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«Επαναληπτικές Εργασίες στην Ενότητα: 
Ρώτα το νερό τι τρέχει» 

 
1. Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν στις λέξεις του κειμένου και βάλε τόνο όπου χρειάζεται: 
 
 
  

κολ…μπ…θρα εμφ…αλ….μένος βάφτ…σ… υπόγ...ος 

…φελώ …δροφ…ρα δοχ…ο σ…λ…νας 

οφ…λω πλ…σ…μο κ…λά… …δραγ…γείο 

ρ…άκι πλ…μμυρ…ζω π…γάδ… κ….λάδα 

δ…κτ…ο χ…μαρρος …κ…ανός …δραυλ…κός 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Υπογράμμισε το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο ή κατηγορούμενο στις παρακάτω 

προτάσεις και σημείωσε από πάνω τους το αρχικό τους γράμμα.  
 
α. Σήμερα ο Νίκος ήταν γελαστός! 

β. Ο Βαγγέλης κλώτσησε δυνατά την μπάλα! 

γ. Η Ρόζα έγινε υπεύθυνη βιβλιοθήκης! 

δ. Ο Στέφανος σχεδίασε αστείες φατσούλες στον πίνακα!  

ε. Η Αθηνά φαίνεται άψογη στο βήμα της παρέλασης! 

στ. Οι μπογιατζήδες έβαψαν επιτέλους την τάξη μας! 
 
3. Βάλε Π στα τετραγωνάκια των φράσεων που έχουν παρομοίωση. 

 
 
 
 

Μετά την προσευχή πήγαμε εκδρομή   

Τα παιδιά της Δ’ τάξης ξεχύθηκαν στο γήπεδο σαν τον άνεμο!   

Κερδίσαμε! Λες να ήταν ιδέα μου;   

Μακάρι να ξαναπάμε και θα είμαστε σαν αγγελούδια   

Τρέχαμε συνέχεια λες και δεν είχαμε ξαναδεί γήπεδο   
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4. α. Συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον 
Ενεστώτα, στο κατάλληλο πρόσωπο και στον κατάλληλο αριθμό. 

 
Από το παράθυρό τους αυτοί  ____________  (κοιτάω/ώ) τα παιδιά που κάνουν παρέλαση! 

Αλήθεια γνωρίζεις από παλιά ποια είναι αυτή που ____________ (χαιρετάω/ώ); 

Εμείς ____________ (βαστάω/ώ) τα απαραίτητα υλικά για τη χειροτεχνία μας! 

____________ (πονάω/ώ) τόσο πολύ η κοιλιά μου που δεν πήγα σχολείο! 

 
β. Ξαναγράψε τις προτάσεις μεταφέροντας τα ρήματα στο ίδιο πρόσωπο του παρατατικού. Να 
κάνεις όλες τις απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση. 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
5. Γράψε στη γενική ενικού και στην αιτιατική πληθυντικού του τα ουσιαστικά: 

 
ο μάστορας του τους 

ο γαλατάς του τους 

ο νοτιάς του τους 

ο ταμίας του τους 

ο περιπτεράς του τους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Αντιστοίχισε τις λέξεις με τις συντομογραφίες τους: 

 
      ΛΕΞΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
τετραγωνικά μέτρα   π.μ. 
μέτρα   μ.μ. 
τηλέφωνο   μ. 
πριν το μεσημέρι   π.χ. 
προ Χριστού   π.Χ. 
μετά το μεσημέρι   τ.μ. 
παραδείγματος χάρη   τηλ. 
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