
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ                      ΕΝΟΤΗΤΑ 13η – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ______________________________        

1. Συμπληρώστε τις παρακάτω λέξεις με ι, η, υ, ει ή οι: 

Ανάξ__ος, ακίν__τος, α__κίνητος, α__θαλής, διχόν__α, δ__στ__χία, αλλ__λογραφ΄__α, 

__μισφαίριο, __μ΄__θεος, π__ροσβέστ__ς, τα__λέφωνο, τ__λεόραση, ευτ__χία, αμ-

φ΄__β__ο, αρχ__στράτ__γος. 

2. Διορθώστε τις παρακάτω λέξεις: 

ομώφονος: ___________ εικοδομή: ___________ σησκευάζω: ___________ 

αλαγγή: ___________ σίνδεση: ___________ δηασκευή: ___________ 

γένηση: ___________ πάνθαιο: ___________ επισκεβή: ___________ 

3. Να μετατρέψετε τη σύνταξη των παρακάτω προτάσεων από ενεργητική σε παθητική 

και το αντίστροφο: 

Α) Ο διευθυντής υπέγραψε την επιστολή. 

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

Β) Η μητέρα τιμώρησε αυστηρά το παιδί. 

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

Γ) Ο Λουκάς ορίστηκε επιμελητής της τάξης από το δάσκαλο. 

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

Δ) Ο δικηγόρος τακτοποίησε αμέσως το θέμα που προέκυψε. 

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

Ε) Το νομοσχέδιο δεν ψηφίστηκε από τους βουλευτές. 

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

Στ) Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με δυσκολία από τον πιλότο. 

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

4. Να χαρακτηρίσετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων 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. (______________-______________) 

 

 

5. Να υπογραμμίσετε τις αναφορικές προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε ως προσθετικές 

ή προσδιοριστικές: 

Βαθμός 



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. (______________) 

 

6. Γράψτε με μια σύνθετη λέξη τα παρακάτω αριθμητικά: 

Α) ένας και μισός χρόνος: ______________________________ 

Β) μία και μισή σελίδα: ______________________________ 

Γ) τρεις και μισός μήνες: ______________________________ 

Δ) πέντε και μισή μέρες: ______________________________ 

Ε) δύο και μισό λεπτά: ______________________________ 

Στ) τέσσερις και μισή πιθαμές: ______________________________ 

Ζ) οχτώ και μισό μέτρα: ______________________________ 

 

7. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το κατάλληλο απόλυτο ή τακτικό 

αριθμητικό: 

Α) Του το έχω πει __________ (3) φορές και δεν το έχει καταλάβει. 

Β) Ο αθλητής, ύστερα από ________ (2) ώρες, ____________ (40) λεπτά και 

______________ (33) δευτερόλεπτα, κατάφερε να τερματίσει ____________ (2). 

Γ) Θα βρεις περισσότερες πληροφορίες στον ______________________ (26) τόμο της 

εγκυκλοπαίδειας στην ____________________ (74) σελίδα. 

Δ) Ο Γιώργος μπήκε ____________ (1) στη σχολή που ήθελε γράφοντας ____________ 

(20) σε όλα τα μαθήματα. 

Ε) Σήμερα θα γίνει η κλήρωση των ____________ (4) ομάδων που θα παίξουν στους ημιτε-

λικούς αγώνες. 

Στ) Μια ομάδα μπάσκετ αποτελείται από ____________ (5) παίκτες, ενώ μια ομάδα ποδο-

σφαίρου αποτελείται από ____________ (11) παίκτες. 

 



8. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το σωστό τύπο των ρημάτων 

που βρίσκονται στην παρένθεση: 

Α) Κατάφερε τελικά να ______________ (επιβάλλω) την άποψή του στο συμβούλιο. 

Β) Προσπαθήστε να ______________ (παραβάλλω) τα δύο κείμενα, για να δείτε τις ομοιό-

τητες και τις διαφορές τους. 

Γ) Ο άντρας της την ______________ (προσβάλλω) συνεχώς μπροστά σε ξένους. 

Δ) Κατόρθωσαν να ______________ (καταβάλλω) τις δυνάμεις του εχθρού. 

Ε) ______________ (καταβάλλω) μεγάλες προσπάθειες για να πετύχουν το σκοπό τους. 

Στ) Υποσχέθηκε πως αυτή τη φορά θα ______________ (συμβάλλω) στην κοινή προσπά-

θεια. 

Ζ) Ο αδερφός της πάντα ______________ (προβάλλω) αντιρρήσεις πάνω σ’ αυτό το θέμα. 

 

9. Γράψτε τα συνθετικά των παρακάτω σύνθετων λέξεων: 

Α) αυτοέλεγχος: ________+________ 

Β) αρχιερέας: ________+________ 

Γ) συγκάτοικος: ________+________ 

Δ) τηλεπαρουσιαστής: ________+________ 

Ε) αθάνατος: ________+________ 

Στ) υποδιευθυντής: ________+________ 

 

 


