμε στη σπάρτη . 

 

 

 

    2.   Ξαναγράφω το κείμενο γράφοντας κεφάλαιο όπου πρέπει : 

Την κυριακή, 6 οκτωβρίου πήγαμε στο ναύπλιο. Διασχίσαμε την αργολική 

πεδιάδα, περάσαμε από το άργος και φτάσαμε στο ναύπλιο. Επισκεφτήκαμε το 

παλαμήδι και το νησάκι  μπούρτζι. Το μοραΐτικο τοπίο μας  γοήτευσε . 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

3. Να βάλεις την κατάληξη που πρέπει στα παρακάτω ουσιαστικά και 

να τα γράψεις στον πληθυντικό : 

 

 

Ενικός  αριθμός Πληθυντικός  αριθμός 

Η  βροχ….  

Η  γιορτ….  

Η  θέσ….  

Η  γέννησ…..  

Η  Μαρί….  

Η  Μάρ….  

 

 

 



 

 

 

   4. Γράφω τους ρηματικούς τύπους στην έγκλιση και το πρόσωπο που 

υπάρχει στην παρένθεση: 

 

Α. βοηθήθηκαν (β΄, γ΄  ενικό Υποτακτικής): 

 

Β. οργανώθηκε (β΄ ενικό και β΄ πληθ. προστακτικής): 

 

Γ. προδόθηκε (α΄, γ΄ ενικό και α΄, β΄ πληθ. Υποτακτικής):  

 

Δ. σκοτώθηκαν (β΄ ενικό και β΄ πληθ. προστακτικής): 

 

 

 

5. Κάνω έκθλιψη, αφαίρεση και αποκοπή στις παρακάτω φράσεις, όπως 

στα παραδείγματα: 

 

ΕΚΘΛΙΨΗ                     ΑΦΑΙΡΕΣΗ                     ΑΠΟΚΟΠΗ 

  

Τα άστρα  τ’ άστρα            μου έφερε μου ’φερε              φέρε το φερ’ το 

Τα άλλα     __________  του είπε    __________      πάρε το     _______    

Το άλογο   __________   τα έφερε   __________      κόψε το   ________     

Θα ανεβώ  __________  πού είσαι   __________      δώσε τα   _______ 

Από όλα     __________  θα είμαστε__________      πάρε τους _______    

Με έφερε   __________ να έχουν     __________     φέρε τους  _______ 

Και άλλος  __________  να έρθω     __________       βάλε τα     _______      

  

 

6. Γράφω τις παρακάτω φράσεις, αφού κάνω έκθλιψη, αφαίρεση, 

αποκοπή, όπου μπορούν να γίνουν. 

  

α) Το άφησε πριν να αρχίσει                      Τ ’  άφησε πριν ν ’ αρχίσει . 

  

β) Στις φωλιές ήταν και από ένα πουλί   ________________________ 

  

γ) Μη με αφήσετε μόνη μου                    ________________________ 

  

δ) Τραγουδούν τα αηδόνια                      ________________________ 

  



ε) Από εδώ κι από εκεί                            _______________________ 

  

στ) Ξεκινήσαμε για αλλού                       _______________________ 

 

 

7. Σημειώνω τι έχει πάθει κάθε λέξη (έκθλιψη, αφαίρεση, αποκοπή,) και 

γράφω δίπλα ολόκληρες τις λέξεις: 

α) γράψ’ το ⇒ __________________, __________________ 

β)ν’ ακούσει ⇒ __________________, __________________ 

γ)τ’ αδέρφια  ⇒ __________________, __________________ 

δ)φέρ’ το ⇒ __________________, __________________ 

ε)μου ‘πε ⇒ __________________, __________________ 

στ)μ’ έβαλε ⇒ __________________, __________________ 

ζ)θα ‘μαστε ⇒ __________________, __________________ 

 

 

 

8. Γράφω τις παρακάτω φράσεις στον πληθυντικό αριθμό: 

  

α) η ικανότητα της μαθήτριας ⇒ __________________________ 

β) το καράβι διασχίζει τη 

θάλασσα 
⇒ __________________________ 

γ) η αγγελία της εφημερίδας ⇒ __________________________ 

δ) η δουλειά της γυναίκας ⇒ __________________________ 

 

 

 

9. Γράψτε στον πληθυντικό αριθμό ό,τι είναι στον ενικό, όπως το 

παράδειγμα: 

 

Η κερήθρα της μέλισσας. Οι κερήθρες των μελισσών. 

Τα έσοδα της κοινότητας.  



