
    Γλώσσα Ε΄-  Επαναληπτικό 13ης Ενότητας 

΄΄ Κατασκευές΄΄ 

           Όνομα: ………………………………………………………………………… 

1. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω λέξεων και τονίστε σωστά:  

Ανάξ__ος, ακίν__τος, α__κίνητος, α__θαλής, διχόν__α, δ__στ__χία, αλλ__λογραφ__α,  

__μισφαίριο, __μ__θεος, π__ροσβέστ__ς, τ__λέφωνο, τ__λεόραση, ευτ__χία, 

αμφ__β__ο, αρχ__στράτ__γος, σ__σκευάζω, α__λαγή, επ__σκευή, σ__νδεση, __κοδομή 

 

2.  Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και αντίστροφα: 

α)  Οι επιστήμονες ανακάλυψαν νέα φάρμακα για τις ασθένειες. 

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

β)  Η αδερφή μου φανέρωσε την έκπληξη. 

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

γ)  Η γειτονιά αναστατώθηκε από τους πυροβολισμούς. 

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

δ)  Τα νερά του ποταμού μολύνθηκαν από τα απόβλητα του εργοστασίου. 

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

3. Γράψτε με μια σύνθετη λέξη τα αριθμητικά. 

Ένας και μισός αιώνας  .......................................................................................... 

Μία και μισή φέτα  .......................................................................................... 

Ένα και μισό μήλο  .......................................................................................... 

Τρεις και μισή ώρες  .......................................................................................... 

Τέσσερις και μισή μέρες  .......................................................................................... 

Εννέα και μισό χρόνια  .......................................................................................... 

4. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας το ρήμα της παρένθεσης στον 

κατάλληλο χρόνο: 

Πέρυσι ……………………………(καταβάλλω) ελάχιστη προσπάθεια.  

Υποσχέθηκε ότι στο μέλλον……………………………(αποβάλλω) τις κακές συνήθειες.  



Ο Αχελώος ποταμός …………………………… (εκβάλλω) στο Ιόνιο πέλαγος. 

Ο υπάλληλος …………………………… (υποβάλλω) αίτηση για σύνταξη. 

Ο Γιώργος ……………………………  (συμβάλλω) συνεχώς στην πρόοδο του συλλόγου.  

Η εφημερίδα είχε…………………………… (προβάλλω) το σοβαρό αυτό θέμα. 

Η  Γεωργία θέλει πάντα να ……………………………(επιβάλλω) τη γνώμη της.  

Η μητέρα διαρκώς μας …………………………… (περιβάλλω) με την αγάπη της.  

5. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα αριθμητικά:  

Αριθμοί Απόλυτα αριθμητικά Τακτικά αριθμητικά 

9   

14   

35   

42   

68   

99   

123   

 

6. Να υπογραμμίσετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και να τα  

χαρακτηρίσετε ως μεταβατικά ή αμετάβατα: 

α) Οι αγρότες θερίζουν τα χωράφια τον Ιούνιο. (______________) 

β) Η Μαρία γυμνάζεται στο γυμναστήριο όλη τη μέρα. (______________) 

γ) Ο τσοπάνης έβοσκε τα πρόβατα. (______________) 

δ) Το μωρό ξύπνησε κλαίγοντας. (______________) 

ε) Μόλις χτύπησε το κουδούνι, το σχολείο άδειασε. (______________-______________) 

στ) Πάντα επιδίωκε το συμφέρον μας. (______________) 

ζ) Μην αφήνεις το άγχος να σε κυριεύει. (______________-______________) 

 

7. Να υπογραμμίσετε τις αναφορικές προτάσεις: 

α) Αγαπάει πολύ τη μητέρα της, που είναι άρρωστη τα τελευταία χρόνια.  

β) Δεν εγκρίνω τα μέσα που χρησιμοποιεί για να πετύχει το σκοπό του.  

γ) Ο κος Αποστόλου, που είναι ο διευθυντής της εταιρείας, λείπει στο εξωτερικό για 

δουλειές.  

δ) Δεν ξεχνώ ποτέ τους ανθρώπους που με βοήθησαν.  

ε) Θα φορέσω το καινούργιο μου φόρεμα, που αγόρασα στη Ρώμη.  

 

      Χρήστος Χαρμπής    Καλή επιτυχία!    


