ΓΛΩΣΣΑ (Δ΄ ΤΑΞΗ)
(επαναληπτικές ασκήσεις 10ης ενότητας)

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………

1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
γρίφος, ξεκαρδίζομαι, απορώ, υλικό, κληρονομώ, δίσκος, κωφός, -ή, -ό, μπαλέτο
υποχωρώ, θάρρος, προσπάθεια, μολύβια, πληροφορία, γλώσσα, αγχωμένος, -η, -ο,
ροδάνι, διερμηνέας, χαρτί, συγκρατώ, ανακαλύπτω, σύμβολο, γράμμα, αρχείο,
καταγραφή, χαρακτήρας, ρυθμός, ήχος, επικοινωνία
2. Συλλαβίζω τις υπογραμμισμένες λέξεις του ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ:

3. Να συμπληρώσεις τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ που φανερώνουν οι αριθμοί στις παρενθέσεις, τα
γράμματα που λείπουν από κάποιες λέξεις και τους τόνους όπου χρειάζεται:

Ο κύριος Μιχάλης έχει (4)__________ παιδιά. Από τα παιδιά του απέκτησε (3) _______
εγγονές , που του χάρισαν (3) ___________ δ__σέγγονα.
Δηλώνει τρ__σευτυχισμένος με την οικογένειά του και πιστεύει ότι η μεγαλύτερη
δ__στυχία είναι η μοναξιά.
Τον ρώτησα π__ο από τα εγγόνια και τα δ__σέγγονά του αγαπάει π__ο πολύ και μου
απάντησε χαμογελ__ντας ότι η αγάπη τ__ν γονιών, τ__ν γιαγιάδων και τ__ν παππούδων
είναι μια τέλεια διαίρεση που χωρίζεται πάντα σε ίσα μέρη και δεν αφήνει ποτέ υπόλοιπο.

4. Να κλίνεις τα ΘΗΛΥΚΑ: η γιαγιά, η γεύση
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ονομαστική

η

γιαγιά

η

γεύση

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ποιο από τα παραπάνω θηλυκά είναι ανισοσύλλαβο και γιατί;
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Να συμπληρώσεις τα κενά με την κατάλληλη ΑΟΡΙΣΤΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ.
 Μητέρα, τηλεφώνησε ……………………………….. όση ώρα έλειπα;
 Ο παππούς μας διηγήθηκε ………………………. ωραία ιστορία από τα παιδικά του χρόνια.
 Έχετε ……………………………….. να μου πείτε;
 «Ο ……………………………….. να γράφει μόνος του!» μας είπε η δασκάλα μας.
 Έχει περάσει …………………………………….. ώρα από τότε που ήρθα.
 Δεν απαντώ σε ………………………….. σας.
6. Να υπογραμμίσεις τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ στις παρακάτω προτάσεις:


Κάθε πέρσι και καλύτερα.



Ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα μην το αφήνεις για αύριο.



Κάποιος, κάπου, κάποτε ίσως μπορέσει να μας βοηθήσει.



Οι παρελθοντικοί χρόνοι του ρήματος αναφέρονται στο χθες.



Δυστυχώς, ύστερα απ’ ότι έκανες δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε φίλες.



Να έρχεσαι, Γιαννάκη να μας βλέπεις κάπου κάπου.

7. . Να συμπληρώσεις τα κενά βάζοντας το ΤΕΛΙΚΟ –ν όπου χρειάζεται.
Είδα τη…. Μαίρη, το…. Κώστα και τη…. Έφη. Ήταν μαζί με ένα…. φίλο τους, το…. Βασίλη.
Πήγαμε όλοι στη…. παιδική χαρά. Ανεβήκαμε στη…. Τσουλήθρα. Από τη…. βιασύνη μας πέφταμε
ο ένας πάνω στο…. άλλο. Μετά έπιασα τη…. κούνια. Ο Κώστας δε…. με ακολούθησε, γιατί
προτίμησε το…. μύλο. Τα κορίτσια έπιασαν τη…. τραμπάλα.
8. Συμπλήρωσε για κάθε ΡΗΜΑ τη φωνή, το πρόσωπο, τον αριθμό και το χρόνο, όπως στο
παράδειγμα:
ΦΩΝΗ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

δεθήκατε

ΠΑΘΗΤΙΚΗ

δεύτερο πληθυντικού

αόριστος

είχε δέσει

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

δενόσουν
δένεσαι
θα δένουν
θα έχουν δεθεί
θα έχετε δέσει
είχες δέσει
είχατε δεθεί
δένεται

