
          Γλώσσα Ε΄-  Επαναληπτικό 7ης Ενότητας 

                                         ΄΄ Μουσική΄΄  

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

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

σ…να…λία,    τέσ… ….ρ…ς,    θ…ε……α,    χ…ροκρ…τ…ματα,    …θουσα,   αρχ…ζ…,  αδ….αζει,   

κουδουν…στρες, γν…στά, αρχ…ότ…τα, χρ…σ…μοπ….ούσαν, κ…μ…ζουν, π…κ…λία, βλέ….α, 

πολ…τ…σμούς, σ…ρά, στ…νανε, κ…κλος, ολόκλ…ρη, θα….ώ, ορχ…στρα, λατρ…α, μ…θος 

 2.  Υπογραμμίστε τα υποκείμενα στις παρακάτω προτάσεις και γράψτε στην 

παρένθεση αν είναι μεταβατικά ( Μ ) ή αμετάβατα ( Α ) τα ρήματά τους.   

▪  Η Μαρία έδεσε την κορδέλα της.   (……)              ▪  Η καμπάνα χτύπησε.                         (……..) 

▪  Τα πουλιά κελαηδούν .                    (…….)              ▪  Ο Θανάσης διαβάζει εφημερίδα.    (…….) 

▪  Οι εργάτες βάφουν το σπίτι.           (…….)              ▪  Ο Αντώνης έρχεται.                            (…….) 

▪  Ο ήλιος λάμπει.                                 (…….)              ▪  Η μητέρα συμβουλεύει τα παιδιά.   (…….) 

▪  Ο παππούς αγαπά τα εγγόνια του.(…….)              ▪  Το τρένο σφύριξε τρεις φορές.         (……..) 

3. Να βάλετε Σ στη σωστή πρόταση, Λ στη λανθασμένη: 

       Τα μεταβατικά ρήματα δεν έχουν αντικείμενο.                    

       Ένα  ρήμα μπορεί να έχει δυο αντικείμενα. 

       Αντικείμενο μπορεί να είναι ολόκληρη πρόταση. 

       Το αντικείμενο το βρίσκουμε σε ονομαστική πτώση. 

4. Βρίσκω και σημειώνω με Υ το υποκείμενο, με Ρ το ρήμα, με Α το 

αντικείμενο και Κ το κατηγορούμενο στις παρακάτω προτάσεις: 

      ▪ Ο υδραυλικός επισκευάζει τη βρύση.                      ▪ Ο λαγός είναι γρήγορος.  

▪ Ο χειμώνας είναι βροχερός.                                        ▪ Η Σταυρούλα φαίνεται χαρούμενη.  

▪ Τα παιδιά έχουν διαγώνισμα στην Ιστορία.              ▪ Ο Γρηγόρης ρώτησε αν θα φύγουμε. 

▪ Η μητέρα φροντίζει τα παιδιά της.                             ▪ Ο Μάρκος είπε να φύγεις.  

▪ Η Φανή γράφει μια επιστολή.                                       ▪ Η Γιάννα με φώναξε .  

 



5. Υπογραμμίστε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και σημειώστε με Χ στην 

κατάλληλη στήλη: 

 

 

 

6.  Συμπληρώστε τα κενά  με -ει  ή -ι  και τόνους όπου χρειάζεται : 
 

  Οι γιατροί του είπαν  πως στο πρόβλημα που έχει δεν υπάρχει θεραπ…..α. Το  μόνο 

πράγμα που πρέπει να κάνει είναι  να  πάρει βοήθ….α και δύναμη από τον ίδιο του τον 

εαυτό . Θέλει πολλή  προσπάθ…..α  , αλλά  πιστεύουν πως θα τα καταφέρει . Η 

επιθυμ….α του να γιατρευτεί από το άγχος είναι μεγάλη . 

  Δεν έχει άλλη   προσδοκ….α  εκτός από αυτήν.  Η χθεσινή  βραδ….ά ήταν η χειρότερη 

για  αυτόν . Είχε τόσο πολύ άγχος που δεν μπορούσε ούτε  μια ευθ…..α να 

ακολουθήσει στο περπάτημά του . Νιώθει μεγάλη ζήλ….α  για αυτούς που έχουν 

ηρεμ….α  και    πρέπει να δώσει και αυτός  βάση  στην καλλιέργ…..α  αυτού του 

συναισθήματος . Η κοινων….α έχει απαιτήσεις και πρέπει να τα καταφέρει . Η ζωή  

είναι μαγ….α αν τη ζεις  σε αρμον…α με τον εαυτό σου . 

7. Να γράψετε με λίγα λόγια ποιο είναι το αγαπημένο σας μουσικό όργανο και 

γιατί: 

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

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

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

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

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

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

 

      Καλή επιτυχία!  

Πρόταση Μεταβατικό Αμετάβατο 

Ο Γιώργος έφυγε νωρίς.   

Η Αντωνία παίζει πιάνο.   

Έμαθα πως θα σχολάσουμε νωρίτερα.   

Ο πάνθηρας τρέχει γρήγορα.   

Το μωρό τρώει κρέμα με λαχανικά.   

Xristos
Πλαίσιο κειμένου
Χρήστος Χαρμπής




