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

Ημερομηνία:                                                                                                     Τάξη: Δ΄ 

 

1.  Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους 

των ουσιαστικών στην παρένθεση. 

 

α) Δεν τα κατάφερε να ξεπληρώσει τα ………………… (χρέος) του. 

β) Τα ……………….. (στέλεχος) της επιχείρησης συναντήθηκαν με το διευθυντή. 

γ) Πόσων ………………. (έτη) είναι ο παππούς σου; 

δ) Η γιαγιά χώρισε την πίτα σε οκτώ ίσα …………… (μέρος). 

ε) Οι φωνές του ……………. (πλήθος) δυνάμωναν. 

στ) Αυτό το πουκάμισο υπάρχει σε τρία διαφορετικά ………………. (μέγεθος). 

 

2. Να συμπληρώσεις τα κενά στο παρακάτω κείμενο: 

 

 Η ετ…ρεία  Coca Cola  πρ…σπάθ…σε  να χρ…σιμοπ…ήσει τον όρο Φρουτοπία, 

χ…ρίς  τη  σ…γκατάθεση του Ευγέν…ου  Τριβιζά. Η  εταιρ…α  ον…μασε ένα π…τό, με 

γ…ση  φρούτ…ν,  «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ» και  είχε αρχ…σει  την παραγ…γή  του προϊ…ντος, 

μέχρ… που οδ…γήθηκε στα δ…καστ…ρια από το σ…γγραφέα. Η προσφυγή στη 

δικ…οσύνη δικαί…σε το σ…γγραφέα και έτσ… η Cοca Cola δεν μπορ… να 

χρ…σιμοποιήσει την ον…μασία  «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ»  στην προβολ… των προϊόντ…ν της, 

…πως  ζ…τούσε. 

 

3. Μετέφερε την ακόλουθη φράση βάζοντας τα ρήματα στην οριστική των χρόνων που 

δηλώνουν οι παρενθέσεις: 

 

(Ενεστώτας):                 Ο Γιάννης πηγαίνει διακοπές στην Ικαρία. 

(Παρατατικός):    ……………………………………………………………………….. 

(Αόριστος):           ........................................................................................................ 

(Στιγμ. Μελλ.):     ………………………………………………………………………. 

(Παρακείμενος):   ………………………………………………………………………. 

(Υπερσυντέλικος):………………………………………………………………………. 

 

4. Συμπλήρωσε τα ακόλουθα κενά με τα αντίθετα των επιθέτων στην παρένθεση: 

 

Το φαγητό ήταν καλοψημένο και …………………. (άνοστο). 

Το σπίτι του ήταν ………………… (στενόχωρο) και ………………… (σκοτεινό). 

Δυστυχώς οι υποψίες του αποδείχτηκαν………………. (ψεύτικες). 

Ήταν πολύ …………….. (αγενής) και ………………. (ανυπόμονος) μαζί μου. 

Το έντυπο ήταν ………..…….. (πολύπλοκο) και …………………. (κακογραμμένο). 

Η λύση που διάλεξε ήταν πολύ ……………. (απλή). 

Ύστερα από …………….. (λίγα) χρόνια κατάφερε να γίνει ……………… (προσωρινός) 

υπάλληλος στην υπηρεσία του. 

 

 

 



5. Να υπογραμμίσεις τα τοπικά επιρρήματα των παρακάτω προτάσεων: 

 

Η Γιάννα κάθισε κάτω. 

Σας παρακαλώ, περάστε έξω. 

Ανέβα αμέσως πάνω. 

Να προσέχεις εκεί που πας.  

Να μην κοιτάζεις μόνο κοντά, αλλά και μακριά. 

Τι γίνεται εκεί μέσα; 

 

6. Να υπογραμμίσεις τις αντωνυμίες στις παρακάτω προτάσεις και να τις γράψεις στην 

κατάλληλη στήλη του πίνακα που ακολουθεί: 

 

Ποιος σας έδωσε να φάτε άγουρα σταφύλια; 

Η μπάλα μου έχει μία πράσινη βούλα. 

Μερικοί άνθρωποι δεν περιποιούνται καθόλου τον εαυτό τους. 

Τι ώρα θα έρθεις εσύ στη γιορτή αύριο; 

Θέλεις να σου φέρω κάτι από την αγορά; 

 

Προσωπικές   Κτητικές  Αυτοπαθείς Ερωτηματικές  Αόριστες 

 

 

 

 

 

    

 

 

7. Να γράψεις τα παρακάτω ουδέτερα ουσιαστικά σε –μα στη γενική του ενικού και στην 

ονομαστική και γενική του πληθυντικού αριθμού. 

 

Ονομ. Ενικού    Γενική Ενικού Ονομ. Πληθυντικού  Γεν. Πληθυντικού 

   το μάθημα     

   το βίδωμα     

 το διάλειμμα    

   το κύμα    

  το κλήμα    

  το κλίμα    

 

8. Σχηματίζω από μία πρόταση με τις παρακάτω λέξεις: 

πολλαπλασιασμός, γραμματική, κιβώτιο, οικογένεια, εξερευνώ. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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


