
Επαναληπτικό 13η Ενότητας – Κατασκευές 

 

Όνομα : ___________________________    

1. Να μετατρέψεις τις  παρακάτω προτάσεις από ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική σύνταξη . 

Βραχυκύκλωμα προκάλεσε τη φωτιά .  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Οι μαθητές κατασκεύασαν ένα χαρταετό . 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος κατέθεσαν την μήνυση . 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο Λυκειάρχης μοίρασε στους μαθητές την ανακοίνωση . 

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

2. Να μετατρέψεις την παθητική σύνταξη των προτάσεων σε ενεργητική . 

Χαμηλότοκα δάνεια χορηγούνται από πολλές τράπεζες . 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η γειτονιά αναστατώθηκε από τους πυροβολισμούς . 

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

Η πόλη καταστράφηκε από το σεισμό. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το ποιητικό αίτιο όπου υπάρχει. 

Ο πλάτανος ξεριζώθηκε από τον ισχυρό άνεμο. 

Από τότε που κάθισαν στο ίδιο θρανίο έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. 

Η Πομπηία καταστράφηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Βεζούβιου.  

Ο Δημήτρης κουράστηκε από την υπερπροσπάθεια να φτάσει τους άλλους. 
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4. Διάβασε με προσοχή τις παρακάτω προτάσεις .Υπογράμμισε μόνο την 

αναφορική πρόταση και χώρισέ τις σε  ( Π )  προσδιοριστικές  ή  (  Μ Π  )  

μη προσδιοριστικές  βάζοντας κόμμα όπου χρειάζεται .  

Θα  φορέσει το ωραίο γαλάζιο φόρεμα που ακριβοπλήρωσε.   (            ) 

Δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς στη μάνα σου .                     (            ) 

Ο Δημήτρης  ο  οποίος  έχει μια μικρή κορούλα είναι ο προϊστάμενος μου. (      ) 

Η βροχή που έπεφτε όλη μέρα είχε πλημμυρίσει την πόλη.          (         ) 

Ο Διονύσιος  Σολωμός που  κατάγεται από τη Ζάκυνθο είναι ο ποιητής του Εθνικού μας  

ύμνου.         (       ) 

5. Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη αναφορική  αντωνυμία 

. 

Συζητήσαμε για τα χρήματα ………………………….. θέλει για να αναλάβει  την εργολαβία .  

Οι  γείτονες ………………….. μένουν δίπλα μας  είναι πολύ περίεργοι άνθρωποι. 

Το πανηγύρι γίνεται στην πλατεία του χωριού ………………………… υπάρχει και μια ξύλινη 

εξέδρα. 

…………………… και να πας εγώ δε θα σε ξεχάσω ποτέ. 

6. Συμπλήρωσε τα κενά με  (  λ  )    ή   (  λλ  ). 

Δεν είναι σωστό να  βά…………….εις  εναντίον κάποιου χωρίς αποδείξεις. 

Η περσινή προσπάθεια που κατέβα……….ε στις εξετάσεις είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα 

και φέτος είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων . 

Μην προσπαθείς συνέχεια να μου επιβά………….εις τη γνώμη σου. 

Η Μπαρτσελόνα κατόρθωσε    να επιβά………..ει  το ρυθμό της και τελικά να νικήσει την 

αντίπαλο ομάδα. 

Ο δημοσιογράφος σχεδόν εισέβ……….ε  στο σπίτι της γριούλας που κέρδισε το joker .  

Χθες  η Χριστίνα χωρίς να το θέλει προσέβα………….ε  τον ξάδερφό της με αυτά που είπε. 

 Η σχολική μας ομάδα ………………………….. (καταβάλλω) πολύ μεγάλη προσπάθεια για 

να καταφέρει να ………………………………(καταβάλλω) την αντίπαλό της. 
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▫ Τα μέτρα των Μακεδόνων αυτοκρατόρων ………………………………. (συμβάλλω) στη 

μεγάλη ακμή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

7. Προσπάθησε να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα .  

Αριθμοί  Απόλυτα αριθμητικά  Τακτικά αριθμητικά 

  Δέκατος ένατος  

 Εκατόν είκοσι   

1000   

  Πεντακοσιοστός πρώτος   

812    

  


