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«Επαναληπτικές Εργασίες στην Ενότητα 4:  
Εμένα με νοιάζει» 

 
1. Στο παρακάτω κείμενο να βρεις τις γενικές και τα ουσιαστικά που αυτές προσδιορίζουν, και να τα 

γράψεις στον πίνακα που ακολουθεί, όπως στο παράδειγμα. 

«Συνήθως περνάμε τις διακοπές του καλοκαιριού σ' ένα νησί των Κυκλάδων. Μένουμε σ' ένα σπίτι 

στην άκρη της ακτής, που από μακριά μοιάζει με φωλιά γλάρου. Αρχοντικό τού παλιού καιρού, όπως 

μας έλεγε ο κυρ-Κώστας, παλιός πρόεδρος του χωριού. 

 Γενική Ουσιαστικό που προσδιορίζει 
του καλοκαιριού διακοπές 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων με: 
 
ζυγ. ..ζω δακρ...ζω δάκρ...α β…οτοπος 

βραδ...ά βράδ... ειδοπ….ηση απ…λή 

δίχτ... κίνδ..νος χ…ροποίητο ανακυκλ…νω 

θαλά….ιο επιπλοποι….ο χρησ...μοποιώ μόλ…νση 

στάχ.. .α προστατεύ… περιβα….οντικός ποι….της 

 
3. Να βάλεις σε κύκλο το γράμμα τnς απάντησης που δηλώνει το σωστό είδος πρότασης σε καθεμιά 

από τις παρακάτω περιπτώσεις. 
 

α) Η αυλή ήταν ωραία και μεγάλη.  γ) Η ταινία αποδείχτηκε σπουδαία. 

Α. απλή    Β. σύνθετη  Α. απλή    Β. σύνθετη 

β) Εγώ αγόρασα ένα καινούριο και ενδιαφέρον βιβλίο.  δ) Ο άντρας και η γυναίκα φαίνονται γνωστοί. 

Α. απλή    Β. σύνθετη  Α. απλή    Β. σύνθετη 

ε) Αυτός μοιάζει του παππού και της γιαγιάς.  στ) Είδα ένα σύντομο και περίεργο όνειρο 
Α. απλή    Β. σύνθετη  Α. απλή    Β. σύνθετη 
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4. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το σωστό τύπο των ουσιαστικών που 
βρίσκονται στις παρενθέσεις. Μετά να γράψετε τις προτάσεις αυτές στον πληθυντικό αριθμό.        
(ΠΡΟΣΟΧΗ στον τονισμό!) 

 Η απροσεξία του ____________ (άνθρωπος) κατέστρεψε δυστυχώς εκείνο τον  ___________ 

(παράδεισος). 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Φύτεψε πέρυσι τον ____________ (πλάτανος) στον____________ (αυλόγυρος) 

του____________(νερόμυλος). 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

5. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα ρήματα που παράγονται από τα 
ονόματα των παρενθέσεων. 

 Κάθε φορά που ο θείος ____________ (ανηφόρα) για το σπίτι, ____________ (ανάσα) 
βαριά γιατί ____________ (καπνός) πολύ.  

 Σιγά σιγά ____________ (καλύτερος) ο καιρός. Όσο πάει, όλο και ____________ 
(πλατύς) και ____________ (βαθύς) το άνοιγμα.  

 Το παιδί ____________ (νύστα).  

 Το σπίτι που____________ (νοίκι) η Μαρία είναι πολύ κρύο. Η Κοπέλα 
____________ (πάγος) εκεί μέσα. 

 
6. Να μετατρέψετε τις παρακάτω φράσεις από ονοματικές σε ρηματικές, και το αντίστροφο. 
 

Ονοματικές φράσεις Ρηματικές φράσεις 
Η αδιαφορία του οδηγού  

 Τα ζώα συνεργάστηκαν. 

Η καταστροφή του δάσους  

 Το δάσος προστατεύεται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το οριστικό άρθρο και να κυκλώσεις τους αδύνατους 

τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. 

  Όταν του τέλειωσε το τσιγάρο, το πέταξε αδιάφορα από το ανοιχτό παράθυρο. 

 Θα φέρουμε εδώ τους σπόρους και θα τους σπείρουμε πετώντας τους από ψηλά. 

 Το κοτσύφι είχε και μια ακόμη ιδέα, που την έκαναν αμέσως πράξη τα ζώα του δάσους. 
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