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ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 13ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ   

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) Βρείτε τη σωστή λέξη και συμπληρώστε τις προτάσεις. Κάτω από κάθε 

πρόταση γράψτε μια δική σας πρόταση με τη λέξη που δε 

χρησιμοποιήσατε. 

 Ο …………………………….(τοίχος, τείχος) είναι ……………………(ψηλός, ψιλός). 

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

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

 Έκανε το ……………………………(γύρο, γύρω) του κόσμου με ένα αερόστατο. 

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

 ……………………….. (κλίνω, κλείνω) τα ρήματα με μεγάλη ευκολία. 

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

 

2)Να υπογραμμίσετε τα ρήματα με  τα υποκείμενά τους στις παρακάτω 

προτάσεις. 

Η Μαρία έφαγε όλη τη σοκολάτα. 

Το σχολείο έχει μαθητές από όλο τον κόσμο. 

Όταν ήρθε ο μαύρος γάτος όλοι φύγαμε γρήγορα. 

Ο Κώστας είπε στην Ιωάννα το μυστικό του. 

Τα παιδιά της τάξης μου κέρδισαν στους σχολικούς αγώνες. 
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3)Να κλίνετε σε όλα τα πρόσωπα το παρακάτω δικαίωμα των παιδιών. 

Εγώ έχω δικαίωμα να μορφώνομαι. 

Εσύ…………………………………………………………………………………………………………………… 

Κάθε παιδί……………………………………………………………………………………………………….. 

Εμείς………………………………………………………………………………………………………………… 

Εσείς………………………………………………………………………………………………………………… 

Όλα τα παιδιά…………………………………………………………………………………………………………. 

4)Να συμπληρώσετε στις παρακάτω προτάσεις με τα: πως, πώς, που, 

πού  

Από …………. Θα πάρουμε το τρένο; 

Καλύτερα να πηγαίνετε ………….. και …………… στον παππού σας. 

Δεν ξέρω ………… κατέληξα απένταρος. 

Δεν μπορώ να πω ………….. δεν το ήξερα. 

Ντρέπομαι …………… έφαγα όλο το γλυκό. 

Φύγαμε ………… και ………….. γιατί μας κατάλαβαν. 

……… να στα λέω! Πάθαμε μεγάλη ζημιά. 

Μα ……….. έπεσες ρε παιδί μου; 

5) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω λέξεις. 

απογ……ωση  δικ……ωμα  φ…..λλο προσγ…..ωση 
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εκπ……δευση  μεταχ…..ρίζομαι φ…λόσοφος μεγάφ…..νο 

π…στοές  μ…κροσκοπικός κ…..νωνία παρελα….νω 

6)Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις οριστικές 

αντωνυμίες. (μονός, μόνη, μόνο  ό ίδιος, η ίδια, το ίδιο) 

Ένα παιδί στεκόταν …………………. παράμερα. 

-Έλα εδώ, του φώναξε ο δάσκαλος. Πώς σε λένε; 

- Φώντα, φώναξε η Μαρία. 

-Θέλω να μου το πει ……………………. , είπε ο δάσκαλος. 

Όταν πλησίασε ο Φώντας , ο δάσκαλος κατάλαβε ότι ήταν το……………….. παιδί 

που είχε δει προχτές …………………….. στο πάρκο. 

-Με λένε Φώντα , είπε το παιδί. 

-Και γιατί κάθεσαι…………………….., δεν έχεις φίλους; 

-Όχι είμαι …………………………, μόλις ήρθαμε με τους γονείς μου στο χωρίο σας. 

-Τα παιδιά του σχολείου να είσαι σίγουρος πως θέλουν να σε κάνουν παρέα, 

αλλά πρέπει να τους το ζητήσεις ο …………………… 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Γράψε σωστά τις λέξεις: 

 

προσγίωση εκπέδευση πληροφόριση κοινονία ψιχολογικός 

δικέωμα μεταχηρίζομαι αποδαίχομε απογείοση εκπρωσοπώ 

Ιδιαιτερότητας παρελάβνω επηστίμονας καλιτέχνης ευοδιαστός 
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θοριά υγία χριάζετε ασφάλια λέξοις 

 

2. Βρες τις σύνθετες λέξεις 

 

Γη+ πόνος=  Άνω + γη 

= 

 

Γη+ λόγος=  Κάτω + γη 

= 

 

Γη+ γραφή=  Υπό + γη 

= 

 

Γη+ 

φυσικός= 

 Υπέρ + γη 

= 

 

 

3. Να κάνεις χρονική αντικατάσταση των ρημάτων( στο πρόσωπο που 

είναι!) 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ μορφώνεσαι 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ  

ΑΟΡΙΣΤΟΣ  

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛ.  

