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ΓΛΩΣΣΑ B́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα
9ης Ενότητας

A. Να κλίνεις τα παρακάτω αρσενικά ουσιαστικά.

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

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

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

 

Ενικός αριθμός

Ονομαστική ο μήνας ο ήρωας

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Β.  Γράψε μια αντίθετη και μια συνώνυμη λέξη.

παλιός  ≠ _______________________

όμορφη  ≠  _______________________

κρύος  ≠ _______________________

ανοίγω  ≠ _______________________

ώριμος  ≠ _______________________

δύσκολος  ≠ _______________________

κοντά  ≠ _______________________

μαζεύω  ≠ _______________________

όρθιος     =           _____________________ 

κατάστημα =      _____________________

ανάσα     =           _____________________

χρήματα  =           _____________________

ιερέας     =           _____________________

πληγή    =           _____________________

θόρυβος   =           _____________________

καράβι    =           _____________________
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1. Η θάλασσα είναι ήρεμη σαν  

2. Είναι πιστός σαν  

3. Κοιμήθηκε ήσυχα σαν 

4.   Το μυαλό του κόβει σαν     

5.   Ο σκληρός άνθρωπος έχει καρδιά σαν  

6.   Το μυαλό του ρουφαέι τη γνώση σαν    

7.   Έγινε κόκκινος σαν    

8.   Η Μαρία τραγουδάει σαν  

9.   Είναι δυνατός σαν    

10. Είναι κίτρινο σαν       

γ.  Συμπλήρωσε τις προτάσεις ώστε να φτιάξεις παρομοίωση.

Δ.  Να σχηματίσεις προτάσεις κάνοντας σύγκριση.

Κώστας - ψηλός - Γιάννης

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ___________________________________

φρέσκα ψάρια - φθηνός - κατεψυγμένα ψάρια.

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ___________________________________

φρούτα - υγεινά - πατατάκια

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ___________________________________

Μαθηματικά - δύσκολα - γυμναστική

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ___________________________________

μακαρόνια - νόστιμα - φακές

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ___________________________________
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Ε.  Κύκλωσε το επίθετο που ταιριάζει καλύτερα μπροστά από 
το ουσιαστικό.

χοντρά υγρά σπιτικά μπισκότα

αληθινή καυτή όμορφη πίτα

γλυκιά ξινή αλμυρή μαρμελάδα

υγιεινοί απλοί φωτεινοί ξηροί καρποί

κλασικό θρεπτικό παιδικό γάλα

ξινό παιδικό απλό λεμόνι

αληθινή δερμάτινη επικίνδυνη βαλίτσα

μεγάλο ζωηρό πέτρινο σπίτι
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στ.  Γράψε το σωστό τον ή των που μπαίνει μπροστά από το 
ουσιαστικό.

  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!

https://www.i-learn.gr

αγοριών

παιδιών

τραπεζιών

κίνδυνο

πύραυλο

μάστορα

οδηγό

μισθό

εποχών

αρχόντων

πελατών

τραπεζών

Ζ. Συμπλήρωσε τα συμπλέγματα που λείπουν.

πρό____ημα μού____α εφιά_____ης

χα____ός α____ημεία τί______ος

βα___ίδα παντό___α γι___άντα

καρέ____α δε____ίνι _______ηρός

___άρος κά______η α_____υρός

νοστα____ία ____ηρώνω γενέ_____ια


