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

Ημερομηνία:                                                                                                      Τάξη: Δ΄ 

 

1. Με τις προτάσεις που ακολουθούν να σχηματίσεις ασύνδετα σχήματα. 

 

Η Βασιλική ανοίγει τα βιβλία της. Η Βασιλική διαβάζει τα μαθήματά της. Η Βασιλική 

λύνει τα προβλήματα των μαθηματικών. Η Βασιλική γράφει τις ασκήσεις της γλώσσας. 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

Η Βαρκελώνη είναι πόλη της Ισπανίας. Η Μαδρίτη είναι πόλη της Ισπανίας. Η Σεβίλλη 

είναι πόλη της Ισπανίας. 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

Η Μαρία είναι ψηλή. Η Μαρία είναι αδύνατη. Η Μαρία είναι όμορφη. 

……………………………………………………………………………………………... 

 

Θέλω να έρθω στο σπίτι σου. Θέλω να παίξουμε με τα παιχνίδια σου. Θέλω να 

γελάσουμε. Θέλω να διασκεδάσουμε. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Να συμπληρώσεις τα κενά στο παρακάτω κείμενο: 

 

Από την αρχ…ότητα έως και  σ…μερα, οι έννοιες «Μεσόγ…ος» και «Ελιά» είναι 

σχεδόν ίδιες. Σ…μφωνα με τον ιστορ…κό της Μεσογ…ου, Φ. Μπροντέλ, «Η 

Μεσόγ…ος αρχ…ζει από  εκεί  που  φυτρ…νουν  οι πρώτες ελιές και  τελει…νει εκεί 

που  αρχ…ζουν να εμφανίζοντ…  τα πρώτα  δάσ… με  φ…νικες στην  αφρικαν…κή  

ήπ…ρο». 

 Ο άνθρ…πος κατά τα προϊστορικά χρόνια  αποφάσ…σε  πως δεν του ήταν αρκετό να 

συλλέγει τον καρπό των άγριων ελ…όδεντρων και ξεκίν…σε τη σ…στηματική 

παραγωγή  ελ…όκαρπου,  εξημερ…νοντας  αρχικά το έως τότε άγριο δέντρο και στη 

συνέχεια  δ…μιουργ…ντας  ελαιόφυτα.  

 

3. Να γράψεις πώς λέγεται αυτός που έχει καταγωγή από: 

 

α) την Κρήτη      ……………………… 

β) την Ήπειρο     ……………………… 

γ) την Ευρώπη    ……………………… 

δ) την Αλβανία   ……………………… 

ε) την Ιταλία       ……………………… 

στ) τη Ρόδο         ……………………... 

ζ) την Κύπρο      ……………………… 

 



4. Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τον αόριστο (παθητικής 

φωνής) των ρημάτων στην παρένθεση: 

 

α) Κύριε Γεωργίου, ………………… (χαίρομαι) για τη γνωριμία.  

β) Από την πρόσφατη πυρκαγιά ……………….. (καίγομαι) ένα μεγάλο τμήμα του 

πανέμορφου πευκοδάσους. 

γ) Όταν ………………. (ακούγομαι) ο πυροβολισμός, όλοι ………….……. (φοβάμαι). 

δ) Ο Σωτήρης ……………….. (κόβομαι) με το μαχαίρι της κουζίνας. 

ε) Η μητέρα είπε στα παιδιά: «………………….. (κοιμάμαι) κι αύριο σας περιμένει μια 

έκπληξη».  

 

5. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με τον κατάλληλο τύπο των αυτοπαθών 

αντωνυμιών. 

 

Δείχνει τον καλύτερο …………………………… 

Ξεπέρασε τον ίδιο ………………………………. 

Δε νοιάζεται για κανένα παρά μόνο για ……………………………… 

Αγαπάνε μόνο ……………………………… 

Η Αρετή κοιτάζει ……………………………. στον καθρέφτη. 

Δεν είναι πολύ καλά τελευταία. Συνέχεια μιλάει με ……………………….. 

 

6. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους των ουσιαστικών που 

βρίσκονται στην παρένθεση: 

 

α) Ο εργολάβος υποσχέθηκε την ολοκλήρωση ……………………….. (οικοδομή) σε έξι 

μήνες.     

β) «Θα συνεχιστούν ……………………….. (χρηματοδότηση) των έργων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση», υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός. 

γ) …………………….. (άσκηση) ήταν δύσκολες και κυρίως οι ………………. 

(διαίρεση) και οι ……………………. (αφαίρεση). 

δ) Οι ………………… (αίσθηση) μας είναι πέντε. 

ε) Η δύναμη ……………………….. (τηλεόραση) είναι μεγάλη. 

 

7. Να κλίνεις το ρήμα διηγούμαι σε όλες τις εγκλίσεις του Αορίστου. 

 

                               Αόριστος (Παθητικής Φωνής) 

        Οριστική        Υποτακτική       Προστακτική 

        διηγήθηκα   

   

   

   

   

   

 

 


