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ΓΛΩΣΣΑ Γ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα
4ης Ενότητας

από____ί______ατα σκουπ_____ζω θάλα_______α

καθαρ____ζω ανακ_____κλ_____νω βρ_____μ______ζω

ποτ_____ζω ανακ______κλ_____ση βρ_______μια

περιβά_______ον πετρ_____λ_____ο χρ_____ματ______ζω

γ____πεδο ρ_____π_____νω σκουπ_____δι

χαρτ_____ πρ_____στατε_____ω υ____οθεσία

1. Συμπλήρωσε τα κενά.

ONOMA: .....................................................................................................................

ημΕΡόμηνια: ........................................................................................................

ΒαΘμόσ:................................................ παΡατηΡησΕισ: ..............................................................................................................................  
https://www.i-learn.gr

2. Γράψε δίπλα μια συνώνυμη λέξη.

σκουπίδια  ____________________

σκουπιδοτενεκές ____________________

σκουπιδιάρικο ____________________

σκουπιδιάρης ____________________

3. Συμπλήρωσε το τελικό -ν όπου χρειάζεται.

  τη_____ νταλίκα

  τη_____ τέχνη

  τη_____ φωλιά

  μη_____ φωνάζεις

  μη_____ κρίνεις

  τη_____  μέθοδο

  τη_____ ψήφο

  τη_____ ζώνη

  δε_____ ξέρω

  δε_____ γνωρίζω

  τη_____ φασαρία

  τη_____ κίνηση

  τη_____ επισκευή

  το_____ επιστάτη

  το_____ αγόρι
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5.  Να σχηματίσεις ρήματα που παράγονται από τα παρακάτω 
ουσιαστικά.

η βίδα ________________________

το δάνειο ________________________

το κλειδί ________________________

το άθροισμα ________________________

η φούσκα ________________________

ο πάγος ________________________

η βούρτσα ________________________

η τρύπα ________________________

το κέρδος ________________________

το δώρο ________________________

το στεφάνι ________________________

η αρχή ________________________

η ζωγραφιά ________________________

το στρώμα ________________________

το στολίδι ________________________

 

 

Ενικός αριθμός

Ονομαστική το σκοινί το έπιπλο το παγωτό

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

4.  Να κλίνεις τα παρακάτω ουσιαστικά.
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7. Να κλίνεις στον Ενεστώτα τα παρακάτω ρήματα.

Δεν ξέρω ___________ σου πέρασε αυτό απ’το μυαλό.

Τα φαγητά _________ φτιάχνω είναι πεντανόστιμα!

_________ περάσατε το Σαββατοκύριακο;

________ ήσουν τόσο καιρό και σε έψαχνα;

Θέλω να μου ξαναπείς αυτό ______ μου είπες στο αυτοκίνητο.

Αυτό είναι το μαγαζί με τα γλυκά ________ σου έλεγα.

_______ κοντά είναι το σπίτι σου;

Δεν ξέρω _________ έχω βάλει τα κλειδιά μου.

6.  Να συμπληρώσεις στις παρακάτω προτάσεις το που/πού ή πως/πώς.

 

Ενεστώτας

εγώ αντικρύζω πληρώνω καθαρίζω

εσύ

αυτός,-ή,-ό

εμείς

εσείς

αυτοί,-ές,-ά
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  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!

https://www.i-learn.gr

καθηγητής
καλάθι

καλόγερος
καλοκαίρι
καρέκλα

χελιδόνι
γλάστρα
λυχνάρι
γήπεδο

σφουγγάρι

8.  Να βάλεις σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις.


