
Επαναληπτικές ασκήσεις γλώσσας 

α’τεύχους 
Όνομα:_________________________________ 

Ημερομηνία:______________________________ 

 

1. Συμπληρώνω τα κενά με τα κατάλληλα 

γράμματα,βάζοντας τόνους όπου χρειάζεται. 

 

Σε  ολόκληρο  τον  κόσμο τα  παιδιά  έχουν  δικαίωμα  στη  

γνώση ,  γι’αυτό  κάθε  χώρα,  φτωχή  ή πλούσια ,παρέχει  

στους  μαθητές  σχολεία  και  δασκάλους για να 

μορφωθούν.Οι συνθήκες  λειτουργίας  των  σχολείων  δεν  

είναι  ιδανικές για όλους, καθώς  υπάρχουν παιδιά που 

κάνουν μάθημα  χωρίς  δασκάλους  και  άλλα  που 

στεγάζονται σε παράγκες , τη  στιγμή  που  κάποια  άλλα  

έχουν ηλεκτρονικούς  υπολογιστές . Η  δίψα  για  μάθηση 

όμως είναι  παντού  η  ίδια. 

 

 

2. Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο με το οριστικό 

άρθρο που ταιριάζει (στην ονομαστική πτώση). 

 

Το φθινόπωρο ήρθε και όμως οι μέρες μοιάζουν 

καλοκαιρινές.Είμαι μέσα στην τάξη,γράφω τα μαθήματά 

μου και ονειρεύομαι το καλοκαίρι.Το μυαλό μου ταξιδεύει 

στο νησί.Τώρα η θάλασσα θα έχει αλλάξει χρώμα.Οι 

αμμουδιές θα έχουν ερημώσει και οι παραθεριστές θα 

έχουν φύγει.Θα έχει χαλάσει και το κάστρο που έκανα 

στην άμμο.Μόνο οι γλάροι θα κράζουν λυπημένοι στους 

βράχους.Αναρωτιέμαι τι να κάνει ο φίλος μου ο Κλαούντιο. 

 



3. Να κατατάξεις τα ουσιαστικά της παρένθεσης ανάλογα 

με τον αριθμό στον οποίο βρίσκονται.     

(αυλές,φίλος,δάση,πλοία,θάλασσες,σύννεφα,αλόγου,παιδιά,

λεμονιών,εδάφους,μαθημάτων,ποταμιού,άνθος,γραψίματος

,ονόματος,καραβιού) 

 

    Ενικός  αριθμός              Πληθυντικός αριθμός   

       φίλος                                      αυλές 

       αλόγου                                    δάση 

       εδάφους                                  πλοία 

       ποταμιού                                 θάλασσες 

       άνθος                                     σύννεφων 

       γραψίματος                              παιδιά 

       ονόματος                                 λεμονιών 

       καραβιού                                 μαθημάτων 

 

 

4. Να συμπληρώσεις τα γράμματα που λείπουν στα ρήματα 

και να βάλεις τόνους όπου χρειάζεται. 

 

   Αγαπώ το νησί του πατέρα μου.Κάθε καλοκαίρι 

πηγαίνουμε εκεί όλη η οικογένεια.Ξέρετε γιατί το 

αγαπώ;Γιατί ζω κοντά στη θάλασσα και χαίρομαι την  

κάθε στιγμή κοντά της. 

  Κάθε μέρα που σηκώνομαι,πλένομαι,πίνω το γάλα 

μου,φοράω το μαγιό μου και πηγαίνω στην παραλία. 

Εκεί,σκαρφαλώνω στα βράχια,ψάχνω για καβούρια και 

μύδια.Κάθομαι στην αμμουδιά και βλέπω τα καράβια που 

περνούν.Οι φίλοι μου κι εγώ περνάμε αξέχαστες στιγμές 

κοντά στη θάλασσα. 



5. Να χωρίσεις τα ρήματα του κειμένου σε αυτά που 

τελειώνουν σε –ω και –μαι και να τα γράψεις στη σωστή 

θέση. 

 

-ω 

έχω,αρέσω,βοηθώ,φροντίζω,γράφω,κουράζω,κρύβω,είμαι,

λούζω,λέω,προσέχω,γλιστρώ,χτυπώ,στεγνώνω,χτενίζω, 

διαβάζω,κοιμίζω 

-μαι     

κρύβομαι,λούζομαι,χτενίζομαι,κοιμάμαι 

 

6. Γράψε δίπλα στα παρακάτω επίθετα τα αντίθετά τους. 

 

 όμορφος-άσχημος       ψηλός-κοντός 

 άγριος-ήμερος            μαλακός-σκληρός    

 παλιός-καινούργιος    πλούσιος-φτωχός 

 κακός-καλός              ακριβός-φθηνός 

 

 



7. Να αντιστοιχίσεις όσα ταιριάζουν μεταξύ τους. 

Ξεχώρισέ τα τώρα γράφοντάς τα στη σωστή στήλη. 

 

γλυκό πορτοκάλι,ψηλό πεύκο, πολύχρωμη 

πεταλούδα,ορμητικό ποτάμι,γλυκόλαλο πουλί,γυάλινο 

ποτήρι,άπλυτη πετσέτα,ανδρικό πουκάμισο 

 

 

 

8. Να κλίνεις και στους δύο αριθμούς και σε όλες τις 

πτώσεις τις λέξεις ζώο και φυτό.  

