
 

Κάνουμε τις ασκήσεις και τις στέλνουμε με φωτογραφία στο xrikatsa@sch.gr 

Συμπλήρωσε τα κενά με το σωστό τύπο της λέξης  

1. - Μαμά, θέλω ……………………………(υπολογιστής). 

- Δε χρειάζεσαι, έχετε στο σχολείο. 

2. - Μαμά, θέλω …………………………..(ανεμιστήρας). 

- Δεν κάνει καλό, μπορεί να κρυώσεις  

3. - Μαμά, θέλω …………………….(καθρέφτης). 

- Κι άλλο; Έχουμε πολλούς στο σπίτι. 

4. - Μαμά, θέλω………………….. (καθηγητής) για ιδιαίτερα. 

- Μπορείς και χωρίς. Να διαβάζεις μόνη σου!  

 

Συμπλήρωσε τα κενά με το σωστό τύπο των λέξεων. Μην ξεχάσεις 

και το άρθρο! 

1. Μας ζήτησε να γράψουμε όλα τα ρήματα από 

………………………………………….[ενεστώτας) σε 

……………………………………….[μέλλοντας). 

3. Η θεία μου παντρεύτηκε και σήμερα φεύγει για 

……………………..[μήνας) του μέλιτος. 

4………………………………… [ελεγκτής) ελέγχουν τα εισιτήρια 

[επιβάτης). 

έμειναν ευχαριστημένοι από τα προϊόντα της εταιρείας τους. 

6. Πολλοί …………………………………………..[πρόσφυγας) ζουν σε 

άσχημες συνθήκες. 

…………………………………… [επιχειρηματίας) το μόνο που τους 

ενδιαφέρει είναι το κέρδος! 

8. Σε πολλές περιοχές ………………………………………….[Καναδάς) 

η θερμοκρασία κατεβαίνει πολλούς 

βαθμούς κάτω από το μηδέν. 

9. Η Ακρόπολη χτίστηκε 5ο ………………………….[αιώνας) π.Χ. 

10. Λένε ότι αν σπάσει …………………………………[καθρέφτης) θα 

έχεις επτά χρόνια γρουσουζιά. 

11. Του ζήτησαν να βγάλει μια ακτινογραφία…………….. [θώρακας). 

………………..[αθλητής) να προσέχει να μην τραυματιστεί. 

 

 

 

Γράφω στον άλλο αριθμό. 

• η κούκλα ->οι κούκλες 

1. η πλατεία->…………. 

2. την ασχολία->…………. 

3. τη μουσική->…………. 

4. η αυλή->…………. 

5. η φασαρία->…………. 

• τις κούνιες->…………. 

6. οι ώρες->…………. 

7. οι φίλες->…………. 

8. τις κάρτες->…………. 

9. τις βόλτες->…………. 

10. οι μπάλες ->…………. 



 

Κάνουμε τις ασκήσεις και τις στέλνουμε με φωτογραφία στο xrikatsa@sch.gr 

Στον άλλο αριθμό… 

• το νερό της θάλασσας -->τα νερά των θαλασσών 

1. τα μέλη της οικογένειας-

>…………. 

2. η αγάπη της μητέρας-

>…………. 

3. τα λουλούδια της αυλής-

>…………. 

4. το χρώμα της ζώνης-

>…………. 

5. το όνομα της γυναίκας-

>…………. 

6. τα Βουνά της χώρας-

>…………. 

7. οι αριθμοί της σελίδας-

>…………. 

το Γυμνάσιο->…………. 

το Σάββατο->…………. 

το κτίριο->…………. 

το άλογο->…………. 

το πρόσωπο->…………. 

το θέατρο->…………. 

το όνειρο->…………. 

το τετράδιο->…………. 

Συμπλήρωσε: 

1. Είδα έναν …………….[αστυνομικός) 

και τον ρώτησα πώς να πάω στη διεύθυνση που ήθελα. 

2. Δε γνώριζε ……………………………..[κίνδυνος]που είχε αυτή η 

δουλειά.  

3. Σ(ε) …………………………….[λεωφόρος)Θηβών υπάρχει μεγάλο 

κυκλοφοριακό πρόβλημα.  

4. Μου δίνετε, σας παρακαλώ, 

………………………………..[κατάλογος];  

5. Περιμένετε σ(ε)………………………….. [είσοδος)του κτιρίου. Θα 

μπούμε όλοι μαζί.  

6. Η αστυνομία θα αυξήσει …………………………………[έλεγχος]στις 

λαϊκές αγορές.  

7.. Αυτή …………………………[περίοδος)  

είμαι πάλι άνεργος, (χωρίς δουλειά) 


