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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

1.Να κάνεις χρονική αντικατάσταση των ρημάτων: διψάμε, σκουπίζεις, μαγεύουν, 

φτιάχνει 

  

2.Να βρεις τις προστακτικές Ενεστώτα και Αορίστου των ρημάτων 

 

 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

 
Β ΄εν. 

Β΄πληθ. 

τρώω (………………..) 

 
Β ΄εν. 

Β΄πληθ. 

ρωτάω (………………..) 

 
Β ΄εν. 

Β΄πληθ. 

μπαίνω (………………..) 

 
Β ΄εν. 

Β΄πληθ. 

βγαίνω (………………..) 

 

 

3. Σχημάτισε τις μετοχές της ενεργητικής φωνής: (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ) 

βάφω τελειώνω 

κατασκευάζω συμπληρώνω 

ρωτώ μαγειρεύω 

αγωνιώ μένω 

ακούω περνώ 

 

 

4. Να ξεχωρίσεις βάφοντας ποιες από τις παρακάτω αντωνυμίες είναι 

προσωπικές (κόκκινο χρώμα) και ποιες είναι κτητικές (πράσινο χρώμα) και 

τα άρθρα με μπλε. 

 Σου υποσχέθηκα να σου δανείσω το βιβλίο μου. 

 Σας άρεσε η εκδρομή μας; 

 Τους αγαπάω  όλους  στην οικογένειά μου. 

 Με ρώτησαν τη γνώμη μου για το θέμα που συζητήσαμε. 
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5. Βρες μια ομόηχη-ομώνυμη λέξη 

 

 

 

6. Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις 

 

Ταξίδι, μηχανή, ηλιοτρόπιο, μηχανικός, ηλιακός, ηλιόλουστη, πολυμήχανος , 

πολυμηχάνημα 

 

7.Σχημάτισε τις μετοχές της ενεργητικής φωνής: 

διαβάζω –παραπλανώ –τυλίγω- 

κυνηγώ-παίρνω –βάφω –σβήνω –

τελειώνω –κρατώ –περνώ – 

 

 

 

8.Γράφω την παρακάτω πρόταση 

και στους άλλους χρόνους: 

Ενεστώτας:  Το αεροπλάνο πετά ψηλά. 

Παρατατικός: 

Αόριστος: 

Εξακολ. Μέλ. 

Στιγμιαίος Μέλ. 

 

9.Μεταφέρω το παρακάτω κείμενο 

στον Παρατατικό και στον Αόριστο: 
«Εγώ αγαπώ το βιβλίο. Εσύ προτιμάς το 

παιχνίδι. Η Δανάη ρώτα και μαθαίνει. Αγαπάμε 

τους φίλους μας. Όταν τους αγαπάτε κι εκείνοι 

σας αγαπούν». 

 

10.Ξεχώρισε τα άρθρα από τον 

αδύνατο τύπο της προσωπικής 

αντωνυμίας: 

α . Αυτή  τη  ζακέτα την αγόρασα 

χθες.   

 β. Το είπε ξεκάθαρα.                                

  

γ. Σκούπισα την αυλή.                               

 

δ. Την άσκηση των Μαθηματικών την 

έλυσε η δασκάλα.  

ε. Της έδωσα την κανάτα.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Συμπληρώνω τα κενά των 

παρακάτω προτάσεων με το 

κατάλληλο ρήμα στην Προστακτική 

του Αορίστου: 

( λέω, βγαίνω, έρχομαι, πλένω, 

στρώνω ) 

α. .................... ήρεμα από την 

αίθουσα. 

β. Γιαγιά, ................... μου ένα 

παραμύθι. 

γ. ...................., σε παρακαλώ, το 

κρεβάτι σου. 

δ. .................... τα χέρια σου και 

.................... να φάμε. 

μίλα λύπη 

αυτή κλίνω 

λύρα φυλή 

κουτή κλίμα 

τύχη σήκω 
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