
1

 
ΓΛΩΣΣΑ Δ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕπΑνΑΛΗπΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩνΙΣΜΑ
5ης Ενότητας

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

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

ΒΑΘΜΟΣ:................................................ πΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ..............................................................................................................................  
https://www.i-learn.gr

1.  Να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως απλές, σύνθετες. ή 
ελλειπτικές.

Καλή Χρονιά! (____________)

Η Αμαλία και η Κατερίνα τρώνε καρπούζι. (____________)

Καλό ταξίδι! (____________)

Η δασκάλα γράφει την άσκηση στον πίνακα. (____________)

Αυτό το πλυντήριο πλένει και στεγνώνει τα ρούχα. (____________)

Ώρα για φαγητό! (____________)

Το ψαλίδι είναι μέσα στην κασετίνα. (____________)

Η μάσκα και το αντισηπτικό πλέον είναι απαραίτητα. (____________)

2.  Να σχηματίσεις οικογένεις λέξεων με παραγωγή και σύνθεση. 

παίζω πεζός
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3.  Συμπλήρωσε με ι, η, υ ή ει τα παρακάτω ρήματα.

Φροντ___στε να έχετε τα απαραίτητα στην κουζίνα σας.

Προτιμ___στε να τρώτε περισσότερα ψάρια και λαχανικά.

Διηγ_____στε πολύ ωραία τις ιστορίες!

Τολμ___στε να φάτε γλυκό και αλμυρό μαζί.

Σκουπ__στε και καθαρ____στε το γραφείο  σας.

Ζητ____στε από συνάδελφό σας τις καθημερινές σας αρμοδιότητες.

Χτυπ____στε όλα τα υλικά με το μίξερ.

Προσπαθ____στε να διαβάζετε ακούγοντας μουσική.

Κλ____στε τις πόρτες και αν____ξτε τα παράθυρα.

Εσείς στερ_____στε τα γλυκά για να είστε τόσο αδύνατες;

4. Να κλίνεις τα παρακάτω ουδέτερα ουσιαστικά. 

Ενικός αριθμός

Ονομαστική το στρώμα το ατύχημα

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική
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πάπλω____α έλλει___α θέλη____α κάλυ_____α

στρώ____α θέ____α κό_____α κέντη____α

κίνη___α τρί____α όχη_____α γρά_____α

ίδρυ____α αί____α ξύρισ____α μήνυ____α

κτή____α φόρε____α βά______α δίλη_____α

πρόβλη____α βλέ_____α πάτω____α ρά______α

στέ_____α απόρρι____α όνο_____α σύνθη_____α

διάλει____α κούρε____α στοίχη____α ατύχη____α

5. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω ουσιαστικών με μ ή μμ.

6.  Να σχηματίσεις ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα από τα παρακάτω ρήματα.

βαδίζω

ποτίζω

γυαλίζω

μαζεύω

υφαίνω

υψώνω

χτενίζω

δικαιώνω

τηλεφωνώ

αδυνατίζω

μπαλώνω

σημειώνω

μαθαίνω

γυρίζω

ξυπνώ

δένω



  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!
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7. Διάβασε τις προτάσεις και γράψε την έγκλιση μέσα στο κουτάκι.

Να βλέπεις πάντα τον καιρό από το παράθυρό σου. (____________)

Να περιμένεις επισκέψεις αυτή τη βδομάδα. (____________)

Δώστε προσοχή στη λύση αυτού του προβλήματος. (____________)

Ακούστε προσεκτικά αυτά που σας λένε οι παππούδες 
σας.

(____________)

Αφήστε το φαγητό να κρυώσει για πέντε λεπτά. (____________)

Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τον τουρισμό. (____________)

Ο δάσκαλος ενημέρωσε τους γονείς για την πρόοδο 
των παιδιών τους.

(____________)

Διηγηθείτε στους μικρούς σας φίλους μια ιστορία. (____________)

Ας ξεκουραστώ για τριάντα λεπτά. (____________)

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια εργασίας σας. (____________)