ΣΤΙΓΜ. ΜΕΛ.  

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ  

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ  

ΣΥΝΤΕΛ. ΜΕΛ.  

 

4. Να κάνεις γραμματική αναγνώριση των  υπογραμμισμένων λέξεων της 

πρότασης: 

 

Στο διαπολιτισμικό σχολείο  δεν πηγαίνουν παιδιά από τις ίδιες φυλές. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. Βάλε τόνο όπου χρειάζεται: 

 

 Πάμε στο χωριό που μένει ο παππούς , αραιά και που . 

 Μας ρώτησαν πως να πάνε στο ταχυδρομείο. 

 Μ’ αρέσει που και που να γυμνάζομαι, εδώ που τα λέμε……. 

 

6. Κάνε οικογένειες λέξεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Γράψε ομόηχες λέξεις 

 

φύλλο 

Νίκη 

σήκω 

τοίχοι 

φυλή 

 

 

8. Πολλά παιδιά δουλεύουν αντί να πηγαίνουν σχολείο και μάλιστα δεν 

πληρώνονται καλά ή και καθόλου. Γράψε μερικές σκέψεις σου για το τι 

πιστεύεις : 

         Είναι επιτρεπτό αυτό να γίνεται;  

         Μήπως αναγκάζονται να το κάνουν ;Αν ναι ποιοι; Γιατί; 

         Τι νομίζεις ότι θα έπρεπε να γίνει; Να πληρώνονται καλύτερα ή να πάνε 

σχολείο; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ψυχή 
σώμα 

κοινωνία 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ενότητα: 13η  ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ 

 Εργασίες 

1. Βάλε τόνο στα  που όπου χρειάζεται. 

α)  Νομίζω ότι ξέρεις που θα πας. 

β)  Τον ρώτησα που μένει. 

γ)  Που θα πας φέτος στις διακοπές; 

δ)  Σου αγόρασα τα ψώνια που μου ζήτησες.   

ε)  Το σπίτι που αγοράσαμε είναι ολοκαίνουριο. 

στ) Δε μου αρέσει η ζωγραφιά που έκανες. 

 

2. Βάλε τόνο στα  πως όπου χρειάζεται. 

α)  Πιστεύω πως έχει δίκιο. 

β)  Πως σε λένε μικρή μου; 

γ)  Φαίνεται πως όλοι έχουν φύγει. 

δ)  Με ρώτησες πως θα φύγεις; 

ε)  Άκουσα πως είναι καλό παιδί. 

στ) Είπες πως θα έρθεις, αλλά δεν ήρθες.  
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3. 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. (...................................)    

η)  Οι γείτονες και οι περαστικοί χαμογελούν και κοιτάζουν με ενδιαφέρον τις 

πινακίδες μας. (.......................................................)    

θ)  Μερικοί μάλιστα χειροκροτούν. (...................................)    

ι)  Εκείνη τη μέρα παρελαύνουμε φορώντας κάτι χαρακτηριστικά από τον τόπο μας. 

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

  

4. Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη οριστική αντωνυμία. 

α) Η Άσπα φοβάται να κοιμηθεί ........................... στο σπίτι, όταν λείπει ο Γιώτης 

ταξίδι. 

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».  

ζ) Ο Κώστας μένει ....................... σ’ ένα τεράστιο σπίτι στη Χαλκίδα. 

η) Η Έφη μού έφτιαξε .......................... ένα υπέροχο κολιέ. 

θ) Η Στέλλα άρχισε να κλαίει κι έφυγε από το δωμάτιο, γιατί ήθελε να μείνει 

...................... για λίγο. 
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ι) Στο θέατρο πήγα τελικά ..................................  . 

