
1

 
ΓΛΩΣΣΑ É  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα
15ης Ενότητας

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

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

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

1.  Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις από ευθύ σε πλάγιο λόγο κι 
αντίστροφα.

«Θα μπορούσες να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό;» ρώτησε η μαμά.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Τα παιδιά ρώτησαν τη δασκάλα αν θα γράψουν σήμερα 
διαγώνισμα στα Μαθηματικά.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Η Μαρία αναρωτήθηκε τί ώρα φεύγει το αεροπλάνο της 
Κατερίνας.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

«Θα έρθεις σήμερα μαζί μας στο σινεμά;» ρώτησε ο Πέτρος τον 
αδερφό του.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Συμπλήρωσε στα παρακάτω ρήματα τη κατάληξη -ίστε, -ήστε, είστε.

Σκύψτε το κεφάλι σας και μυρ_______ αυτό το λουλούδι.

Πατ______ αυτό το κουμπί, για να έχετε ζεστό νερό.

Φροντ______ τον εαυτό σας όσο πιο πολύ μπορείτε.

Διηγ______ στα παιδιά σας παιδικά παραμύθια;

Εσείς ασχολ______ καθόλου με το ψάρεμα;

Σταματ_____ αυτό που κάνετε! 

Σκουπ______ όλα τα ψίχουλα που κάνετε.

Χαρ____παλιά σας ρούχα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
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3.  Να γράψεις τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις.

Ανοίξτε το βιβλίο σας στη σελίδα 65. 

Μου κάνει εντύπωση ότι πίστεψες τα παραμύθια που έλεγε! 

Το σκυλί του γείτονα γάβγιζε όλη τη νύχτα και δεν έχω κλείσει μάτι. 

Θύμισε μου αύριο το ραντεβού με το γιατρό.

Ο Κώστας με τον Τάκη πήγαν χθες σε μία συναυλία.

Ο παππούς διαβάζει εφημερίδα στο μπαλκόνι. 

Η Κατερίνα παίζει στο κήπο. 

Κατάλαβες τίποτα από το διαγώνισμα χθες; 

Η παράσταση αρχίζει στις 10. 

Μου δίνεις το τηλεχειριστήριο να αλλάξω κανάλι; 

τηλέγραφος:  _____________________________________________________________

τηλεμεταφορά:  _____________________________________________________________

τηλεθέαση:  _____________________________________________________________

τηλεχειριστήριο:  _____________________________________________________________

4.  Να υπογραμμίσεις τα ρήματα στις παρακάτω προτάσεις και να τα 
χαρακτηρίσεις ως μεταβατικά ή αμετάβατα.

5.  Να γράψεις τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες και τα 
αρτικόλεξα.

Ο.Τ.Ε Ι.Κ.Α.

Δ.Ε.Η. Η.Π.Α.

Ο.Η.Ε. Κ.Τ.Ε.Λ.

ΠΡΟ.ΠΟ. ΕΛ.ΤΑ.
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Η μαμά πήγε λαϊκή και αγόρασε φρούτα και λαχανικά. 

Ο Γιώργος διδάσκει σε παιδιά Γυμνασίου Αρχαία Ελληνικά. 

Μπορείς να μου μεταφράσεις το κείμενο αυτό;  

Να κάνεις τις ασκήσεις σου για αύριο.

Ο δάσκαλος υπενθύμισε στα παιδιά την εργασία που  
πρέπει να ετοιμάσουν για το μάθημα της Ιστορίας. 

Ο Πέτρος πήρε προαγωγή στη δουλειά του.

Η Πηνελόπη μαθαίνει Ισπανικά. 

Έκανες πολύ καλή εντύπωση στους γονείς μου! 

Βλέπει τηλεόραση κάθε βράδυ για να τον πάρει ο ύπνος. 

Διαβάζω αστυνομικά μυθιστορήματα στον ελεύθερο χρόνο μου. 

