
                                    ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 15 
Επαναληπτικό 5 

Όνομα: __________________________  
 

1. Κάνω επανάληψη στις ορθογραφίες: 
 

• Οι συμβουλές του φαρμακοποιού για το πώς θα πάρουμε την αντιβίωση ήταν 
πολύτιμες. Τα κουλουράκια που πήραμε από το αρτοποιείο του κυρ-Σπύρου μάς 
άρεσαν πάρα πολύ. Τα περσικά χειροποίητα χαλιά είναι τα πιο ακριβά στον κόσμο. 

• Τα σκουπίδια δεν είναι μόνο μια άσχημη εικόνα στις παραλίες αλλά και μια απειλή για 
τη θαλάσσια ζωή. Το νερό μπορεί να τα μεταφέρει ακόμα και σε πολύ απομακρυσμένα 
μέρη που δεν κατοικούνται από ανθρώπους. 

• κίνδυνος, κινδυνεύω, στεφάνι, στεφανώνω, σκούπα, σκουπίζω, όμορφος, ομορφαίνω, 
βράδυ, βραδιάζω, ελαφρύς, ελαφρύνω, δόξα, δοξάζω 

• δάκρυ, δάκρυα, στάχυ, στάχυα, βράδυ, βράδια, βραδινός, βραδιάζω, δίχτυ, δίχτυα 
• ποιητής, ποιήτρια, ποίηση, ποίημα, ηθοποιός, αρτοποιός, υποδηματοποιός, 

επιπλοποιός, φαρμακοποιός, επιπλοποιείο, αρτοποιείο, υποδηματοποιείο, 
χειροποίητος, χρησιμοποιώ, αχρησιμοποίητος 

• περιβάλλον-περιβαλλοντικός,-ή,-ό, μόλυνση-μολύνω, ανακοίνωση, προστασία-
προστατεύω, ανακυκλώνω-ανακύκλωση, βιότοπος, θαλάσσιο πάρκο, απειλεί, απειλή 

 
2. Μετατρέπω τις παρακάτω φράσεις από ονοματικές σε ρηματικές και το αντίστροφο: 
 

• Η αδιαφορία του οδηγού. → ______________________________________ 
• Η καταστροφή του δάσους. → ____________________________________ 
• Η συζήτηση των ζώων. → _______________________________________ 
• _______________________________________ ← Τα ζώα συνεργάστηκαν. 
• _____________________________________ ← Δημιουργήθηκε νέο δάσος. 
• __________________________________ ← Το δάσος αυτό προστατεύεται. 

 
3. Συμπληρώνω τα κενά με τα ρήματα που βρίσκονται σε παρένθεση σε χρόνο Παρατατικό: 

 
Όταν ήταν παιδί κάθε καλοκαίρι ________________ (πηγαίνω) για διακοπές στο νησί 
του παππού του. ________________ (αγαπώ) τόσο πολύ τη θάλασσα που όλη τη μέρα 
________________ (θέλω) να βρίσκεται κοντά της. Κάθε πρωί _______________ 
(κατεβαίνω) στο ακρογιάλι και __________________ (περνώ) όλη τη μέρα εκεί. 
__________________ (παίζω) με την άμμο, __________________ (κολυμπώ) 
________________ (ψάχνω) για κοχύλια και σπάνια βότσαλα, ________________ 
(μαζεύω) αχινούς. Το μεσημέρι που ο ήλιος  __________________ (καίω) 
_________________, (ξαπλώνω) κάτω από τ' αρμυρίκια και _________________ 
(σκέφτομαι) πόσο ευτυχισμένος  _______________. (είμαι) Οι μόνες μέρες που δεν 
_________________ (κατεβαίνω) στη θάλασσα ήταν όταν τον ________________ 
(παίρνει) ο παππούς του στα περιβόλια. 



4. Γράφω το είδος της πρότασης(απλή, σύνθετη, ελλειπτική, επαυξημένη): 
 

• Το δάσος ήταν αγνώριστο. ________________ 
• Χελιδόνια, σπουργίτια, περιστέρια, πηγαινοέρχονταν φοβισμένα. _____________ 
• Είχαν γίνει κάρβουνο. ________________ 
• Τα ζώα προστατεύουν το δάσος. ________________ 
• Το καταπράσινο δάσος του Υμηττού έγινε αγνώριστο. ________________ 

 
 
5. Σχηματίζω ρήματα σε - ίζω (- είζω , - οίζω , - ύζω , - ήζω ) και - ώνω από τα παρακάτω 

ουσιαστικά και γράφω δίπλα τον Παρατατικό και τον Εξακολουθητικό Μέλλοντα: 
 
 Ενεστώτας Παρατατικός Εξακ. Μέλλοντας 
Δροσιά    
Αρχή    
Κέρδος    
Δάνειο    
Δάκρυ    
Καρφί    
Δίπλωμα    
Ένωση    
Κλειδί    
Πάγος    
Στολίδι    
Αλάτι    
Άνθος    
Άθροισμα    
Πρήξιμο    
Ζυμάρι    
Πέταλο    
Θυμός    
Στεφάνι    
Φόρτωμα    

 
 
6. Βρίσκω και υπογραμμίζω τις προσωπικές αντωνυμίες στις παρακάτω προτάσεις: 
 

Ο Γιώργος είναι ένας φίλος μου από την Κρήτη. Του έστειλα ένα γράμμα και τον 
προσκάλεσα στο χωριό μας. Η άφιξή του με γέμισε χαρά. Πήγα, μαζί με τον πατέρα μου, 
να τον παραλάβω από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία ». Ξενάγησα το 
Γιώργο σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ημαθίας και του έδειξα τη Βέροια. 
Περάσαμε μαζί μια υπέροχη εβδομάδα και μου έδωσε το λόγο του ότι σύντομα θα 
ξανάρθει. Το ελπίζω. 


