
ΤΑΞΗ Β’ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
 

     

Όνομα: ________________________________________ 

 
1) Διάβασε το κείμενο με προσοχή και απάντησε τις ερωτήσεις  

Η Ράνια πήγε με τους γονείς της στο σινεμά. Εκεί είδαν την ταινία «Πίτερ Παν». Της 

Ράνιας της άρεσε πιο πολύ η μικρή νεραϊδούλα που πετά. Μετά πήγαν μια βόλτα στο 

λούνα πάρκ. Η Ράνια έκανε τρενάκι, αλογάκια και τοξοβολία. Όταν γύρισαν στο σπίτι η 

Ράνια φώναξε: 

-Αυτό ήταν το ωραιότερο βράδυ της ζωής μου! Και στη συνέχεια ρώτησε τη μητέρα της:  

-Πότε θα ξαναπάμε βόλτα όλοι μαζί;  

Τότε ο μπαμπάς της, της υποσχέθηκε πως την επόμενη Παρασκευή θα πήγαιναν όλοι 

μαζί στον ζωολογικό κήπο να δουν τις μαϊμούδες.  

Ερωτήσεις  

➢ Πού πήγε η Ράνια με τους γονείς της και ποια ταινία είδαν;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ Τι έκανε η Ράνια στο λόυνα πάρκ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

➢ Τι υποσχέθηκε στη Ράνια ο μπαμπάς της;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

➢ Πώς πέρασε η Ράνια και από πού φαίνεται αυτό;   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

2) Συμπληρώνω τα δίψηφα φωνήεντα ή σύμφωνα που λείπουν: 

Κάθε   Αύγ___στο   ο   γ___τονάς   μου   πά___    με   την    ___κογέν___ά του   δέκα   

μέρες   στο    β___νό. 

Στο πάρκο που πήγαμε με τον ___α____α μου, έπαιξα στην τρα____άλα. 

Η μαμά έσφιξε το μικρό κορί___ι  στην α___αλιά της επειδή εκείνο έκλαιγε. 

Το   καλοκ___ρι   ταξιδέψαμε   με   το   πλ___ο   στα   Δωδεκάνησα. 

Το   π___ημα   με   το   στριμμένο   σκουλήκι   μ___    άρεσε   πολύ! 

Η στολή του σχολείου μας για τα αγόρια είναι άσπρο πουκάμισο και ___ρίζο πα___ελόνι.  

 

3) Βάζω τόνο στα πως, που και η, όπου χρειάζεται: 

- Πως ήρθες στο πάρκο; Σε έφερε ο πατέρας σου η η μητέρα σου; 

- Που θα πάτε τελικά διακοπές; Στο βουνό η στη θάλασσα; 

- Η Ελπίδα μου είπε πως σε ρώτησε πως παίζεται το κρυφτό κι εσύ της εξήγησες αμέσως. 

 

4) Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις διαλέγοντας κάθε φορά τη σωστή λέξη από το 

ζευγάρι της παρένθεσης. 
 

• (πότε – ποτέ) 

Τον ρώτησα ......................................... θα έρθει.  

Υποσχέθηκα ότι δε θα το ξανακάνω ......................... .  

• (φόρα – φορά) 

Παίρνω το φάρμακο μια ....................... την ημέρα. 

Πήρα ............................. για να πηδήξω όσο πιο ψηλά γινόταν. 

• (μάτια – ματιά) 

Με τσούζουν τα ........................... μου. 

Έριξα μια τελευταία ........................ στην ορθογραφία μου.  

 

5) Χρωμάτισε με κόκκινο χρώμα τις φράσεις που  θα έλεγες στη δασκάλα σου και με 

πράσινο χρώμα αυτές που θα έλεγες στον φίλο σου ή στη φίλη σου. 

 

 

 

 

 

αι, ει, οι, 

υι, ου 

μπ ντ, γκ, 

γγ, τσ, τζ 

Θα παίξεις ποδόσφαιρο; 

 

Θα παίξετε μαζί μας; 

 

Μου δίνετε, σας παρακαλώ, το τετράδιό μου; 

 

Μου δίνεις το μολύβι μου, σε παρακαλώ; 

 



6) Χώρισε τις λέξεις εκεί που ταιριάζουν. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Αλλάζω από διάλογο σε κείμενο: 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

8) Αλλάζω από κείμενο σε διάλογο: 

 

 

   

 

Ο Γουίνι θέλει να πάει στο πάρκο αλλά δεν ξέρει το δρόμο.  Ο Τίγρης του λέει πως θα του 

δείξει εκείνος το δρόμο. 

 

 

 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

Παίζουμε κρυφτό; Βεβαίως! 

____________________________ 

 

____________________________ 

___________________ 

 

___________________ 

ναι, βιδώνω, φαρμακείο, υπολογιστής, τσάντα, σταφύλια, τους, όχι, καληνύχτα, γελώ, 

χωράφι, για 

μονοσύλλαβες 

 

δισύλλαβες 

 

πολυσύλλαβες 

 

τρισύλλαβες 

 



 

9) Ο Αρμπέν με τη Χαρά συζητούσαν. Φύσηξε, όμως, δυνατός αέρας και σκόρπισε τις 

ερωτήσεις της Χαράς. Έμειναν μόνο οι απαντήσεις του Αρμπέν. Μπορείς να 

μαντέψεις τις ερωτήσεις; 
 

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

- Το Σάββατο πήγα στο θέατρο. 