Τα μέλη της οικογένειας.  

Η μέρα της εξέτασης.  

Η ώρα της επανάληψης.  

Η στιγμή της απόφασης.  

 

 

 

10. Να γράψετε στον αντίθετο αριθμό τις παρακάτω προτάσεις: 

Η μητέρα χαμογελά.               ___________________________  

Ο μαθητής διαβάζει.                      

Τα αυτοκίνητα τρέχουν.                

Οι καρέκλες έσπασαν.                   

 

 

11. Να βάλετε τις λέξεις των παρενθέσεων στο σωστό τύπο: 

 

 Ο Χάρης γέμισε τις ............................ (ακτίνα) του ποδηλάτου του με 

πολύχρωμα χαρτάκια. 

 Η εκκλησία μας διδάσκει πως πρέπει να δείχνουμε ................. (αγάπη) 

στο συνάνθρωπό μας. 

 Οι ................... (γαρίδα) είναι πολύ ωραία καλοκαιρινή λιχουδιά. 

 Το σύστημα ....................... (αρχή) και αξιών διαφέρει από οικογένεια σε 

οικογένεια. 

 Το προσκύνημα της .................. (εικόνα) της Παναγίας θα κρατήσει 

πολλές μέρες. 

 Τα τρένα ταξιδεύουν πάνω στις σιδηροδρομικές ................. (γραμμή). 

 Ο κυρ Μιχάλης έχει δυο γιους και τρεις ................. (θυγατέρα). 

 Η εξέλιξη της ................... (δίκη) ήταν θετική για τον κατηγορούμενο. 

 Ο Αριστοφάνης έγραψε τις ................... (όρνιθα), μια αρχαία κωμωδία. 

 Το πανεπιστήμιο είναι το κέντρο των ................... (επιστήμη). 

 Μια εταιρία χρησιμοποιεί την εικόνα της .................... (πέρδικα) για 

διαφήμιση. 

 Η δύναμη της .................. (πίστη) κάνει θαύματα. 

 Οι .................... (σειρήνα) της πυροσβεστικής ακούγονταν από μακριά. 



 Καθόταν στο παράθυρο κι έβλεπε τις ....................... (σταγόνα) της 

βροχής που κυλούσαν στο τζάμι. 

 Ο αριθμός των ................... (γέννηση) αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. 

 Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει έναν αριθμό .................... (ταυτότητα). 

 Οι ................... (πόλη) θα ήταν ομορφότερες με περισσότερα πάρκα. 

 Στο Θερμαϊκό λίγο έλειψε η άκρη της .................. (άγκυρα) ενός πλοίου 

να πατήσει μία νάρκη! 

  Το πρόσωπό μας μπορεί να πάρει πολλές ................... (έκφραση) για να 

δείξει τι αισθανόμαστε. 

  Στην παραλία υπάρχει η δυνατότητα να κάνει κάποιος βόλτα με 

.................. (άμαξα). 

 Στο χημείο του σχολείου ο δάσκαλος έκανε ένα πείραμα με χημικές 

................. (ένωση). 

 Η ................... (απεργία) των λιμενεργατών παρέλυσε την αγορά. 

 Οι πολιτιστικοί σύλλογοι φροντίζουν για την διατήρηση των .................. 

(παράδοση). 

 Ο καρπός της ................... (αχλαδιά) γίνεται πολύ νόστιμο γλυκό. 

 Στην έκθεση καταγράφουμε τις .................. (σκέψη) μας. 

 Ο  πατέρας της Μαρίας γνωρίζει πέντε ξένες ................. (γλώσσα)! 

 

 

12. Να σχηματίσετε υποκοριστικά των παρακάτω ουσιαστικών και 

επιθέτων με τις καταλήξεις –άκι, -άκος, -ούλα, -ίτσα, -άκης, -

ούλης: 

 

κόσμος 

Γιάννης  

πατέρας  

μικρός  

χοντρός  

μπίρα 

ώρα  

Ελένη  

αδερφή  

κάρτα  

λέξη  

στιγμή  

πρόσωπο  

βαπόρι  

τραπέζι  

καφές  



γράμμα  

ρολόι  

τσάι  

 

13. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της 

αυτοπαθητικής αντωνυμίας:  

 

 Είναι πολύ εγωιστής. Τον νοιάζει μόνο ο ................. . 

 Να προσέχεις τον ................... . Κάνει κρύο έξω. 

 Στον καθρέφτη βλέπω τον ................... . 

