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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

1) Βάλε τα ρήματα από τον Ενικό στον Πληθυντικό αριθμό. 

 

Εγώ παίζω εμείς παίζουμε 

Εσύ διαβάζεις __________________________ 

Αυτό στολίζει __________________________ 

Εσύ τραγουδάς __________________________ 

Εγώ τρώω __________________________ 

Εσύ γράφεις __________________________ 

Αυτός ξεσκονίζει __________________________ 

 

2)Βάλε τις προτάσεις από τον Ενικό στον Πληθυντικό Αριθμό. 

Το μωρό κλαίει. __________________________ 

Ο μαθητής διαβάζει. __________________________ 

Το παιδί γελάει. __________________________ 

Το αυτοκίνητο τρέχει. __________________________ 

Το πλοίο ταξιδεύει. __________________________ 

Ο σκίουρος σκαρφαλώνει. __________________________ 

Η μέλισσα πετάει. __________________________ 

 

3)Στην άσκηση αυτή, βάλε τις σωστές καταλήξεις των ρημάτων. 

Η μαμά πλέν_____ τα χέρια της. 

Εγώ διαβάζ____ τα μαθήματά μου. 

Ο παππούς ποτίζ____ τον κήπο. 

Οι μαθητές παίζ____ στην αυλή. 

Η Ελένη, τρώ____ ένα παγωτό. 

Η γιαγιά καθαρίζ____ την αυλή. 

Εγώ ακού____ μουσική. 

Εμείς πλένουμ____ τα χέρια μας. 

 

4)Κλίνουμε τα παρακάτω ουσιαστικά στον Ενικό και στον 

Πληθυντικό αριθμό. 

Το κουτί, η δασκάλα, ο κήπος 

 

5)Κλίνω τα ρήματα σκουπίζω  και παιδεύομαι σε όλους του χρόνους 

που ξέρω 

 

6)Βάλε τις παρακάτω λέξεις, σε αλφαβητική σειρά. 

καθαρός, σοκολάτα, μαϊμού, ποδήλατο, ζάχαρη, στόμα, 

ζαχαρωτό, αγγελία, καθαρίζω, ποδηλατοδρόμιο, μένω 

 

7)Χρησιμοποίησε σωστά τα παρακάτω ζευγαράκια λέξεων. 
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(γέρος – γερός) (λίρα – λύρα) (ώμος – ωμός) 

(πότε – ποτέ) (λεύκα – λευκά) (νόμος – νομός) 

1. Ο παππούς μου, είναι _______________________ 

2. Ο κόμπος που κάναμε, ήταν πολύ _________________ 

3. Το νόμισμα της Αγγλίας, είναι η _________________ 

4. Ο θείος μου ξέρει να παίζει ποντιακή ______________ 

5. Χτες στην άσκηση, χτύπησα τον __________ μου. 

6. Το ψάρι που ψήσαμε, είναι ακόμα _____________ 

7. _____________ θα έρθεις; 

8. 7εν έχω πάει _____________ στο Λονδίνο. 

9. Στο σπίτι της γιαγιάς μου, υπάρχει μία ______________ 

10. Πλένω τα δόντια μου, για να είναι _____________ 

11. Όλοι πρέπει να υπακούμε στον _____________. 

12. Η Χαλκίδα, είναι στον __________ Ευβοίας. 

 

 

 
8) Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το 

αντίστροφο : 

 

α. Τα παιδιά ωφελούνται από τα προγράμματα του σχολείου. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……… 

β. Οι δρόμοι πλύθηκαν από τη δυνατή βροχή. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……… 

γ. Οι μαθητές οργάνωσαν την επίσκεψη. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……… 

δ. Οι πολλές μετακινήσεις κούρασαν τους παίκτες. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……… 

 

 

9)  Να υπογραμμίσετε τα Υποκείμενα των παρακάτω προτάσεων (ποιος 

κάνει κάτι) : 

 

o   Τα μουσεία προσφέρουν σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο. 
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o   Ο Υπουργός Πολιτισμού έκανε τα εγκαίνια του Μουσικού Μουσείου. 

o   Στο Μουσείο Αφής ο τυφλός επισκέπτης ψηλαφίζει την τέχνη. 

o   Πάντα τα μουσεία επισκέπτονται άνθρωποι κάθε ηλικίας. 

 

 

 

10)  Να κυκλώσετε τα συνδετικά ρήματα : 

 

  Ο καιρός σήμερα φαίνεται ηλιόλουστος. 

  Βρήκα το τηλέφωνο σου και σε πήρα. 

  Ο πατέρας του Ηλία εκλέχτηκε δήμαρχος. 

  Ήταν όλα τα παιδιά του σχολείου χαρούμενα για την επίσκεψη τους στο 

μουσείο. 

  Παρόλα τα χρόνια της, φαινόταν πολύ νέα. 

 

 

 

 

 

 

11) Υπογραμμίστε τις αιτιολογικές προτάσεις : 

 

α. Με ρώτησε με απορία, γιατί ήμουν τόσο σκεφτική. 

β. Ο χρόνος μέσα στη τάξη κυλά γρήγορα, εάν σου αρέσουν αυτά που 

μαθαίνεις. 

γ. Επειδή ήμουν κακοδιάθετος, δεν ήρθα στο πάρτυ γενεθλίων σου. 

δ. Απολαύσαμε την εκδρομή μας, διότι και ο καιρός ήταν πολύ 

ευχάριστος. 

ε. Στο Παιχνιδοπωλείο τα παιδιά ευχαριστήθηκαν, αφού η έκθεση είχε να 

κάνει με παιχνίδια. 

 

 

 

 


