
    Γλώσσα Ε΄-  Επαναληπτικό 10ης Ενότητας 

  ΄΄ Μυστήρια - Επιστημονική φαντασία΄΄  

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

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

πρ…γ…νος, τολμ…ρός, πρ…βλεψη, φαντάστ…κα, εξ…γ…ινος, υπ…θέτω, στ…λη, απ…λή, 

διαθέσ…μος, κατακλ…σμός, λ..θάρι, τρ…χός, μέλ…ν, μν…μ…ο, ερμ…ν…α, παρελθ…ν, 

ψηφοφ…ρία, δ…νόσαυρος, …πτάμενος, αναπν…ή, ξ…θαρρεύω, φακ…ς, καταπ…νω, 

ξαφνιάζ…μαι, γε…γραφία, βιομ…χαν…α, βιομ…χαν…κός, αποτ…λεσματ…κός, μαρτ…ρώ, 

γ…ινος, γο…τεύω, ανεμ…ζω, φουντ…τός,  

 

   2.  Να βάλετε τόνο και διαλυτικά όπου χρειάζεται:  

Χαιδεμα, αιτος,ευνοικος, ζωικο, βουιζω, ευρωπαικος, βολει, προιον, ηρωικος, πλαι, αυπνος, 

μυικος, καικι, υιοθεσια, χαιδεμενος, κομπολοι, ταιζω, , ρολοι, πλαινος, γαιδουρι, νεραιδα 

   3. Ενώστε τις παρακάτω προτάσεις  για να σχηματίσετε υποθετικούς λόγους: 

 

Θέλεις να παίξουμε μπάλα. Να έρθεις στο γήπεδο .  

_________________________________________________________ 

Θα πάρεις καλούς βαθμούς . Θα σου πάρω ότι δώρο θέλεις.  

_________________________________________________________ 

Θα συναντήσουν τον Περικλή . Θα ταξιδέψουν στην αρχαία Αθήνα . 

 

  4.  Συμπληρώστε την υπόθεση ή την απόδοση των υποθετικών λόγων. 

Αν με χρειαστείς,……………………………………………………………………………………………………………. 

Θα σου τηλεφωνήσω,……………………………………………………………………………………………………..  

Αν τελειώσω τα μαθήματά μου, ………………………………………………………………………………..   

Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος, ………………………………………………………………………………….                     

5. Τονίστε  σωστά ( με έναν ή δύο τόνους ) τα παρακάτω εγκλιτικά : 

 

το αλογο μας χαρισμα σας ο φιλος μας 

το δωματιο του σταματα τον ο αγιος μας 

το καραβι σου κυνηγησε τες η φλογερα του 

αφησε με πειραξε τους  μιλησε του 

 



6. Να βάλετε  τόνο στις  παρακάτω προτάσεις : 

 

 Δε μας ειπες που πηγες και πως περασες .  

 Που και που παω καμια βολτα . 

 Που πηγαινες χθες το πρωι που σε συναντησα στο δρομο . 

 Πηγαινω στο χωριο μου αραια και που . 

 Θα σου γραψω η θα σου τηλεφωνησω . 

 Θα κανεις αυτο που σου λεω . 

 Περιμενα τον πατερα μου πως και πως . 

 Θα μας πεις  πρωτα που ησουν η πως  γυρισες πισω ; 

 

7. Να υπογραμμίσετε τις γενικές και αιτιατικές του χρόνου:  
 

Του χρόνου που θα πάω στην Έκτη θα μάθω περισσότερα πράγματα στη Φυσική. 

Χτες το απόγευμα πήγα στο θέατρο. 

Το βράδυ περιμένω τους φίλους μου.  

Του χρόνου , θα αγοράσω ένα τηλεσκόπιο.  

Τα σχολεία ανοίγουν το Σεπτέμβριο και κλείνουν τον Ιούνιο. 

Το καλοκαίρι θα πάμε διακοπές στη Σκιάθο. 

Η Αργυρώ είναι οχτώ χρονών.  

8.  Να γράψετε τα ρήματα του πίνακα στους μελλοντικούς χρόνους, στον ίδιο 

αριθμό και πρόσωπο. 

 

ΡΗΜΑΤΑ 

Εξακολουθητικός 

μέλλοντας 

Συνοπτικός          

μέλλοντας 

Συντελεσμένος 

μέλλοντας 

λύνεις    

κρύβετε    

δείχνω    

δοξάσαμε    

ντύνεται    

έβαφαν    

 

Χρήστος Χαρμπής    Καλή επιτυχία!   

Master
Rectangle