 Όταν τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά, κάνουμε πολύ καλό στον 

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

 Παρακολουθώντας σεμινάρια ψυχολογίας, βοηθάτε τον ..................... 

και τους άλλους. 

 Οι Γάλλοι την εποχή του Λουδοβίκου δεν περιποιούνταν τους 

...................... γιατί δεν είχαν μπάνιο. 

 

 

 

 

     14. Να φτιάξετε σύνθετα με τις παρακάτω λέξεις κι έπειτα να τα 

χρησιμοποιήσετε σε προτάσεις: 

 

 

o Έλαιο + χρώμα  

o Έλαιο + δέντρο 

o Έλαιο + λάδι 

o Έλαιο + παραγωγός 

o Έλαιο + τόπος 

o Έλαιο + φυτεία 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



15. Να δημιουργήσετε περιεκτικά ουσιαστικά από τις παρακάτω λέξεις: 

 

 

 

 Αμπέλι                            ............................... 

 Αμυγδαλιά                       ................................ 

 Άχυρο                             ................................ 

 Δάφνη                             ................................ 

 Καλάμι                             ................................ 

 Κυπαρίσσι                        ................................ 

 Περιστέρι                        ................................ 

 Πεύκο                             ................................ 

 Πορτοκαλιά                     ................................ 

 Όρνιθα                            ................................ 

 

 

 

 

 

16. Να βάλετε το ΄΄και΄΄ αντί για κόμμα για να <<εξαφανίσετε>> το 

ασύνδετο σχήμα! 

 

 Ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Παρασκευάς και ο Περικλής πήγαν 

εκδρομή. 

 Ήταν μια όμορφη, ξένοιαστη, ευχάριστη και χαλαρή μέρα. 

 Η ανθοδέσμη είχε κόκκινα, κίτρινα, πορτοκαλί και λευκά 

τριαντάφυλλα. 

 Ο μπαμπάς ξέρει πολλές ιστορίες με δράκους, ιππότες, μάγους, 

ξωτικά και νεράιδες. 

 Στο πάρτι του Χρήστου φάγαμε πατατάκια, τυροπιτάκια, 

λουκανοπιτάκια, ποπκορν και τούρτα.  

 

 

 
Γραμματική  και  ασκήσεις 

 
Τι  παθαίνουν  τα  φωνήεντα 

 
                           1.    Έκθλιψη (Ε)- Αφαίρεση (ΑΦ)- Αποκοπή (ΑΠ) 

            α. Έκθλιψη: Από  εδώ Απ' εδώ (Φεύγει  το  τελευταίο  φωνήεν   
                                 της  πρώτης  λέξης). 



            β. Αφαίρεση: Θα  έρθω Θα  'ρθω(Φεύγει  το  πρώτο  φωνήεν  της   
                                  δεύτερης  λέξης). 

            γ. Αποκοπή:  Δώσε  τα Δώσ' τα ( Φεύγει  το  τελευταίο  φωνήεν  της   
                                  πρώτης  λέξης. Η  διαφορά  απ  την  έκθλιψη  είναι  ότι  
εδώ   
                                  η  δεύτερη  λέξη  αρχίζει  από  σύμφωνο). 

                         2.  και , για    και  αυτό  κι  αυτό.  

                                               για  αυτό γι'  αυτό 
       Το  κι  το  χρησιμοποιούμε πριν  από  λέξεις  που  αρχίζουν  από  φωνήεν. 
Συχνότερα  χρησιμοποιούμε  το  και  , ενώ  το  κι  χρησιμοποιείται  στη  
λογοτεχνία. 

3. Το  επίρρημα  μέσα  και  οι  ιδιοτροπίες  του. 

  Μέσα  από Μέσ'  από     Μέσα  στοΜες   στο   
 Εφάρμοσε  αυτά  που  έμαθες: 

1. Γράψε  τις  φράσεις   κάνοντας  έκθλιψη  αφαίρεση  και  αποκοπή  όπου  
μπορούν  να  γίνουν: 

  Από  τα  κόκαλα  βγαλμένη. Με  λογισμό  και  με  όνειρο. Στείλε  τα  
χαιρετίσματα  στη  μάνα.  Εμείς  για  αλλού  κινήσαμε  και  αλλού  η  ζωή  
μας  πάει.  Πού  είσαι  και  σε  γύρευα;  Μέσα  στη  θάλασσα, μέσα  από  τα  
κύματα. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ασύνδετο  σχήμα 
 
