
 
 
Ολνκαηεπώλπκν: _________________________     Ηκεξνκελία:_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Σπκπιεξώλω ηα άξζξα θαη ηα νπζηαζηηθά 
  

Εληθόο αξηζκόο Πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή 
ν καζεηήο     

ν θίινο    
ν ζθύινο    
ν γηαηξόο    

ε δαζθάια    
ε απιή    

ε ληνκάηα    
 
2. Σπκπιεξώλω ζηηο πξνηάζεηο ηα αόξηζηα άξζξα 
 

 Μπνξεί λα έξζεη ζην γξαθείν ………… καζεηήο θαη ……… καζήηξηα; 

 Γηα ηελ εθδξνκή αγόξαζα ……… ζνθνιάηα θαη ……… θνπινύξη. 

 Κάπνηα κέξα, ελώ παίδακε, καο επηηέζεθε …….. ζθύινο. Τξνκάμακε αξθεηά θαη 
…….. παηδί έβαιε ηα θιάκαηα. 

 
3. Γξάθω πην ζύληνκα ηηο παξαθάηω ιέμεηο βάδνληαο ηελ απόζηξνθν όπνπ 
ρξεηάδεηαη 
 
   ζε απηόλ      ………………………….                    ζα αλνίμσ        ……………………………… 
  από όια           …………………………..                    από όηη     ……………………………… 
  ηνπ νπξαλνύ      …………………………..                    ην όλεηξν           ……………………………... 
  κνπ έθεξε           …………………………..                   πνύ είζαη           ……………………………… 
  ην έβιεπαλ        ……………………………                   πνύ είδα          ………………………………. 
  ηνπ είπε             …………………………..                    ην έδεημεο         ………………………………… 
 
4. Γξάθω δίπια αλ ε πξόηαζε έρεη θπξηνιεθηηθή ή κεηαθνξηθή ζεκαζία 
 
  Ο θιέθηεο κόιηο καο είδε έγηλε ιαγόο.       ……………………………………. 
  Απηό ην βξαρηόιη είλαη ρξπζό.                      ……………………………………. 
  Εθείλν ην θνξίηζη έρεη ρξπζή θαξδηά          …………………………………… 
  Επηβηβάζηεθε  κε βαξηά θαξδηά.                  …………………………………... 
  Έβγαια  ηα ζηελά παπνύηζηα.                      ……………………………………    
         
 
 
                          

 Φηιαξάθηα κνπ αγαπεκέλα, χπόνια πολλά  θαη  εύρνκαη  ην  2021  λα  είλαη  

πνιύ  θαιύηεξν  γηα  όινπο  καο ( ζε  ζρέζε  κε  ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν), κε  

πνιιέο  αγθαιηέο, παηρλίδη, ζπλεξγαζία θαη νηηδήπνηε επηζπκεί ν θαζέλαο καο! 

Λνηπόλ… κέρξη λα βξεζνύκε μαλά ζηα ζξαλία, νη δαζθάιεο ζαο εηνίκαζαλ 

κεξηθά θπιιάδηα γηα λα ζπκεζείηε ηη κάζακε ηνπο πξνεγνύκελνπο κήλεο! 

Αλππνκνλώ λα δω  ηη  ζπκάζηε… 

Κυπιολεξία 
έρνπκε όηαλ 

ρξεζηκνπνη-

νύκε ηηο 

ιέμεηο κε 

ηελ 

ππαγματική 

ηνπο 
ζεκαζία. 



5. Σπκπιήξωζε ηα άξζξα πνπ ιείπνπλ από ηηο πξνηάζεηο. 
 

 ……… θαξπόο ……… ειηάο καο δίλεη ……… ιάδη. 

 ……… ειηέο είλαη σθέιηκε ηξνθή. 

 Χάξηζε ζηε κεηέξα ηνπ ……… ζαπκάζην δώξν. 

 Αγαπάκε θαη ζεβόκαζηε ……… γνλείο καο. 

 Έπεζε από ην θισλάξη ………. ειηάο. 

 ……… πεηαινύδεο αγθαιηάδνπλ …….. βξάρνπο. 
 
6. Σηνπο παξαθάηω δηάινγνπο ζπκπιήξωζε ηα θελά κε ηηο ιέμεηο ηε(λ), ζηε(λ),   
δε(λ) θαη έλα(λ). 
 
-Άθνπζα πσο ζα ιείπεηε η...... Τξίηε. Πνύ ζα πάηε; 
-Μαο πξνζθάιεζε ε Μαξίιηα ζην ζπίηη ηεο ζ........ Λάξλαθα. 
-Τη είλαη απηό;  η..... ξώηεζε ζαλ πήγε θνληά ηεο. 
-Είλαη κηα ιππεκέλε θνπθιίηζα, έηζη η..... είπε ν κπακπάο. 
-Γηαηί δ.....  γειάεη; 
-Δ.......  κπνξεί λα γειάζεη. Μηα θνξά θη έ....... θαηξό ρακνγεινύζε. 
 
7 .Γξάθω ζε πνηα πηώζε θαη αξηζκό βξίζθνληαη ηα πην θάηω νπζηαζηηθά. 
   
  ηνπ βξάρνπ              γεληθή εληθνύ 
  ησλ παηδηώλ             ……………………………………………. 
  ηηο αριαδηέο             ……………………………………………. 
  ηελ άλνημε                ……………………………………………. 
  νη ςαξάδεο                …………………………………………… 
  ηα ςάξηα                   …………………………………………… 
  ν βαξθάξεο              …………………………………………….. 
  ηεο θσηηάο               ……………………………………………. 
  ηνπο γνλείο               ……………………………………………. 
 
8. Κιίλε ηα νπζηαζηηθά  ν ωθεαλόο, ε κέιηζζα θαη ην ζξαλίν ζηνπο παξαθάηω 
πίλαθεο. 
 Εληθόο Αξηζκόο Πιεζπληηθόο Αξηζκόο 

Ολνκαζηηθή   

Γεληθή    

Αηηηαηηθή   
Κιεηηθή   

 
 Εληθόο Αξηζκόο Πιεζπληηθόο Αξηζκόο 
Ολνκαζηηθή   
Γεληθή   
Αηηηαηηθή   
Κιεηηθή   
 
 Εληθόο Αξηζκόο Πιεζπληηθόο Αξηζκόο 

Ολνκαζηηθή   

Γεληθή   

Αηηηαηηθή   

Κιεηηθή   

 
Τειεηώζαηε  θηόιαο; Πξηλ ηα ζηείιεηε ζηελ θπξία ζαο 

γηα δηόξζωκα, ειπίδω λα ηα μαλαθνηηάμαηε! 


