ΓΛΩΣΣΑ (Δ΄ ΤΑΞΗ)
(επανάληψη 7ης ενότητας – Η ΕΛΙΑ)
1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:
έκθλιψη
αφαίρεση
αποκοπή
σύμφωνο
φωνήεν
Ποσειδώνας
καλλιέργεια

αυτοπαθείς αντωνυμίες
ελαιοτριβείο
ελαιογραφία
ελαιοχρωματιστής
ελαιόλαδο
ελαιοκαλλιεργητής
Μεσόγειος θάλασσα

ΟΝΟΜΑ: _____________________________

μεσογειακή διατροφή
περιεκτικά ουσιαστικά
πορτοκαλεώνας
στρατώνας
αμπελώνας
Μακεδόνας
Στρυμόνας

κανόνας
κηδεμόνας
αγώνας
Μαραθώνας
αιώνας
η γεύση – οι γεύσεις
λαδορίγανη

2. Να ξαναγράψεις τις φράσεις της παρένθεσης.
- Τι ώρα ____________(θα έρθει) η Μαίρη;
- Μακάρι ____________(να ήξερα) ____________(και εγώ). Αυτή συνήθως ____________(για
αλλού) ξεκινάει ____________(και αλλού) καταλήγει.
- Καλά. Θα περιμένω. Αν δεν έχει γυρίσει ____________(σε ένα) τέταρτο, θα φύγω.
3. Α) Να γράψεις τα ρήματα των παρενθέσεων στον ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟ:
α) Τα παιδιά (σηκώνομαι) σηκώθηκαν νωρίς το πρωί, (ντύνομαι) ____________ και (ετοιμάζομαι)
____________ για το ταξίδι.
β) Τα δέντρα του κήπου (ξεριζώνομαι) ____________ από τον άνεμο.
γ) Αυτό το έργο (παίζομαι) ____________ τόσες φορές στην τηλεόραση, που στο τέλος όλοι το (βαριέμαι) ____________.
δ) Ο τραυματίας (μεταφέρομαι) ____________ στο νοσοκομείο από κάποιους περαστικούς.
ε) Ο παππούς (θυμάμαι) ____________ τα παιδικά του χρόνια και την εποχή που (διορίζομαι)
____________ στην τράπεζα.
Β) Να κλίνεις το ρήμα ψήνομαι στους χρόνους του πίνακα:
ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

(χθες για λίγο)

(…………………………………)

(…………………………………)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
(…………………………………)

Γ) Να κλίνεις την υποτακτική και την προστακτική του ΑΟΡΙΣΤΟΥ του ρήματος: χτενίζομαι
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Δ) Να κλίνεις το θηλυκό «η απόλαυση» στους δύο αριθμούς:
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

η απόλαυση

4. α) Να χωρίσεις σε παραγράφους το κείμενο.
β) Να υπογραμμίσεις τα κύρια ονόματα του κειμένου, που είναι λάθος γραμμένα.
γ) Να ξαναγράψεις το κείμενο διορθωμένο.
Η μακεδονία είναι μια γεωγραφική περιοχή της ελλάδας. Βρίσκεται ανάμεσα στην οροσειρά της
πίνδου, που τη χωρίζει από την ήπειρο, και τον ποταμό νέστο, που τη χωρίζει από τη θράκη. Νότια
βρέχεται από το αιγαίο πέλαγος. Πρωτεύουσά της είναι η θεσσαλονίκη. Έχει μεγάλους ποταμούς,
όπως ο στρυμόνας και ο αξιός και αρκετές λίμνες, όπως η βόλβη, η δοϊράνη, οι πρέσπες κ. ά.

5. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τις κατάλληλες αυτοπαθείς αντωνυμίες:
α) Έχω πάψει να κοιτάζω ____________________ στον καθρέφτη.
β) Με το κάπνισμα κάνετε κακό ____________________.
γ) Μόνο ____________________ σκέφτεται η Βασιλική.
δ) ____________________ θα’ πρεπε να λυπάσαι όχι εμένα.
ε) Οι ευαίσθητοι άνθρωποι, όταν κάνουν λάθος, τα βάζουν με ____________________.
στ)

Για

ν’

αγαπήσουμε

__________________.

τους

συνανθρώπους

μας,

πρέπει

πρώτα

ν’

αγαπήσουμε

