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1. Να ππνγξακκίζεηο ηα ξήκαηα ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ θαη λα ζεκεηώζεηο αλ είλαη 

κεηαβαηηθά ή ακεηάβαηα ή ζπλδεηηθά. 

 

Ο Πέηξνο θώλαδε ηόζν δπλαηά από ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ πνπ ηνλ άθνπγαλ ζε όιν ην 

ηεηξάγσλν.  

Μπνξεί λα πεξάζσ ην απόγεπκα, λα δνύκε καδί κηα ηαηλία. 

Έθαγα ζνύπα ρζεο ην βξάδπ αιιά δελ ήηαλ λόζηηκε. 

Γε βγήθακε έμσ ρζεο ην βξάδπ γηαηί έβξερε θαηαξξαθησδώο 

Δίπαλ ζηηο εηδήζεηο όηη ζα ρηνλίζεη. 

Ήξζεο αξγά ρζεο; Γελ θαηάιαβα πόηε γύξηζεο. 

Ο Πέηξνο θσλάδεη ηε Φαίδξα αιιά απηή θάλεη πσο δελ αθνύεη. 

Ζ Διέλε δηαβάδεη θαζεκεξηλά. 

Όηαλ ήκνπλ κηθξή, ιάηξεπα λα θηηάρλσ παδι. 

Ζ Μάξζα εθιέρηεθε πξόεδξνο ηεο ηάμεο. 

 

2. Να θπθιώζεηο κε μπινκπνγηά ηα Τπνθείκελα ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 

 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αλαθνίλσζε ηελ εκεξνκελία ηεο εθδξνκήο. 

Αλαζηαζία, ζέιεηο λα δηαβάζνπκε καδί; 

Σν θαινθαίξη θηάλεη θαη ε δηάζεζή καο είλαη ζηα θαιύηεξά ηεο. 

Σν ζρνιείν βάθηεθε από ηα παηδηά ηεο Δ΄ δεκνηηθνύ. 

Ση θη αλ δελ ήξζε ε μαδέξθε ζνπ, ζα πάκε καδί ζην ζηλεκά. 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΑ 

ΤΑΞΗ: Δ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ 

ΟΝΟΜΑ:  
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3. Βξεο ηα ππνθείκελα θαη ηα αληηθείκελα ησλ ξεκάησλ πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλα. 

 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ππήξρε, πνιπαγαπεκέλε κνπ, κέζα ζηε ζάιαζζα κηα θάιαηλα, θη 

απηή ε θάιαηλα έηξσγε ηα ςάξηα. Έηξσγε ην ιαπξάθη θαη ην γαύξν, ηνλ θέθαιν, ην 

ζθνπκπξί, ην ρέιη κε ηελ ςαιηδσηή νπξά, ηελ θόξε ηνπ θαη όιε ηε θακίιηα. Όια ηα ςάξηα 

πνπ έβξηζθε ζ΄ νιόθιεξε ηε ζάιαζζα ηα θαηαβξόρζηδε κε ην ζηόκα ηεο, λα, έηζη! Μέρξη πνπ 

ζην ηέινο δελ έκεηλε παξά έλα κνλαδηθό ςαξάθη ζε όιε ηε ζάιαζζα. Κη ΄ήηαλ έλα κηθξό 

πακπόλεξν ςαξάθη πνπ θνιπκπνύζε αθξηβώο πίζσ από ην δεμί απηί ηεο θάιαηλαο, γηα λα 

μη γίνει θακηά παξαλόεζε. 

 

Θπκήζνπ πνηεο εξσηήζεηο θάλνπκε γηα λα βξνύκε  

ην υποκείμενο θαη ην αντικείμενο 

 

ΡΖΜΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
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4. Να βάιεηο ηα ξήκαηα ηεο παξέλζεζεο ζην ζσζηό πξόζσπν ηνπ ζπλνπηηθνύ 

κέιινληα: 

Αύξην ν Γξεγόξεο ______________ (μππλώ) πην λσξίο απ’ όηη ηηο άιιεο κέξεο, γηαηί 

______________ (πεγαίλσ) εθδξνκή κε ην ζρνιείν. Όινη νη καζεηέο ______________ 

(ζπγθεληξώλνκαη) ζην πξναύιην γύξσ ζηηο 8:30 θαη ______________ (μεθηλώ) κε 

ιεσθνξείν γηα ην Ναύπιην. ______________ (θηάλσ) εθεί ύζηεξα από δπόκηζη ώξεο, ελώ 

ζηε ζπλέρεηα ______________ (επηζθέπηνκαη) ην αξραίν ζέαηξν ηεο Δπηδαύξνπ. Ο θνο 

Πέηξνπ, ν θηιόινγνο, _____ ηνπο ____________ (κηιώ) γηα ηελ ηερληθή ηνπ ζεάηξνπ θαη ηελ 

αξραία ηξαγσδία. Γπζηπρώο δελ ______________ (κπνξώ) λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνηα 

παξάζηαζε, γηαηί ______________ (επηζηξέθσ) πίζσ λσξίο. 

