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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

1. Να υπογραμμίσεις στο παρακάτω κείμενο τις γενικές και τις αιτιατικές που 

φανερώνουν χρόνο. 

 Το πρωί η Μαρίνα ξυπνάει στις 7:30 π. μ., ετοιμάζεται και φεύγει για το 

σχολείο. Θέλει μόνο λίγα λεπτά μέχρι να φτάσει εκεί. Στο σχολείο κάνουν μάθημα 

αρκετές ώρες και κάθε μάθημα διαρκεί σαράντα πέντε λεπτά. Το μεσημέρι, όταν 

τελειώσει το σχολείο, γυρίζει στο σπίτι. Το απόγευμα διαβάζει τα μαθήματά της, 

ενώ το βράδυ κοιμάται νωρίς. Την προηγούμενη χρονιά δεν πήρε καλούς βαθμούς, 

αλλά του χρόνου θα προσπαθήσει περισσότερο. 

 

2. Ένωσε τις παρακάτω προτάσεις, για να σχηματίσεις υποθετικούς λόγους. 

α) Θα πας εσύ. Θα έρθω κι εγώ. 

β) Θα γελάσεις. Θα σου πω τι έγινε. 

γ) Θέλεις να παίξουμε μπάλα. Να έρθεις στο γήπεδο. 

δ) Πήρες καλούς βαθμούς. Θα σου πάρω ό, τι δώρο θες. 

 

3. Να μεταφέρεις το παρακάτω κείμενο σε μελλοντικούς χρόνους. 

 Το διαστημόπλοιο με τουρίστες ξεκινά το μακρινό του ταξίδι για να φτάσει 

στα όρια της γήινης ατμόσφαιρας. Οι επιβάτες του έχουν πληρώσει μία μικρή 

περιουσία για να πάρουν μέρος στο ταξίδι. Στη μισή ώρα που διαρκεί, 

προλαβαίνουν να πάρουν μια γεύση από έλλειψη βαρύτητας, μερικοί 

αρρωσταίνουν, βλέπουν το απόλυτο σκοτάδι σε απόσταση εκατομμυρίων 

χιλιομέτρων, θαυμάζουν τη θέα της γης από ψηλά και επιστρέφουν στα ... πάτρια 

εδάφη.  

 

4. Να βάλεις τόνο ή διαλυτικά όπου χρειάζεται. 

Χαιδεμα, διυλιστηριο, ευνοικος, ζωικο, βουιζω, ευρωπαικος, βοιδι, βολει, προιον, 

ηρωικος, πλαι, αυπνος, μυικος, καικι, υιοθεσια 

 

5. Ξανάγραψε με μικρά γράμματα, βάζοντας τόνο και διαλυτικά όπου πρέπει:  

ΑΪΤΟΣ, ΑΪΤΟΠΟΥΛΟ, ΓΑΪΔΑΡΟΣ, ΓΑΪΔΟΥΡΑΚΙ, ΚΑΪΚΙ, ΚΑΪΜΑΚΙ, ΙΔΙΟΦΥΪΑ, ΥΙΟΘΕΣΙΑ  
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6. Φτιάξε σύνθετες λέξεις με συνθετικό τη λέξη γη:  

υπό + γη = …………………………………….. άνω + γη = ……………………………….  

μέση + γη = …………………………………….. επί + γη = ……………………………….  

υπερ + γη = …………………………………….. ίσος + γη = ……………………………….  

γη + πεδίο = ……………………………………. γη + φυσικός = ………………………….  

γη + άνθρακας = ……………………………… ύδωρ + γη = ………………………………  

γη + μετρώ = ………………………………….. γη + λέγω = ………………………………. 

 

7. Ξανάγραψε την παρακάτω πρόταση τρεις φορές τοποθετώντας το ρήμα σε: 

α) Εξακολουθητικό Μέλλοντα 

β) Συνοπτικό Μέλλοντα 

γ) Συντελεσμένο Μέλλοντα 

Οι ερευνητές της ΝΑΣΑ ανακάλυψαν νέους τρόπους εκτόξευσης στο διάστημα. 

α)___________________________________________________________________

_______   

β____________________________________________________________________

______ 

γ____________________________________________________________________

______ 

 

8. Βάλε τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στο σωστό μελλοντικό χρόνο: 

Τις νύχτες που κοιτάζει τον ουρανό η Αλίκη ονειρεύεται ότι κάποια στιγμή 

_____________(ταξιδεύω) στο διάστημα. Οι γονείς της λένε πως κάτι τέτοιο 

__________________(συμβαίνει) μόνο όταν οι ερευνητές ____________________ 

(ολοκληρώνω) τις έρευνές τους, κάτι που _________________(χρειάζομαι) πολύ 

χρόνο. Η μικρή Αλίκη ξέρει πως μάλλον το όνειρό της δεν 
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_____________________(πραγματοποιούμαι) ποτέ. Ωστόσο, πάντα 

_____________________ (φαντάζομαι) πώς θα ήταν μια βόλτα στο διάστημα. 

 

9. Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με μια γενική ή μια αιτιατική που να 

εκφράζει χρόνο 

α) _____________θα παρακολουθήσουμε ένα διαστημικό υπερθέαμα στο 

Πλανητάριο 

β) _____________που θα πάω στην Αθήνα, ίσως επισκεφτώ το ΟΑΚΑ 

γ) _____________που μας πέρασε, διάβασα τρία βιβλία με θέμα τον πλανήτη 

Αφροδίτη 

 

10. Μετάτρεψε τις ρηματικές φράσεις σε ονοματικές. 

