
 

* ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ * 5Η ΕΝΟΤΗΤΑ *

Ονοματεπώνυμο:........................................................          Ημερομηνία:.................................

Βαθμός - Αξιολόγηση:

1) Κάθε πρόταση ακολουθείται από μία παρένθεση. Γράφω στην παρένθεση αν η 
πρόταση που προηγείται είναι απλή, σύνθετη ή ελλειπτική, όπως στο 
παράδειγμα.

● Ο ουρανός είναι γαλάζιος. (απλή)
● Χρόνια πολλά! (..............................)
● Η μεγάλη μου αδερφή έχει πολύχρωμα στυλό και μονόχρωμες κασετίνες. 

(..............................)
● Πλένω συχνά τα χέρια μου. (..............................)
● Πολύ κρίμα! (..............................)
● Ο ποδηλατόδρομος, ο σιδηρόδρομος και ο αεροδιάδρομος είναι διαφορετικά είδη 

δρόμων. (..............................)
● Αγαπώ πολύ τη γιαγιά και τον παππού. (..............................)
● Καλησπέρα! (..............................)
● Καθαρίστε το θρανίο πριν βγείτε για διάλειμμα. (..............................)
● Στο καλό! (..............................)
● Οι λέξεις «παίζω» και «πεζός» γράφονται με διαφορετικά «ε». 

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

1) Κλίνω τα ουσιαστικά: μηχάνημα, γράμμα, διαμέρισμα.

............................... ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομαστική | ........ | .................................... | ................................ | ..................................... |

Γενική        | ........ | ..................................... | ................................ | ..................................... |

Αιτιατική    | ........ | ..................................... | ................................ | ..................................... |

Κλητική       | ........ | .................................... | ................................ | ..................................... |
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                                   …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….



 

............................... ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομαστική | ........ | .................................... | ................................ | ..................................... |

Γενική        | ........ | ..................................... | ................................ | ..................................... |

Αιτιατική    | ........ | ..................................... | ................................ | ..................................... |

Κλητική      | ........ | ..................................... | ................................ | ..................................... |

3) Γράφω τη σύνθετη λέξη που προκύπτει από τα δύο συνθετικά κάθε σειράς, όπως 
στο παράδειγμα:

   Α’ συνθετικό + Β’ συνθετικό → Σύνθετη λέξη

:)       σταυρός    +       δρόμος     →   σταυροδρόμι

:)         ίππος      +       δρόμος     → …………………………

:)         χώμα      +       δρόμος     → …………………………

:)    αυτοκίνητο   +       δρόμος     → …………………………

:)        μονός       +       δρόμος     → …………………………

4) Σχηματίζω τη συνοπτική προστακτική των παρακάτω ρημάτων:
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Ρήμα β’ ενικό β’ πληθυντικό

καθαρίζω

τραγουδώ

μπαίνω

τρώω

πίνω
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5) Συμπληρώνω το παρακάτω κείμενο με «αι» ή «ε» και βάζω τόνο, όπου χρειάζεται:

Κάθε καλοκ…..ρι πηγ…..νουμ….. στο νησί. Εκεί, η ζωή είν….. πολύ διαφορετική.
Το πρωί πηγ…..νουμ….. στη θάλασσα με την αδερφή μου και μετά το ντουζ, 

εξερευνούμ….. γωνιές που δεν έχουμ….. ξαναπάει. Το μεσημέρι τρώμε ψάρι και ύστ…..ρα 
διαβάζουμ….., η καθεμία το δικό της βιβλίο.

Το απόγευμα έχει π…..χνίδι. Δε χρειάζ…..τ….. να π…..ρνουμ….. τηλέφωνο τους 
φίλους μας για να συναντηθούμε, αφού βρισκόμαστ….. στην πλατεία. Μ…..τακινούμαστ….. 
από τα σπίτια μας ως π…..ζοί, οπότε φροντίζουμ….. να κοιτάμε αριστ…..ρά κ….. δεξιά και 
μετά π…..ρνάμε προσεκτικά τον μεγάλο δρόμο από τη διάβαση. Π…..ρπατάμ….. για λίγα 
μέτρα στο π…..ζοδρόμιο και καταλήγουμε στον π…..ζόδρομο και στο τέλος του στον 
προορισμό μας. Π…..ζουμ….. κάθε μ…..ρα εκεί, εκτός αν πάμε για π…..χνίδι στη θάλασσα.

Η μέρα π…..ρνάει αμέσως και …..ρχ…..τ….. η επόμενη. Μακάρι να π…..ρνούσαμ….. 
περισσότερο χρόνο εκεί και να π…..ρναμ….. τη θάλασσα και τα π…..διά μαζί μας στην πόλη!

6) Κλίνω στην οριστική, υποτακτική και προστακτική ενεστώτα, το ρήμα «παίζω»:

ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

      εγώ ……………………        ……………………………           ……………………………

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

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

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

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

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

7) Σε κάθε σειρά, είναι γραμμένο λάθος μόνο ένα ρήμα. Υπογραμμίζω το ανορθόγραφο 
ρήμα και το γράφω σωστά, όπως στο παράδειγμα.

ΡΗΜΑΤΑ ΕΔΩ ΓΡΑΦΩ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΡΗΜΑ
^ καθαρίστε, σκουπίστε, δακρίστε                   δακρύστε
^ οδηγείστε, οδηγείτε, οδηγήστε ……………………………………………………………
^ σταθείτε, πιείτε, αθρήστε ……………………………………………………………
^ δείτε, παρακολουθήστε, βοηθείστε ……………………………………………………………
^ βγείτε, είστε, παρακαλήστε ……………………………………………………………
^ διαλήστε, αφήστε, δανείστε ……………………………………………………………
^ απαντείστε, πείτε, τραγουδήστε ……………………………………………………………
     


