
3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ                                    Δ΄ ΤΑΞΗ            
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:   2015-16  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                                                                             
ΜΑΘΗΜΑ:  Γλώσσα            ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : Λέξεις φτερουγίζουν πέρα… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: 
 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
 

Ασκήσεις 

1. Να υπογραμμίσεις στα παρακάτω παραδείγματα τις χρονικές προτάσεις και να κυκλώσεις τον 

χρονικό σύνδεσμο. 

 

 Όταν έρθεις, θα φύγω. 

 Διάβαζα, ενώ ήσουν στην παιδική χαρά. 

 Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, μπείτε στις τάξεις. 

 Προτού πάμε εκδρομή, η δασκάλα μάς μετράει. 

 Να έχεις γυρίσει, ώσπου να τελειώσει η ταινία. 

 

2. Χρησιμοποιώντας έναν από τους παραπάνω χρονικούς συνδέσμους, να γράψεις ένα δικό σου 

παράδειγμα με χρονική πρόταση. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Να βρεις τι μέρος του λόγου είναι οι παρακάτω λέξεις. 

 

φτερουγίζουν …………………………….. ενώ …………………………….. 

φτερά …………………………….. με …………………………….. 

έτσι …………………………….. χρήσιμος …………………………….. 

ύστερα …………………………….. καθώς …………………………….. 

παρά …………………………….. κάποτε …………………………….. 

χρησιμοποιώντας …………………………….. βιαστικά …………………………….. 

 

4. Να σχηματίσεις μία πρόταση με το τροπικό επίρρημα καλά και μία πρόταση με το επίθετο καλά. Στο 

τέλος της πρότασης και μέσα σε παρένθεση, γράψε αν η λέξη καλά χρησιμοποιήθηκε ως επίθετο ή 

επίρρημα.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Linagrou…. 



 

5. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις τις αντωνυμίες και μετά να τις γράψεις στην 

κατάλληλη στήλη του πίνακα. 

 

 Ποιος σου είπε ότι μπορείς να μιλάς μέσα στο μάθημα; 

 Την γνώρισα στο σχολείο μας. 

 Το βιβλίο σου είναι μέσα στην τσάντα μου. 

 Μην κρατάς αυτά που ξέρεις μόνο για τον εαυτό σου. 

 Τίποτε άλλο δε θέλω παρά μόνο να είσαι καλά. 

 Εσύ το λες αυτό; 

 

Προσωπικές Κτητικές Αυτοπαθείς Ερωτηματικές Αόριστες 

     

     

     

     

     

 

 

6. Να διορθώσεις τις παρακάτω λέξεις και να γράψεις με αυτές μία παράγραφο. 

Προσπάθια, σιγκρατώ, υπωχωρώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη 29 Μαρτίου θα γράψουμε διαγώνισμα στην Ενότητα 10 : Λέξεις φτερουγίζουν πέρα… 

του βιβλίου της Γλώσσας και θα έχει την ίδια δομή με το δισέλιδο αυτό. Οι μαθητές μπορούν να 

μελετήσουν από το β΄ τεύχος του Β.Μ. της Γλώσσας τις παραγράφους «Οι αντωνυμίες» 

(σελ.101), «Τα επιρρήματα» (σελ.104), «Ο τρόπος» (σελ. 105),  «Χρονικές προτάσεις» (σελ.105) 

και ό,τι άλλο νομίζουν ότι θα τους βοηθήσει. Για την άσκηση 6 θα χρησιμοποιηθούν λέξεις από 

τη σελίδα 98 του ίδιου τεύχους. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν και τη σημασία των λέξεων 

αυτών, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν σε προτάσεις. 

Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!!! 

Linagrou…. 