 

5. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με το σωστό πρόσωπο των ρημάτων 

που βρίσκονται στην παρένθεση. 

( φοβάμαι, αγωνίζομαι, στολίζομαι, δανείζομαι, ποτίζομαι, σκαλίζομαι, φιλιέμαι, 

φαίνομαι, ντύνομαι) 

α) Σας το λέω, δεν πρέπει να ............................... συνέχεια χρήματα. 

β) Ο κήπος .............................. και ............................... καθημερινά από τον κηπουρό.  

γ) Οι άνθρωποι αυτοί .............................. σκληρά για να ζήσουν. 

δ) Τα δύο ξαδέλφια, όποτε βρεθούν, ................................. και .......................... με 

αγάπη. 

ε) Όταν πηγαίνω σε μια γιορτή, ................................. και ............................... ωραία.  

στ) Γιώργο, γιατί ............................... να του μιλήσεις; Δε .............................να είναι 

κακός άνθρωπος.  

 

 

Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα  της Ζωρζ Σαρρή 

«Το γαϊτανάκι». Σ΄ αυτό ένας σοφός άνθρωπος, ο Νικόλας, κάνει το γύρο του 

κόσμου για να πείσει τους ανθρώπους να δώσουν τα χέρια και να φτιάξουν ένα 

γαϊτανάκι – σύμβολο παγκόσμιας αγάπης και φιλίας – που θα αγκαλιάζει όλη τη Γη. 

Η υπέροχη εκείνη μέρα φτάνει...   

 Ο Νικόλας κοιτούσε με μάτια θαμπωμένα από τα δάκρυα. Χιλιάδες νέοι 

περνούσαν από μπροστά του.  Γαλανομάτηδες με ξανθά μαλλιά, μελαχρινοί με 

μαύρα μάτια, ερυθρόδερμοι με πολύχρωμα φτερά δίνανε τα χέρια σ΄ αυτό το 

γαϊτανάκι που αγκαλιάζει τη Γη. Τους άκουγε να τραγουδάνε, να μιλάνε και να 

φωνάζουν. Ο Γιόχαν έσφιγγε το χέρι του Γιάννη και έλεγε: «Πόσο κουτοί ήμασταν 

να μη μιλάμε ο ένας στον άλλον. Μοιάζεις του αδελφού μου». Ο Γιάννης έλεγε: «Δε 

θα είμαι πια μόνος τα βράδια του χειμώνα, θα κάνουμε παρέα και θα λέμε 

ιστορίες».  

Δ. Ασκήσεις 

α)  Τι βλέπει ο Νικόλας και γιατί τα μάτια του δακρύζουν;  
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

……...................................................................................................................................... 

β)  Πώς κρίνεις την ιδέα του Νικόλα; Πώς θα ήταν ο κόσμος αν αυτή η ιδέα γινόταν 

πραγματικότητα; 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ – 13ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 

 

1. Ξαναγράψτε τις παρακάτω λέξεις χωρίς ορθογραφικά λάθη: 

 

εκπέδευση: _________

_ 

κινονοία: _________

_ 

καλιτέχνης: ________

_ 

επηστίμονας: _________

_ 

δικέωμα: _________

_ 

ανεξάρτιτως

: 

________

_ 

μεταχιρείζομαι

: 

_________

_ 

εισόγιο: _________

_ 

πήστη: ________ 

πρωσγείωση: _________

_ 

γαιοπόνος

: 

_________

_ 

γεομετρία: ________

_ 

 

2. Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάλτε τόνο, 

όπου χρειάζεται:  

 

Διαπολ__τισμ__κός Φ__λος Απογ__ωση 

Φ__λλο Οικογέν__α Υπόγ__ο 

Π__στεύω Φ__ναχτά Χρ__άζομαι 

Φ__νάζω Φ__λο __μως 
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3. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων επιλέγοντας τη σωστή 

λέξη από την παρένθεση: 

 

α) (όρη-όροι) 

Οι __________ της συμφωνίας ήταν αποδεκτοί από όλους. 

Πήραν τα __________ και τα βουνά, αλλά δεν κατάφεραν να τον βρουν πουθενά. 

 

β) (λίπη-λείπει) 

Ο Γιώργος __________.Πήγε στο Βέλγιο για δουλειές. 

