ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 13
Όνομα: _________________________________ Τμήμα:__________
Ημερομηνία: ________________
1. Ακολούθησε το παράδειγμα για να περιγράψεις τα πιο κάτω σχήματα:
Ρήμα είμαι + αόριστο άρθρο + χρώμα+ σχήμα
Είναι μια κόκκινη καρδιά.

______________________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________________

2. Συμπλήρωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας τα τοπικά επιρρήματα (λέξεις που σε
βοηθούν να πεις πού βρίσκεται κάτι): εδώ, μπροστά, πάνω, πίσω, κάτω, εκεί
Το καπέλο μου έπεσε ____________________ από τον καναπέ και έκανα μια ώρα μέχρι να
το βρω!
Το σκυλάκι κάθησε ____________________ από το τραπέζι για να του ρίχνουμε φαγητό την
ώρα που τρώμε.
Ο Ηλίας στέκεται ____________________ στη γραμμή της γυμναστικής γιατί είναι πιο
κοντός από εμένα.
Ανέβηκε ____________________ στη σκάλα για να κόψει ένα τσαμπί σταφύλι.

Δεν κατάλαβα γιατί ήρθε ____________________ αφού η ανακοίνωση έγραφε να μαζευτούν
όλοι ____________________.

3. Γράψε τις λέξεις που λείπουν στον κατάλληλο τύπο.
Η Άννα μπέρδεψε τη ____________________

(ζάχαρη) με το αλάτι και κανείς δεν

μπορούσε να πιει τους καφέδες που έφτιαξε!
Έχασα το κλειδί της ____________________ (θήκη) των χρυσαφικών και δεν μπορούσα να
βγάλω από μέσα το δακτυλίδι που μου χάρισες.
Οι ιδιοκτήτες ζώων πρέπει να φροντίζουν για τις ____________________ (ανάγκη) των
κατοικίδιών τους.
Οι νοικοκυρές του χωριού μας έκαναν γενική καθαριότητα. Μέχρι και τους φράκτες των
____________________ (αυλή) τους άσπρισαν!
Οι ____________________ (φίλη) μου παίζουν μαζί μου κάθε διάλειμμα.
4. Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά, βάζοντας το αόριστο άρθρο στον κατάλληλο τύπο,
για να διαβάσεις ένα μύθο του Αισώπου.
____ φορά _____ χωρικός είχε σφάξει _____ αρνί, το είχε κρεμάσει σε _____ δέντρο και το’
κοβε κομμάτια για να το πουλήσει.
_____ κόρακας, που πετούσε εκείνη την ώρα, άρπαξε με το ράμφος του ____ κομμάτι.
Όταν το κατάλαβε ο χωρικός, ήταν αργά, ο κόρακας είχε φύγει.
_____ πεινασμένη αλεπού, καθώς περνούσε κάτω από _____ δέντρο, μυρίστηκε φρέσκο
κρέας, σήκωσε το κεφάλι της και είδε _____ κόρακα με _____ κομμάτι κρέας στο ράμφος.
Πονηρή όπως ήταν, σκέφτηκε ότι δε θα μπορούσε να του πάρει το κρέας ανεβαίνοντας στο
δέντρο, γιατί ο κόρακας θα πετούσε. Άρχισε τότε να τον παινεύει.
─ Εσύ, καλέ μου κυρ-Κόρακα, μεγάλωσε και ομόρφυνες. Τι ωραία μαύρα φτερά που έχεις!
Αν και τα πουλιά λένε ότι δεν έχεις ωραία φωνή, κατά τη γνώμη _____ ταπεινής αλεπούς, εσύ
έπρεπε να είσαι ο βασιλιάς των πουλιών.
Ο κόρακας ζαλίστηκε μ’ αυτό που άκουσε. Τώρα θ’ άκουγαν…
Και ανοίγοντας το στόμα του, έβγαλε ____ δυνατή φωνή:
─ Κρα! Κρα!
Και όπως φώναξε, το κομμάτι το κρέας που κρατούσε στο ράμφος, έπεσε καταγής. Αμέσως
το άρπαξε η αλεπού και το’ φαγε.
─ Αν είχες μυαλό, κυρ-Κόρακα, θα σου άξιζε να γινόσουν βασιλιάς, είπε η αλεπού, καθώς
έφευγε χορτάτη.