 

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

- Είδα το έργο «Ο Μάγος του Οζ». 

 

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

- Μαζί μου ήταν οι γονείς μου και ο ξάδερφός μου.  

 

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

- Πέρασα υπέροχα. 

 

10) Τόνισε τις λέξεις του κειμένου. Μερικές μπορεί να παίρνουν δύο τόνους.  

Οι καινουριοι γειτονες μας ειναι πολύ συμπαθητικοι. Εχουν ένα σκυλο και τα παιδια τους 

παιζουν ησυχα στην αυλη. Από το παραθυρο μου βλεπω την κουζινα τους. Τα βραδια 

μαζευονται ολοι εκει και τρωνε. Τα παιδια δειχνουν τα μαθηματα τους στον πατερα. Η 

μητερα ζητα τη βοηθεια τους  για να μαζεψει το τραπεζι.   

 

 

11) Βάλε τελεία (.), ερωτηματικό (;) ή θαυμαστικό (!) στις παρακάτω προτάσεις. 
 

• Τι ώρα θα έρθεις 

• Η Άννα και ο Πέτρος είναι φίλοι  

• Πώς πηγαίνεις στο σχολείο 

• Αχ, το χέρι μου 

• Τι όμορφο που είναι 

• Ο Κώστας διαβάζει ένα παραμύθι 

 

 



12) Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις αρνητικές λέξεις που ταιριάζουν. 

 

 

• Δεν ξέρω _______ γαλλικά ________ γερμανικά.  

• ________ , δε με λένε Κατερίνα. 

• _______ δε σου είπα ψέματα. 

• _______ ξέρω τι ώρα θα γυρίσει.  

 

13) Μεταφέρω τις προτάσεις από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό και  

αντίστροφα.   

 

• Εγώ είμαι καλό παιδί.  

.................................................................................................................. 

• Εσείς είστε πάντα διαβασμένοι. 

.................................................................................................................. 

• Αυτό είναι το δικό μου αρκουδάκι.  

.................................................................................................................. 

• Αυτές είναι οι καλύτερες μου φίλες.  

................................................................................................................. 

 

14) Συμπλήρωσε στο παρακάτω κείμενο τα άρθρα που λείπουν (ο, η, το, του, της, 

τα, την, τις, των, τους, τον): 
 

 Όλοι .......κάτοικοι  .......χωριού περίμεναν αυτή  ....... ανοιξιάτικη βροχή για   ........ 

σπαρτά  και  ........δέντρα που διψούσαν. Με ........πρώτες ψιχάλες  ......παιδιά πετάχτηκαν  

στις αυλές και χοροπηδούσαν. Άνοιγαν .....στόμα τους τάχα να πιουν ......σταγόνες 

......βροχής ή έκαναν χούφτες  ..... χεράκια  τους να τις μαζέψουν. Όταν όμως άνοιξαν 

......βρύσες ......ουρανού, έτρεξαν όλα πίσω από ......παράθυρα. Τώρα ......βροχή 

συνόδευαν αστραπές και βροντές. .... μπόρα δεν κράτησε πολύ. Σε λίγο ξαναβγήκε   

.....ήλιος και όλα λαμποκοπούσαν: ….κεραμίδια,….πέτρες,…..φυλωσιές …..δέντρων. 

Λαμποκοπούσαν και …..μάτια ……παιδιών. 

 

ποτέ, δεν, ούτε, όχι, ούτε 



 

 

 

15) Κυκλώνω τα ΕΠΙΘΕΤΑ και ξαναγράφω τις προτάσεις με αντίθετα επίθετα. 

 

• Η Χωχαρούπα έχει μεγάλα σπίτια και ψηλά δέντρα.  

..................................................................................................................... 

• Ο Αντρέας είναι ένα ώριμο παιδί.  

     .................................................................................................................... 

• Η Ελένη διάβασε ένα ενδιαφέρον βιβλίο.  

................................................................................................................... 

 
 

16) α) Γράφω με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των κύριων ονομάτων: 

 

Ο αντώνης και ο άγγελος είναι συμμαθητές. Την παρασκευή 15 φεβρουαρίου θα πάνε 

εκδρομή με το σχολείο στη λάρνακα. Είναι ψυχαγωγική εκδρομή και θα ξεκινήσουν νωρίς 

το πρωί από το σχολείο και θα γυρίσουν το μεσημέρι. Μαζί τους θα πάει και ο κύριος 

σαββίδης, ο διευθυντής του σχολείου. 

 

 .................................................   ................................................. 

 .................................................   ................................................. 

 .................................................   ................................................. 

 

   β) Γράφω έξι κοινά ουσιαστικά από το παραπάνω κείμενο: 

 

 ...............................................                  ............................................ 

 ...............................................                  ............................................ 

 ...............................................                  ............................................ 