Το χοιρινό κρέας έχει περισσότερα __________ από το μοσχαρίσιο κρέας. 

 

γ) (κλίμα-κλήμα) 

Ήτανε στραβό το __________, το ‘φαγε κι ο γάιδαρος. 

Ο γιατρός τού συνέστησε ν’ αλλάξει __________. 

 

δ) (αυτί-αυτή) 

Ο δάσκαλος του τράβηξε το __________. 

__________ δεν είναι η καινούρια δασκάλα; 

 

ε) (χήρος-χοίρος) 

Το γουρούνι λέγεται αλλιώς και __________. 

Ο κ. Γεωργίου είναι __________ τα τελευταία πέντε χρόνια. 

 

 

 

4. Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο του παρατατικού και του 

αορίστου: 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

υψώνει ύψωνε ύψωσε 

τυλίγουν   

κρέμεται   

πέφτουμε   

διαλύονται   

καλύπτετε   

κυλώ   

  

5. Αντιστοιχίστε τα ρήματα της στήλης Α με το σωστό χρόνο της στήλης Β: 

 

έχουν οργώσει  αόριστος 

διασχίζουν  εξακολουθητικός 

μέλλοντας 

ακολουθούσαμε  συνοπτικός μέλλοντας 

λιποθύμησε  συντελεσμένος μέλλοντας 

θα αντιδράσει  ενεστώτας 

είχες ασχοληθεί  υπερσυντέλικος 

θα έχω χρεώσει  παρακείμενος 

θα επισκέπτεστε  παρατατικός 
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6. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με πού ή που, πώς ή 

πως: 

 

α) ______ έκανε η γιαγιά μου ______ με είδε ξαφνικά μπροστά της! 

β) ______ μπόρεσε να κάνει αυτά ______ έκανε; 

γ) Το βράδυ ______ επέστρεψα με ρώτησε ______ τα περάσαμε. 

δ) ______ μας άρεσε εκεί ______ πήγαμε! 

ε) Ο πατέρας μου υποσχέθηκε ______ θα μου δώσει τα χρήματα ______ χρειάζομαι. 

στ) ______ και ______ κάποια φώναζε: «Νομίζω ______ έρχεται ο διευθυντής». 

ζ) Τον ρώτησα ______ του φάνηκε το σπίτι ______ αγόρασα. 

 

 

 

7. Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στην οικογένεια όπου ανήκει η καθεμία απ’ 

αυτές: 

 

γονιός, κοινωνικός, κοινότητα, απόγονος, κοινοτικός, εγγονός, κοινωνία, 

ακοινώνητος, γόνιμος, πρόγονος, συγκοινωνίες, άγονος, κοινόχρηστα, πρωτόγονος, 

επικοινωνία. 

 

 

Κοινός:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Γόνος: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

8. Οι παρακάτω λέξεις είναι οικογένεια της λέξης άνεμος. Να τις χωρίσετε σ’ 

αυτές που δημιουργήθηκαν με παραγωγή και σ’ αυτές που δημιουργήθηκαν με 

σύνθεση: 

 

 

ανεμίζω, ανεμόβροχο, ανέμισμα, ανεμιστήρας, ανεμοζάλη, ανεμικό, ανεμοδαρμένος, 

ανεμόσκαλα, ανεμοστρόβιλος, απάνεμος. 

 

Με παραγωγή Με σύνθεση 

  

  

  

  

  

  

 

9. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά με τη σωστή οριστική αντωνυμία: 
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Α) Η Ειρήνη προσπάθησε ____________ να βρει τη λύση, χωρίς καμιά βοήθεια. 

Β) Δεν ενδιαφέρεται ούτε για ____________ τον εαυτό της. 

Γ) Πώς μπόρεσε η Μήδεια να σκοτώσει ____________ της τα παιδιά; 

Δ) Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. ____________ αποφάσισαν ν’ αφήσουν την πόλη 

και να ζήσουν στο χωριό. 

Ε) Άλλαξες αυτοκίνητο ή έχεις ακόμα ____________; 

 

        
 

 
 

1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις, βάζοντας της λέξης της 

παρένθεσης που ταιριάζει. 
 

