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       Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 – 8/4/2020 
Όνομα: __________________ Επώνυμο: __________________ 
Να διαβάσεις το κείμενο: «Πασχαλιάτικη καμπάνα», σελίδα 48, 
βιβλίο Γλώσσας, γ ΄ τεύχος. Να απαντήσεις στις ερωτήσεις: 
Τι ρώτησε το χελιδόνι την πασχαλιάτικη καμπάνα; 
Το χελιδόνι ρώτησε τη μικρή πασχαλιάτικη καμπάνα τι 
περίμενε και έμενε έτσι σιωπηλή και λυπημένη, αφού όλα 
ήταν έτοιμα για την Ανάσταση. 
 
Τι περίμενε η πασχαλιάτικη καμπάνα, για να χτυπήσει 
χαρούμενα; 
Η πασχαλιάτικη καμπάνα περίμενε να γεμίσουν οι καρδιές 
των ανθρώπων με αγάπη. Τότε μόνο θα άρχιζε να χτυπά 
χαρούμενα. 
 
1 )  Να συμπληρώσεις τα κενά με τα άρθρα τ η ς  ( μία ) ή τ ις   
( πολλές ) και τα άρθρα η ( μία ) ή ο ι  ( πολλοί, πολλές ).
τ η ς   ή  τ ις  
τις μπάλες 
της πορτοκαλιάς 
της μπογιάς 
τις γειτόνισσες 
της βροχής 
 

η  ή  ο ι  
οι αίθουσες 
η πινακίδα 
οι γεωργοί 
η τιμή 
οι κήποι

2) Να υπογραμμίσεις στις παρακάτω λέξεις: 
τη λήγουσα (την τελευταία συλλαβή) 

 
την παραλήγουσα (την προτελευταία συλλαβή) 

 
την προπαραλήγουσα ( την τρίτη από το τέλος συλλαβή) 

πόλη,   παίζω,   τραγουδώ,   ανακύκλωση,   βουνό 

καπέλο,   αίθουσα,  σκουπίζω,  είδηση,  σταματώ 
 

παράθυρο,   οικόπεδο,   μαξιλάρι,  καθαρίζω,  στέκομαι 
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3) Να γράψεις τα παρακάτω ουσιαστικά στη σωστή στήλη μαζί με 
τα άρθρα τους. 
(βρύση,  βουνό,  κηπουρός,  χωριό,  καταιγίδα,  άνεμος,  δώρο,  
γραμμή,  χάρτης,  πίνακας,  μολύβι,  κασετίνα,  τραπέζι,  μαθητής,  
φωνή) 

Αρσενικά Θηλυκά Ουδέτερα 
ο κηπουρός  η βρύση το βουνό  
ο άνεμος η καταιγίδα το χωριό  
ο χάρτης η γραμμή  το δώρο 
ο πίνακας η κασετίνα το μολύβι 
ο μαθητής η φωνή  το τραπέζι 
 
4) Να γράψεις τη γενική ενικού και πληθυντικού αριθμού των 
παρακάτω ουσιαστικών: 

 
Ονομαστική 
ενικού 

Γενική ενικού Γενική 
πληθυντικού 

ο επιβάτης του επιβάτη των επιβατών 
ο ναύτης του ναύτη των ναυτών 
ο ταχυδρόμος του ταχυδρόμου των ταχυδρόμων 
η θάλασσα της θάλασσας των θαλασσών 
η αίθουσα της αίθουσας των αιθουσών 
η πηγή της πηγής των πηγών 
 
 
5) Να ξαναγράψεις τις παρακάτω φράσεις βάζοντας στη θέση των 
υπογραμμισμένων γραμμάτων απ ό σ τ ρο φ ο :
με όλα 
τα άλογα 
θα αρχίσω 
σε άκουσα 
το αμπέλι 
θα αφήσω 
 

μ’ όλα 
τ’ άλογα 
θ’ αρχίσω 
σ’ άκουσα 
τ’ αμπέλι 
θ’ αφήσω

θα ήθελα 
μου είπε 
να είμαστε 
του έδωσα 
το έμαθες 
να έχω 
 

θα  ’θελα 
μου  ’πε 
να  ’μαστε 
του  ’δωσα 
το  ’μαθες 
να  ’χω 

 

Όλα τα ουσιαστικά στη γενική του πληθυντικού αριθμού τελειώνουν  
σε –ων. 


