
ΓΛΩΣΣΑ  Γ΄ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1. Γράφω τα παρακάτω ρήματα στον Παρατατικό και στον Αόριστο: 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

σκουπίζω σκούπιζα σκούπισα 

δακρύζω δάκρυζα δάκρυσα 

δανείζω δάνειζα δάνεισα 

λέω έλεγα  είπα 

συναντώ συναντούσα συνάντησα 

μπαίνω έμπαινα  μπήκα 

βλέπω έβλεπα είδα 

πίνω έπινα  ήπια 

αθροίζω άθροιζα άθροισα 

στέλνω έστελνα  έστειλα 

 
2. Να κλίνετε τα παρακάτω ρήματα: 

                 
3. Μεταφέρω τις παρακάτω προτάσεις στον Παρατατικό και στον Αόριστο: 

  α. Ο Μαρκοβάλντο παίρνει το φτυάρι του. 
 (Π) Ο Μαρκοβάλντο παίρνει το φτυάρι του. 
(Α)Ο Μαρκοβάλντο  πήρε το φτυάρι του. 
β. Στους δρόμους της πόλης δε βλέπεις τίποτα εξαιτίας του χιονιού. 
(Π) Στους δρόμους της πόλης δεν έβλεπες τίποτα εξαιτίας του χιονιού. 
(Α) Στους δρόμους της πόλης δεν είδες τίποτα εξαιτίας του χιονιού.   
γ. Τα αυτοκίνητα δεν ανεβαίνουν την ανηφόρα. 
(Π) Τα αυτοκίνητα δεν ανέβαιναν την ανηφόρα. 
(Α) Τα αυτοκίνητα δεν ανέβηκαν την ανηφόρα. 
 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

εγώ λύνω εγώ έλυνα  εγώ έλυσα 

         εσύ λύνεις  εσύ έλυνες εσύ έλυσες 

        αυτός λύνει  αυτός έλυνε αυτός έλυσε 

εμείς λύνουμε εμείς λύναμε εμείς λύσαμε 

         εσείς λύνετε εσείς λύνατε εσείς λύσατε 

        αυτοί λύνουν αυτοί έλυναν αυτοί έλυσαν 

Ενεστώτας  Ενεστώτας Παρατατικός - Αόριστος 

Εγώ κοιτάζω  Εγώ είμαι εγώ ήμουν 

     εσύ κοιτάζεις  εσύ είσαι  εσύ ήσουν 

   αυτός κοιτάζει  αυτός είσαι  αυτός ήταν 

  εμείς κοιτάζουμε   εμείς είμαστε εμείς ήμασταν 

  εσείς κοιτάζετε  εσείς είστε εσείς ήσασταν 

  αυτοί κοιτάζουν  αυτοί είναι αυτοί ήταν 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….………..  



4. Κλίνω τα ρήματα της ενεργητικής φωνής και παθητικής φωνής στον Ενεστώτα: 
 

Ενεστώτας ενεργητικής φωνής 

Εγώ τεντώνω ενημερώνω ανακυκλώνω 

Εσύ τεντώνεις ενημερώνεις ανακυκλώνεις 

Αυτός-ή-ό τεντώνει ενημερώνει ανακυκλώνει 

Εμείς τεντώνουμε ενημερώνουμε ανακυκλώνουμε 

Εσείς τεντώνετε ενημερώνετε ανακυκλώνετε 

Αυτοί -ές-ά τεντώνουν ενημερώνουν ανακυκλώνουν 

Ενεστώτας παθητικής φωνής 

Εγώ τεντώνομαι ενημερώνομαι ανακυκλώνομαι 

Εσύ Τεντώνεσαι  ενημερώνεσαι  ανακυκλώνεσαι  

Αυτός-ή-ό τεντώνεται ενημερώνεται  ανακυκλώνεται 

Εμείς τεντωνόμαστε ενημερωνόμαστε ανακυκλωνόμαστε 

Εσείς τεντώνεστε ενημερώνεστε ανακυκλώνεστε 

Αυτοί -ές-ά τεντώνονται ενημερώνονται  ανακυκλώνονται 

 

5. Να βάλετε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις: 

(πετρελαιοειδή, απορρίμματα, σκουπίδι, μολύνω, χαρτοσακούλα, κιμωλία,  

απορριμματοφόρο, πετρελαιοκηλίδα, χαρτί, μόλυνση, σκουπιδότοπος) 

απορρίμματα, απορριμματοφόρο, κιμωλία, μόλυνση, μολύνω,  

πετρελαιοειδή, πετρελαιοκηλίδα, σκουπίδι, σκουπιδότοπος, χαρτί, χαρτοσακούλα. 

