
Επαναληπτικές ασκήσεις γλώσσας – Ενότητα 7 : Μουσική 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ___________________________                   ΤΑΞΗ Ε 

1. Υπογράμμισε το υποκείμενο και κύκλωσε το αντικείμενο στις προτάσεις. 

✓ Ο ξυλουργός επισκεύασε το τραπέζι. 

✓ Η μητέρα είπε στην Ελένη τι να κάνει. 

✓ Ο δάσκαλος ρώτησε ποιος θα απαντήσει. 

✓ Τα παιδιά έπαιζαν στον κήπο. 

✓ Δε θέλω να περπατήσω. 

✓ Ο πατέρας τον προσπέρασε γρήγορα. 

2. Υπογράμμισε το υποκείμενο και κύκλωσε το κατηγορούμενο στις προτάσεις. 

➢ Ο Μιχάλης θεωρείται καλός παίκτης. 

➢ Ο πατέρας μου διορίστηκε φύλακας στο μουσείο. 

➢ Η καρέκλα είναι σιδερένια. 

➢ Ο πυρετός ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να της τύχει. 

➢ Κληρώθηκα τέταρτος. 

3. Υπογράμμισε τα αντικείμενα και κύκλωσε τα κατηγορούμενα στις προτάσεις. 

 Ο αδελφός μου διορίστηκε δάσκαλος στα Χανιά. 

 Οι διακοπές μου στη Ρόδο ήταν αξέχαστες. 

 Αγόρασε ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια. 

 Του έδωσα μια εύκολη συνταγή μαγειρικής. 

 

4. Στο παρακάτω κείμενο υπογράμμισε τα ρήματα και τοποθέτησέ τα στον πίνακα 

στην κατάλληλη στήλη. 

Τα παιδιά ετοιμάστηκαν για την εκδρομή τους. Εκείνη τη μέρα θα ανέβαιναν στο βουνό και 

θα φύτευαν δέντρα. Ο αρχηγός τους ρώτησε τι εξοπλισμό είχαν μαζί τους. Δεν έπρεπε να 

ξεχάσουν τίποτα, για να είναι ασφαλείς. Ξεκίνησαν, ενώ ο αρχηγός τους έδινε τις 

τελευταίες οδηγίες. Η ανάβαση στο βουνό αποδείχτηκε δύσκολη. Τα παιδιά κουράστηκαν 



αμέσως κι άρχισαν να διαμαρτύρονται. Πολλοί δεν είχαν φορέσει τα κατάλληλα παπούτσια 

και φαίνονταν ταλαιπωρημένοι. Φαινόταν ότι δεν είχαν υπολογίσει καλά τις δυσκολίες. 

Ρήματα αμετάβατα Ρήματα μεταβατικά Ρήματα συνδετικά Ρήματα απρόσωπα 

    

    

    

    

    

    

 

5. Συμπλήρωσε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού που παράγεται από 

το ρήμα ή το επίθετο της παρένθεσης. 

▪ Οι μοναχοί υπέβαλλαν το σώμα τους σε δοκιμασίες, όπως νηστεία (νηστεύω). 

▪ Οι επιστήμονες δίνουν διαφορετικές ……………………………. (ερμηνεύω) προσπαθώντας να 

εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο. 

▪ Όλο και περισσότερες χώρες στρέφονται στις ανανεώσιμες πηγές ………………………………….. 

(ενεργώ). 

▪ Οι τράπεζες εγγυώνται την ………………………… (ασφαλής) των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

▪ Δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για αποκαλυφθεί η ……………………… (αληθής). 

▪ Η ωτίτιδα, μετά το συνάχι, είναι η πιο συνηθισμένη ……………………… (ασθενής) της παιδικής 

ηλικίας. 

 


