
ΓΛΩΣΣΑ  Γ΄ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ(2) 

 

 

1. Συμπληρώνω τα κενά του κειμένου βάζοντας τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω στον 

κατάλληλο τύπο. 

Η Αναστασία έχει πολλούς φίλους. Όμως η καλύτερή της φίλη είναι η Ειρήνη. Αυτές οι δύο είναι φίλες 

εδώ και χρόνια. Έχουν μάλιστα γενέθλια την ίδια ημέρα. Θα κάνουν πάρτι και είναι καλεσμένοι όλοι 

οι συμμαθητές τους. Τα παιδιά της τάξης τους έφτιαξαν μια ευχετήρια κάρτα και έγραψαν: «Να είστε 

πάντα ευτυχισμένες! Χρόνια πολλά!» 

 

 2. Συμπληρώνω την ενεργητική  και παθητική φωνή στις παρακάτω στήλες.  

  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ                        ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ      

               χτενίζω                                                     χτενίζομαι 

                δένω                                                         δένομαι 

               κουράζω                                                  κουράζομαι 

               γράφω                                                      γράφομαι 

          πειράζω                                                    πειράζομαι 

               απλώνω                                                    απλώνομαι 

               λούζω                                                        λούζομαι     

 
3. Να φτιάξετε ρήματα σε –ίζω, -εύω, ή ώνω που ν’ ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τα 
ουσιαστικά: 

  
 

                                            
                                    
                                   
 

Ουσιαστικά Ρήματα 
 

φροντίδα  φροντίζω 

τύπωμα  τυπώνω 
θυμός  θυμώνω 

σημάδι  σημαδεύω 

δουλειά  δουλεύω 

φώτα  φωτίζω 

κλαδί  κλαδεύω 

κλειδί κλειδώνω   

απόφαση αποφασίζω 

μαντείο      μαντεύω 

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

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B9&um=1&hl=el&biw=1366&bih=539&tbm=isch&tbnid=yxEdL8i4e2tk7M:&imgrefurl=http://library.thinkquest.org/J001156/&docid=60yCKVChbKxUaM&imgurl=http://library.thinkquest.org/J001156/pencil2.gif&w=350&h=519&ei=ncqxTo21Bceu8QPWy6zKAQ&zoom=1


 
 

4. Το παρακάτω κείμενο περιγράφει μια περιοχή της πατρίδας μας. 
 

 Ανάμεσα στα χιονοσκέπαστα βουνά της 
Ρούμελης βρίσκεται ένας γοητευτικός τόπος. Είναι η  
Ευρυτανία. Ο νομός αυτός είναι ο πιο ορεινός της 
πατρίδας μας. Προς τον βορρά στέκουν τα μεγαλόπρεπα 
Άγραφα. Στα δυτικά, τα όρη του Βάλτου και το όμορφο 
Παναιτωλικό φράζουν τον ορίζοντα. Στην ανατολή 

ακουμπούν τα βουνά της Ρούμελης και στο νότο τα πυκνοδασωμένα κορφοβούνια της 
Ναυπακτίας. 
     Πολλά και μεγάλα ποτάμια πηγάζουν εκεί ή διασχίζουν την περιοχή. Η τεχνητή λίμνη των 
Κρεμαστών συγκεντρώνει τα νερά των ποταμών. Αν σταθείτε στη γέφυρα του ποταμού 
Μέγδοβα ,θα δείτε το βουερό ποτάμι και θα απολαύσετε το ατέλειωτο στριφογύρισμα του 
δρόμου ανάμεσα σε καταπράσινα έλατα και κορφοβούνια.   
 
Ξεκλειδώνω το κείμενο. 
 

Ποια περιοχή περιγράφεται στο κείμενο; 
Στο  κείμενο περιγράφεται η περιοχή της Ευρυτανίας.                   

Είναι πεδινός, ορεινός ή παραθαλάσσιος τόπος; 
Ο τόπος είναι ορεινός. 

Ποια βουνά  αναφέρονται στο κείμενο; 
Στο  κείμενο αναφέρονται τα βουνά της Ρούμελης, τα Άγραφα, τα όρη του Βάλτου,  
το Παναιτωλικό και τα βουνά της Ναυπακτίας. 

