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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ: 

 

1) Μετατρέπω τις παρακάτω ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και το 

αντίστροφο: 

α) Ψήσιμο οβελία από το μπαμπά. __________________________________ 

β) Η μαμά βάφει αβγά. __________________________________________ 

γ) Πλάσιμο κουλουριών από τη γιαγιά. ______________________________ 

δ) Τα παιδιά τραγουδούν το Λάζαρο. ________________________________ 

ε) Τσούγκρισμα αβγών από τους συγγενείς. ___________________________ 

στ) Ο ιερέας περιφέρει τον Επιτάφιο. _______________________________ 

ζ) Αγορά λαμπάδας από τη νονά. __________________________________ 

η) Η μαμά μαγειρεύει μαγειρίτσα. __________________________________ 

 

2) Γράφω τα παρακάτω ρήματα στο σωστό πρόσωπο των μελλοντικών χρόνων: 

Ενεστώτας Εξακολουθητικός Συνοπτικός Συντελεσμένος 

παίζω    

βλέπεις    

σκουπίζει    

γράφουμε    

ξοδεύετε    

ταξιδεύουν    

γελώ    

ζητάς    

πληρώνει    

ρίχνουμε    

ψήνετε    

βάφουν    

χορεύετε    

 

 



3) Σχηματίζω την υποτακτική και την προστακτική των παρακάτω τύπων: 

Οριστική Υποτακτική Προστακτική 

έπαιξες   

σκούπισες   

γράψατε   

ξόδεψες   

ταξιδέψατε   

γέλασες   

ζητήσατε   

πλήρωσες   

ρίξατε   

έψησες   

βάψατε   

χόρεψες   

φωνάξατε   

 

4) Σημειώνω τα υποκείμενα των παρακάτω απρόσωπων ρημάτων και 

απρόσωπων εκφράσεων: 

α) Φαίνεται ότι το Πάσχα θα έχει καλό καιρό. 

β) Ήταν ανάγκη να φτιάξεις τόσα τσουρέκια; 

γ) Πρόκειται να πας πουθενά στις διακοπές; 

δ) Υποτίθεται ότι το Πάσχα θα πηγαίναμε εκδρομή. 

ε) Είναι σίγουρο ότι θα έρθει επίσκεψη η νονά σου το απόγευμα; 

στ) Χρειάζεται τουλάχιστον 6 ώρες να ψηθεί ο οβελίας. 

ζ) Είναι φυσικό οι μαθητές να μη θέλουν να διαβάσουν στις διακοπές. 

η) Είναι κακό να μην πηγαίνω στην εκκλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα; 

θ) Αληθεύει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για να σώσει τους ανθρώπους; 

 

 



5) Να μεταφέρεις τις προτάσεις από τον Ενεστώτα σε Παρατατικό και 

Αόριστο. 

Η Μαρία ζωγραφίζει ένα λουλούδι. 

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

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

Η γιαγιά διαβάζει παραμύθια στα παιδιά. 

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

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

 

6) Να συμπληρώσεις στις παρακάτω λαϊκές εκφράσεις το επίθετο πολύς στη 

σωστή πτώση, γένος και αριθμό. 

 

............................................ κακό για το τίποτα. 

Η ……………………….. δουλειά τρώει τον αφέντη. 

Όπου ακούς …………………………. κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. 

Όσοι ξέρουν να γελούν ………………………… χρόνια θε να ζουν. 

Στην ευτυχία έχεις …………………… στη δυσκολία κανέναν. 

 

7) Κλίνω τις φράσεις: 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική Ο ενεργός αφρός η επείγουσα ανάγκη το επείγον θέμα 

Γενική    

Αιτιατική    

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική    

Γενική    

Αιτιατική    

 

 

 



8) Συμπληρώνω με τη σωστή κατάληξη: 

Όταν εσείς αγνο………… τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν μπορ………… να παίζ………… 

Αποφασ………… πού θέλετε να πάμε εκδρομή. 

Σταματ………… να τσακώνεστε. 

Δεν πρέπει να ασχολ………… με το τι κάνουν οι άλλοι. 

Το αυτοκίνητο κιν………… πάντα στη δεξιά λωρίδα του δρόμου. 

Ο μπαμπάς είναι τελειομανής και δεν ικανοποι………… με τίποτα εκτός από το 

τέλειο. 

Μην ενοχλ………… τους διπλανούς σας. 

Η ομάδα μου προηγ………… στο σκορ. 

Ο αδερφός μου παρεξηγ………… με το παραμικρό. 

 

9) Χρονική  αντικατάσταση σε υποτακτική – προστακτική 

 

Ξεκινώντας να κάνω χρονική αντικατάσταση προσέχω: χρόνο - Πρόσωπο 

                                                                           

 Αν η έγκλιση είναι η συνηθισμένη (οριστική) ή όχι 

Να κάνετε  χρονική αντικατάσταση :   να  ακούτε. 

Ενεστώτας            Αόριστος         Παρακείμενος 

   

 

Να κάνετε  χρονική αντικατάσταση :   να  ζητάς . 

Ενεστώτας            Αόριστος         Παρακείμενος 

   

 

Να κάνετε  χρονική αντικατάσταση :   ζήτα . 

