
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10η 

 

Σήμερα θα δουλέψετε σε λίγες επαναληπτικές ασκήσεις στην Ενότητα 10. 

Στη συνέχεια θα ασκηθείτε περισσότερο πατώντας το σύνδεσμο που σας δίνεται. 

 

 

  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Βοηθώ την κουκουβάγια να γράψει τις πινακίδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Θέλω  να γράψω μια πινακίδα για 

να βοηθήσω να παραμείνει το 

δάσος καθαρό. 

Θέλω  να γράψω μια πινακίδα για 

να πω στους οδηγούς να μην 

τρέχουν. 

Πο πο! Αυτή η θάλασσα έχει μολυνθεί. 

Πρέπει να γράψω μια πινακίδα για να 

μην κολυμπήσει κανείς. 



2. Γράφω τις λέξεις σωστά και τις συλλαβίζω : 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

       ___________________________________________ 

 

 

3. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με το ουσιαστικό της παρένθεσης 

στον κατάλληλο τύπο. 

α. Κάθε πρωί αγοράζω ένα κουλούρι από τον __________________ της  

    πλατείας. (κουλουρτζής) 

β. Στην γωνία είναι το μαγαζί του ________________ . (τσαγκάρης) 

γ. Σήμερα έχουν απεργία οι ______________ . (ταξιτζής) 

δ. Η δουλειά των _____________ είναι πολύ κοπιαστική. (φούρναρης) 

 

4. Σχηματίζω φράσεις γράφοντας το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική, όπως το 

παράδειγμα. 

α. Το μαγαζί – ο μανάβης  Το μαγαζί του μανάβη 

β. Το σπίτι – ο νοικοκύρης  ______________________________ 

γ. Ο σκούφος – ο φούρναρης ______________________________ 

δ. Ο δίσκος – ο καφετζής  ______________________________ 

ε. Η δουλειά – ο ταξιτζής  ______________________________ 

 

 

 

 

τέσερα                                  

σύνεφο 

διάλειμα 

Σάβατο 

Ελάδα 

θάλασα 

άμος 

παπούς 

 



Ήρθε η ώρα για τον «σύνδεσμο» που λέγαμε. Κρατήστε μια χρήσιμη γνώση που 

θα σας βοηθήσει στο παιχνίδι σας.  

 
«Ισοσύλλαβα ουσιαστικά είναι όσα έχουν ίδιο αριθμό συλλαβών σε ενικό και 

πληθυντικό αριθμό (π.χ. ο χάρ-της / οι χάρ-τες). Τα ανισοσύλλαβα έχουν 

διαφορετικό αριθμό συλλαβών στους δύο αριθμούς (π.χ. ο τσα-γκά-ρης / οι τσα-

γκά-ρη-δες). 

 

https://atheo.gr/yliko/glb/10/index.html 

 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ότι στην παρουσίαση της θεωρίας πρέπει να περιμένετε να 

«γεμίζει» κάθε φορά η αντίστοιχη σελίδα και μετά να πατάτε το βελάκι 

«ΕΠΟΜΕΝΟ». Επίσης, στο τέλος των ασκήσεων μπορείτε να εκτυπώσετε το σκορ 

σας στη δοκιμασία! 

 

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ!!! 

 
 

https://atheo.gr/yliko/glb/10/index.html