         λέγεται  το  σχήμα  του  λόγου όπου  όμοιες  προτάσεις  ή  όμοιες  
λέξεις  τοποθετούνται  η  μια  πλάι  στην  άλλη  χωρίς  να  συνδέονται  με  
σύνδεσμο(π.χ και ), αλλά  χωρίζονται  με  κόμμα. 
  Να  βάλεις  κόμμα  όπου  χρειάζεται  στις  παρακάτω  προτάσεις: 
   Ο   Μανόλης  είναι  ένα  έξυπνο  ζωηρό  πρόθυμο   παιδί.  Κάθε  απόγευμα  
ο  πατέρας  κλαδεύει  τα  δέντρα  η  μητέρα  ετοιμάζει  το  βραδινό  και  ο  
Μανόλης  μελετά. Στο  χωριό  του  οι  άνθρωποι  είναι  γεωργοί  
κτηνοτρόφοι  εργάτες.  Ζει  σε   ένα  γραφικό  ορεινό  χωριό  της  πατρίδας  
μας. 
 
 
 
 

                                     Αυτοπαθείς   αντωνυμίες 
 
Αυτοπαθείς  είναι  οι  αντωνυμίες  που  φανερώνουν  πως  το  ίδιο  πρόσωπο  
ενεργεί  και  δέχεται  την  ενέργεια.  ο  εαυτός  μου/σου/του,της,του 
                                                            ο  εαυτός  μας/σας/τους 
έχουν  μόνο  γενική  και  αιτιατική  και  κλίνονται   όπως  το  επίθετο :καλός. 
    Κλίνε  την  αυτοπαθή  αντωνυμία. Αν  χρειαστείς  βοήθεια  συμβουλέψου  
από  το  Β.Μ  τη  σελίδα  102. 
 
                 



                                                       ΕΝΙΚΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ 

   α'  πρόσωπο       β΄ πρόσωπο      γ΄ πρόσωπο 
 Ονομ. 
 Γεν. 
 Αιτιατ. 

   

 
 

                                         ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ 
 α'  πρόσωπο β΄ πρόσωπο γ΄ πρόσωπο 

Ονομ. 
 Γεν. 
 Αιτιατ. 

   

 
                                         Οξύτονα  θηλυκά  ουσιαστικά  σε  -α 
 

            ΕΝΙΚΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ   ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. 
Γεν. 
Αιτ. 
Κλητ. 

 η  ελιά     η  γιαγιά Ονομ. 
Γεν. 
Αιτ. 
Κλητ. 

  

  Να  κλίνεις  στο  τετράδιό  σου  τα  ουσιαστικά:  η  ζωγραφιά, η  μαμά, η  
καρδιά 
                                          Τα  είδη  των  ουσιαστικών 

        ΚΥΡΙΑ                                                                                   ΚΟΙΝΑ 

    βαφτιστικά                                             συγκεκριμένα                    
 
                                                                                                               αφηρημένα 
                
εθνικά ( Έλληνας, Γάλλος)                                   (πρόσωπα, ζώα, πράγματα)              (ενέργεια, κατάσταση, ιδιότητα) 

 
     
γεωγραφικοί όροι (κράτη, νομοί, νησιά, λίμνες, ποτάμια) 
μήνες, ημέρες, γιορτές. 
έργα  τέχνης (Παρθενώνας, Το  Κρυφό  Σχολειό)                                               
τίτλοι βιβλίων, εφημερίδων … ( Νέα, Καινή  Διαθήκη, Οδύσσεια) 
ονόματα  αγίων (Άγιος  Νικόλαος) 
 τιμητικοί  τίτλοι( Εξοχότατος, Σεβασμιότατος) 

 
 
 
 



                                                          ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
   Από  τα  παρακάτω  ουσιαστικά  να  ξεχωρίσεις  τα  κύρια  και  να  τα  
γράψεις  σωστά: 
   αϊ-δημήτρης, χωριό, εκκλησία, όλυμπος, χριστούγεννα, χειμώνας, 
δεκέμβρης, 
   κρήτη, ελένη, σάββατο,  άγιος  ανδρέας, γάλλος, αριστοφάνης, αγγλικό, 
απόκριες. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Να  χωρίσεις  τα  παρακάτω  κοινά  ουσιαστικά  σε  συγκεκριμένα  και 
αφηρημένα: 
    βουνό, ήλιος, δύναμη, αίθουσα, θυμός, ψάλτης, ποτήρι, μελέτη, δάσκαλος, 
ευγένεια, ενθουσιασμός, μητέρα, ύπνος,  λουλούδι, ομορφιά , ειλικρίνεια, 
σπίτι , αδερφός 
 Συγκεκριμένα:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Αφηρημένα:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ -  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 
 
  Τα  κοινά  ονόματα,  που  φανερώνουν  πολλά  πρόσωπα, ζώα ή  πράγματα  
μαζί , ένα  ομοειδές  σύνολο, λέγονται  περιληπτικά. 
    
Πρόσωπα: λαός, στρατός, οικογένεια, κόσμος κ.ά. 
Ζώα:  κοπάδι, αγέλη, σμήνος, πουλερικά κ.ά. 
Πράγματα :  ζυμαρικά, χορταρικά, ασημικά κ.ά. 
 
Περιεκτικά  λέμε  τα  ουσιαστικά  που  δείχνουν το μέρος  όπου  υπάρχουν  
πολλά  όμοια  πρόσωπα, ζώα, πράγματα. π.χ.  ελαιώνας: το  μέρος που  
υπάρχουν  ελιές. 
αχυρώνας, ξενώνας, περιστερώνας κ.ά. 
  ΠΡΟΣΕΞΕ  τα  περιεκτικά  ουσιαστικά  έχουν  όλα  καταλήξεις  σε -ώνας, -
ιώνας 
 Με  (ω)  γράφονται  κι  άλλα  ουσιαστικά  σε -ώνας  που  δεν  είναι  
περιεκτικά. 
Π.χ. αγώνας, αιώνας, αγκώνας κ.ά. 
  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: κανόνας , κηδεμόνας, Μακεδόνας, Στρυμόνας. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ:  Να  κλίνεις  στο  τετράδιό  σου  τα  ουσιαστικά: ελαιώνας, 
αγώνας, κανόνας. 
 



 
 
                               Ο  αόριστος  της  παθητικής  φωνής 
 
Ο  αόριστος  της  παθητικής  φωνής  των  ρημάτων  σε  -ω  και  σε  -ώ  έχει  
κατάληξη -ηκα.  π.χ.  ντύνομαι- ντύθηκα 
                        χτενίζομαι- χτενίστηκα 
                        σηκώνομαι- σηκώθηκα 
 
  Συμβουλέψου  την  κλίση  του  ρήματος  ψήνομαι  στον  αόριστο  στη  σελ. 
41  του  Β.Μ  και  κλίνε  των  αόριστο  των  ρημάτων: δένομαι, δροσίζομαι. 
      

                                               ΠΑΘΗΤΙΚΗ  ΦΩΝΗ 

                                            Α   Ο   Ρ   Ι   Σ   Τ   Ο   Σ 

             ΟΡΙΣΤΙΚΗ         ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ     ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
   δέθηκα δροσίστηκα     

 
Να  σχηματίσεις  τον  ενεργητικό  και  παθητικό  αόριστο  των  ρημάτων  στο  
σωστό  πρόσωπο: 
 

        ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ  ( ενεργητική φ.) ΑΟΡΙΣΤΟΣ( παθητική φ.) 
            ρωτώ 
           ακούμε 
           σηκώνεις 
            χάνετε 
           ντύνουν 
           δροσίζει 
           αυξάνω 

             ρώτησα    ρωτήθηκα 
    

 
 

                                          Τα    υποκοριστικά  
 
Τα  ουσιαστικά  που  παράγονται  από  άλλα  ουσιαστικά  με  τις  καταλήξεις 
-άκι, -άκης, -άκος, -ίτσα, -ούδα, -ούδι, -ούλα, -ούλης, - ούλι, --αράκι, -ουδάκι, -
ίδιο,      
--ίσκος, και  φανερώνουν  κάτι  μικρό ή  το  παρουσιάζουν  με  τρόπο  
στοργικό  και  τρυφερό, λέγονται  υποκοριστικά. 
   Εργασία: Να  σχηματίσεις  τα  υποκοριστικά  των  λέξεων: 
 

αστέρι _________________             ζάχαρη _________________ 

κοιλιά__________________             πατάτα _________________ 

κουτάλι_________________            μύτη ___________________ 



σκύλος_________________            καρέκλα_________________ 

κλωστή _________________            αυγό___________________ 

γάτα___________________            κρυφτό__________________ 

ελιά___________________              λαγός___________________ 
 

                      Θηλυκά  ουσιαστικά  οξύτονα  και  παροξύτονα 
 
Να  κλίνεις  αφού  συμβουλευτείς  την  κλίση  των  ουσιαστικών  από  τη  
σελ.44 Β.Μ 
τα  ουσιαστικά:    η  βροχή , η απάντηση 
         

              ΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ         ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. 
Γεν. 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

 η  βροχή η  απάντηση Ονομ. 
Γεν. 
Αιτιατ. 
Κλητ. 

