
Επαναληπτικό  - Ενότητα  13η   -   Κατασκευές 

 
Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………........ 

 

Ξαναγράψε τις προτάσεις μετατρέποντας την υποτακτική σε προστακτική: 

α. Να προσπαθήσεις περισσότερο. 

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

β. Να κατεβείτε στον κήπο και να ποτίσετε τα λουλούδια. 

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

γ. Να χτυπήσετε  την  πόρτα  και  μετά  να  μπείτε . 

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

δ. Να κάνεις ησυχία και να περιμένεις τη σειρά σου. 

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

ε. Να ξυπνήσεις   νωρίς και να καθαρίσεις  το  δωμάτιό  σου. 

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

 

Μετάτρεψε  την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο, κάνοντας τις 

αλλαγές: 

Τα  οπωροφόρα  δέντρα  καταστράφηκαν  από  το  χαλάζι. 

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

Όλοι  αντιμετώπιζαν τη μητέρα μου με σεβασμό. 

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

Πολλά αντίτυπα αυτού του βιβλίου πουλήθηκαν από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς. 

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

 Η γειτονιά αναστατώθηκε από τους πυροβολισμούς. 

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

Ο  ήλιος  έκαψε  την  Μαρία .   

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

 

 

Σχημάτισε σύνθετα με τις λέξεις της παρένθεσης και τις προθέσεις συν-, διχο-, δυσ-, 
εν- : 
α. Η λέξη ποτήρι αποτελείται από τρεις....................................(λαβή) 
β. Η αστυνομία...................................τον δράστη και τον οδήγησε στο κρατητήριο, (λαμβάνω) 
γ. Είχε το πόδι του στον γύψο γι' αυτό ήταν κάπως..................................(κίνηση) 
δ. Τα .............................. μέσα μεταφοράς είναι πολύ διαδεδομένα στην εποχή μας . (αέρας) 
ε. Είχε μια σπάνια...................................από έργα τέχνης, (λέγω) 
στ. Με την πυρκαγιά που ξέσπασε στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου κάηκαν πολλά βιβλία 

και.................................(γράφω) 
ζ. Τα..............................μας προστατεύουν από τις ασθένειες, (βάλλω) 
 



Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων με ένα -λ- ή δύο -λλ-: 

Ανέβα……....α το ραντεβού μας γιατί ήμουν άρρωστη. 0 αδερφός   της την πρόσβα……....ε 

 διαρκώς μπροστά στους άλλους.Μπροστά σε κόσμο πρόβα………..ε συνέχεια τις ικανότητες του.  

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

φέτος 

 είναι φοιτητής στο  Πανεπιστήμιο  των  Ιωαννίνων. Μην προσπαθείς συνέχεια να μου 

επιβά……....εις τη γνώμη σου !   

Η Μπαρτσελόνα κατόρθωσε να επιβά..........ει από νωρίς το ρυθμό της στον αγώνα  

και τελικά να συντρίψει τη Ρεάλ με 3-0.    Ο δημοσιογράφος της «κουτσομπολίοτικης» 

εκπομπής 

 σχεδόν εισέβα_..........ε  στο σπίτι της γριούλας που κέρδισε το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. 

 

Να γράψεις  τη συντακτική θέση των υπογραμμισμένων λέξεων: 

Μια φορά κι έναν καιρό, σ' ένα χωριουδάκι δίπλα στη θάλασσα, ζούσε ένας  

ψαράς που τον έλεγαν Αντώνη. Ήταν ένα καλό κι ευγενικό παιδί και τον αγαπούσαν όλοι, 

 γιατί είχε πάντα κέφι κι έναν καλό λόγο να πει. Παρόλο που ήταν   φτωχός, πολύ φτωχός,  

ποτέ δεν έχανε την αισιοδοξία του: ακόμα κι όταν είχε φουρτούνα και δεν μπορούσε να 

ψαρέψει καθόλου,  

ακόμα κι όταν τράβαγε αδειανά τα χιλιομπαλωμένα του δίχτυα, καμιά κουβέντα δεν έβγαινε 

από το στόμα του.  

Καθόταν μονάχα σ' ένα βράχο στην άκρη της θάλασσας κι έπιανε με την παλιά του κιθάρα να 

τραγουδάει. 

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

…………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………… 

 

Διάβασε με προσοχή τις προτάσεις που ακολουθούν και υπογράμμισε τις αναφορικές 

προτάσεις.  

Χώρισε τες σε προσδιοριστικές (Π) και μη προσδιοριστικές (Μ.Π.) και βάλε κόμμα όπου 

χρειάζεται: 

•  Το παιδί αυτό που είδαμε στο μαγαζί είναι ο μικρός αδερφός της Νίκης. 

•  Το θέαμα που είδαμε χτες ήταν ανεπανάληπτο. 

•  Θα φορέσει το ωραίο  κόκκινο φόρεμα που ακριβοπλήρωσε. 

•  Δε μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς στη θεία σου.  

•   Η βροχή που έπεφτε όλη μέρα είχε πλημμυρίσει την πόλη. 

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

 



Γράψε  τους  αριθμούς  με  γράμματα : 

Αριθμοί               Απόλυτα  αριθμητικά                            Τακτικά  αριθμητικά 

3                     ………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

9                     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

11                   ………………………………………………………………………………………………………………………..  

18                   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

39                  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

301                ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


