
                                    ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 6 
Επαναληπτικό 1  

 
Όνομα: __________________________  

1. Επανάληψη στις ορθογραφίες: 
• Ο Φώτης λατρεύει το καλοκαίρι για τις καλοκαιρινές διακοπές.  

Η Σοφία λατρεύει τον χειμώνα για τις χειμωνιάτικες νύχτες γύρω από το τζάκι.  
Ο Πέτρος λατρεύει την άνοιξη για τα ανοιξιάτικα φρούτα. 
Η Μυρτώ λατρεύει το φθινόπωρο για τις φθινοπωρινές βόλτες στην εξοχή. 

• Για πρώτη φορά είμαι χαρούμενος που το σχολείο μας είναι διώροφο! Μέχρι τώρα 
ήταν πολύ δύσκολο να ανεβούμε στο δεύτερο όροφο αφού ο επιστάτης το απαγόρευε. 
Σήμερα όμως ανέβηκα τη σκάλα καμαρωτά. Το πρώτο δίωρο το περάσαμε συζητώντας 
για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Το μόνο δυσάρεστο ήταν ότι η περυσινή μας 
δασκάλα πήρε μετάθεση σε άλλο σχολείο. 

• Ο δάσκαλος έστειλε στον πατέρα του Κώστα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.  
Τα παιδιά στο αρχαίο σχολείο μάθαιναν αριθμητική, γραφή και ανάγνωση από το 
«γραμματιστή». 
Τα παιδιά έγραφαν πάνω στις κέρινες πλάκες με ένα ειδικό εργαλείο, που το έλεγαν 
γραφίδα.  
Ο παιδαγωγός παρέμενε στην αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
Το βιβλίο της Ιστορίας συνοδεύεται από ένα σιντιρόμ (CD-ROM).  
Οι μαθητές ανοίγοντας την οθόνη της σχολικής τους τσάντας βλέπουν τον 
Παρθενώνα. 

• Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, η Νίκη αγόρασε μια δερμάτινη τσάντα.  
Όλοι στο ορεινό χωριό περίμεναν με λαχτάρα τη φθινοπωρινή βροχή. 
Ο βραδινός επισκέπτης χτύπησε την ξύλινη πόρτα δυνατά.  
Η φωτεινή πινακίδα μάς προειδοποιούσε για την επικίνδυνη στροφή του δρόμου. 
Τοποθετήσαμε τα γυάλινα  βαζάκια σε χάρτινες συσκευασίες. 

 
2. Γράφω με τη σειρά τους μήνες του χρόνου: 

 
1) ____________________ 2) ____________________ 3) ____________________ 

4) ____________________ 5) ____________________ 6) ____________________ 

7) ____________________ 8) ____________________ 9) ____________________ 

10) ___________________ 11) ___________________ 12) ___________________ 

 
3. Να συμπληρώσετε τους υπόλοιπους χρόνους στο σωστό αριθμό και πρόσωπο: 

 
Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλοντας 

 γκρεμίζει   

  δαγκώναμε  

   θα αγοράζουν 

 πιστεύω   

  ταξιδεύατε  

   θα ψαρεύεις 

 



4. Συμπληρώνω τα κενά: 
φωτ__νός, ξύλ__νος, υγι__νός, βραδ__νός, σκοτ__νός, ορ__νός, δερμάτ__νος,  
ταπ__νός, χάρτ__νος, ανεύθ__νος, επικίνδ__νος, υπεύθ__νος, γυάλ__νος 
 

5. Χωρίζω τις λέξεις σε ουσιαστικά επίθετα και ρήματα: 
ανεβαίνω, Νοέμβριος, γραφή, λατρεύω, μήνυμα, φθινοπωρινός, φθινόπωρο, αίθουσα, 
βραδινός, ξύλινη, τοποθετήσαμε, απαγόρευε, βλέπουν, αρχαίο, σχολική 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

   

   

   

   

   

 
6. Βρίσκω το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο και συμπληρώνω τον παρακάτω 

πίνακα: 
1) Τη Γυμναστική λατρεύουν τα παιδιά! 
2) Ο Αργύρης και ο Χρήστος αγαπούν τα γατάκια και τα σκυλάκια. 
3) Ο Γιώργος λύνει τις ασκήσεις και γράφει τις εργασίες του. 
4) Τα παιχνίδια μου καταστρέφει ο αδερφός μου.  
5) Η γιαγιά μου πλέκει μια μπλούζα. 

 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΡΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1)    

2)    

2)    

3)    

3)    

4)    

5)    

 

7. Γράφω σε ποιο χρόνο είναι τα ρήματα στις παρακάτω προτάσεις: 
 
• Το κοριτσάκι πεινούσε και κρύωνε. (________________) (________________) 
• Τα χρώματα ομορφαίνουν τις ζωγραφιές μας. (________________)   
• Θα περιμένω στο σπίτι τη γιαγιά μου. (________________)   
• Στολίζουμε την αίθουσα για τη γιορτή. (________________)   
• Για τιμωρία θα καθαρίζεις μόνος σου το δωμάτιό σου. (________________)   

 