 Η Παναγιώτα θα γίνει πολύ ……………………………… (ψιλός/ψηλός) και 

όμορφη κοπέλα. 

 

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

παίζω. 

 

 Η ……………………………… (φιλί/φυλή) των Ίνκας (Ινδιάνοι Κεντρικής 

Αμερικής) είχαν αναπτύξει πολύ τις τέχνες και τις επιστήμες! 

 

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

(πάλη/πάλι) 

 

 Η νονά μου, όταν παντρεύτηκε, της έκαναν δώρο πολλές χρυσές 

…………………………. (λίρα/λύρα) 

 

2. Ένωσε τη λέξη γη με τις άλλες και φτιάξε σύνθετες 

λέξεις. 
 γη + γράφω   η ……………………………………   υπό + γη  το 

…………………………… 

 ίσος + γη   το  ………………………………   γη + μετρώ  η 

…………………………… 

 γη + τρυπάνι   το ……………………………………  γη + λόγος  η 

…………………………… 

 προς + γη   η ……………………………………   γη + πόνος  ο 

…………………………… 
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3. Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη οριστική 

αντωνυμία (ίδιος, 

-α,-ο ή μόνος,-η,-ο). 

 Εμένα δε με αφήνουν να έρθω …………………………….. στην κατασκήνωση, 

είπε ο Άκης. 

 Η Άννα φορούσε ένα φόρεμα από ύφασμα που ήταν ……………………………. με 

τις κουρτίνες του σαλονιού μας. 

 Μερικά πράγματα πρέπει να τα κάνουμε …………………………….. για να 

μαθαίνουμε. 

 Είδαν τους κακοποιούς  με ……………………………………….. τα μάτια. 

 Και το επόμενο μαθηματικό πρόβλημα λύνεται με ……………………………….. 

τρόπο. 

 Δεν απομακρύνεται από τους γονείς της, γιατί ……………………………….. 

φοβάται. 

 Οι επιτυχίες δεν έρχονται από ………………………………….. . Χρειάζεται 

προσπάθεια. 

 

4. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με πού ή που και πώς ή πως. 

 Να κάνεις αυτό ………… σου λέω. 

 Δε μας είπες ………… θα πας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. 

 Πήγα στο νοσοκομείο να δω ………… είναι ο φίλος μου μετά το ατύχημα 

………… είχε. 

 Περιμένω τις διακοπές ………… και ………… για να ξεκουραστώ. 

 Αγαπητή μου Νίκη, δε μας είπες ………… λένε τη φίλη σου. 

 Αν και είμαστε καλοί φίλοι, τώρα πια βλεπόμαστε αραιά και …………. 

 Σου αγόρασα τα ψώνια ………….. μου ζήτησες, μαμά! 

 Θεώρησαν ………… θα σε ενοχλήσουν και δεν ήρθαν. 

 

5. Σύνδεσε τις λέξεις ή προτάσεις με τον κατάλληλο ειδικό 

σύνδεσμο. 
 Λέει τόσα ψέματα, ……….. πια δεν τον πιστεύω. 

 Δεν έχω διαβάσει και φοβάμαι ………… δε θα γράψω καλά στο 

διαγώνισμα. 

 Η Ε.Μ.Υ ανακοίνωσε …………. αύριο θα βρέχει σε πολλές περιοχές της 

χώρας. 

 Η αλήθεια είναι ………… χωρίς το Νίκο στην παρέα μας δεν περνάμε 

καλά. 

 Νομίζω ……….. η γιορτή της Εύης έγινε. Είναι κρίμα ………… δε σε κάλεσε. 
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6. Να γράψεις 5 λέξεις που να ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια. 
φως πρώτος τροχός παιδί 

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 
…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 
…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 13ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 

 

1. Συμπληρώνω τα κενά με τη σωστή λέξη:  

 

Η ___________ είναι σκληρό άθλημα. 

 (πάλι – πάλη) 

 Θα πάμε _________ για ψώνια στην πόλη. 

 

 

Όταν δεν έγραψα καλά στο κριτήριο ένιωσα μεγάλη___________ 

                                                                                                          (λίπη – λύπη) 

Τα φαγητά με πολλά_______ κάνουν κακό στην υγεία. 

