
 

Όνομα……………………………………   Δ΄ τάξη               2η ΕΝΑΛΗΨΗ 5ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Να σημειώσεις ( Υ ) για το υποκείμενο , ( Ρ ) για το ρήμα , (  Α ) για το αντικείμενο 
και 
 ( Κ ) για το κατηγορούμενο στις παρακάτω προτάσεις: 

 
Ο παππούς  είναι  άρρωστος . 

Η αδερφή μου  θα γίνει  δασκάλα. 

Ο θείος μου  διδάσκει  κιθάρα.  

Τα παιδιά  παίζουν  ηλεκτρονικά . 

2. Στις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιείται έγκλιση οριστική . Να τις ξαναγράψεις 
βάζοντας τα ρήματα στις άλλες δύο εγκλίσεις , πρώτα στην  εξακολουθητική 
υποτακτική και ύστερα στην εξακολουθητική  προστακτική   

 
 Ακούμε προσεχτικά τις οδηγίες των δασκάλων . 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 Περιμένουμε υπομονετικά μέχρι να έρθει η σειρά μας . 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 Σταματάμε στην άκρη του πεζοδρομίου και ελέγχουμε το δρόμο . 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

3. Να κυκλώσεις τα άρθρα και να υπογραμμίσεις τις αντωνυμίες : 
 

τον άνεμο το είδα τη μαργαρίτα 

τη φίλη τον κοιτάζω τον άφησαν 

την άκουσα  το βιβλίο το μαγείρεψα 

τον άφησε της είπε τον είδαν 

Τις τιμώρησαν τους λέει τους βλέπουν 

 
 

 



 

 

4. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τους κατάλληλους 
τύπους των ρημάτων  « παίρνω »  και « περνώ »  : 

Ο Νίκος ____________ πρώτος στις εξετάσεις του Ιουνίου . 

Η Βάσω _______________ τηλέφωνο από το σπίτι μου και μίλησε με το Γιάννη. 

Το λεωφορείο ______________ επιβάτες από τις στάσεις που ____________ . 

Το δάσος ___________ φωτιά από εμπρησμό . 

____________ το γράμμα από τον ταχυδρόμο, όταν _____________ από το σπίτι μου. 

Δεν το __________ είδηση πως _____________ η ώρα . 

Να _____________ να _____________ τα χρήματα που σου χρωστώ . 

Αφού ____________ από το φούρνο , γιατί δεν ____________ ψωμί και γάλα ; 

5. Να κλίνεις τα παρακάτω ουσιαστικά  : 

ΕΝΙΚΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. το σύρμα κλάμα άγαλμα 

Γεν. του    

Αιτ.  το    

Κλητ . _    

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. τα    

Γεν. των    

Αιτ.  τα    

Κλητ . _    

6. 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.   


