
ΓΛΩΣΣΑ (Δ΄ ΤΑΞΗ)                                                                 ΟΝΟΜΑ: ______________________ 

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ») 

1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: 

ψύχραιμος,-η,-ο 

δυστυχισμένος,-η,-ο  

τέσσερις 

ευθύνη 

δωδέκατος,-η,-ο 

υπευθυνότητα 

τυφώνας 

δίσεκτος,-η,-ο  

εικοστός,-η,-ο 

υπόλοιπος,-η,-ο 

μέλισσα 

θεόρατος,-η,-ο  

τέσσερις -τέσσερα 

τρεις –τρία 

πλημμύρα 

πλημμυρισμένος 

πορεία 

ήρωας 

 σκοτεινός,-ή,-ό 

κυλάω κυλώ 

κύμα –κύματα 

μαστιγώνω 

αρχίζω –άρχισα 

φουρτουνιάζω 

μαστιγώνω –

μαστίγωσα 

σχηματίζω –

σχηματίζομαι 

απόλυτα αριθμητικά 

τακτικά αριθμητικά 

δεκαεννιά 

ενενήντα 

είκοσι δύο 

απογοητεύομαι 

σοβαρότητα 

συναυλία 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Να βρεις στο Ανθολόγιο και να διαβάσεις το κείμενο με τίτλο «Η Κατερίνα και ο Αόρατος» 

της Μάρως Λοΐζου. Στη συνέχεια να απαντήσεις γραπτά με ολοκληρωμένες προτάσεις. 

Γιατί φοβάται η Κατερίνα; Τι είναι αυτό που φοβάται η Κατερίνα; 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ποιος είναι ο Αόρατος; Πότε και πώς τον γνώρισε η Κατερίνα; 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  



3. Να κλίνεις στην ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, στους χρόνους και στις εγκλίσεις του πίνακα 
 το ρήμα «δακρύζω». 

 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

εγώ δ α κ ρ ύ ζ ω    

εσύ    

    

    

    

    

 

 ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

εγώ δ ά κ ρ υ σ α     

εσύ    

    

    

    

    

 
4. Να κλίνεις στην ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ και στους χρόνους του πίνακα το ρήμα «δέχομαι». 

 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛ. 

εγώ δ έ χ ο μ α ι    

εσύ    

    

    

    

    

 
5. Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις με –ται ή –τε 

 

 Πρέπει όλοι να προσέξε____ γιατί η άσκηση αυτή δε λύνε____ όπως νομίζε____. 

 Το παιχνίδι αυτό παίζε____ πιο γρήγορα, όχι όπως το παίζε____ εσείς. 

 Ο Κοσμάς κουράζε____ πολύ στη δουλειά. 

 Όταν περνά___ το δρόμο να προσέχε___ μήπως έρχε___ κάποιο αυτοκίνητο. 

 

6. Να γράψεις τα αριθμητικά επίθετα, που προκύπτουν από τους αριθμούς της παρένθεσης 
ολογράφως στη σωστή πτώση. 
 

 

 

 (3) των  τ ρ ι ώ ν   μαθητών 

 (1) του _________________ σπιτιού 

 (10) τα _________________ μολύβια 

 (14) οι _________________ καρέκλες 

 (3) των _________________ κυνηγών 

 (1) της _________________ δασκάλας 

 (17) τα _________________ μήλα  

 (9) οι _________________ μαθήτριες 

 (90) οι _________________ βουλευτές 

 (900) τα _________________ ευρώ 

 (4) τους _______________ ανθρώπους 

 (50) οι _________________ καθηγήτριες 

 (64) των _________________ δέντρων  

 (48) των _________________ αντρών 

 