  

 
Να  κλίνεις  στο  τετράδιό  σου  τα  θηλυκά  ουσιαστικά: η  κορυφή, η  σκηνή, 
η  κατασκήνωση,  η  πόλη   
 
 

                                              Η  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
 
Παράγραφος  είναι  ένα  κομμάτι  λόγου  στο  οποίο  αναπτύσσεται  μια  και  
μόνη  σκέψη, άποψη  ή  ιδέα.  Επομένως  σε  ένα  κείμενο  όσα  είναι  τα  
κομμάτια  του  κειμένου, οι  παράγραφοι, τόσες  είναι  και  οι  σκέψεις,  οι  
ιδέες  που  αναπτύσσονται. 
  Ένα  κείμενο  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  από  μια  σειρά  παραγράφων  που  
συνδέονται, δένονται  μεταξύ  τους  και  αναπτύσσουν  ένα  θέμα  από  όλες  
τις  πλευρές. 
 
     Γράψε  μία  παράγραφο  που  θα  περιγράφεις  τη  διαδικασία  του  
ελαιομαζώματος. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



 
 

1. Πάθη φωνηέντων: Γράψε δίπλα από κάθε περίπτωση το όνομα του 

φαινομένου που παρατηρείται, όπως στο παράδειγμα. 

 

Απ’ όλους  έκθλιψη 

Πού ‘σαι  …………………………………………………. 

Κόψτε  ……………………………………………………. 

Του ‘πε  ………………………………………………….. 

Μ’ άφησε  ………………………………………………. 

Γι’ άλλη φορά  ……………………………………………….. 

Πάρ’ τα όλα  ……………………………………………….. 

Κορφή  …………………………………………………… 

Θ’ ακούσετε  …………………………………………… 

Γι’ αυτόν  ……………………………………………….. 

Απ’ το  ……………………………………………………. 

Φέρ’ το  ………………………………………………….. 

Δε μ’ αφήνει  ……………………………………………….. 

Μες στο σπίτι  ………………………………………….    

 

2. Να φτιάξεις  ρήματα σε –ίζω, -εύω, ή -ώνω που ν’ ανήκουν στην 
ίδια οικογένεια με τα ουσιαστικά: 

  

Ουσιαστικά Ρήματα 

φροντίδα   

τύπωμα   

θυμός   

σημάδι   

δουλειά   

φώτα   

κλαδί   

  

 

 



3. Συμπλήρωσε τα κενά του παρακάτω κειμένου με μεσ’ ή 

μες: 

 

Ζούσε σε μια καλύβα ……… στο δάσος. Τη μέρα χαιρόταν με 

τα πουλάκια που κελαηδούσαν …… στις φωλιές του και με τα 

σκιουράκια που ξεπρόβαλλαν …… από τις κουφάλες των 

δέντρων, ενώ τη νύχτα χάζευε ……από το παράθυρο του τα 

αστέρια. Συχνά άκουγε …… στη νύχτα τα βατραχάκια της 

λίμνης, που, όποτε πήγαινε εκεί, τα έβλεπε να πετάγονται …… 

από το νερό. 

 

4. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με 

τα ουσιαστικά των παρενθέσεων  και μετά να γράψεις την 

ίδια πρόταση και στον άλλο αριθμό. 

 

 Κοίταζε την ……………… της πρώτης ………….. της 

……………… . ( εικόνα – σελίδα – εφημερίδα ) 

 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

  

Συνόδευε την …………… του ως τη ……………. της ……….. 

…………. ( κυρά – σκάλα – εκκλησία ) 

 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

  

Κάτω από τις ………………. των ………………… κάθονται 

συνήθως οι ………………… και οι ………………των παιδιών. 

( καρυδιά – πλατεία – μαμά – γιαγιά ) 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
 

 



 
 

 

1. Να γράψεις με έκθλιψη τις παρακάτω φράσεις. 
 

 το όνειρο  τ’ όνειρο     για αυτό   
__________________ 

 και αφού  ____________________   από όλους   
__________________ 

 μέσα από  ____________________   με ακούς   
__________________ 

 σε αγαπώ  ____________________   να αράξουμε  
__________________ 

 μου άρεσε  ____________________   αλλά αυτή   
__________________ 
 

2. Να γράψεις με αφαίρεση τις παρακάτω φράσεις. 
 

