ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί;
Όνομα: .................................................................... Τάξη: ..... Ημερ.: ................................
1.Αντιστοιχίζω τα ακρωνύμια με την εξήγησή τους:
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού



 Ρ.Ι.Κ.

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου



 Κ.Ο.Τ.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών



 Ο.Η.Ε.

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου



 Α.Η.Κ.

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου



 Α.ΤΗ.Κ

2. Κλίνω τα πιο κάτω αρσενικά ουσιαστικά σε –ης
Ενικός

Ενικός

Ονομ. ο αγρότης

Ονομ. ο αθλητής

Γεν. _______________

Γεν. _________________

Αιτ. _______________

Αιτ. _________________

Κλητ. _______________

Κλητ. ________________

Πληθυντικός

Πληθυντικός

Ονομ. _______________

Ονομ. _______________

Γεν. ________________

Γεν. ________________

Αιτ. ________________

Αιτ. _________________

Κλητ. _______________

Κλητ. _______________

3.Συλλαβίζω τις πιο κάτω λέξεις:
άρρωστος

……………………………..

σύννεφο

…………………………………..

θάλασσα

……………………………..

γράμματα

………………………………….

κάστρο

……………………………..

παππούς

…………………….……………

4. Βάζω τις λέξεις των παρενθέσεων στον κατάλληλο τύπο
 Οι (αγρότης) ............................ ξεκινούν πολύ πρωί για τα χωράφια τους.
 Το γραφείο του (διευθυντής) ........................ είναι κλειστό.
 Τα εισιτήρια των (επιβάτης) ............................ είναι ακριβά.
 Πήρα αυτόγραφο από τον αγαπημένο μου (τραγουδιστής) ............................... .
 Η παράσταση έμεινε αξέχαστη στους(θεατής) ................................. .
5. Γράφω μπροστά από τα παρακάτω ουσιαστικά το οριστικό άρθρο που
ταιριάζει:
η ή οι

τον ή των

της ή

τις

……..βροχή

……… πειρατή

………ακρίδες

…….. χελώνες

……… ποιητών

……… τράπεζες

……… ομπρέλες

………. μηχανών

……… φωτιάς

……… θάλασσα

……… λύκο

……… νοσοκόμας

……… φωνές

……… μάγειρα

……… μέλισσες

6. Χωρίζω τις πιο κάτω λέξεις :
Ουσιαστικά

Ρήματα

Επίθετα

ναύτης, αγοράζει,
αξέχαστη, ξεκινούν,
καθαρός, καθρέφτης,
Γιάννης, ακριβός,
φοράει

6. Κλίνε τα ουσιαστικά:

Ενικός αριθμός
Ονομαστική

ο

μήνας

ο

χάρτης

ο

τσαγκάρης

Γενική
Αιτιατική
Κλητική

Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

7. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με τα κατάλληλα οριστικά
άρθρα.
1)……….Ελένη παίζει με……….κούκλες της μαζί με………φίλες της,……..Καίτη
και……..Ντίνα, στο πίσω μέρος………αυλής..
2) ……..μαθητές και……….μαθήτριες καθάρισαν προαύλιο………σχολείου.
3) ……….πρωί……….περασμένης Κυριακής συναντήθηκα με……….φίλους μου και
κανονίσαμε όλες………λεπτομέρειες………εκδρομής.

8. Μπορείς να γράψεις σωστά τις λέξεις και να τις συλλαβίσεις ;
τέσερα
σύνεφο
διάλειμα
Σάβατο
Ελάδα
θάλασα
άμος
παπούς

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

9.Βάζω τις λέξεις που βρίσκονται μες στην παρένθεση στον κατάλληλο τύπο:
 Ο Δημήτρης είναι ………………………(συμμαθητής) με τον Ηλία.
 Οι γονείς τους είναι …………………….(καθηγητής).
 Οι στολές των ……………………(ναύτης) είναι όμορφες.
 Οι ………………………… (μανάβης) πουλάνε φρούτα και λαχανικά.
 Η δουλειά του ………………….. (φούρναρης) είναι αρκετά δύσκολη.
 Στην αίθουσα ακούγονται οι οδηγίες των ……………………. (καθηγητής) προς τους
……………………. (μαθητής).
6. Να γράψεις ξανά τις πινακίδες με κεφαλαία.
Απαγορεύεται η
στάθμευση.

Γενικό νοσοκομείο
Λαμίας

Όνομα:…………………………………………………….. Ημερ/νία:……………………………

