
 

                      Γραμματικές ασκήσεις 

1) Αφού χρωματίσεις με κόκκινη ξυλομπογιά όλα τα ρήματα του 

κειμένου, καθαρόγραψέ τα τώρα παρακάτω:  

 

πήγαινε, περπατούσε, έκανε, (θα) έκανε, (θα) έπαιρνε,         

(θα) αγοράσω, (θα) βάλω, (θα) βγάλω, (θα) έχω, (να) φάει, 

μεγαλώσουν, (θα) πουλήσω, (θα) αγοράσω, (θα) παχύνω,       

(θα) πουλήσω, εμποδίζει, (να) αγοράσω, (θα) χοροπηδάει, έκανε, 

(να) σκεφτεί, χύθηκε 

 

2) Αφού χρωματίσεις με μπλε ξυλομπογιά όλα τα ουσιαστικά του 

κειμένου, καθαρόγραψέ τα παρακάτω στη σωστή κατηγορία: 

ΠΡΟΣΩΠΟ : βοσκοπούλα 

 

 ΖΩΟ : κλώσσες, πουλάκια, αλεπού, κοτόπουλα, γουρουνάκι, 

αγελάδα, μοσχαράκι, αρνιά 

 

ΠΡΑΓΜΑ : παζάρι, κεφάλι, κάδο, γαλατάκι, δρόμο, σχέδια, 

χρήματα, γάλα, αυγά, αυλή, πρόβλημα, νου, τιμή, χαρά, πήδο 

 

3) Αφού χρωματίσεις με πράσινη ξυλομπογιά όλα τα επίθετα του 

κειμένου, καθαρόγραψέ τα παρακάτω και στα τρία γένη : 

 

όμορφος-η-ο, μεγάλος-η-ο, γεμάτος-η-ο, φρέσκος-η-ο, 

εκατοστός-ή-ό, πονηρός-ή-ό, τροφαντός-ή-ό, καλός-ή-ό, 

χαρούμενος-η-ο, παιχνιδιάρικος-η-ο  

 

 

 

 



 

4) Να κλίνεις τα παρακάτω ουσιαστικά : 

ο πολίτης, ο έμπορος, ο γαλατάς, η μέλισσα 

 

                          ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ                   ο   πολίτης                    οι  πολίτες 

ΓΕΝΙΚΗ                              του πολίτη                    των πολιτών 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ                        τον πολίτη                    τους πολίτες 

ΚΛΗΤΙΚΗ                     -  πολίτη                     -   πολίτες 

 

                          ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ                  ο  έμπορος                      οι   έμποροι 

ΓΕΝΙΚΗ                        του εμπόρου                    των  εμπόρων  

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ                   τον έμπορο                     τους εμπόρους 

ΚΛΗΤΙΚΗ                       -  έμπορε                       -   έμποροι 

       

                          ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ                   ο  γαλατάς                      οι  γαλατάδες 

ΓΕΝΙΚΗ                             του γαλατά                     των  γαλατάδων 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ                       τον γαλατά                     τους  γαλατάδες 

ΚΛΗΤΙΚΗ                -  γαλατά                        -   γαλατάδες 

 

                           ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ                  η   μέλισσα                      οι  μέλισσες 

ΓΕΝΙΚΗ                            της  μέλισσας                   των  μελισσών  

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ                      τη   μέλισσα                     τις  μέλισσες 

ΚΛΗΤΙΚΗ                -   μέλισσα                      -   μέλισσες 

 

 



7) Η μαμά του Κωστάκη έψησε 45 κουλουράκια για να τα μοιράσει αυτός στους 9 φίλους 

του. Πόσα κουλουράκια θα πάρει ο κάθε φίλος του; 

                           Λύση 

        45 : 9 = 5 

Απάντηση: Κάθε φίλος του Κωστάκη θα πάρει 5 κουλουράκια. 

 

 

8) Ο μπαμπάς της Μαρίας είναι 37 ετών. Η μαμά της είναι 9 έτη μικρότερη. Πόσο ετών 

είναι η μαμά; Και πόσο ετών είναι η Μαρία, αν είναι 20 έτη μικρότερη από τη μαμά της; 

                           Λύση 

       37 – 9 = ( 37 – 7 ) – 2 = 30 – 2 = 28 

       28 – 20 = 8 

Απάντηση: Η μαμά της Μαρίας είναι 28 ετών και η Μαρία 8 ετών. 

 

 

9) Πόσες ρόδες συνολικά έχουν 8 αυτοκίνητα και 7 μηχανάκια ; 

                            Λύση 

       8 x 4 = 32 

       7 x 2 = 14 

       32 + 14 = ( 30 + 10 ) + ( 2 + 4 ) = 40 + 6 = 46 

Απάντηση: Τα 8 αυτοκίνητα και τα 7 μηχανάκια έχουν συνολικά 46 ρόδες. 

 

          

 

 

 

 

 


