
1 
 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Δ‘ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

1.Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με ουδέτερα 

ουσιαστικά που παράγονται από ρήματα που βρίσκονται στις 

παρενθέσεις: 

 Να βάλετε ................ (κόβω) όπου χρειάζονται. 

 Του συνέβησαν δυο σοβαρά τροχαία............................. (ατυχώ). 

 Τώρα είναι η εποχή του............................. (οργώνω).  

 Πέτα το στον κάδο των.................................. (απορρίπτω). 

 Βοήθησαν στο......................... (στολίζω) της τραπεζαρίας 

του........................... (ιδρύω). 

 Τα .................................. (παθαίνω) γίνονται μαθήματα. 

 Μου άφησε δυο .............................. (γράφω) και 

δυο........................... (σημειώνω) πάνω στο γραφείο μου. 

 

2.  Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν:( ι, η, ει, οι, υ) 

 Μιλ....στε πιο δυνατά. 

 Δεθ....τε με τη ζώνη ασφαλείας. 

 Βαδ....στε πιο σιγά. 

 Ανεβ....τε στο πεζοδρόμιο. 

 Ρωτ....στε το δάσκαλό σας και λ....στε το πρόβλημα. 

 Διαλ....στε τη μαγιά σε χλιαρό νερό και ρ....ξτε τη σε μια λεκάνη. 

 Καθαρ....στε το δωμάτιό σας και τακτοποι....στε την ντουλάπα.   

 

3. Α)Συμπληρώστε τα ρήματα της παρένθεσης στο α΄ πληθυντικό 

πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα. 

Τι πρέπει να κάνουμε αμέσως μετά το σεισμό 

 .................................................. τους γενικούς διακόπτες του 

ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού και του φυσικού αερίου. 

(Κλείνω) 
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 .................................................. μαζί μας τα απολύτως 

απαραίτητα, φακό, ραδιοφωνάκι, νερό, ή ό,τι άλλο 

.................................................. ανάγκη. (παίρνω, έχω) 

 .................................................. προσεκτικά έξω από το κτίριο, 

.................................................. γρήγορα και δεν 

.................................................. . (βγαίνω, περπατώ, τρέχω)  

 Δε .................................................. ανελκυστήρα. (χρησιμοποιώ) 

 .................................................. σε ανοιχτό  ασφαλή χώρο, όπως 

πλατεία ή πάρκο. (καταφεύγω) 

 Δεν .................................................. στις ακτές. (πλησιάζω)  

 

Β) Ξαναγράψτε τις παραπάνω οδηγίες όπως θα τις λέγατε σε ένα φίλο 

σας, δηλ. στο β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του Αορίστου. Να 

κάνετε και όποιες αλλαγές είναι απαραίτητες. 

4. Να σημειώσετε δίπλα σε κάθε πρόταση το είδος (Α) για τις απλές, (Σ) 

για τις σύνθετες και (Ε) για τις ελλειπτικές. 

Προσοχή κίνδυνος! ...... 

Η Σοφία αγόρασε ένα ποδήλατο κι ένα ζευγάρι πατίνια. ...... 

Ρεκόρ πωλήσεων! ...... 

Ο Γιώργος φόρεσε τα παπούτσια του. ...... 

Οι μαθητές επισκέφτηκαν το πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής χτες.

 ...... 

Όλοι στην αυλή. ...... 

Οι πινακίδες πληροφορούν τους οδηγούς και τους πεζούς. ...... 
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5.Γράψτε τους τίτλους των εφημερίδων όπως θα ήταν με 

ολοκληρωμένες προτάσεις. 

Προτεραιότητά μας η λύση των προβλημάτων.      

Οι Έλληνες στους δρόμους. 

Αδιέξοδο για την κυβέρνηση. 

Σε λευκό κλοιό η πρωτεύουσα από αύριο. 

 

6.Να φτιάξεις την οικογένεια της λέξης « περνώ » : 

 

7.  Να κλίνεις τις παρακάτω προτάσεις σε όλα τα πρόσωπα του 

Ενεστώτα : 

Περνώ το δρόμο προσεκτικά, παίρνω το ποδήλατό μου 

 

7)Κλίνω: το σύρμα, το κλάμα, το ψέμα, το άγαλμα (ΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ) 

 