Ενεστώτας            Αόριστος 

  



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ: 

1) Μετατρέπω τα παρακάτω κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και τους 

γράφω κατά αύξουσα σειρά, βάζοντας το σύμβολο της ανισότητας: 

 

5/8,  9/12,  6/10,  12/15,  20/50,  25/50 

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

2)  Βάζω Σ στο σωστό και Λ στο λάθος: 

α) 15 : 25 = 0,6   β)  7 : 12 = 0,4 

γ) 3/5 = 12/20   δ)  24/30 = 0,8 

ε) 30/45 = 0,375  στ) 7/20 = 17,40 

 

3) Υπολογίστε με τον νου σας τα παρακάτω γινόμενα και διαιρέσεις. 

3,4 . 100 = ....................... 0,45 . 1000 = .................... 7,5 : 100 = ....................... 

95 : 100 = ....................... 23 : 1000 = ....................... 0,42 . 100 = ....................... 

και συμπληρώστε τους αριθμούς που λείπουν για να ισχύουν οι ισότητες. 

34,56 . ............. = 3.456 340,75 : ............. 

=34,075 

0,005 . ................... = 50 

................ : 100 = 2,70 ................ . 1000 = 250 ..................... : 10 = 1000 

 

 

4)  Λύνω τις προσθέσεις: 
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5) Λύνω τις αφαιρέσεις:  
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6) Λύνω τους πολλαπλασιασμούς: 
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7) Λύνω τις διαιρέσεις: 
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8)  Ο Φώτης διαίρεσε έναν αριθμό με το 5 και βρήκε υπόλοιπο 7. Είναι σωστή η 

διαίρεση; Γιατί; 

 

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

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

 

9)Συμπληρώστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις. 

 

 

 

 Το μ. εκφράζει μήκος, το τ.μ. εκφράζει επιφάνεια.  

 
1 τ.δεκ. = 

100

1
τ.μ. 

 Το ένα στρέμμα έχει 1000 τ.μ. 

 
Τα 

3

2
των 15 μ. είναι 7,5 μ. 

 
Το 1 τ.μ. = 10.000 τ.εκ. 



10) Να συμπληρώσεις τις παρακάτω ισότητες: 

 

9μ. =  …………………………… εκ.                  ……      ……     ……    …… 

9800χιλ. =  ………………… μ.                 

8,95 δεκ.  = ………………… μ.   χμ.  μ. δεκ. εκ. χιλ. 

900 εκ. =  …………………… μ.                     

0,8χμ. =  ……………………… μ.      ……      ……     ……    ……             

8.900εκ. = …………………… χμ. 

 

8,5 στρεμ. = …………………τ.μ.           …………       ……      ……     …… 

6500 τ.δεκ. = ……………… τ.μ. 

0,986 τ.μ. = ………………… τ.εκ.  τ.χμ.  στρεμ. τ.μ. τ.δεκ. τ.εκ. τ.χιλ. 

7.000 τ.χιλ. = ……………… τ.δεκ. 

0,9 τ.χμ. = …………………… στρεμ.          …………       ……      ……     …… 

875 τ.μ. = …………………… στρεμ. 

 

11) Η πλατεία στη γειτονιάς της  Μαίρης   έχει μήκος 32μ. και πλάτος 18μ. Έχει 

την ίδια περίμετρο με την πλατεία στη γειτονιά της Πόπης που έχει σχήμα 

τετράγωνο .  

Είναι ίσες σε εμβαδόν οι δύο πλατείες; Ποια είναι μεγαλύτερη και πόσο; 

 

 

  

12) Στα παρακάτω σχήματα βρίσκω την περίμετρο και το εμβαδόν τους: 

                   4,5 μ. 

4,5 μ. 6 μ. 

 1,8 μ. 



Α Β ΑΕ = 3 εκ. 

  ΑΒ = 5 εκ. 

  Ζ  Γ ΒΓ = 2,5εκ. 

 ΓΖ = 2 εκ. 

 

Ε         Δ 

 

 

13) Το εμβαδόν του περιβολιού του κ. Μίμη είναι 450τμ. και το πλάτος του 15μ. 

Θέλει να περιφράξει το περιβόλι με συρματόπλεγμα που κοστίζει 2,5 ευρώ το 

μέτρο. Πόσα χρήματα πρέπει να δώσει;  

 

 

 

15μ 

 

 

 

 

14) Τα  παρακάτω  προβλήματα  να  λυθούν  στο  τετράδιο  εργασιών  

 

 

 Τα  5/6  ενός βαρελιού περιέχουν 320 κιλά κρασί. Πόσο κρασί χωράει 

όλο το βαρέλι;  

 

 Για ένα πουκάμισο χρειάζονται  2 ¾  μέτρα από ένα ύφασμα. Πόσα 

πουκάμισα θα γίνουν με 55 μέτρα ύφασμα; 

 

 Ένας άνθρωπος μοίρασε τα χρήματά του ως εξής: στο γιο του έδωσε το  

1/5  των χρημάτων του, στην κόρη του τα  4/7  και στη γυναίκα του 36.000 

€. Πόσα χρήματα είχε 

 

 Ένα Σούπερ Μάρκετ είχε 180 κιλά βούτυρο. Την α΄ μέρα πούλησε το  

1/3  της  ποσότητας, τη β΄ τα  5/8  του υπολοίπου και τη γ΄ μέρα τα  4/9  

του νέου υπολοίπου. Πόσο βούτυρο του έμεινε; 

 

 Τα 
10

7
 των μαθητών του σχολείου μας έκαναν εμβόλιο. Αν αυτοί που δεν 

έκαναν εμβόλιο ήταν 36 μαθητές, πόσοι είναι όλοι οι μαθητές του σχολείου 

μας; 
 

 


