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

Ημερομηνία:                                                                                                      Τάξη: Δ΄ 

 

 

1. Συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις λέξεις των παρενθέσεων στο 

σωστό τύπο: 

 

α) Συχνά τα κρύα ……………….. (βράδυ) του χειμώνα μαζευόμαστε όλα τα ……………. 

(εγγόνι) γύρω από τη γιαγιά και της ζητoύσαμε να μας πει όμορφα ……………… 

(παραμύθι). 

β) Τα …………….. (δίχτυ) των ψαράδων πολλές φορές τραυματίζουν ………………. 

(δελφίνι), θαλάσσιες χελώνες ή ……………….. (ψαροπούλι). 

γ) Τα φτερά που φορούσε ο αρχηγός των Ινδιάνων ήταν από πολύχρωμα και σπάνια 

………………… (πουλί) που ζουν μόνο στον Αμαζόνιο ποταμό. 

δ) Τα μάτια του γέμισαν ……………… (δάκρυ).  

 

 

2. Να συμπληρώσεις σε κάθε πρόταση το ρήμα που παράγεται από τη λέξη στην 

παρένθεση (στο σωστό τύπο). 

 

α) Μην ξεχάσεις να ………………. (κλειδί) τις πόρτες όταν φύγεις. 

β) Άργησες και το φαγητό σου έχει ……………… (κρύο). 

γ) Η μητέρα ………………… (αγκαλιά) το μωρό της για να το προφυλάξει από τον αέρα. 

δ) Πρέπει να ………………. (κόπος) για να φτάσεις ψηλά. 

ε) Η ζωή συνέχεια …….………… (ακριβός) τα τελευταία χρόνια. 

στ) Στον παππού μου αρέσει να ………….….. (ψάρι) με καλάμι και όχι με ψαροντούφεκο. 

ζ) Ο ξάδερφός μου ο Χρήστος συνέχεια με …………….. (τρόμος). 

η) Η γιαγιά μάς ………………. (φωνή) να πάμε για φαγητό.  

θ) Αποφάσισα να ………………… (ελεύθερος) στο δάσος τα σκιουράκια που είχε βρει η 

γιαγιά μου. 

ι) Δυστυχώς αύριο θα ……………….. (απουσία) και δε θα μπορέσω να έρθω στα γενέθλιά 

σου. 

ια) Τα νερά άρχισαν να ………………. (βαθύς) απότομα. 

 

 

3. Να συμπληρώσεις τα γράμματα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο: 

 

Όλος ο τ…πος από κάτω τους άρχ…σε να βου…ζει με ένα θόρ....βο που γ…νόταν όλο και 

δ…νατότερος. 

 Τα νερά του π…ταμού και του καταράκτ…  σταμάτ…σαν να κ…λάνε και το ουράνιο 

τ…ξο, ανάμ…σα στα στόματα των δύο πλασμάτ…ν, θριμματίστηκε σε μυριάδες 

πολύχρ…μα  γυάλ…να  κομματάκια. Τα δύο δ…άφανα  πλάσματα με τα όρθ…α  μάτια 

έστρ…ψαν τα κ…φάλια τους ψ…λά και κ…ταξαν τη Σταματούλα με  τρ…μο. Το 

…δαφος τρανταζ…ταν  λες και  γιν…ταν  σεισμός, ενώ μ…κροί λόφοι  έβγ…ναν και  

ξανάμπ…ναν στο  χ…μα! 

 

 



4. Να υπογραμμίσεις τις προσωπικές αντωνυμίες και να κυκλώσεις τα οριστικά άρθρα. 

 

Ο εφημεριδοπώλης φώναζε για αρκετή ώρα πολύ δυνατά για τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις 

των αστεριών και ο Φλοριντόρ του είπε να μην ξελαρυγγιάζεται άδικα. Ο εφημεριδοπώλης 

απάντησε ότι η δουλειά του είναι να ξελαρυγγιάζεται γιατί διαφορετικά δε θα ενημερωθεί 

ο κόσμος, ούτε θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Ο Φλοριντόρ του είπε να μη φωνάζει γιατί 

ο ίδιος μπορεί να λύσει το πρόβλημα αφού γνωρίζει τον κλέφτη των αστεριών. Ο 

εφημεριδοπώλης άρχισε να τον ρωτά ποιος είναι ο κλέφτης, πού κρύβεται και πώς τον 

γνώρισε. Ο Φλοριντόρ του απάντησε ότι ο κλέφτης είναι ένας παντοδύναμος μάγος κι ότι 

ο ίδιος ήταν βοηθός του για πολύ καιρό. 

 

 

5. Να αντικαταστήσεις τα ουσιαστικά με τους αδύνατους τύπους της προσωπικής 

αντωνυμίας, όπως στο παράδειγμα: 

 

Είδα την Παναγιώτα.                                                                     Την είδα. 

Ακούσατε τις φωνές;                                                      ………………………………. 

Χτες όλο το απόγευμα μελετούσα το μάθημα.              ……………………………….. 

Μίλησα του αδερφού σου.                                             ………………………………..  

Ο Σωτήρης έλυσε τις ασκήσεις.                                     ……………………………….. 

Πάρε το τετράδιο και πάμε!                                           ……………………………….. 

 

 

6. Σε κάθε ομάδα λέξεων μια λέξη δεν ανήκει στην οικογένεια του ρήματος «ποιώ». 

Βρείτε την και γράψτε την δίπλα. 

 

α) ηθοποιός,   φαρμακοποιός,  παντοπώλης                 ……………………….. 

β) ποιητής,  έπος,  ποίημα                                             ……………………….. 

γ) επιπλοποιείο,  αρτοποιείο,  ιατρείο                           ……………………….. 

δ) ψαράς,  υποδηματοποιός,  αρτοποιός                       ……………………….. 

 

 

7. Συμπλήρωσε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις με μια από τις παρακάτω λέξεις στην 

κατάλληλη πτώση και αριθμό: 

ο πρόεδρος, ο Χριστόφορος, ο υπάλληλος, ο δήμαρχος, ο Άγγελος, ο χωματόδρομος, ο 

ανεμόμυλος, ο πόλεμος. 

 

Οι συνέπειες του Β  ́Παγκοσμίου ……………….. ήταν πολλές για την ανθρωπότητα. 

Στα γενέθλια  ……………………… ήταν καλεσμένοι όλοι οι συμμαθητές του. 

Η γιορτή ……………………… είναι στις 8 Νοεμβρίου. 

Το χωριό μου έχει όλο ……………………….. 

Η Μύκονος είναι γεμάτη ………………………… 

Η ευθύνη ήταν του ίδιου …………………….. και όχι των απλών …………………. του 

Δήμου. 

Ο πατέρας μου είναι ………………….. στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου 

μου. 

 



 

  


