
ΓΛΩΣΣΑ (Γ΄ ΤΑΞΗ)                                                                      ΟΝΟΜΑ: ______________________ 
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 9ης ΕΝΟΤΗΤΑ -ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ) 
 

1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: 

ετοιμάζω σκουπίζω γιορτή ένατος- εννιά όνομα νόστιμος -η -ο 

ετοίμασα σκούπισα δώρο ημερομηνία επώνυμο ολόασπρος -η -ο 

μαγειρεύω τηλεφωνώ γενέθλια μάγειρας ονοματεπώνυμο κάτασπρος -η -ο 

μαγείρεψα τηλεφώνησα γέννηση ζαχαροπλάστης ποτήρι έτοιμος -η -ο 

ξεσκονίζω στολίζω διεύθυνση ζάχαρη φλιτζάνι ψυγείο 

ξεσκόνισα στόλισα γραμμάρια αμύγδαλο πατατοσαλάτα υλικά 

 
2. ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ: 

Να συμπληρώσεις  ό,τι λείπει από τον παρακάτω πίνακα: 
 
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 
(τώρα) 

 
 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
(χθες __________) 

 
 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
( _______________) 

 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
(___________________) 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ Ή 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

(___________________) 

 
εγώ σκάβω 

   
 

 

 
εσύ σκάβει 

  εσύ θα σκάβεις  

 
αυτός σκάβει 

αυτός έσκαβε    

εμείς  εμείς σκάψαμε   

εσείς     

αυτοί     αυτοί θα σκάψουν 

 
3. Να γράψεις τα ρήματα του κειμένου από την Προστακτική του πληθυντικού στην 

Προστακτική του ενικού αριθμού.  
 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ 

Στην αρχή, ανακατέψτε γρήγορα το βούτυρο, το κακάο και τη ζάχαρη μέχρι να γίνει μια σφιχτή κρέμα. 

Ύστερα προσθέστε τα τριμμένα μπισκότα και ανακατέψτε καλά. Κατόπιν, φτιάξτε μικρές μπαλίτσες με 

την κρέμα. Στη συνέχεια, απλώστε προσεκτικά την τρούφα σε ένα πιάτο και κυλήστε αργά μέσα σε 

αυτό τις μπαλίτσες. Τέλος, βάλτε τις τρουφομπαλίτσες στις θήκες και διατηρήστε τες στο ψυγείο. 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ 

Στην αρχή, __________ γρήγορα το βούτυρο, το κακάο και τη ζάχαρη μέχρι να γίνει μια σφιχτή κρέμα. 

Ύστερα __________ τα τριμμένα μπισκότα και _________ καλά. Κατόπιν, __________ μικρές μπαλίτσες 

με την κρέμα. Στη συνέχεια, ___________ προσεκτικά την τρούφα σε ένα πιάτο και ___________ αργά 

μέσα σε αυτό τις μπαλίτσες. Τέλος, ___________ τις τρουφομπαλίτσες στις θήκες και ___________ τες 

στο ψυγείο. 

 
  



4. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις βάζοντας μπροστά από τις λέξεις το ξε-.  
 

σκονίζω   ξεσκονίζω     διπλώνω   _______________  

ριζώνω   _______________    κουμπώνω   _______________  

τρυπώνω   _______________    φεύγω  _______________  

μένω    _______________    χωρίζω  _______________ 
 
 
5. Να γράψεις μία 
πρόσκληση για να 
καλέσεις έναν φίλο 
σου στα γενέθλιά σου. 
(θυμήσου τα στοιχεία 
που πρέπει να έχει μια 
σωστή πρόσκληση.) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
 

 

 

6. Να τονίσεις τις παρακάτω φράσεις. Βάλε διπλό τόνο μόνο όπου χρειάζεται.  
 

το αυτοκινητο μου  το παιχνιδι σου  ο ανθρωπος σας  τα λουλουδια τους 

τα μεσημερια μας  η συμμαθητρια μου  ο συμμαθητης του  ανοιξε της 

 

7. Να γράψεις με μορφή διαλόγου τη συζήτηση, που κάνουν οι μαργαρίτες στην επόμενη 
σελίδα. 

 

  Αυτή είναι κατακόκκινη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δεν θέλω ένα τέτοιο λουλούδι δίπλα μου. 

Δίπλα σ’ αυτή θα ξεφυτρώσει κι άλλη και θα 

κάνουν παπαρουνοπαιδάκια. Δε θέλω τα 

μαργαριτάκια μου να παίζουν μαζί τους. 

 
 

Ούτε το φαγητό μάς τρώει, ούτε τον ήλιο μάς 

παίρνει. Φτάνουν όλα για όλους. Και όταν το 

λιβάδι μας γίνει ασπροκόκκινο, θα είναι και πιο 

όμορφο! 

Κι εμείς οι μαργαρίτες διαφέρουμε μεταξύ μας κι όμως 

ταιριάξαμε. 

Αυτή είναι κατακόκκινη κι εμείς 

ολόασπρες! Κοιτάξτε πόσο διαφέρει 

από εμάς! Κοιτάξτε τα άγρια φύλλα 

της! Και τα αγκάθια στο κοτσάνι της! 

Τι είναι αυτά που λέτε; Υπάρχουν κι αλλού λιβάδια που 

έχουν μαργαρίτες και παπαρούνες μαζί. Και οι 

παπαρούνες είναι λουλούδια σαν κι εμάς. Να την 

αφήσουμε να μείνει μαζί μας. Δεν πρόκειται να μας κάνει 

κανένα κακό. 