α)  Επιθυμώ να πάω ταξίδι.  ........................................................................... 

β)  Καλλιεργεί βιολογικά προϊόντα.  ........................................................................... 

γ)  Δουλεύει σε τράπεζα.  ...........................................................................  

δ)  Γεννήθηκε στο χωριό.  ...........................................................................  

ε)  Ασχολείται με την κηπουρική.  ...........................................................................  

στ) Περιγράφει τον αγώνα.  ........................................................................... 

 

11. Μετάτρεψε τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές. 

α)  Νηστεία κρέατος.  ...................................................................................... 

β)  Νοθεία λαδιού.  ...................................................................................... 

γ)  Περιοδεία θιάσου.  ...................................................................................... 

δ)  Επιστροφή στο σπίτι.  ...................................................................................... 

ε)  Παρουσίαση βιβλίου.  ...................................................................................... 

στ) Ενδιαφέρον για το σπίτι.  ...................................................................................... 
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12. Φτιάξε σύνθετες λέξεις με το συν-   

Συν + γνώμη  ............................... 

Συν + γράφω  ............................... 

Συν + χαίρω  ............................... 

Συν + κάτοικος  ............................... 

Συν + λόγος  ................................. 

Συν + μαθητής  ................................. 

Συν + νέφος  ................................. 

Συν + ρίζα  .................................   

  

 

13. Συμπλήρωσε τις παρακάτω φράσεις με το επίθετο πολύς ή το επίρρημα πολύ. 

α) Για να φτιάξω κουλούρια, χρειάζομαι ......................... αβγά, ....................... αλεύρι 

και ....................... ζάχαρη. 

β) Ακούγονται φωνές ......................... παιδιών. 

γ) Έπεσε ........................... βροχή και ........................... χαλάζι. 

δ) Είμαι ........................... θυμωμένη μ’ αυτά που είπε. 

ε) Σε χαιρετώ με ........................... αγάπη. 

στ) Σ’ αυτή τη γειτονιά δεν υπάρχουν ........................ σπίτια και έτσι υπάρχει 

...................... ησυχία. 

ζ) ......................... φορές βρέθηκε δίπλα μου σε ...........................  δύσκολες στιγμές 

και μου συμπαραστάθηκε.  

 

14. Χώρισε τις παρακάτω προτάσεις σε Ανεξάρτητες (Α) και Εξαρτημένες (Ε). 

α) Όταν φτάσω, θα σου τηλεφωνήσω.    (......)     (......) 

β) Πήγα στην τράπεζα για να πάρω χρήματα.    (......)     (......)  

γ) Αν και του το είπα, δε μ’ άκουσε.   (......)     (......)   
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δ) Δεν τη μάλωσα, γιατί δεν το έκανε επίτηδες.   (......)     (......)  

ε) Για να φύγει η σκόνη, τινάζουμε τα ρούχα.    (......)     (......)   

στ) Όποιος πεινάει, καρβέλια, ονειρεύεται.    (......)     (......)  

15. Ένωσε τις παρακάτω προτάσεις κάνοντας τη μία από τις δύο εξαρτημένη 

χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους συνδέσμους: (για να, αν, όταν, αφού, ώστε) 

α) Θα σου αγοράσω δώρο. Είσαι επιμελής. 

β) Ντυνόμαστε ελαφρά. Κάνει ζέστη. 

γ) Έβρεχε τόσο πολύ. Πλημμύρισαν υπόγεια. 

δ) Δεν θέλεις να έρθεις. Μην έρχεσαι. 

ε) Έφερε στο σπίτι το φίλο του. Να παίξουν. 

Στ) Είδα το σκυλί ξαφνικά μπροστά μου και τρόμαξα πολύ . (όταν) 

ζ) Έκανα σκληρή προπόνηση και πιάστηκαν τα πόδια μου. (επειδή) 

η) Περπατούσε τόσο γρήγορα. Δε μπορούσα να τον φτάσω. (ώστε) 

θ) Είχε πολλά βιβλία στο σπίτι του. Δεν του άρεζε το διάβασμα. (αν και) 

 

16.Δώστε με δικά σας λόγια τον ορισμό των παρακάτω λέξεων: Βιβλιοθηκάριος, 

Βιβλιοκριτικός, Βιβλιοφάγος 

17.Συμπληρώνω τα κενά στις λέξεις (βάζω και τόνο όπου χρειάζεται): 

ανάγν__ση  υπουργ___ο  επιτ__χία  εφαρμ__γή 

προ___θηση  εν__σχ__ση  περιπέτ___ες καλοκ___ρι 

πολιτ__σμός  εξ__χή  π___κιλία  πλαν__της 

 

18.Υπογραμμίζω τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις : 

Όταν θα πάω σπίτι του , σίγουρα θα δω τη βιβλιοθήκη του. Έχει φοβερά βιβλία. 

Ξεκίνησε να αγοράζει βιβλία πρώτη φορά σαν επισκέφθηκε μια έκθεση βιβλίου. 

Μόλις διάβασε το πρώτο βιβλίο, μαγεύτηκε, γνώρισε έναν άλλον κόσμο, 

διαφορετικό. Πριν διαβάσει το πρώτο του βιβλίο, άκουγε τους άλλους να μιλάνε για 

την ομορφιά των λογοτεχνικών βιβλίων, αλλά δεν τους καταλάβαινε.  Όταν μάλιστα 

ξεκίνησε να γράφει και δικές του ιστοριούλες, η ζωή του άλλαξε εντελώς….  