 

5. Να γξάςεηο ηα παξαθάησ ξήκαηα ζην ζσζηό πξόζσπν ησλ κειινληηθώλ ρξόλσλ: 

Δλεζηώηαο Δμαθνινπζεηηθόο κ. πλνπηηθόο κ. πληειεζκέλνο κ. 

 

6. Να ζπκπιεξώζεηο ηηο παξαθάησ ζηήιεο κε ηνπο θαηάιιεινπο ηύπνπο ησλ 

κειινληηθώλ ρξόλσλ: 

Δμαθνινπζεηηθόο κ. πλνπηηθόο κ. πληειεζκέλνο κ. 
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7. Τπνγξάκκηζε κε θόθθηλν ρξώκα ηηο ππνζεηηθέο πξνηάζεηο θαη κε κπιε ρξώκα ηηο 

απνδόζεηο ζηνπο παξαθάησ ππνζεηηθνύο ιόγνπο: 

Α) Θα πεξάζεηε σξαία, αλ πάηε ζην ρσξηό. 

Β) Μελ παο, αλ ζέιεηο ην θαιό ζνπ. 

Γ) Δλεκέξσζέ κε, αλ έρεηο θάηη λεόηεξν. 

Γ) Αλ πάσ ζηελ Καβάια, ζα επηζθεθηώ ηνπο Φηιίππνπο. 

Δ) Μελ ην θαο, αλ δε ζνπ αξέζεη. 

η) Αλ δελ είζαη θαιά, λα παο ζην γηαηξό. 

Ε) Αλ ρηνλίζεη αύξην, ζα θιείζνπλ ηα ζρνιεία. 

 

8. Να ππνγξακκίζεηο ζην παξαθάησ θείκελν ηηο γεληθέο θαη ηηο αηηηαηηθέο πνπ 

θαλεξώλνπλ ρξόλν: 

Σν πξσί ε Μαξίλα μππλάεη, ζηηο 7:30 π. κ., εηνηκάδεηαη θαη θεύγεη γηα ην ζρνιείν. Θέιεη 

κόλν ιίγα ιεπηά κέρξη λα θηάζεη εθεί. ην ζρνιείν θάλνπλ κάζεκα αξθεηέο ώξεο θαη θάζε 

κάζεκα δηαξθεί ζαξάληα πέληε ιεπηά. Σν κεζεκέξη, όηαλ ηε-ιεηώλεη ην ζρνιείν, γπξίδεη ζην 

ζπίηη. Σν απόγεπκα δηαβάδεη ηα καζήκαηά ηεο, ελώ ην βξάδπ θνηκάηαη λσξίο. Σελ 

πξνεγνύκελε ρξνληά δελ πήξε θαινύο βαζκνύο, αιιά ηνπ ρξόλνπ ζα πξνζπαζήζεη 

πεξηζζόηεξν. Σνλ Ηνύλην, όηαλ θιείζνπλ ηα ζρνιεία, ζα πάεη ζηελ θαηαζθήλσζε, ελώ ηνλ 

Αύγνπζην ζα πεξάζεη αξθεηέο κέξεο ζην ρσξηό καδί κε ηνλ παππνύ θαη ηε γηαγηά. 

 

9. Βξεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ιεμηθνύ ζνπ, ιέμεηο παξάγσγεο ή ζύλζεηεο, πνπ αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα, κε ηηο ιέμεηο ςάξη θαη ρηόλη. 

Α) ςάξη: …………………………………………………………………………………………… 

Β) ρηόλη: …………………………………………………………………………………………… 

 

10.  Να ζρεκαηίζεηο 4 δηθέο ζνπ πξνηάζεηο κε ππνζεηηθό ιόγν. Να ππνγξακκίζεηο κε 

θίηξηλν ηελ ππόζεζε θαη κε κσβ ηελ απόδνζε. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
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11.  Να θηηάμεηο δύν δεπγάξηα πξνηάζεσλ κε ηηο ιέμεηο θαξδηά θαη θξύβσ. Ζ κία πξόηαζε 

λα έρεη θπξηνιεθηηθή ζεκαζία θαη ε άιιε κεηαθνξηθή. 

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

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

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

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

 

12.  ρεκάηηζε δύν πξνηάζεηο κε ηε ιέμε παηδί. ηελ πξώηε λα έρεη ζέζε ππνθεηκέλνπ 

θαη ζηελ άιιε ζέζε αληηθεηκέλνπ. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


