
Όνομα: …………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία:                                                                                                      Τάξη: Δ΄ 

 

1. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά και να τονίσεις όπου χρειάζεται: 

 

Η μητέρα μου έβαλε τα γλυκά που της έφεραν από το καλύτερο ζαχαροπλαστ…ο της 

Σαλαμίνας στο ψυγ…ο και την ανθοδέσμη στο ανθοδοχ…ο. 

Οι γονείς του θέλουν να γίνει γιατρός και να ανοίξει το δικό του ιατρ…ο. 

Το πλ…ο έφτασε στο λιμάνι της Ιθάκης με καθυστέρηση. 

Πραγματικά το τοπ…ο είναι μαγευτικό! 

 

2. Να σχηματίσεις το θηλυκό γένος των ακόλουθων ονομάτων: 

 

ο βασιλιάς :     …………………            ο καθηγητής :   ………………. 

ο φούρναρης :  ………………...            ο γείτονας :       ………………. 

ο μάγος :          ………………...             ο συμμαθητής : ………………. 

 

3. Να συμπληρώσεις τα κενά στο παρακάτω κείμενο: 

 

Στο νησ… ο χειμ…νας  είναι πληκτ…κός  και η υγρασία αφόρητη.  Τσακ…ζει  

κ…καλα.  Οι βροχές  αρχ…ζουν  από τον Οκτ…βρη  και τελει…νουν τον Απρ…λη. Ο 

τουρ…σμός  όλο το χειμ…να σχ…δον ανύπαρκτος. Το νησί δέχετ… ξένους κυρίως τις 

γιορτές των  Χρ…στουγέννων και κανένα Σαββατ…κ…ριακο. Τον υπόλ…πο  χρόνο του 

χειμώνα η αγ…ρά  είναι σχεδόν  ν…κρή. 

 

4. Στις ακόλουθες προτάσεις να υπογραμμίσεις τα υποκείμενα: 

 

Μια μέρα, ο Πέτρος βρήκε ένα μικρό αστερία. 

Φέτος ο παππούς μού έμαθε να ψαρεύω με καλάμι. 

Η τσιπούρα προσπαθεί να σε ξεγελάσει. 

Ο σπάρος γυρίζει γύρω γύρω από το δόλωμα.  

Το κεφαλόπουλο πάλι, ορμάει δυνατά.  

 

5. Να μεταφέρεις τις προτάσεις στον άλλο αριθμό: 

 

             Ενικός αριθμός        Πληθυντικός αριθμός 

  Ο κήπος ήταν γεμάτος λουλούδια.  

 Το λιβάδι είχε κόκκινες παπαρούνες.  

   Ο δρόμος είναι γεμάτος στροφές.  

 Οι σαύρες τρύπωσαν στα χαμόκλαδα. 

        Τα βιβλία ήταν πολύ παλιά. 

     

6. Μπορείς να ξαναγράψεις το παρακάτω κείμενο μεταφέροντάς το στο παρόν (τώρα), 

κάνοντας όποιες αλλαγές χρειάζονται; 

 



 Τα ξύλα κόντευαν να καούν στο τζάκι. Η φλόγα, κόκκινη, μικρή κι αδύναμη, 

ορθωνόταν σαν να την τραβούσαν με το ζόρι προς τα πάνω. Τρύπωνε στο χωνί της 

καμινάδας, εξαφανιζόταν. Ένα κουκουνάρι επαναστάτησε. Έβγαλε μια πολύχρωμη 

φωνίτσα. Σπίθες πολλές ξεπήδησαν. Ήθελαν να βγουν έξω. Η σήτα τις σταμάτησε. Τους 

έφραξε το δρόμο. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Να συμπληρώσεις τα κενά βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στο σωστό τύπο: 

 

Ο κύριος Οδυσσέας ……………….. (κοντεύω, παρατατικός) να τρελαθεί από τη 

στεναχώρια. Δεν ………………. (πρέπει, παρατατικός) να παρασύρει τα παιδιά σ’ αυτή 

την περιπέτεια.  ………………. (γνωρίζω, παρατατικός) πόσο επικίνδυνα ήταν τα 

ταξίδια στο χρόνο. Τώρα η τελευταία του ελπίδα ……………. (είναι, παρατατικός) αυτός 

ο άνθρωπος… 

 

8. Ο Θοδωρής ανακάλυψε στην παραλία ένα μπουκάλι που μέσα του έκρυβε ένα 

σημαντικό μήνυμα. Βοήθησέ τον να διηγηθεί την περιπέτειά του στους φίλους του. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Να βάλεις τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά: 

 

καλοκαιρινός, κοχύλι, ψάρεμα, ανάμνηση, φθινοπωρινός, φθινόπωρο, άμμος, 

Σεπτέμβρης, σκαλί, πανωφόρι. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


