
Όνομα: _________________________________________________ Τάξη: Δ’ 

 

Μάθημα Ελληνικών 

 

Επανάληψη στην Ενότητα 2 

 

1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα των ρημάτων 

και τα κατηγορούμενα. Μετά, καταγράψτε τα στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Το μέρος δεν έχει δέντρα, αλλά είναι πανέμορφο. 

Ο Αλέξανδρος έγινε βασιλιάς και ονομάστηκε Μέγας. 

Έφαγε όλο το φαγητό, που ήταν πολύ νόστιμο. 

Το παιδί φαινόταν χαρούμενο που είδε τους φίλους του. 

Ο εργάτης έχτισε τον τοίχο και έβαψε το φράχτη. 

Ο δάσκαλος είναι νευριασμένος επειδή οι μαθητές κάνουν φασαρία. 

 

Αντικείμενο Κατηγορούμενο 

  

  

  

  

  

  

 

 

2. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω παρομοιώσεις με τις λέξεις ή τις φράσεις 

της παρένθεσης: 



(σκυλί, άγαλμα, παγόνι, μύγα μες στο γάλα, λιοντάρια, βδέλλα, ελατήριο, μολύβι, 

χέλι, ξυράφι) 

 

Τα πόδια μου και τα χέρια μου είναι βαριά σαν ___________________________ . 

Ξεχωρίζει σαν _____________________________________________________ . 

Καμαρώνει σαν ____________________________________________________ . 

Πολέμησαν γενναία σαν _____________________________________________ . 

Γλιστράει σαν _____________________________________________________ . 

Πετάχτηκε όρθιος ξαφνικά σαν ________________________________________ . 

Δουλεύει όλη μέρα σαν ______________________________________________ . 

Το μυαλό του κόβει σαν _____________________________________________ . 

Μου κόλλησε σαν ________________________________________________ . 

Έμεινε βουβός κι ακίνητος σαν _____________________________________ . 

 

3. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων με το σωστό τύπο των 

ουσιαστικών που βρίσκονται στις παρενθέσεις. 

 

Τυλίγει τον _________________________ (αγκώνας) του 

_________________________ (τραυματίας). 

Μιλούσε για τους _________________________ (αγώνας) των 

_________________________ (σφουγγαράς). 

Οι _________________________ (κανόνες) των _________________________ 

(βασιλιάς) ήταν σεβαστοί. 

Τους ατέλειωτους εκείνους _________________________ (χειμώνας) 

προσπαθούσαν να προστατευτούν  από τους _________________________ (βοριάς). 

Ο _________________________ (κήρυκας) του _________________________ 

(αυτοκράτορας) μιλούσε αργά και δυνατά. 

 

4. Να γράψετε τι σημαίνουν οι συντομογραφίες και τα αρκτικόλεξα που 

ακολουθούν. 

π.Χ. _________________________  Η/Υ _________________________ 



π.χ. _________________________  ΚΟΤ _________________________ 

κ.α. _________________________  ΑΗΚ _________________________ 

 

 

5. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις λέξεις του 

πλαισίου 

 

 

 

Κάλεσε έναν _________________________ για να δει γιατί έβγαλε 

_________________________ ο τοίχος και αυτός τους είπε πως έφταιγε η 

_________________________ της σκεπής που έσταζε. 

Οφείλουμε να προστατεύουμε τους _________________________ πόρους της χώρας 

μας, γιατί αλλιώς κινδυνεύουν να εξαφανιστούν όλοι οι 

_________________________ οργανισμοί, ζώα και φυτά, και θα έχουμε σοβαρό 

πρόβλημα _________________________ . 

Εκείνη την εποχή μετέφεραν νερό από τα πηγάδια με πήλινες 

_________________________ . 

Το νερό αποτελείται από οξυγόνο και _________________________ . 

Ο ζωγράφος αυτός ζωγραφίζει υπέροχες _________________________ . 

Ρίχνοντας νερό σε καυτή επιφάνεια παράγονται _________________________, οι 

οποίοι _________________________ το χώρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υδρόβιος, υδραυλικός, υγραίνω, υγρασία, υδάτινος, υδατογραφία, υδρατμοί, 
υδρία, υδρογόνο, υδρορροή, λειψυδρία. 


