
    Γλώσσα Ε΄-  Επαναληπτικό 9ης Ενότητας 

                        ΄΄ Βιβλία - Βιβλιοθήκες΄΄  

                                Όνομα: ………………………………………………………………………… 

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

υδρ…γ…ος,    σφ…ρα,    έκπλ…ξη,    εθν…κός,    διηγ…θ…κα,   κ…ν…ματογράφος,   

κομ……τι,   εγκ…κλοπ…δ….α,   τ…χ….νω,   αντ…κ…μενο,   μοναστ…ρ…,   παρακολούθ…σα, 

σ…μα,  αγρ…τ…ς,   οπτ…κοακουστ…κός,   επ…στρ…φω   

 2.  Μετατρέψτε τις φράσεις από ονοματικές σε ρηματικές και αντίστροφα: 

Απαγορεύεται η κυκλοφορία                                 Πρόσφεραν λίγα χρήματα. 

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

 Εισάγονται νέα προϊόντα                                        Παρουσίαση καινούριων βιβλίων.    

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

Συνεργασία μαθητών και δασκάλων.                   Περιγράφει τον αγώνα. 

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

3. Να Χωρίσετε με κόμμα και στη συνέχεια να γράψετε ποια πρόταση είναι η 

ανεξάρτητη και ποια η εξαρτημένη:   

Είμαι ευχαριστημένος επειδή όλα πήγαν καλά σήμερα.  

εξαρτημένη: ………………………………………………………………………………………………... 

ανεξάρτητη: ………………………………………………………………………………………………... 

Αν δε βρέξει θα πάμε στην εξοχή. 

εξαρτημένη: ……………………………………………………………………………………………….. 

ανεξάρτητη: ……………………………………………………………………………………………….. 

Όταν φτάσω θα σου τηλεφωνήσω. 

εξαρτημένη: ……………………………………………………………………………………………….. 

ανεξάρτητη: ………………………………………………………………………………………………... 

 



4. Να κάνετε σύνθετες λέξεις με το συν : 

συν + ραφή  = ………………………………….                         συν + μαθητής = …………………………………..   

συν + γνώμη  = ………………………………..                        συν + πάσχω = ……………………………………. 

συν + ομιλία = …………………………………                                   συν + κάτοικος =…………………………………... 

συν + νέφος  = …………………………………                         συν + λογίζομαι =…………………………………. 

συν + σωρεύω =……………………………….                                 συν + βαδίζω =…………………………………….. 

5. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με το επίθετο πολύς, -ή, -ύ  και το επίρρημα πολύ: 

Ευχαριστώ ………………….…… για το δώρο σου. Μου έδωσες  …………….……… χαρά. Νιώθω  ……………..……… 

ευγνωμοσύνη, γιατί με στήριξες στις …………………..…… δύσκολες στιγμές που πέρασα. 

……………..……… μαθητές δεν διαβάζουν και έχουν ……………..…… κενά. Χρειάζεται …………..………... προ- 

σπάθεια για να τα καλύψουν. Με ……………..…….. διάβασμα μπορούν να τα καταφέρουν. 

Η συνεργασία …………………..……..ανθρώπων φέρνει και …………………………. επιτυχίες.  

6. Βάζω κόμμα όπου χρειάζεται στο ασύνδετο σχήμα και μετά το γράφω πολυσύνδετο:  

Έβαλα στην τσάντα μου βιβλία τετράδια μολύβια χρώματα όργανα γεωμετρίας. 

 

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

7. Ενώστε τις παρακάτω προτάσεις κάνοντας τη μία από τις δύο εξαρτημένη, 

χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο που είναι στην παρένθεση: 

 

α) Θα φύγω. Δε με χρειάζεσαι άλλο. ( αφού)  

_____________________________________________________________________________ 

β) Έχω πολύ διάβασμα. Δε θα βγω σήμερα. ( γιατί ) 

_____________________________________________________________________________ 

γ) Μένει μόνος του. Έχει δυο παιδιά. ( αν και ) 

_____________________________________________________________________________ 

δ) Ακούσαμε τον θόρυβο. Βγήκαμε έξω τρέχοντας. ( μόλις ) 

_____________________________________________________________________________ 

Χρήστος Χαρμπής     Καλή επιτυχία!  


