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Επαναληπτικές Ασκήσεις Δ' Δημοτικού 

 

1. Βάλε τόνο όπου χρειάζεται. 

  Νομίζω ότι ξέρεις που θα πας. Τον ρώτησα που μένει. 

Που θα πας φέτος στις διακοπές;  Σου αγόρασα τα ψώνια που μου 

ζήτησες.   

 Το σπίτι που αγοράσαμε είναι ολοκαίνουριο. 

Δε μου αρέσει η ζωγραφιά που έκανες. 

Πιστεύω πως έχει δίκιο.  Πως σε λένε μικρή μου; 

Φαίνεται πως όλοι έχουν φύγει. Με ρώτησες πως θα φύγεις; 

Άκουσα πως είναι καλό παιδί. Είπες πως θα έρθεις, αλλά δεν ήρθες.  

 

2.Υπογράμμισε τα υποκείμενα στις παρακάτω προτάσεις. 

α)  Τα παιδιά κολυμπούσαν ανέμελα.   (...................................) 

β)  Τα ροδάκινα ωρίμασαν πολύ. (...................................)   

γ)  Ο κύριος Βασίλης ήταν ναυτικός. (...................................)    

δ)  Τα νερά της λίμνης πάγωσαν από το δυνατό κρύο. 

(...................................)    

ε)  Το σχολείο μας έχει μαθητές από διάφορα μέρη του κόσμου. 

(...................................)    

στ) Έχουμε ένα δάσκαλο για τη γυμναστική. (...................................)    

ζ)  Οι δάσκαλοι συχνά φορούν ρούχα του τόπου τους. 

(...................................)    
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3.Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη οριστική αντωνυμία. 

α) Η Άσπα φοβάται να κοιμηθεί ........................... στο σπίτι 

β) Εσύ και ο αδερφός σου έχετε ............................ προτιμήσεις. 

γ) ............................. η Δήμητρα έφυγε, δεν την υποχρέωσε κανείς. 

δ) Παιδιά, και το επόμενο πρόβλημα μπορεί να λυθεί με 

............................. τρόπο. 

ε) Η Φανή και η Γιάννα φτιάχνουν ................................... τα ρούχα τους. 

στ) Η γιαγιά μου συνήθιζε να λέει: «...................... τα λέω, 

........................ τ’ ακούω».  

 

 

4.Συμπλήρωσε τις προτάσεις, βάζοντας της λέξης της παρένθεσης που 
ταιριάζει. 

 

 Η Αννα θα γίνει πολύ ………………………(ψιλός/ψηλός) και όμορφη 

κοπέλα. 

 

 Ο δάσκαλος μας έβαλε να …………………… (κλείνω/κλίνω) το ρήμα 

παίζω. 

 

 Η …………………(φιλί/φυλή) των Ίνκας  είχαν αναπτύξει πολύ τις 

τέχνες! 

 

 Στο γυμναστήριο γίνονται μαθήματα …………………………….. 

(πάλη/πάλι) 
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 Η νονά μου έχει πολλές χρυσές …………………………. (λίρα/λύρα) 

 

5.Να διαγράψεις τη λέξη που δεν ταιριάζει με το νόημα της κάθε 
πρότασης: 

Τι σε μέλλει / μέλι αν θα μπορέσω να έρθω; 

Τι θέλει αυτί / αυτή και με ταλαιπωρεί έτσι; 

Μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες του μήνα πρέπει να δίνω το 

νοίκι / νίκη.  

Δε θέλω να τείχη / τύχει τίποτα σοβαρό αυτή τη φορά.  

Δεν μπόρεσε να λύσει / λύση αυτή την άσκηση. 



4 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 
 
 
1.  Μια παρέα φίλων πήγαν σε μια πιτσαρία και παρήγγειλαν μια 
πίτσα σπέσιαλ που κόστιζε δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά και μια πίτσα 
για χορτοφάγους που κόστιζε εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά. α) Ποια 
από τις δύο πίτσες ήταν πιο ακριβή και πόσο πιο ακριβή; β) Ποιο ήταν 
το συνολικό χρηματικό ποσό που πλήρωσε η παρέα; 
 
2.  Το μήκος ενός χελιδονόψαρου είναι τέσσερα δεκατόμετρα. Πόσο 
είναι το μήκος του χελιδονόψαρου σε: α) εκατοστόμετρα β) 
χιλιοστόμετρα; 
 
3.  Ο ηλεκτρολόγος, για να τοποθετήσει μια πρίζα, χρησιμοποίησε 
ένα μέτρο, επτά δεκατόμετρα και πέντε εκατοστόμετρα καλώδιο. Πόσο 
είναι το μήκος του καλωδίου σε: α) εκατοστόμετρα β) μέτρα; 
 
4.  Η κυρία Ελένη, μητέρα της Αγγελικής, αγόρασε τεσσεράμισι 
μέτρα βαμβακερό ύφασμα, τέσσερα μέτρα, δύο δεκατόμετρα και 5 
εκατοστόμετρα λινό ύφασμα και είκοσι δεκατόμετρα μεταξωτό 
ύφασμα. Ποιο από τα τρία είδη υφάσματος ήταν περισσότερο και ποιο 
λιγότερο; 
 
5.  Ο κύριος Σταύρος αγόρασε καλώδιο, για να συνδέσει την 
καινούργια κεραία που αγόρασε με την τηλεόρασή του. Χρησιμοποίησε 
πέντε μέτρα και τριάντα πέντε δεκατόμετρα και του έμειναν τέσσερα 
μέτρα και εξήντα πέντε δεκατόμετρα. Πόσο ήταν το μήκος του 
καλωδίου που αγόρασε ο κύριος Σταύρος; 
 
6.  Ένας βοσκός άρμεξε σήμερα τα πρόβατά του και πήρε δεκαοχτώ 
κιλά και οχτακόσια πενήντα γραμμάρια γάλα. Χθες είχε πάρει 
επτακόσια πενήντα γραμμάρια γάλα λιγότερο απ’ ό,τι σήμερα. Πόσο 
ήταν το βάρος του γάλακτος που πήρε χθες ο βοσκός από το άρμεγμα 
των προβάτων του; 
 
 
 