 

 

Στο φυλλάδιο της γλώσσας πρέπει να ________ένα ρήμα. 

                                                                                                               (κλείνω – κλίνω) 

Επειδή κάθομαι στο πρώτο θρανίο __________ την πόρτα της τάξης. 

 

 

Το _________από το έλατο τσιμπάει. 

                                                                            (φίλο- φύλλο) 

Έχω έναν καλό ____________ στη Γερμανία. 

 

 

Η ____________είναι φυλλοβόλο δέντρο. 

                                                                        (μιλιά – μηλιά) 

Από την τρομάρα μου κόπηκε η ______________  

 

 

 

2. Σχηματίζω σύνθετες λέξεις: 

 

Είναι κάτω από τη γη (υπό + γη) ______________________ 

 

Κάνει το αεροπλάνο (από + γη)______________________ 
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Κάνει το αεροπλάνο (προς + γη)______________________ 

 

Είναι μαθηματικά (γη + μετρώ) _________________________ 

 

Είναι ίσα με τη γη (ίσος + γη)_______________________ 

 

Δουλεύει με τα φυτά (γη + πόνος)_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Συμπληρώνω την κατάλληλη οριστική αντωνυμία: 

 

Οι φοιτητές για λόγους οικονομίας κάθονται στο _________δωμάτιο. 

 

Τις ασκήσεις των μαθηματικών τις λύνω_____________. 

 

Το καινούριο μας σπίτι το βάψαμε________________. 

 

Είδαμε με ______________μας τα μάτια το τρακάρισμα.  

 

Με το Γιάννη έχουμε ____________ αυτοκίνητο. 

 

Η Μαρία_______________ κέντησε όλο το τραπεζομάντιλο.  

 

 

4. Κλίνω το ρήμα νοιάζομαι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Τονίζω τα που και πως όπου χρειάζεται: 

 

Περιμένω πως και πως το καινούριο μου ποδήλατο. 

Εγώ νοιάζομαι 

Εσύ  

Αυτός, -ή, -ό  

Εμείς  

Εσείς  

Αυτοί, -ές, -ά  
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Μου άρεσε το παιχνίδι που μου αγόρασες. 

 

Αραιά και που πηγαίνω στην Αθήνα να δω τη θεία μου. 

 

Είμαι σίγουρος πως θα περάσεις τις εξετάσεις. 

 

Που να σου τα λέω! Ο Νίκος πέρασε όλα τα μαθήματα με δέκα.  

 

Είναι σωστό που πολλοί άνθρωποι βοηθάνε τους φτωχούς.  

 

Πως έγραψες στο διαγώνισμα; 

 

Με ρώτησε πως λύνεται η άσκηση. 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  13ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

"ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ , ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ" 

 

1. Ξαναγράψτε τις παρακάτω λέξεις χωρίς ορθογραφικά λάθη: 

 

εκπέδευση: ___________ κινονοία: ___________ καλιτέχνης: ___________ 

επηστίμονας: ___________ δικέωμα: ___________ ανεξάρτιτως: ___________ 

μεταχιρείζομαι: ___________ εισόγιο: ___________ πήστη: ___________ 

πρωσγείωση: ___________ γαιοπόνος: ___________ γεομετρία: ___________ 

 

2. Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάλτε τόνο, όπου 

χρειάζεται: 

Διαπολ__τισμ__κός Φ__λος Απογ__ωση 

Φ__λλο Οικογέν__α Υπόγ__ο 

Π__στεύω Φ__ναχτά Χρ__άζομαι 

Φ__νάζω Φ__λο __μως 

 

3. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων επιλέγοντας τη σωστή λέξη από 

την παρένθεση: 
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α) (όρη-όροι) 

Οι __________ της συμφωνίας ήταν αποδεκτοί από όλους. 

Πήραν τα __________ και τα βουνά, αλλά δεν κατάφεραν να τον βρουν πουθενά. 

 

 

β) (λίπη-λείπει) 

Ο Γιώργος __________.Πήγε στο Βέλγιο για δουλειές. 

Το χοιρινό κρέας έχει περισσότερα __________ από το μοσχαρίσιο κρέας. 

