
Δημοτικό Σχολείο Δ’ Τάξη 

Επανάληψη στα Ελληνικά (Ενότητα 4 «Εμένα με νοιάζει…») 

Όνομα:……………………………………………………….…..… Ημερ.: …..…… Τάξη:……... 

1. Διορθώστε τα λάθη στις παρακάτω λέξεις.  Στην παρένθεση βλέπετε πόσα λάθη έχει η καθεμιά: 

βράδι  (1) παλεβο (2) ικολογικώς (2) θάλλασα  (2) πιγενω(2) ανακικλονο (3) 

      

 
λυμνη (1) ριπανσι (2) οργανοσι (2) νιαζει (1) σκουπιδηα (1) ατμώσφερα (2) 

      

 
2. Να βρείτε και να γράψετε το ρήμα που παράγεται από τα παρακάτω ουσιαστικά: 

 
3. Να βάλετε Α για κάθε απλή πρόταση και Σ για κάθε σύνθετη: 
 
 Τα σκουπίδια είναι θησαυρός.                                                            (…….) 

 Το χαρτί και το γυαλί μπορούν να ανακυκλωθούν πολλές φορές.         (…….) 

 Οι κάδοι ανακύκλωσης πρέπει να είναι μεγάλοι και ανθεκτικοί.           (…….) 

 Το σχολείο μας συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης.                    (…….) 

 Οι οικολογικές οργανώσεις ζητούν εθελοντές.                                   (…….)     

 Τα σκουπίδια που πετάμε ρυπαίνουν τις ακτές και τις θάλασσες.        (…….) 

4. Να σχηματίσετε τίτλους για τη σχολική σας εφημερίδα  με το παράγωγο ρήμα του ουσιαστικού 
που είναι υπογραμμισμένο στην πρώτη στήλη  και κάνοντας όποια αλλαγή χρειάζεται: 
 
Ρύπανση          θάλασσα  πχ.   Η θάλασσα ρυπαίνεται. 

Κίνδυνος         περιβάλλον  

αύξηση           θερμοκρασία  

αλλαγή           κλίμα  

καταστροφή    όζον  

ανησυχία        πολίτες  

αγώνας          παιδιά  

γραφή    ζέστη  ανάσα  

δίκη   προστασία προσπάθεια  

στολίδι κίνδυνος δάκρυ  

δροσιά δουλειά βράδυ 



5. Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας 
και να υπογραμμίσετε τα οριστικά άρθρα. 
 
♣ Τα πουλιά έχουν τη δική τους γλώσσα. Τη χρησιμοποιούν για να αναγνωρίζουν τα άλλα πουλιά., 

♣ Το περιβάλλον χρειάζεται προστασία από τους κινδύνους που το απειλούν. 

♣ «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε!» είπαν τα παιδιά με μια φωνή. 

♣ Τα νέα για την πετρελαιοκηλίδα τούς είχαν κάνει να χάσουν τον ύπνο τους. 

♣ Το χαρτί, το γυαλί και το αλουμίνιο πρέπει να τα ανακυκλώνουμε για να τα χρησιμοποιούμε ξανά. 

 
6.  Να σχηματίσετε σύνθετα ουσιαστικά με τις λέξεις που δίνονται παρακάτω:     

                                                                    (αυτός που φτιάχνει)            (το μέρος που φτιάχνονται) 

 έπιπλο + ποιώ                           =       επιπλοποιός       και       επιπλοποιείο 

 άρτος(ψωμί)+ ποιώ                      = ……………………………….   και      ……………………………………    

 υποδήματα (παπούτσια) + ποιώ      = ……………………………….   και      ……………………………………. 

 αγάλματα + ποιώ                       = .…..………………………….   και      ……………………………………. 

 αρώματα  + ποιώ                       = ……………………………….   και      …………………………………….      

 ποτό   +  ποιώ                           = ……………………………….   και      ……………………………………. 

 
7. Να κλίνετε τα αρσενικά ουσιαστικά     ο πύραυλος,  ο δάσκαλος και ο άνεμος: 
 

                                                          ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. ο  πύραυλος  ο δάσκαλος ο άνεμος 

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ.    

                                                    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ.    

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ.    

 