Ο παππούς διηγείται στην εγγονή του ένα παραμύθι κάθε μέρα. 

Ο Κυριάκος μου δάνεισε το αγαπημένο του βιβλίο. 

Η Μαρία με πήρε τηλέφωνο χθες το βράδυ. 

Ξέχασα το πορτοφόλι μου στο σπίτι της Θεοδώρας.

Οι γονείς μου μου πήραν ένα τέλειο δώρο γενεθλίων.

Ο Γιώργος διδάσκει μουσική στο Γυμνάσιο της γειτονιάς μας.

Του αγόρασε καινούργια παπούτσια για τα Χριστούγεννα.

Μην το ξαναπείς!

Έστειλε στους παππούδες της στο χωριό ένα δέμα με γλυκά.

Ο Νίκος χρωστάει στον Αλέξανδρο 1.000€.

6.  Να υπογραμμίσεις τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις και να τα 
χαρακτηρίσεις ως έμμεσα ή άμεσα.

7.  Να υπογραμμίσεις τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις και να τα 
χαρακτηρίσεις ως μονόπτωτα ή δίπτωτα.
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Δεν πήγα στο σχολείο σήμερα, γιατί είχα πυρετό. 

Έφυγε νευριασμένος από το γραφείο, επειδή ο διευθυντής δεν του 
έδωσε την άδεια που ζήτησε. 

Επειδή ήμασταν καλά παιδιά σήμερα, δικαιούμαστε γλυκό μετά το 
φαγητό!

Για να τρέχει σαν τρελός με το αμάξι, κάτι κακό θα συμβαίνει. 

Δεν τον πιστεύει, γιατί του έχει πει ψέματα στο παρελθόν. 

Έφυγε χωρίς τα ψώνια από το σουπερμάρκετ, αφού ξέχασε το 
πορτοφόλι στο σπίτι. 

Η Μαρία είναι πολύ θυμωμένη, καθώς δεν έγραψε καλά στο 
διαγώνισμα της Ιστορίας. 

Κοιμήθηκα νωρίς χθες, γιατί ήμουν κουρασμένος.

ρήμα Ενεστώτας Παρατατικός

θεωρούμαι

εξαιρούμαι

εγγυώμαι

ασχολούμαι

εξαρτώμαι

8.  Να υπογραμμίσεις τις εξαρτημένες αιτιολογικές προτάσεις.

9.  Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα συμπληρώνοντας τα 
ρήματα στο γ΄πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθμού του 
Ενεστώτα και του Παρατατικού.



5
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10.  Κύκλωσε το σωστό ρήμα που ταιριάζει στην πρόταση.

1. Στο χωριό μου παράγουμε  / παραγάγουμε  κρασί και 
τσίπουρο για δική μας χρήση.

2. Τα προϊόντα μας θα εξάγονται / εξαγάγονται σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες με το νέο έτος. 

3. Συνεχίζει να αναπαράγει / αναπαραγάγει το ίδιο θέμα 
συζήτησης…

4. Αν είσαι εργατικός, ο διευθυντής θα σε προάγει / προαγάγει, 
είναι σίγουρο!

5. Τέτοιοι άσχημοι χαρακτηρισμοί δεν παράγουν / παραγάγουν 
το φιλικό κλίμα που θέλουμε να πετύχουμε στον εργασιακό μας 
χώρο.

6. Κάθε χρόνο η μητέρα μου εισάγει / εισαγάγει στο κατάστημα 
της νέα προϊόντα.  

7. Απήγαν / Απήγαγαν την κόρη του Κώστα και ζητούν λύτρα. 

8. Είσαι σίγουρος ότι το Υπουργείο θα διεξάγει / διεξαγάγει τον 
διαγωνισμό στο τέλος του επόμενου μήνα; 

9. Λένε ότι η κυβέρνηση φέτος θα υπάγει / υπαγάγει πολλές 
υπηρεσίες σε άλλες. 

  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!