 να είσαι  να ’σαι    το έμαθες  
___________________ 

 μου έφερε  ____________________  θα έρθουν  
___________________ 

 το ένα  ____________________  πού είναι  
___________________ 

 να ήξερα  ____________________  σου έστειλε  
___________________ 
 

3. Να γράψεις με αποκοπή τις παρακάτω φράσεις. 
 

 φέρε την    φέρ’ την   μέσα στην τάξη  
___________________ 
 δείξε τους    ________________  από τον κόσμο  
___________________ 
 διώξε τον    ________________  κόψε το   
___________________ 
 

4. Να ξαναγράψεις τις φράσεις της παρένθεσης χρησιμοποιώντας 
την απόστροφο. 

 

— Ο Νίκος μου ’στειλε (μου έστειλε) ένα γράμμα. 

 

—  Πού ……………………….; (το έχεις) Πού ………………………..; (το 

έβαλες) 

………………………………. (θα ήθελα) να το διαβάσω. 

 



— Δεν ………………………. (το έχω). …………………….. (το έδωσα) στη 

Μαίρη. 

 

— Τι ώρα ……………………….. (θα έρθει) η Μαίρη; 

 

— Μακάρι ……………………….. (να ήξερα) …………………… (και εγώ). 

Αυτή συνήθως ………………………… (για αλλού) ξεκινάει 

…………………….. (και αλλού) καταλήγει. 

 

Καλά θα περιμένω. Αν δεν έχει γυρίσει ………………………… (σε ένα) 

τέταρτο, θα φύγω 

 

 

 

 
 

1. Να υπογραμμίσεις τα κύρια ονόματα στο παρακάτω 
κείμενο. 

 
Η μακεδονία είναι μια περιοχή της ελλάδας. Βρίσκεται ανάμεσα 

στην οροσειρά της πίνδου, που τη χωρίζει από την ήπειρο, και τον 
ποταμό νέστο, που τη χωρίζει από τη Θράκη. Νότια βρέχεται από 

το Αιγαίο πέλαγος. Πρωτεύουσά της είναι η θεσσαλονίκη. Έχει 
μεγάλους ποταμούς, όπως ο Στρυμόνας και ο αξιός, και αρκετές 

λίμνες, όπως η βόλβη, η δοϊράνη, οι πρέσπες κ.ά. 
 

Τώρα γράψε σωστά, όσα από τα παραπάνω κύρια ονόματα 
είναι γραμμένα λάθος. 

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
2. Να συμπληρώσεις τα κενά επιλέγοντας κάθε φορά τη σωστή 

λέξη. 
 

 (χαρά – Χαρά) 
 Η _____________ είναι αδερφή μου. 

 Το δώρο της μου έδωσε μεγάλη _______________. 
 

 (ειρήνη – Ειρήνη) 

 Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ζουν με αγάπη και ___________. 
 Η ______________ θα έρθει μαζί μας στο θέατρο. 

 
 (μαργαρίτα – Μαργαρίτα) 



 Οι ____________________ είναι το αγαπημένο λουλούδι της 

φίλης μου της ______________________ 
 

 (πέμπτη – Πέμπτη) 
 Την _____________ θα πάμε εκδρομή στη Δράμα. 

 Η αθλήτρια τερμάτισε _______________ στα 200 μ. 
 

 (νίκη – Νίκη) 
 Οι φίλαθλοι πανηγύρισαν τη _____________ της ομάδας τους. 

 Τη δασκάλα μας τη λένε _______________. 

 
 (ομόνοια – Ομόνοια) 

 Η ____________ χτίζει σπίτια και η διχόνοια τα γκρεμίζει. 
 Η πλατεία ______________ βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. 

 
3. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τα περιεκτικά 

ουσιαστικά που παράγονται από τις λέξεις των 
παρενθέσεων. 

 
 Οδήγησε το άλογο στον (άχυρο) αχυρώνα. 

 

 Ο θείος μου έχει ένα μεγάλο (όρνιθα) __________________ 
όπου εκτρέφει κότες. 

 
 Στις πλαγιές των λόφων μπορεί να δει κανείς τους μεγάλους 

(αμπέλι) _______________________. 
 

 Ο Δημήτρης ανέβηκε στην ταράτσα να καθαρίσει τον 

(περιστέρι) _______________________. 
 

 Ο (στρατός) _________________ βρίσκεται έξω από την πόλη. 
 

 Έφτιαξαν κι έναν ωραίο (ξένος) ________________ για να 
κοιμούνται οι καλεσμένοι τους. 

