
ΓΛΩΣΣΑ (Δ΄ ΤΑΞΗ)                                             ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………… 

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 9Ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ) 

 

1. Διάβασε προσεκτικά το κείμενο και  

α) χώρισέ το σε 3 παραγράφους 

β) δώσε τίτλο σε κάθε παράγραφο και  

γ) γράψε την περίληψη του κειμένου. 

 

ΕΝΑ ΤΣΑΜΠΙ ΣΤΑΦΥΛΙ 
Κάποτε, μια μητέρα έδωσε στη μικρή της κόρη ένα 
θαυμάσιο τσαμπί σταφύλι. Το κοριτσάκι ευχαρίστησε τη 
μανούλα του, το πήρε, αλλά δεν το 'φαγε, γιατί σκέφτηκε 
πως το θαυμάσιο αυτό τσαμπί σταφύλι θα άρεσε πολύ στον 
αδερφό της. Έτρεξε λοιπόν και του το πήγε. Ο αδερφός της 
την ευχαρίστησε, πήρε στα χέρια του το τσαμπί, το κοίταξε με 

λαχτάρα και είπε: 
— Αχ, ο καημένος ο πατέρας, εργάζεται από το πρωί στο 
χωράφι. Θα είναι πολύ κουρασμένος. Ας του το πάω, να τον 
δροσίσω λίγο. Κι έτρεξε και το 'δωσε στον πατέρα του. Ο 
πατέρας ευχαρίστησε το γιο του για το ωραίο σταφύλι που 
του έφερε. Ύστερα από λίγη ώρα είδε από μακριά τη γυναίκα 
του, που ερχότανε. Έτρεξε λοιπόν μ' ευχαρίστηση και το πρόσφερε σ' αυτήν. 

Έτσι το τσαμπί ξαναγύρισε στα χέρια της μανούλας, που ήταν πολύ περήφανη για την αγάπη που 
είχαν όλοι μεταξύ τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

1η  Μια φορά, μια μητέρα …   

2η    

3η    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   

   

   

   

   

   



Να κυκλώσεις τα χρονικά επιρρήματα στις παρακάτω προτάσεις. 
 

 Πριν λίγο μιλήσαμε στο τηλέφωνο και κανονίσαμε να συναντηθούμε αύριο. 

 Ο πατέρας ταξιδεύει συχνά και κάπου κάπου μας φέρνει κάποιο δώρο. 

 Φέτος είμαι μαθήτρια της Δ’ δημοτικού. 

 Πρώτα μας κοίταξε θυμωμένος και έπειτα χτύπησε δυνατά την πόρτα. 

 Κάποτε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. 

 

2. Να συμπληρώσεις «ποιο» ή «πιο» στις παρακάτω προτάσεις: 

- ______ παιδί της τάξης σου είναι το ______ καλό παιδί; 

- Αποφάσισες ______ φόρεμα θα φορέσεις; 

- ______ χρώμα σ’ αρέσει ______ πολύ; 

 

3. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες ερωτηματικές αντωνυμίες. 

 ............. θέλεις να σου μαγειρέψω; 

 ............. είναι αυτός; 

 .............. είναι αυτό το μολύβι; 

 .............. από όλες είναι η δασκάλα 

σας; 

 .............. χρόνων είσαι; 

 .............. είναι το αγαπημένο σου 

παιχνίδι; 

 .............. ώρα διάβασες χθες; 

 .............. ασκήσεις σε δυσκολεύουν;. 

 

4. Να γράψεις σ’ όλους τους χρόνους τα ρήματα του πίνακα, χωρίς να αλλάξεις το πρόσωπο 

και τον αριθμό τους: 

 
 

1. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ (τώρα)   

2.   

3.   

4.   

5.   

6. έχουμε κοιμηθεί  

7.  είχες ποτίσει 

8.   

 

5. Να γράψεις σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα υπογραμμισμένα ρήματα: 

 Τον έβλεπα κάποτε στο θέατρο.     ____________________________ 

 Δεν έχω διαβάσει τίποτα ακόμα για αύριο.   ____________________________ 

 Είχαμε συμφωνήσει να πάμε το Σάββατο εκδρομή.  ____________________________ 

 Έχω τακτοποιήσει τα πράγματά σου πολλές φορές.   ____________________________ 

 Κάθε Τετάρτη ο Γιώργος θα έρχεται στο σπίτι μας.  ____________________________ 


