
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία:                                                                                                       Τάξη: Δ΄ 

 

1. Βάλε τόνο στο που, όπου χρειάζεται: 

 

α) Νομίζω ότι ξέρεις που θα πας. 

β) Τον ρώτησα που μένει. 

γ)  Που θα πας φέτος διακοπές; 

δ) Σου αγόρασα τα ψώνια που μου ζήτησες. 

ε) Το σπίτι που αγοράσαμε είναι ολοκαίνουριο. 

στ) Δε μου αρέσει η ζωγραφιά που έκανες. 

 

2. Βάλε τόνο στο πως όπου χρειάζεται: 

 

α) Πιστεύω πως έχει δίκιο. 

β) Πως σε λένε μικρή  μου; 

γ) Φαίνεται πως όλοι έχουν φύγει. 

δ) Με ρώτησε πως θα φύγεις. 

ε) Άκουσα πως είναι καλό παιδί. 

στ) Είπες πως θα έρθεις, αλλά δεν ήρθες. 

 

3. Να συμπληρώσεις τα κενά στο παρακάτω κείμενο: 

 

Η Ελλ…νική  Εθν…κή Επιτροπή της unisef σας προσκαλ… στο πρ…γραμμα 

«Σχολ…α  Υπερασπ…στές των  Π…διών» και  σας προτρ…πει  να γν…ρίσετε το 

έργ… της unisef και να βοηθ…σετε τα π…διά …λου του κόσμου. Πρόκ…ται για ένα 

πανελλ…νιο  εκπ…δευτικό  πρ…γραμμα που  υλοποι…ται σε σ…νεργσία με το 

Υπουργ…ο  Παιδ…ας για την ενημέρ…ση και  ευ…σθητοποίηση των  μαθητ…ν  για 

την κατάστασ…  των  π…διών σε  όλ… τον κ…σμο. 

 

4. Στις ακόλουθες προτάσεις να επιλέξεις τη λέξη της παρένθεσης που ταιριάζει: 

 

Το ……………….. (ρήμα/ρίμα) της πρότασης είναι το «άκουσαν». 

Το ……………… (τοίχος/τείχος) του φρουρίου ήταν απροσπέλαστο. 

Σήμερα όλη μέρα με πονάει πολύ ο ………………. (ώμος/όμως) μου. 

Η ……………. (πάλη/πάλι) είναι ολυμπιακό άθλημα. 

Αν διαφωνείς σε κάτι, σε παρακαλώ ………….. (μήλα/μίλα) μου. 

Τα ……………… (κλίματα/κλήματα) στο αμπέλι θέλουν κλάδεμα. 

 

5. Να υπογραμμίσεις τα υποκείμενα στις παρακάτω προτάσεις. 

 

Ο κηπουρός φροντίζει τον κήπο. 

Ο ασθενής ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών 

Την κυκλοφορία ρυθμίζουν οι φωτεινοί σηματοδότες. 

ΟΠέτρος και η μαρία είναι αδέρφια. 

Ο Σωτήρης επισκευάζει το ποδήλατό του. 



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

κατάλληλη στήλη του πίνακα που ακολουθεί: 

 

Αύριο ελάτε στο σπίτι μας να φάμε το μεσημέρι. 

Μας είδες χθες που περάσαμε έξω απ’ το σχολείο; 

Αναγνώρισα κάποιο γνωστό μου στη γιορτή. 

Πόσο κοστίζει ένα κιλό αλεύρι; 

Της αρέσει να φροντίζει τον εαυτό της. 

Εμένα μου αρέσει πολύ το παγωτό. 

 

Προσωπικές   Κτητικές  Αυτοπαθείς Ερωτηματικές  Αόριστες 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