 

4. Να σχηματίσεις περιεκτικά ουσιαστικά σε –(ι)ώνας. 
 

 αμπέλι  ________________________ 
 

 ελιά (ελαία)  ________________________ 
 

 αμυγδαλιά  ________________________ 

 
 πεύκο  ________________________ 

 
 



5. Να αντιστοιχίσεις τα κύρια ουσιαστικά με τα κοινά που 

ταιριάζουν. 

 

 

 
 

 
 

1. Να βάλεις κόμμα (,) όπου χρειάζεται στις παρακάτω προτάσεις. 
 

 Ο Χάρης είναι ένα έξυπνο ζωηρό χαρούμενο αγόρι. 
 

 Ο πατέρας κλαδεύει τα δέντρα η μητέρα σκουπίζει τα παιδιά διαβάζουν. 

 
 Το κλίμα ήταν υγρό βροχερό όχι πολύ ζεστό όχι πολύ παγωμένο άστατο. 

 
 Μακάρι να μπορούσα να ταξιδέψω στο Μεξικό να πάω στα νησιά της 

Ιαπωνίας να γυρίσω όλο τον κόσμο. 
 
 Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να φάνε να πιουν να μιλήσουν να κάνουν 

οτιδήποτε. 
 
2. Να συμπληρώσεις να κενά με την κατάλληλη αυτοπαθή 

αντωνυμία. 
 
 Έχω πάψει να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. 
 
 Με το κάπνισμα κάνετε κακό _____________________________. 
 

 Ο Πέτρος είναι εγωιστής και κοιτάζει μόνο 
____________________________. 

Παύλος 

 

● ● εθνικό όνομα 

Βραζιλιάνος 

 

● ● πόλη  

Αχελώος 

 

● ● γιορτή 

Πεκίνο 
 

● ● μήνας 

Θεοφάνεια 
 

● ● όνομα 

Ιούλιος 
 

● ● πλατεία 

Σύνταγμα ● ● ποταμός 



 

 ______________________ θα ‘πρεπε να λυπάσαι όχι εμένα. 
 

 Μόνο _______________________ σκέφτεται η Αθηνά. 
 
 Οι ευαίσθητοι άνθρωποι, όταν κάνουν λάθος, τα βάζουν με 
_______________. 
 

3. Να αναλύσεις τα παρακάτω ρήματα, όπως στο παράδειγμα. 

 ξυρίζεται    ξυρίζει τον εαυτό του 
 ντύνομαι  __________________________________ 
 χτενίζεσαι  __________________________________ 
 πλενόμαστε  __________________________________ 

 σκουπίζεστε  __________________________________ 
 παρουσιάζομαι  __________________________________ 
 βάφεται  __________________________________ 
 

 
1. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις βάζοντας τις λέξεις της 

παρένθεσης στο σωστό τύπο, χωρίς να ξεχάσεις το άρθρο, 
όπου χρειάζεται. 
 

● Φέτος _____________________ μας δεν έχει πολλά σύκα. (σύκα) 
 
● Από τη δυνατή έκρηξη προκλήθηκαν μεγάλες υλικές _______________. 
(ζημιά) 
 
● Ο αντίλαλος ______________________ έφτασε πολύ μακριά. 
(τουφεκιά) 
 
● Τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν με δυνατές 
________________ και _____________________. (γροθιά, κλοτσιά) 
 
● Κάθε βράδυ __________________ παίρνει ένα χάπι για 
_________________της. (γιαγιά, καρδιά) 
 
2. Να φτιάξεις φράσεις, όπως στο παράδειγμα. 
 
 η κούραση – η δουλειά  η κούραση της δουλειάς 
 
 τα άνθη – η κερασιά 

 ____________________________ 
 

 το χρώμα – η μπογιά 

 ____________________________ 
 



 τα γυαλιά – η γιαγιά 

 ____________________________ 
 

 το μέγεθος – η προσφορά 

 ____________________________ 
 

3. Να κλίνεις τα παρακάτω οξύτονα θηλυκά ουσιαστικά σε – α. 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Ον.    

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικός αριθμός 

Ον. η φωτιά η μαμά η αχλαδιά 

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ.     



Οδύσσεια 

 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

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


Tετάρτη τάξη 

 

Οι παρουσιάσεις μου σε ιστοσελίδες αποθήκευσης και 

διαμοιρασμού αρχείων κειμένου Word, Adobe PDF, 

καθώς και παρουσιάσεων Powerpoint  

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/


 

 



 

 

 
 