 

 

γ) (κλίμα-κλήμα) 

Ήτανε στραβό το __________, το ‘φαγε κι ο γάιδαρος. 

Ο γιατρός τού συνέστησε ν’ αλλάξει __________. 

 

 

δ) (αυτί-αυτή) 

Ο δάσκαλος του τράβηξε το __________. 

__________ δεν είναι η καινούρια δασκάλα; 

 

 

ε) (χήρος-χοίρος) 

Το γουρούνι λέγεται αλλιώς και __________. 

Ο κ. Γεωργίου είναι __________ τα τελευταία πέντε χρόνια. 
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4. Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο του παρατατικού και του 

αορίστου: 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

υψώνει ύψωνε ύψωσε 

τυλίγουν   

κρέμεται   

πέφτουμε   

διαλύονται   

καλύπτετε   

κυλώ   

 

5. Αντιστοιχίστε τα ρήματα της στήλης Α με το σωστό χρόνο της στήλης Β: 

έχουν οργώσει  αόριστος 

διασχίζουν  εξακολουθητικός μέλλοντας 

ακολουθούσαμε  συνοπτικός μέλλοντας 

λιποθύμησε  συντελεσμένος μέλλοντας 

θα αντιδράσει  ενεστώτας 

είχες ασχοληθεί  υπερσυντέλικος 

θα έχω χρεώσει  παρακείμενος 

θα επισκέπτεστε  παρατατικός 

 

6. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με πού ή που, πώς ή πως: 

α) ______ έκανε η γιαγιά μου ______ με είδε ξαφνικά μπροστά της! 

β) ______ μπόρεσε να κάνει αυτά ______ έκανε; 

γ) Το βράδυ ______ επέστρεψα με ρώτησε ______ τα περάσαμε. 

δ) ______ μας άρεσε εκεί ______ πήγαμε! 
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ε) Ο πατέρας μου υποσχέθηκε ______ θα μου δώσει τα χρήματα ______ χρειάζομαι. 

στ) ______ και ______ κάποια φώναζε: «Νομίζω ______ έρχεται ο διευθυντής». 

ζ) Τον ρώτησα ______ του φάνηκε το σπίτι ______ αγόρασα. 

 

7. Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στην οικογένεια όπου ανήκει η καθεμία απ’ αυτές: 

 

γονιός, κοινωνικός, κοινότητα, απόγονος, κοινοτικός, εγγονός, κοινωνία, ακοινώνητος, 

γόνιμος, πρόγονος, συγκοινωνίες, άγονος, κοινόχρηστα, πρωτόγονος, επικοινωνία. 

 

Κοινός:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Γόνος: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Οι παρακάτω λέξεις είναι οικογένεια της λέξης άνεμος. Να τις χωρίσετε σ’ αυτές που 

δημιουργήθηκαν με παραγωγή και σ’ αυτές που δημιουργήθηκαν με σύνθεση: 

 

ανεμίζω, ανεμόβροχο, ανέμισμα, ανεμιστήρας, ανεμοζάλη, ανεμικό, ανεμοδαρμένος, 

ανεμόσκαλα, ανεμοστρόβιλος, απάνεμος. 

Με παραγωγή Με σύνθεση 

 

9. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά με τη σωστή οριστική αντωνυμία: 

Α) Η Ειρήνη προσπάθησε ____________ να βρει τη λύση, χωρίς καμιά βοήθεια. 

Β) Δεν ενδιαφέρεται ούτε για ____________ τον εαυτό της. 

Γ) Πώς μπόρεσε η Μήδεια να σκοτώσει ____________ της τα παιδιά; 

Δ) Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. ____________ αποφάσισαν ν’ αφήσουν την πόλη και να 

ζήσουν στο χωριό. 

Ε) Άλλαξες αυτοκίνητο ή έχεις ακόμα ____________; 
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1. Να συμπληρώσεις τα κενά γράφοντας τα ρήματα των 
παρενθέσεων στο σωστό πρόσωπο του αορίστου και θα 

μάθεις για τον άθλο του Ηρακλή με το λιοντάρι της 
Νεμέας. 

 
Ο Ηρακλής, πηγαίνοντας στη Νεμέα, ………………………………… 

(περνάω) από το ιερό άλσος της πόλης, ………………………………. 
(κόβω) μια αγριελιά κι απ’ τον κορμό της ……………………………….. 