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική το ζώο το φυτό 

Γενική του ζώου του φυτού 

Αιτιατική το ζώο το φυτό 

Κλητική -  ζώο -   φυτό 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική τα ζώα τα φυτά 

Γενική των ζώων των φυτών 

Αιτιατική τα ζώα τα φυτά 

Κλητική -   ζώα -  φυτά 

 

                                                           

 

Ουσιαστικά Επίθετα 

πορτοκάλι γλυκό 

πεύκο ψηλό 

πεταλούδα πολύχρωμη 

ποτάμι ορμητικό 

πουλί γλυκόλαλο 

ποτήρι γυάλινο 

πετσέτα 

πουκάμισο 

άπλυτη 

ανδρικό 



9. Να συμπληρώσεις ό,τι λείπει. 

 

                             Επίθετα 

      Αρσενικό          Θηλυκό           Ουδέτερο 

ο κακός              η κακή/κακιά          το κακό 

ο τρυφερός         η τρυφερή               το τρυφερό 

ο κίτρινος           η κίτρινη                 το κίτρινο 

ο πράσινος          η πράσινη               το πράσινο 

ο χρωματιστός    η χρωματιστή          το χρωματιστό 

ο ασημένιος        η ασημένια               το ασημένιο 

ο ήρεμος            η ήρεμη                    το ήρεμο                    

ο λεπτός            η λεπτή                    το λεπτό        

 

 

10. Χρησιμοποίησε τις παρακάτω λέξεις στις σωστές 

πτώσεις και συμπλήρωσε το κείμενο. 

 

Οι φίλοι μου κι εγώ μένουμε στην ίδια γειτονιά. 

‘Ετσι,κάθε πρωί μαζευόμαστε όλα τα γειτονόπουλα και 

πηγαίνουμε μαζί στο σχολείο.Περνάμε πρώτα από τον 

μικρό γειτονικό φούρνο,που τον έχει μια ευγενική 

γειτόνισσα,φίλη της μητέρας μου,κι αγοράζουμε 

κουλουράκια και γάλα.Το απόγευμα παίζουμε όλοι μαζί στο 

γειτονικό πάρκο που γειτονεύει με το σχολείο μου. 

 

 

 



11. Παρατήρησε προσεκτικά τις εικόνες και γράψε έναν 

τίτλο για την ιστορία. 

 

Τίτλος:Η μόλυνση του δάσους από μία ασυνείδητη 

οικογένεια 

 

Κατά τη γνώμη σου τι θα έπρεπε να είχε κάνει η 

οικογένεια; 

                                                                                                                

Τα μέλη της οικογένειας  θα έπρεπε να ήταν πολύ 

προσεκτικά και να μην άφηναν τα απορρίμματά τους στο  

δάσος. 



12. Να γράψεις την ιστορία της άσκησης 11, 

περιγράφοντας τις παραπάνω εικόνες. 

 

    Μία μέρα,μια τετραμελής οικογένεια αποφασισε να πάει 

εκδρομή στο δάσος. Όταν έφτασαν, έκαναν 

περίπατο,περιεργάστηκαν τα όμορφα δέντρα και την 

όμορφη φύση μέχρι που έφτασε το μεσημέρι και το ωραίο 

περιβάλλον τους άνοιξε την όρεξη. 

  Είχαν φέρει  μαζί τους φαγητά,έστρωσαν ένα 

τραπεζομάντηλο,έβαλαν επάνω το τρόφιμα κι άρχισαν να 

τρώνε.Όταν τελείωσαν όμως,δεν άφησαν καθαρό τον 

χώρο, όπως ακριβώς τον βρήκαν,αλλά έμειναν διάσπαρτα 

υπολείμματα φαγητών, χαρτιά, μπουκάλια και 

κονσέρβες…Ως κι ένα γράμμα που είχαν μαζί τους,με τα 

στοιχεία τους γραμμένα επάνω,άφησαν πεταμένο εκεί,στον 

απαράδεκτο σκουπιδότοπο που έκαναν…Εκείνοι 

έφυγαν,αλλά το δάσος απόμεινε πληγωμένο από την 

αδιαφορία τους… 

  Δεν πέρασαν πολλές μέρες και μια μέρα χτύπησε το 

κουδούνι του σπιτιού της γνωστής μας οικογένειας.Η 

μητέρα άνοιξε την πόρτα κι ήταν ο ταχυδρόμος,ο οποίος 

της παρέδωσε ένα δέμα.Όταν έφυγε ο ταχυδρόμος κι 

άνοιξαν το δέμα,μαζί με το ένα από τα παιδιά της,τι να 

δουν!Το κιβώτιο περιείχε όλα εκείνα τα απορρίμματα που 

είχαν αφήσει στο δάσος,μετά από το πικ-νικ τους,μαζί με 

ένα σημείωμα που έγραφε:<<Στο σπίτι σας πετάτε 

οπουδήποτε τα σκουπίδια;Στο δάσος γιατί;>> 

  Η μητέρα και το αγόρι έμειναν άφωνοι!Ντράπηκαν πάρα 

πολύ για την τόσο άσχημη και απερίσκεπτή τους πράξη… 

 Αργότερα,όταν επέστρεψε ο πατέρας και το άλλο παιδί 

στο σπίτι,συζήτησαν όλοι μαζί πολύ σοβαρά για αυτό το 

περιστατικό,τους έγινε μάθημα η πράξη τους κι 

αποφάσισαν ότι από εδώ και πέρα θα είναι πολύ 



προσεκτικοί,θααγαπούν και θα προστατεύουν το 

περιβάλλον,επειδή είναι το σπίτι όλων των ανθρώπων.  

 

Να είστε καλά,καλά μου παιδάκια!!! 

Η δασκάλα σας 

 


