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Όνομα:.........................            Ημερομηνία:.................. 

 

    ΤΑΞΗ Δ’   Εμένα με νοιάζει... 

 

 

 

 

 

1. Ακούω και γράφω 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Μεταφέρω στον πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω φράσεις:  

α) Η κορυφή του παγόβουνου. ..................................................................... 

β) Η ταυτότητα της γυναίκας.  ..................................................................... 

γ) Ο αγώνας του οικολόγου.  ..................................................................... 

δ) Το παράπονο του κατοίκου.  ..................................................................... 

 

3. Γράφω τρόπους για να περιορίσω τη σπατάλη του πόσιμου νερού. 

α)........................................................................................................................

β)........................................................................................................................

γ)........................................................................................................................

δ)........................................................................................................................ 
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4. Γράφω το παράγωγο ουσιαστικό 

στολίζω ............................   παίζω   ............................  

τραγουδώ ............................   παραμιλώ ............................  

κρυώνω ............................   ανασαίνω  ............................  

 

5. Βρίσκω το παράγωγο ρήμα και ξαναγράφω τις προτάσεις. 

α) Ο καθαρισμός των ακτών. 

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

β) Το ταξίδι του προέδρου. 

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

γ) Η αλλαγή του καιρού. 

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

δ) Η μείωση της ηχορύπανσης. 

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

 

6. Χρησιμοποιήστε τις λέξεις που είναι στην παρένθεση για να σχηματίσετε 

προτάσεις. Έπειτα να σημειώσετε στο διπλανό κουτάκι Α αν είναι απλή  

και Σ αν είναι σύνθεση πρόταση. 

 

(η Γαλλία, της, είναι, η Αγγλία, και, χώρες, η Κύπρος, Ευρωπαϊκής Ένωσης)                                     
........................................................................................................................... 

    (πρόβλημα, Κύπρος, αντιμετωπίζει, η , σοβαρό, λειψυδρίας)                    
.......................................................................................................................... 

(μας, ανακυκλώνουμε, σχολείο, χαρτί, και, αλουμίνιο, στο, γυαλί)            
......................................................................................................................... 

(Σαββατοκύριακο, κοντινή, το, πήγαμε, περασμένο, μια, εκδρομή)                 
......................................................................................................................... 
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7. Να σχηματίσετε σύνθετα ουσιαστικά με τις λέξεις που δίνονται 

παρακάτω:  

α) έπιπλο+ποιώ=  επιπλοποιός και επιπλοποιείο 

β) άρτος(ψωμί)+ποιώ=........................................και .................................. 

γ) υποδήματα (παπούτσια) +ποιώ=..........................και ............................... 

δ) αγάλματα+ποιώ=..................................... και ........................................ 

ε) αρώματα+ποιώ=......................................και ......................................... 

ζ) ποτό+ποιώ=............................................και .......................................... 

 

8. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα ουσιαστικά που είναι στην παρένθεση 

σε πτώση γενική, στον κατάλληλο αριθμό. 

         α) Η διάρκεια .............................(το διάλειμμα) είναι μόνο είκοσι λεπτά. 

β) Η έλλειψη νερού θα οδηγήσει στην ερήμωση .........................(η περιοχή). 

γ) Η ποικιλία ................................(τα χρώματα) που έχεις στη διάθεσή σου θα 

σε βοηθήσουν στη δημιουργία ..........................(το έργο). 

δ) Η εκπομπή .............................(η τηλεόραση) είχε για θέμα την προστασία  

....................................(το περιβάλλον).. 

 

9. Να κλίνετε το προπαροξύτονο αρσενικό «ο δήμαρχος»  

 

 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική   

Γενική   

Αιτιατική   

Κλητική   

 

 

 

 

 



 

 4 

 

10. Να δημιουργήσετε ρήματα από τα ουσιαστικά. 

                      -εύω                                                                  -ώνω 

 

 

 

 

                      -ίζω                                                                   -αίνω 

 

 

 

 

 

11. Στις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις να γράψετε Α για τα 

άρθρα και ΑΝΤ για τις προσωπικές αντωνυμίες. 

Τον μάλωσε που έτρεξε. (      ) 
 
Τους πήρε η θάλασσα στο βυθό. (      ) 
 
Η  (   ) Ειρήνη καθάρισε τον (   ) πίνακα.      
 
Άνοιξε το παράθυρο. (      ) 
 
Δεν τους βγήκε σε καλό. (      ) 
 
Την (      ) Κατερίνα, την (       ) μάλωσα και το (      ) μετάνιωσα. 
 
Μας (      ) είπε ότι τη (       ) Μαρία την (      ) αγαπούσε.   

 

 

 

δραπέτης →...................... 

αλιεία →...........................                            

πλάκα →........................... 

καρφί  → ......................... 

 

 

σφουγγάρι →.................... 

όπλο  → ......................... 

 

βάθος →........................... 

παχύς  → ......................... 

 

 


