ΓΛΩΣΣΑ (Δ΄ ΤΑΞΗ)
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ)

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………….

1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας στη σωστή πτώση τα
ουσιαστικά που είναι στις παρενθέσεις:


Οι αντίπαλοι διασταύρωσαν τα __________ (ξίφος) τους.



Η φροντίδα των __________ (βρέφος) γίνεται από το ειδικευμένο προσωπικό.



Το επίθετο είναι __________ (γένος) αρσενικού.



Θα χτιστεί ένα εκκλησάκι στο __________ (άλσος) του δήμου.



Η οικογένειά μου έμεινε στο εξωτερικό περίπου δέκα __________ (έτος).



Ο διευθυντής αποφάσισε την απόλυση δύο __________ (στέλεχος) της επιχείρησης.



Τα __________ (μίσος) και τα __________ (πάθος) οδήγησαν στη διαμάχη των δύο
__________ (έθνος).

2. Να κλίνετε τα ουσιαστικά «το ξίφος», «το μέγεθος», «το έτος».
ενικός αριθμός
ονομαστική

πληθυντικός αριθμός

3. Να συμπληρώσετε τα σημεία στίξης που λείπουν από το διάλογο του Αργύρη με το δάσκαλό
του:

— Τι έχεις, παιδί μου, και πας σαν γέρος εκατό χρονών; του λέει ο κύριος Μπουρετσάνος.
— Πονάει η κοιλιά μου...
— Οχ, το καημένο το παιδί! είπε ο κύριος. Και φυσικά δε θα μπόρεσες να διαβάσεις, ε;
— Πώς δε διάβασα, διάβασα αλλάαα...
— Tι αλλάαααα;

4. Να σημειώσετε το είδος της ομοιοκαταληξίας:
Στο στάβλο ήρθ’ απόψε το φεγγάρι...
Εκοίταξεν απ’ το παράθυρό του,
είδε την αγελάδα, το μοσχάρι,
το βόδι που μασούσε το σανό του.
Ζ. Παπαντωνίου
ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ:
_____________________
Αχ! και να γύριζαν , να’ ρχόταν πίσω
τα χρόνια που έζησα πριν σ’ αγαπήσω!
Χρόνια αμνημόνευτα σα να’ ταν ξένα
τα χρόνια που έζησα χωρίς εσένα.
Ι.
Πολέμης
ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ:
_____________________

Στον κήπο μας ανήσυχα γλιστρούσε,
ανέβηκεν επάνω στη συκιά μας,
εμέτρησε τα λίγα πρόβατά μας,
είδε το γάιδαρό μας και γελούσε.
Ζ. Παπαντωνίου
ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ:
_____________________

5. Οι λέξεις στην πρώτη στήλη του πίνακα είναι οι υπογραμμισμένες λέξεις των ποιημάτων της άσκησης 2. Να βάλετε «+» στα
κουτάκια που πρέπει γι΄αυτές τις λέξεις:
ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΛΕΞΕΙΣ
το φεγγάρι
την αγελάδα
το μοσχάρι
τα λίγα
ξένα
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ

