
Όνομα:………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία:                                                                                                Τάξη: Δ΄ 

 

1. Υπογράμμισε τις προθέσεις στις παρακάτω προτάσεις: 

 

Θα πάμε μετά το φαγητό. 

Σε μια εβδομάδα θα πάμε διακοπές. 

Έφυγε χωρίς να πει αντίο. 

Από πότε έχεις να φας; 

Μιλάει συνεχώς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Αντί να φύγεις, κάθισε να το συζητήσουμε με ηρεμία. 

Μετέφρασε το κείμενο λέξη προς λέξη. 

 

2. Βάλε τα τροπικά επιρρήματα της παρένθεσης στην πρόταση που ταιριάζουν. 

(υπέροχα, εκτάκτως, ακριβώς, εντελώς, σωστά) 

 

………………… το ίδιο πιστεύω κι εγώ. 

Η αίθουσα ήταν ………………. άδεια. 

Περάσαμε ………………… στην εκδρομή. 

Απάντησα …………….. σ’ όλες τις ερωτήσεις. 

Μπήκε ……………….. για εγχείρηση. 

 

3. Να σχηματίσεις μετοχές από τα ρήματα της παρένθεσης σε –όντας και –ώντας και 

να τις βάλεις στην πρόταση που ταιριάζουν. 

(δουλεύω, φωνάζω, ρωτώ, τρέχω, τρώω, περνώ) 

 

Βγήκε από το σπίτι ………………… βοήθεια. 

Κατάλαβε τι τον περίμενε και έφυγε …………………. 

………………. πας στην πόλη. 

Λένε ότι ………………. έρχεται η όρεξη. 

………………… από το περίπτερο πάρε μου μια εφημερίδα. 

Κέρδισε πολλά χρήματα …………………… νύχτα και μέρα. 

 

4. Να φτιάξεις χρονικές προτάσεις συνδέοντας με τους χρονικούς συνδέσμους που 

νομίζεις ότι ταιριάζουν στις παρακάτω προτάσεις. 

 

α) Θα φύγω. Θα έρθει ο Σωτήρης. 

…………………………………………………………………………………… 

β) Χτύπησε το τηλέφωνο. Έκανα μπάνιο. 

…………………………………………………………………………………… 

γ) Θα έρθω. Θα νυχτώσει. 

…………………………………………………………………………………… 

δ) Βγήκα για ψώνια. Έχασα το πορτοφόλι μου. 

…………………………………………………………………………………… 

ε) Θύμωσα. Έμαθα τι έγινε. 

…………………………………………………………………………………… 

 



στ) Ξύπνησα. Χτυπήσει το ξυπνητήρι. 

……………………………………………………………………………………. 

 

5. Να συμπληρώσεις στις προτάσεις την κατάλληλη αόριστη αντωνυμία. 

 

α) Μας ρώτησε ………………. περαστικός αν γνωρίζουμε πού είναι η οδός Ευτέρπης. 

β) Η κυρία μας διηγήθηκε ……………….. υπέροχη ιστορία. 

γ) Έλαβες …………….. μήνυμα από τη φίλη σου; 

δ) Με ζήτησε ……………… ; 

ε) ………………… παιδιά είναι πολύ απρόσεχτα όταν γράφουν. 

στ) ……………… παιδιά έγραφαν και ………………. διάβαζαν τα μαθήματά τους. 

ζ) Αυτό το κορίτσι ………………. μου θυμίζει. 

 

6. Να υπογραμμίσεις τα τροπικά επιρρήματα στις παρακάτω προτάσεις: 

 

α) Στην εκδρομή περάσαμε όμορφα. 

β) Άδικα χάνεις τον καιρό σου. 

γ) Να τρέξετε γρήγορα, για να προλάβετε το λεωφορείο. 

δ) Του φέρθηκε πολύ άσχημα. 

ε) Δυστυχώς, ό,τι και να του πεις, αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. 

 

7. Να συμπληρώσεις το κατάλληλο χρονικό επίρρημα στις παρακάτω προτάσεις: 

 

Έφυγε ……………. το απόγευμα για ολιγοήμερες διακοπές. 

…………….. άγραφος ήρθες Γιαννάκη; 

………………. από πολύ καιρό θυμήθηκα πού τον είχα συναντήσει. 

 

8. Να βάλεις (Κ) για την κυριολεξία και (Μ) για τη μεταφορά στις παρακάτω 

προτάσεις: 

 

( _ ) Έχω ένα φίλο μάλαμα. 

( _ ) Αυτό το χρυσό δαχτυλίδι είναι ακριβό. 

( _ ) Ο καφές που μου φέρατε είναι ακριβός. 

( _ ) Μου μίλησε με γλυκά λόγια. 

( _ ) Όταν τον άκουσα, ράγισε η καρδιά μου. 

 

9. Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν και τονίζω όπου χρειάζεται: 

 

ξεκαρδ…ζομ…                προσπάθ….α                 επ…κ…ν…νία 

 

πλ…ρ…φ…ρία                ανακαλ…πτ…               …ποχ…ρώ 

 

γρ…φος                           αγχ…μ…νος                 …χος   

 

   


