
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Βασισμένο στην ύλη του σχο
λικ

ού
 β
ιβ
λί
ου



Γρήγορα τεστ

Δ́ 2

Γλώσσα Δ́  Δημοτικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



5

Ενότητα 6η Ιστορίες παιδιών

Βασικό λεξιλόγιο
• κορίτσι, σιντριβάνι, μέλισσα, πεταλούδα, μετανιώνω, αθωότητα, απογοητεύομαι, σοβαρότητα
• πορεία, κοπάδι, φουρτουνιάζω – φουρτουνιασμένος -η -ο, παλικάρι, κυριεύω, θαρραλέος -α -ο, 

ημίφως, πυρώνω, θόλος, σταλαχτίτης
• γδέρνω, ζηλιάρης, ελάττωμα, χατίρι, χαρακτήρας, ολημερίς, συναυλία
• ευθύνη, αμερικανικός -ή -ό, βρετανικός -ή -ό, ήρωας, συγκινητικός -ή -ό, τυφώνας, πλημμυρίζω 

– πλημμυρισμένος -η -ο, προμηθεύομαι, σωστικός -ή -ό, ψύχραιμος -η -ο 

α) Το τελικό ν

Το άρθρο τη(ν), η αντωνυμία αυτήν / τη(ν) και οι άκλιτες λέξεις δε(ν) και μη(ν) διατηρούν το τελικό ν 
μόνο αν η επόμενη λέξη αρχίζει από: 
• φωνήεν
• τα σύμφωνα κ, π, τ
• τα δίψηφα σύμφωνα μπ, ντ, γκ, τσ, τζ
• τα διπλά σύμφωνα ψ, ξ
Π.χ. την κόρη, την άνοιξη αλλά τη γιορτή, δε θέλω 

Γραμματικά – Συντακτικά φαινόμενα

Ο Αλέξανδρος πιστεύει πως το να έχει κανείς μικρότερα αδέρφια δεν είναι 
και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο! Μπορείς να διηγηθείς τα… παράπονά του; 

Παραγωγή γραπτού λόγου

β) Οι χρόνοι των ρημάτων

Ενεργητική φωνή (α΄ συζυγία)

Ενεστώτας Αόριστος

Οριστική Υποτακτική Προστακτική Οριστική Υποτακτική Προστακτική

δένω να δένω έδεσα να δέσω

δένεις να δένεις δένε έδεσες να δέσεις δέσε

δένει να δένει έδεσε να δέσει

δένουμε να δένουμε δέσαμε να δέσουμε

δένετε να δένετε δένετε δέσατε να δέσετε δέστε

δένουν να δένουν έδεσαν να δέσουν
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Ενεργητική φωνή (α΄ συζυγία) Παθητική φωνή (α΄ συζυγία)

Παρατατικός Εξακολ. 
Μέλλοντας

Συνοπτικός 
Μέλλοντας

Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολ. 
Μέλλοντας

έδενα θα δένω θα δέσω δένομαι δενόμουν θα δένομαι

έδενες θα δένεις θα δέσεις δένεσαι δενόσουν θα δένεσαι

έδενε θα δένει θα δέσει δένεται δενόταν θα δένεται

δέναμε θα δένουμε θα δέσουμε δενόμαστε δενόμαστε θα δενόμαστε

δένατε θα δένετε θα δέσετε δένεστε δενόσαστε θα δένεστε

έδεναν θα δένουν θα δέσουν δένονται δένονταν θα δένονται

γ) Αριθμητικά επίθετα και ουσιαστικά

Τα αριθμητικά είναι λέξεις που δηλώνουν αριθμούς. ∆ιακρίνονται σε:
• Αριθμητικά ουσιαστικά. Έχουν καταλήξεις -αριά, -άδα 

(δεκάδα, εικοσάδα, δεκαριά, εικοσαριά κτλ.)
• Αριθμητικά επίθετα. Ανάλογα με τη σημασία τους διακρίνονται σε:
απόλυτα (ένα, δύο, δώδεκα, είκοσι τρία, εκατό κτλ.)
τακτικά (πρώτος, δεύτερος, εικοστός τρίτος, εκατοστός κτλ.)
πολλαπλασιαστικά (απλός, διπλός, τριπλός κτλ.)
αναλογικά (διπλάσιος, τριπλάσιος κτλ.) 



Ονοματεπώνυμο ...................................................................................................................................... 

Ημερομηνία:        /          /

0́ -10́
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Χρωμάτισε τα          που συγκέντρωσες από τις παραπάνω ασκήσεις.

Κορίτσι

μη......  τρέχεις δε......  θέλω τη......  φωτιά

δε......  αντέχω τη......  βροχή μη......  ξεχάσεις

τη......  ξέρω το......  δήμαρχο τη......  διαδρομή

τη......  πιστεύω μη......  έρθεις τη......  Παρασκευή

1.  Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο και        
     τόνισε όπου χρειάζεται.
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Στη μέση της πλατείας υπάρχει ένα εντυπωσιακό σιντρ......βάνι. Στη βάση του ξεχωρί-

ζουν περίτεχνες ανάγλυφες παραστάσεις με μοτίβα από μέλ......σες και 

π......ταλούδες. Τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, κορ......τσια και αγόρια βουτούν 

με παιδική αθ......ότητα τα πόδια τους στο δροσερό νερό, κάνοντας τους μεγάλους να 

κοιτούν απ......γο......τευμένοι, αφού, ακόμη κι αν δεν το παραδέχονται, 

μετανι......νουν που η σ......βαρότ......τά τους δεν τους επιτρέπει να… κάνουν το ίδιο.

2.  Συμπλήρωσε το τελικό (ν) όπου χρειάζεται. 2

3.  Μετάφερε τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό. 3

• Λύσε την άσκηση στο τετράδιό σου.

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

• ∆έστε τις βάρκες στους μόλους.

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

• Συμπληρώστε εδώ τα ονόματά σας.  

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



Καλύπτει την ύλη του Β́  τριμήνου

Κωδ. μηχ/σης 18.549

Χρόνος που απαιτείται για
 το τεστ

Τίτλος κεφαλαίου
(αντιστοιχεί στο βιβλίο του Οργανισμού)

Αξιολόγηση:

Οι πόντοι που 

αντιστοιχούν 

σε κάθε άσκηση

Ασκήσεις

Συνοπτική θεωρία 
Παραδείγματα

Αυτοαξιολόγη
ση


