
               Γλώσσα Ε΄-  Επαναληπτικό 6ης Ενότητας 

                   ΄΄ Οι φίλοι μας, οι φίλες μας ΄΄  

                                Όνομα: …………………………………………………………………………….. 

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

Φιλαναγν…στ…ς,    φιλι…νω,    φιλ…ρην…κός,    φιλ…σ…χος,    φίλ…μα,   φιλ…τ…μος,    

Περ…μέν…, χρ…ματ…στή, ξ…πν…σε, κ…μ…θεί, στριφ…γ…ρ…ζε, αποκ…μι…ταν, όν…ρα,  

2. Να κυκλώσετε τις προσωπικές αντωνυμίες στις πιο κάτω προτάσεις: 

 Σου ζήτησα να μην τους ξαναμιλήσεις γι’ αυτό. Εσύ όμως δε με άκουσες. 

 Αν τις δεις χαιρέτησέ τες από μένα. 

 Δε σας είπε πού την πήγαν την κοπέλα και αν της άρεσε εκεί; 

 Δεν της τα είπαν τα ευχάριστα τα νέα κι εκείνη μετά μου έκανε παράπονα πως τα παιδιά της   

    δεν της λένε τα μυστικά τους.    

 Εμένα και της αδερφής μου, μας άρεσε πολύ η ταινία. 

        Εγώ ευθύνομαι που σε καθυστέρησα και δεν τους πρόλαβες. 

 Αυτοί έβαλαν τα δυνατά τους και την πήραν τη νίκη με την αξία τους. 

 Εγώ σας προειδοποίησα για την επικινδυνότητα του δρόμου. 

3. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις  (αποτελεσματικές, τελικές): 
 

Ήρθε να σας δει.         ( …………………………………………….) 

Μου φώναξε τόσο δυνατά, που τρόμαξα.         (………………………………………….) 

Δεν ήταν τόσο πονηρός, ώστε να μην τον καταλάβουμε.        (…………………………………)     

Για να καταλάβεις το μάθημα, πρέπει να προσέχεις περισσότερο.    (…………………………) 

 

4. Να βρείτε και να γράψετε ένα ομώνυμο για τις παρακάτω  λέξεις : 

κουτή    .................. ...             κλήμα   ......................... 

ότι    ......................                  λίρα      .......................... 

μίλα     ......................              τοίχος   .......................... 

χαίρει  .......................             κλείνω  ..........................   

όροι     ........................            κερί       ......................... 

καλώ   .........................           βάζο      .......................... 

 



5. Συμπληρώστε τον πίνακα με τα ρήματα όπως στο παράδειγμα: 
 

 

6. Μετατρέψτε  τον πλάγιο λόγο σε ευθύ και αντίστροφα: 
 

                            ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ                           ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

     Ο δάσκαλος τον ρώτησε: 

«Γιατί άργησες να έρθεις στο σχολείο;»   

«Δεν χτύπησε το ξυπνητήρι κύριε»,  απάντησε ο μαθητής. 

 

      Την  παρακάλεσε να του δανείσει το βιβλίο της και 

αυτή του απάντησε ότι θα του το δανείσει μόλις 

τελειώσει τις ασκήσεις. 

 

-Προσέχετε πώς περνάτε το δρόμο! μας φώναξε η μητέρα. 

-Μείνε ήσυχη μητέρα, θα προσέχουμε, απαντήσαμε εμείς.  

 

 

     Η μητέρα ρώτησε ποιος φταίει για το σπάσιμο της 

πόρτας και η Μαριέττα απάντησε  πως δε φταίει 

αυτή. 

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ  - ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΣ - ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

            πιστεύω         πίστεψε     (β΄ εν) 

       πιστέψτε   (β΄πλ) 

      να πιστέψεις   (β΄ εν) 

       να πιστέψετε   (β΄πλ) 

             δανείζω 

 

 

 

 

            αγαπώ 

 

 

 

 

             ποτίζω 

      

  

           στρώνω   

                          Xρήστος Χαρμπής                           Καλή επιτυχία! 


