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πρώτη άσκηση 

Ξαναγράψε τις φράσεις βάζοντας απόστροφο όπου χρειάζεται.

το αεροπλάνο -> …………………………… 
το άλογο -> ……………………………

από όπου θέλεις ->……………………………
μέσα από το σπίτι ->……………………………
για αυτό τον λόγο ->……………………………

από έξω ->……………………………
να έρθεις ->……………………………
μου είπε ->……………………………
να ήθελα ->……………………………

τα αερόστατα ->……………………………

να έχανε -> …………………………… 
το άλλο -> ……………………………
με έδειξε->……………………………

θα ακούσω ->……………………………
που είσαι ->……………………………
δώσε μου ->……………………………
που έχεις ->……………………………

σου έδωσα ->……………………………
του ουρανού ->……………………………

από εδώ ->……………………………

δεύτερη άσκηση 

Βάλε κόμμα όπου χρειάζεται και διόρθωσε τυχόν λάθη.

Η αθανασία αγόρασε μήλα πορτοκάλια μπανάνες και ντομάτες.
Σου ζήτησα να μου φέρεις το μολύβι το τετράδιο και μία γόμα.
Ήρθαν στην εκδρομή όλοι οι συμμαθητές μου εκτός από τον γιάννη τον ανδρέα την Αλεξία και τον φώτη.
Αφού ξύπνησε πλύθηκε ντύθηκε έφαγε και έφυγε για τα Αγγλικά.
Πάρε μαζί σου στην πάτρα το κόκκινο το άσπρο το μαύρο και το πράσινο μπλουζάκι σου.

τρίτη άσκηση 

Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη αυτοπαθή αντωνυμία.

Πρέπει να σκεφτείς σοβαρά τι θα κάνεις με τον ………………………………… .
Μη σκέφτεσαι μονάχα τον …………………………… . 
Νομίζω πως πρέπει να ασχοληθείτε με ………………………………… πρώτα και μετά με τους άλλους.
Ρώτα καλύτερα ……………………………… και θα βρεις την απάντηση. 
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τέταρτη άσκηση 

Γράψε τα ουσιαστικά στον αντίθετο αριθμό.

της αλεπούς -> ………………………………………………
οι φωλιές -> ………………………………………………
τις ασπίδες ->………………………………………………

τις γιαγιάδες ->………………………………………………
η μαϊμού ->………………………………………………

των εικόνων ->………………………………………………
της αλήθειας ->………………………………………………

η θάλασσα ->………………………………………………    

πέμπτη άσκηση 

Σχημάτισε περιεκτικά ουσιαστικά.

όρνιθες -> ………………………………………………
αμπέλια ->………………………………………………

ελιές ->………………………………………………
στρατιώτες ->………………………………………………

άχυρο ->………………………………………………
ξένοι ->………………………………………………

έκτη άσκηση 

Σχημάτισε ένα υποκοριστικό για το κάθε ουσιαστικό.

σκύλος -> ………………………………………………
τσάντα ->………………………………………………

πίτα ->………………………………………………
φωνή ->………………………………………………

γιος ->………………………………………………
μωρό ->………………………………………………

μωρό ->………………………………………………
κλωστή ->………………………………………………

γάτος ->………………………………………………
δρόμος ->………………………………………………

άνθρωπος ->………………………………………………

έβδομη άσκηση 

Σχημάτισε τα ρήματα στον Αόριστο της Παθητικής φωνής στο δεύτερο πρόσωπο ενικού.

φοβάμαι
Οριστική : ………………………………

Υποτακτική : ………………………………
Προστακτική: ……………………………

ετοιμάζομαι
Οριστική : ………………………………

Υποτακτική : ………………………………
Προστακτική: ……………………………

ντύνομαι
Οριστική : ………………………………

Υποτακτική : ………………………………
Προστακτική: ……………………………



Όροι χρήσης του παρόντος 
ηλεκτρονικού αρχείου

Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο
πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και
διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται
με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη
Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού
υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και από
τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν στο
www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη
εμπορική προσωπική χρήση.

by Xristina Bessiou
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Βάλε κόμμα όπου χρειάζεται και διόρθωσε τυχόν λάθη.
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Ήρθαν στην εκδρομή όλοι οι συμμαθητές μου εκτός από τον γιάννη τον ανδρέα την Αλεξία και τον φώτη.

Αφού ξύπνησε πλύθηκε ντύθηκε έφαγε και έφυγε για τα Αγγλικά.

Πάρε μαζί σου στην πάτρα το κόκκινο το άσπρο το μαύρο και το πράσινο μπλουζάκι σου.



τρίτη άσκηση 

Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη αυτοπαθή αντωνυμία.
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