Τι μπορεί να θαυμάσει ένας επισκέπτης  από τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα ; 
Από τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το βουερό ποτάμι 
και επίσης να απολαύσει το ατέλειωτο στριφογύρισμα του δρόμου ανάμεσα σε καταπράσινα 
έλατα και κορφοβούνια.   

 
 
Να βρεις, να υπογραμμίσεις  και να γράψεις στα 3 γένη τα επίθετα του κειμένου. 
χιονοσκέπαστος-η -ο ,γοητευτικός-ή-ό, ορεινός-ή-ό, δυτικός-ή-ό, όμορφος-η-ο,  
μεγάλος-η-ο, τεχνητός-ή-ό, βουερός-ή-ό, ατέλειωτος-η-ο, 
καταπράσινος-η-ο      (μεγαλοπρεπής-ής- ές) (πολύς-πολλή-πολύ) 

 
 

5. Να κυκλώσεις τις προσωπικές αντωνυμίες και να υπογραμμίσεις τις κτητικές 
αντωνυμίες: 
α. Μου έφερες το δέμα μου; 

β. Τον ψάχνω στο σπίτι του. 

γ. Την ανοιχτή πόρτα την έκλεισε ο φίλος σου. 

δ. Τις πήγες στο σπίτι τους; 

ε. Σου πήρα το μολύβι σου. Μην  το  ψάχνεις. 



6. Παρατηρώ τις εικόνες της ιστορίας και δίνω έναν τίτλο για κάθε εικόνα. 
 

 

 ………………………..………………………                 ………………………………………………….. 

 

………………………………………………           ………………………………………………………… 

 

……………………………………………       …………………………………………………………. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ο ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥ. 
ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ,ΘΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟ 

ΚΑΛΟ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ. 



Με τη βοήθεια των τίτλων και των εικόνων, γράψε σε μια παράγραφο την ιστοριούλα: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



      1. Κάνω  τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:(χωρίς δοκιμή) 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (2)  
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2. Κάνω τις παρακάτω πράξεις κάθετα με τις επαληθεύσεις τους: 
 

                                                                    

 
 
3. Ένας έμπορος αγόρασε από μια βιοτεχνία 56 παντελόνια με 18 € το ένα και 65 πουκάμισα με 16 € το 

ένα. Πόσα χρήματα πλήρωσε συνολικά; 

 
Λύση   
        
 

 

 
 

 
Απάντηση: Ο έμπορος πλήρωσε συνολικά 2.048 €. 
 

          18 

      Χ 56 

        108 

    +  90 

     1.008 

          16 

      Χ 65 

          80 

    +  96 

       1.040 

           1.008 

         +1.040    

           2.048 

 

  1.034    1.875   2.315  3.000 

+   978 + 1.028 -1. 436 -2.096 

  2.012    2.903       879      904 

 
 
                                ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

 
 

  2.012  2.903        879       904 

-    978 -1.028 +1. 436 +2.096 
  1.034  1.875    2.315   3.000   

 



 

4. Κάνω νοερά τους πολλαπλασιασμούς: 

 

          450                                         

          820 

             

             

             

             

        1.280 

 

         3.400 

              

         2.900 

         2.000 

         1.000 

         3.000 

              

5. Γράφω με κλάσμα δίπλα από κάθε σοκολάτα τι μέρος της έχω πάρει: 
 

                                                             
  

                                        

      

 

 

   

 
 

       

 
 

     

 
 

 

 
 

 
 

6. Χρωματίζω κάθε φορά την ποσότητα που μου δείχνει το κλάσμα από πάνω: 
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 
ΜΟΥ!!!!ΑΝΥΠΟΜΟΝΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩ!!!!  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                   

    

 

 

 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!!!!!!!! 

 

1. Η μεσοστιχίδα της Ιφιγένειας: 

 

1.                                                   ΘΕΤ Ι ΔΑ 

2.                                                        ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

3.                                                      ΕΡ Ι ΔΑ 

4.                                                        ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ 
5.                                                      ΕΛΕΝΗ 

6.                                              ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 

7.                                             ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

8.                                                  ΑΥΛ Ι ΔΑ                                             

9.                                                     ΑΙΑΝΤΑΣ 

 

1. Η μητέρα του Αχιλλέα. 

