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ΓΛΩΣΣΑ Δ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕπΑνΑΛΗπΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩνΙΣΜΑ
4ης Ενότητας

2.  Να σχηματίσεις ρήματα σπό τα παρακάτω ουσιαστικά και επίθετα.

1. Να κλίνεις τα παρακάτω αρσενικά ουσιαστικά σε -ος. 

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

ΗΜΕΡΟΜΗνΙΑ: ........................................................................................................

ΒΑΘΜΟΣ:................................................ πΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ..............................................................................................................................  
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βίδα

αρχή

πίστη

κίνδυνος

σκούπα

χτένα

αγορά

ζήλια

γεμάτος

στενός

καλύτερος

σκοτεινός

ελαφρύς

ζεστός

φαρδύς

οργάνωση

 

Ενικός αριθμός

Ονομαστική ο άνεμος ο φάκελος

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική
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3.  Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσεις τα άρθρα και να 
υπογραμμίσεις τους αδύνατους τύπους της προσωπικής 
αντωνυμίας.

Του δάνεισα το βιβλίο με τις περιπέτειες.

Να του πεις να φέρει γλυκά για τους καλεσμένους.

Θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό το θέμα.

Άφησέ τον να σε βοηθήσει με τα ψώνια.

Δεν τον έχω δει καθόλου στο πάρκο αυτές τις μέρες.

Να τελειώσετε την άσκηση και να την παραδώσετε στην Ειρήνη.

Τους ενημέρωσα όλους για την διακοπή ρεύματος.

Πήγαινε το αυτοκίνητό σου στο συνεργείο για να το φτιάξουν.

Η απουσία του δασκάλου.

__________________________________________________________________________________

Η κατασκευή του παιχνιδιού.

__________________________________________________________________________________

Η βάφτιση του μωρού.

__________________________________________________________________________________

Ρυπαίνεται το περιβάλλον.

__________________________________________________________________________________

Ο καιρός άλλαξε. 

__________________________________________________________________________________

Αναλύσαμε τα δεδομένα. 

__________________________________________________________________________________

4.  Να μετατρέψεις τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και το 
αντίστροφο.
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5. Να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως απλές ή σύνθετες.

Η Φωτεινή και ο Γιάννης έχουν τα ίδια μάτια. (____________)

Ο τροχονόμος ρυθμίζει την κίνηση στους δρόμους. (____________)

Η Λίνα και η Γιάννα συνεννοούνται μέσω της 
νοηματικής.

(____________)

 Ο Μιχάλης κουβαλάει τα βαριά κιβώτια. (____________)

Η μητέρα ξαπλώνει και ξεκουράζεται. (____________)

Ο διευθυντής έχει άδεια σήμερα. (____________)

Τα ξαδέρφια μου ζουν στο χωριό. (____________)

Ο Σταμάτης είναι έξυπνος, εργατικός και φιλότιμος. (____________)

το βράδ____ το δάκρ____ το μέλ___ το δόρ____

το αλάτ____ το χέρ____ το μολύβ____ το κλαδ____

το μαξιλάρ____ το χιόν____ το οξ____ το αγγούρ____

το πόδ____ το τραπέζ___ το κεφάλ____ το αγόρ___

το στάχ____ το αυτ____ το ψαλίδ____ το σπανάκ____

ο π____ητής φαρμακ___ο υποδηματοπ___ός ο ηθοπ___ός

χρ__σιμοπ___ώ ιατρ____ο ανθοπωλ____ο αξιοπ___ηση

χ___ροπ___ητος επιπλοπ___ος αρτοπ___ος προ___δοπ___ώ

6. Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις.
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7.  Να γράψεις πως ονομάζεται το μέρος που φτιάχνεται και αυτός που 
το φτιάχνει.
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  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!

8.  Να σχηματίσεις οικογένεις λέξεων με παραγωγή και σύνθεση. 
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με παραγωγή με σύνθεση


