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ΓΛΩΣΣΑ Δ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕπΑνΑΛΗπΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩνΙΣΜΑ
11ης Ενότητας

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

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

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

1.  Σχημάτισε επίθετα από τα παρακάτω ρήματα, επίθετα, ουσιαστικά ή 
επιρρήματα.

μαργαριτάρι

πρωί

έθνος

δήμος

καλοκαίρι

δροσιά

θάλασσα

πράσινος

φύση

σβήνω

αδικώ

πόλεμος

ταξίδι

τηλέφωνο

χαλκός

στρογγυλεύω

Βαθμολογία: ______/16

Τρώω μόνο ______________(σπίτι) φαγητό.
Με _________________ (δανείζω) χρήματα αγόρασα ένα αυτοκίνητο.
Το ________________ (χαμηλώνω) κτίριο είναι το γραφείο μου.
Έπεσα καταλάθος σε μια ___________________(βαθαίνω) λακκούβα.
Ο Στέλιος αγόρασε ένα _______________ (ακριβαίνω) αυτοκίνητο.
Ο _______________(βράδυ) επισκέπτης μας έφερε μια πίτσα να φάμε.
Τα _________________(ψήνω) φαγητά μου αρέσουν περισσότερο.
Στη βιτρίνα έχουμε μια ___________________(φως) επιγραφή.
Από το ___________________(ανοίγω) παράθυρο μπήκε ένα πουλάκι.
Αγόρασα ένα _______________(μαλλί) γιλέκο, μια ____________________ 
(δέρμα) τσάντα και ένα _____________________ (πανί) παπούτσι.

Βαθμολογία: ______/10

2.  Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με το κατάλληλο παράγωγο 
επίθετο από τις λέξεις που είναι στις παρενθέσεις.



2

 
ΓΛΩΣΣΑ Δ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

https://www.i-learn.gr

 3.  Να κλίνεις τα παρακάτω ουσιαστικά.

Ενικός αριθμός

Ονομαστική το λάθος το έδαφος

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

 4. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα.

Αόριστος

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή

αυτοί χώρισαν

αυτός ξεριζώθηκε

εσύ κουράστηκες

εγώ ξάπλωσα

εμείς λυθήκαμε

εσείς χρεωθήκατε

αυτοί ζόρισαν

Βαθμολογία: ______/14

Βαθμολογία: ______/7
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6.  Κύκλωσε το ρήμα με τη σωστή ορθογραφία στην οριστική Αόριστου.

https://www.i-learn.gr

5.  Σχημάτισε ουδέτερα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά σε -μα από τα 
παρακάτω ρήματα.

ρήματα ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα

Ονομ. ενικού Γεν. ενικού Γεν. Πληθυντικού

σχηματίζω

μαθαίνω

κοιτάζω

ποιώ

δικαιώνω

ακούω

δένω

πίρα πήρα πείρα πύρα

βγίκα βγήκα βγείκα βγύκα

μπίκα μπήκα μπείκα μπύκα

βρίκα βρήκα βρείκα βρύκα

ίδα ήδα είδα ύδα

ίπια ήπια είπια ύπια

ίρθα ήρθα είρθα ύρθα

ανέβικα ανέβηκα ανέβεικα ανέβυκα

κατέβικα κατέβηκα κατέβεικα κατέβυκα

πίγα πήγα πείγα πύγα

Βαθμολογία: ______/21

Βαθμολογία: ______/10
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7.  Να συμπληρώσεις το κατάλληλο επιφώνημα στις παρακάτω προτάσεις.

8.  Σχημάτισε τα παρακάτω ρήματα στην οριστική παθητικού και ενεργητικού 
Αορίστου.

__________ Πώς το έπαθες αυτό;

__________ Πέρασες στις εξετάσεις!

__________ Ένας δυνατός πόνος στη μέση.

__________ Ξέχασα το βιβλίο μου στο σχολείο!

__________ Τι ωραίο φόρεμα που αγόρασες!

__________ Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό.

__________ Μη κάνεις φασαρία!

__________ Σε κορόιδεψα!

ξεριζώνομαι

ενοχλούμαι

κουράζομαι

υπόσχομαι

χρεώνομαι

συζητιέμαι

διορθώνομαι

παραδίνομαι

ενθουσιάζομαι

ντρέπομαι

υπερηφανεύομαι

κάθομαι

πιάνομαι

κουράζομαι

ακούγομαι

γράφομαι

τεντώνομαι

δέχομαι

φορτώνομαι

χτενίζομαι

Βαθμολογία: ______/8

Βαθμολογία: ______/20