 
6. Ξαναγράφω τα παρακάτω ουσιαστικά στις παρακάτω πτώσεις :  

 

Ονομαστική ενικού Γενική ενικού Γενική πληθυντικού       Αιτιατική πληθυντικού 

           η συλλογή της συλλογής    των συλλογών                       τις συλλογές 

          το παιχνίδι του παιχνιδιού    των παιχνιδιών                     τα παιχνίδια 

          ο γιατρός του γιατρού    των γιατρών                        τους γιατρούς 

           το δώρο του δώρου     των δώρων                          τα δώρα 

 



                               

            ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 

1.  Σ’ ένα μεγάλο χαρτόκουτο υπάρχουν 38 κουτιά που το καθένα περιέχει 25 παστέλια. Πόσα είναι 

όλα μαζί τα παστέλια που υπάρχουν στο χαρτόκουτο; 

 

ΛΥΣΗ                                                             

                                         

                                         

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Όλα μαζί τα παστέλια που υπάρχουν στο χαρτόκουτο είναι 950. 

 

2. Μια πολυκατοικία έχει 12 ορόφους. Ο κάθε όροφος  έχει 3 διαμερίσματα και σε κάθε διαμέρισμα 

μένουν 4 άτομα. Πόσα άτομα μένουν συνολικά στην πολυκατοικία; 

 

ΛΥΣΗ 

 

          12 

      Χ   3 

          36 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συνολικά μένουν στην πολυκατοικία 144 άτομα.  

  

33..  Σε ένα πτηνοτροφείο υπάρχουν κότες, πάπιες και χήνες. Οι κότες είναι 1.236, ενώ οι πάπιες είναι 

675 λιγότερες από τις κότες και οι χήνες 453 περισσότερες από τις πάπιες. Πόσες είναι οι πάπιες και 

πόσες οι χήνες; Πόσα είναι όλα τα ζώα του πτηνοτροφείου;  

 

ΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι πάπιες είναι 561, οι χήνες είναι 1.014 και όλα μαζί τα ζώα είναι 2.811.  

  

  

          38 

      Χ 25 

        190 

    +  76 

        950 

          36 

      Χ   4 

        144 

              1.236 

              1.014 

         +      561 

              2.811 

              561 

        +    453 

           1.014 

           1.236 

-     675 

              561 



4. Κάνω  τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:(χωρίς δοκιμή) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Κάνω τις διαιρέσεις: 

 

36: 9 = 4         γιατί     4 Χ 9  = 36 

63: 9 = 7         γιατί     7 Χ 9  = 63 

56: 8 = 7         γιατί     7 Χ 8  = 56 

48: 6 = 8         γιατί     8 Χ 6  = 48 

88: 8 = 11       γιατί   11 Χ 8  = 88 

40:8 = 5             γιατί    5 Χ 8   = 40 

56:7 = 8             γιατί    8 Χ 7   = 56 

54:9 = 6             γιατί    6 Χ 9   = 54 

70:7 = 10           γιατί  10 Χ 7   = 70 

72:8 = 9             γιατί    9 Χ 8   = 72 

 

6. Κάνω κάθετα τις παρακάτω πράξεις: 

 

2.583 – 1.835  =       2.183 + 752  =             2.348  -  1.139  = 

 

           2.583 

-  1.835 

              748 

 

 

           2.183 

         +   752 

            2.935 

           2.348 

-  1.139 

           1.209 

  

           1 8                  3 2          4 7                     5 6 

 Χ 3 6                  Χ 2 5           Χ 4 2                  Χ  4 4  

 

 

          18            38            47            56 

      Χ 36        Χ 25        Χ 42        Χ 44 

        108          190            94          224 

    +  54      +  76    +  188     + 224 

        648          950        1.974         2.464 

 

              1 5                       3 4             7 9                8 4 

          Χ 3 7                Χ    6 2           Χ 2 7                   Χ 2 5  

 

          15            34            79            84 

      Χ 37        Χ 62        Χ 27         Χ 25 

       105            68          553          420 

    + 45        204    +  158   +   168 

      555       2.108        2.133        2.100 

 