2. Σ΄ αυτήν έδωσε το χρυσό μήλο ο Πάρης. 

3. Μόνο αυτή τη θεά δε κάλεσαν στο γάμο του Πηλέα και της Θέτιδας. 

4. Βασιλιάς των Μυκηνών. 
5. Ωραία ……………, γι’ αυτήν έγινε ο τρωικός πόλεμος. 

6. Βασιλιάς από τη Κρήτη, που έλαβε μέρος στο τρωικό πόλεμο.  

7. Βασιλιάς τη Ιθάκης. 

8. Στο λιμάνι της συγκεντρώθηκαν οι Αχαιοί για την εκστρατεία. 

9. Το όνομα 2 ηρώων από τη Σαλαμίνα και τη Λοκρίδα. 

 

2. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν: 

 

 Στο γάμο του Πηλέα με τη Θέτιδα ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι θεοί εκτός από την 

ΕΡΙΔΑ.  

 Οι 3 θεές, η Αφροδίτη, η ΑΘΗΝΑ και η Ήρα μάλωναν για το ποια ήταν ομορφότερη 

 Την επιλογή της ομορφότερης θεάς έκανε τελικά ο ΠΑΡΗΣ, το βασιλόπουλο της 

Τροίας. 

 Η ωραία Ελένη ήταν γυναίκα του ΜΕΝΕΛΑΟΥ, βασιλιά της Σπάρτης.  

 Ο Αγαμέμνονας είπε τάχα πως ήθελε να παντρέψει την Ιφιγένεια με τον ΑΧΙΛΛΕΑ. 

Την ώρα της θυσίας της Ιφιγένειας, η θεά Άρτεμη άφησε πάνω στο βωμό ένα ΕΛΑΦΙ. 

 Στη Δήλο ζούσε ο μάντης Άνιος με τις τρεις του κόρες τις Οινότροπες. Το χώμα που 

άγγιζε η ΟΙΝΩ γινόταν κρασί, το χώμα που άγγιζε η ΣΠΕΡΜΩ γινόταν σιτάρι και το 
χώμα που άγγιζε η  ΕΛΑΪΔΑ γινόταν λάδι.                                    

 
 

 

 

 

 

 
 



 

3. Μπορείς να επιλέξεις τη σωστή απάντηση βάζοντας() ; 
       

 

      Α. Όταν λέμε τη φράση << μήλο της Έριδας>> εννοούμε … 

 

         Όμορφη γυναίκα. 

           Αιτία καβγά.  

Νόστιμο μήλο. 

 
     Β. Ο Αχιλλέας μάλωσε με τον Αγαμέμνονα γιατί … 

 

         Ήθελε να γίνει αρχηγός. 

       Του πήρε τη σκλάβα Βρισηίδα. 

         Δε σεβάστηκε το Χρύση.  

 

Γ. Γιατί ο Αχιλλέας για ένα διάστημα δεν έπαιρνε μέρος στις μάχες; 

 

             Γιατί ήταν άρρωστος. 

 Γιατί θύμωσε με τον Αγαμέμνονα, επειδή του πήρε τη Βρισηίδα. 

 Γιατί φοβόταν μη σκοτωθεί. 

 

 

Σημείωση! 

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω: 

 
https://youtu.be/qfoZlyWep9A  

 
https://youtu.be/5x56XDmocek 

 

https://youtu.be/XWfPyXuJRCk 

 

(για να τα ανοίξουμε, πατάμε το πλήκτρο “Ctrl” στο πληκτρολόγιο και ταυτόχρονα 

κάνουμε κλικ πάνω στον σύνδεσμο – Αν όμως δε σας ανοίγουν μ’ αυτόν τον τρόπο, 

αντιγράψτε απλά τη διεύθυνση και επικολλήστε τη στη γραμμή διευθύνσεων στη 

μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείτε) 

 

https://youtu.be/qfoZlyWep9A
https://youtu.be/5x56XDmocek
https://youtu.be/XWfPyXuJRCk