(φτιάχνω) ένα βαρύ ρόπαλο. Μετά …………………………………. 

(πηγαίνω) κοντά στη φωλιά του λιονταριού κι όταν εκείνο 
………………………….. (φαίνομαι), το ………………………………… (χτυπώ) 

πρώτα με τα βέλη του. Τα βέλη του …………………………….. (πέφτω) 
στη γη χωρίς να το τραυματίσουν και αμέσως το λιοντάρι 

………………………….. (ορμώ) στον Ηρακλή. Εκείνος τότε το 
……………………………… (χτυπώ) με το ρόπαλο. Το λιοντάρι 

…………………………… (πονώ) και ……………………………….. (κρύβομαι) 
στη φωλιά του. Τότε ο Ηρακλής …………………………. (μαζεύω) 

μεγάλες πέτρες, ………………………………. (κλείνω) τη μια είσοδο και 
…………………………… (μπήκε) από την άλλη. ……………………………. 

(Τυλίγω) τα χέρια του γύρω από το λαιμό του ζώου και το 
…………………………. (πνίγω). Μετά ………………………………… (παίρνω) 

το δέρμα του, το ………………………………. (φορώ) και 
………………………………… (γυρίζω) στις Μυκήνες. 

 

 
 

2. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα. 
 
Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 
 

Στιγμιαίος 
Μέλλοντας 

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας 

θα ορίζω 
 

θα ορίσω θα έχω ορίσει 

θα ανακαλύπτει 
 

_____________________ _______________________ 

__________________ 
 

θα ταιριάξουμε _______________________ 

__________________ 
 

_____________________ θα έχεις διαβάσει 

θα τηλεφωνείτε 
 

______________________ ________________________ 

___________________ _____________________ θα έχουν ακούσει 
 

___________________ θα μιλήσω ______________________ 
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θα πιστεύουμε 
 

_____________________ ______________________ 
 

θα τυλίγουν 
 
 
 

_____________________ 
 

______________________ 
 
 

 
 

 
 
 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά με πού ή που, πώς ή πως. 
 

 ………… μπόρεσε να κάνει αυτά …………… έκανε; 

 Το βράδυ …………. επέστρεψα με ρώτησε …………… τα περάσαμε. 

 ……….. μας άρεσε εκεί ………… πήγαμε! 

 Ο πατέρας υποσχέθηκε ………… θα μου δώσει τα χρήματα ……….. 

χρειάζομαι. 

 ………….. και ………….. κάποια φώναζε: «Νομίζω ………. έρχεται ο 

διευθυντής». 

 Τον ρώτησα ……….. του φάνηκε το σπίτι ………. αγόρασα. 

 

 

 

 

2. Να κυκλώσετε στις προτάσεις το πώς όταν είναι ειδικός 
σύνδεσμος. 

 
 

 Υποψιάζομαι πως αυτός φταίει για όλα. 

 Δεν ξέρω πώς να του πω αυτό που συνέβη. 

 Δεν ήξερα πως έπρεπε πρώτα να τηλεφωνήσω. 

 Πώς πιστεύει πως θα καταφέρει αυτά που λέει; 

 Αποδείχτηκε πως η συσκευή ήταν ελαττωματική. 

 Βλέπω πως ήρθες έτοιμος για καβγά. 

 Φαίνεται πως θα βρεθεί μια λύση, αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς. 
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3. Να γράψεις για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις 5 που 

να ανήκουν στην ίδια οικογένεια. 
 

 
 

μαρτυρώ πόρτα άνεμος νέος 
 

______________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

____________ 

 
______________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
____________ 

 
______________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
____________ 

 
______________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
____________ 

 
______________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
____________ 
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Οδύσσεια 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://iliadisili.blogspot.gr/
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Tετάρτη τάξη 

 

Οι παρουσιάσεις μου σε ιστοσελίδες αποθήκευσης και 

διαμοιρασμού αρχείων κειμένου Word, Adobe PDF, 

καθώς και παρουσιάσεων Powerpoint  

http://www.authorstream.com/iliasili/ 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 

http://www.slideshare.net/iliasili 

 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
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