
1

 
ΓΛΩΣΣΑ Δ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕπΑνΑΛΗπΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩνΙΣΜΑ
14ης Ενότητας

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

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

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

Βαθμολογία: ______/16

Βαθμολογία: ______/9

1. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα.

ρήμα μετοχή ουσιαστικό

λιώνω ________________________ ________________________

ράβω ________________________ ________________________

διορθώνω ________________________ ________________________

ολοκληρώνω ________________________ ________________________

μολύνω ________________________ ________________________

βάφω ________________________ ________________________

καλύπτω ________________________ ________________________

υψώνω ________________________ ________________________

1. ζεσταίνω • • α κατεβαίνω

2. ενθαρρύνω • • β σφίγγω

3. πλησιάζω • • γ ορθώνω

4. ανεβαίνω • • δ κρυώνω

5. χαλαρώνω • • ε απαντώ

6. φωτίζω • • στ σκοτεινιάζω

7. σκύβω • • ζ αποθαρρύνω

8. ρωτώ • • η υποχωρώ

9. επιμένω • • θ απομακρύνομαι

2. Αντιστοίχισε τα αντίθετα ρήματα. 
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 4.  Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσεις τους κατάλληλους 
αντιθετικούς και τους συμπλεκτικούς συνδέσμους.

Βαθμολογία: ______/16

Βαθμολογία: ______/10

1. Όχι να το παινευτώ, _________ είμαι η καλύτερη μαγείρισσα. 

2. Η Μαρία είναι καλή επαγγελματίας _________ καλός άνθρωπος.

3. Ο Κώστας δεν πήγε στο πάρτι, _________ τον είχαν καλέσει. 

4. _________ τις επίμονες προσπάθειες του, δεν μπορώ να τον 
συγχωρέσω!

5. Θα πάμε ταξίδι στην Ιταλία _________ στην Ισπανία. 

6. Δύο ελληνικά παραδοσιακά φαγητά είναι ο μουσακάς _________ το 
παστίτσιο.

7. Έχω να διαβάσει Μαθηματικά _________ Φυσική. 

8. _________ η Καλλιόπη _________ η Κατερίνα ήρθαν στο γάμο της 
Νίκης. 

9. _________ χιονίζει, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. 

10. Πήγα για ύπνο, _________ δεν είχα τελειώσει τα μαθήματά μου. 

3.  Να σχηματιίσεις μετοχές σε -μένος από τα παρακάτω ρήματα.

σημειώνω

δημιουργώ

απορώ

στρώνω

φορτώνω

καλύπτω

πατώ

γράφω

βάφω

ράβω

πέφτω

ενοχλώ

αναγνωρίζω

ξεβάφω

πλάθω

στριμώχνω
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5.  Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με την κατάλληλη 
αναφορική αντωνυμία.

Βαθμολογία: ______/10

Βαθμολογία: ______/10

6.  Να κυκλώσεις στις παρακάτω προτάσεις το κατάλληλο που/πού 
και ότι/ό,τι.

Αυτός είναι ο Γιώργος, ___________ σου έλεγα. 
___________ και να πεις, έχεις δίκιο!
Άκουσες αυτό ___________ σου είπα; 
Από τα 3 θέματα, μπορείτε να διαλέξετε δύο. ___________ θέλετε. 
Αυτή η άσκηση των Μαθηματικών, ___________ προσπαθώ να λύσω, 
είναι πολύ δύσκολη. 
Θα κάνω ___________ μου ζητήσεις. 
___________ φέρνει ο άνεμος…
___________ λέει ότι δεν του αρέσει το παγωτό, λέει ψέματα!
___________ ζάχαρη και να βάλεις στον καφέ σου, πάλι πικρός θα σου 
φαίνεται. 
Αυτό το βιβλίο, ___________ διαβάζω, είναι τρομερό!

Που / Πού  την χάνεις  που / πού  την βρίσκεις, είναι στη κουζίνα και 
φτιάχνει γλυκά! 

Μου υποσχέθηκες   ότι / ό,τι   θα πάμε σινεμά απόψε. 

Ότι / Ό,τι   και να σου πω είναι λίγο. 

Που / Πού   είναι η Μαρία; 

Να κάνεις   ότι / ό,τι   σου πει. 

Αυτό   που / πού   σου είπα για τον Κώστα να μείνει μεταξύ μας. 

Νομίζω   ότι / ό,τι   θα βρέξει απόψε. 

Που / Πού   πιστεύεις   ότι / ό,τι   έχω βάλει τα κλειδιά; 

Αυτό είναι το φόρεμα   που / πού   σου έλεγα. 

Δεν ήξερα   ότι / ό,τι   ήσουν μισός Αμερικάνος! 
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7.  Γράψε μέσα στο κουτάκι μια αντίθετη λέξη.

8.  Γράψε μέσα στο κουτάκι το ρήμα στον Αόριστο.

Βαθμολογία: ______/9

Βαθμολογία: ______/20

συχνός

σημαντικός

πλούσιος

γενναίος

νέος

ευγενικός

επίσημος

χαρούμενος

θυμάμαι

τρώω

φτιάχνω

μαθαίνω

παίρνω

βγαίνω

ανοίγω

πίνω

σβήνω

σταματώ

λέω

συνηθίζω

βλέπω

αρχίζω

βρίσκω

φεύγω

γνωρίζω

ζωγραφίζω

μένω

έρχομαι

πλένω


