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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

1.     Σε κάθε πρόταση να υπογραμμίσεις το υποκείμενο , όπου υπάρχει, και να 

γράψεις στην παρένθεση το απρόσωπο ρήμα ή την απρόσωπη έκφραση. 

 

Το πρωί χιόνιζε                                                      (____________________________) 

Τώρα βρέχει                                                           (____________________________) 

Πρέπει να φύγω                                                     (____________________________) 

Πρόκειται να ταξιδέψω                                        (____________________________) 

Δεν μου επιτρέπεται να απαντήσω                   (____________________________) 

Μου φαίνεται ότι θα βρέξει                                (____________________________) 

Υποτίθεται ότι το ήξερες                                       (____________________________) 

Ακούγεται πως θα έχουμε επεισόδια                 (____________________________) 

Είναι ανάγκη να πάμε                                            (____________________________) 

Δεν είναι σωστό να φωνάζετε                              (____________________________) 

Καλό είναι να το ξέρει κάποιος                            (____________________________) 

 

 

2.        Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσεις τα κενά με 1λ ή 2λλ. 

 

Ο καθηγητής μας επιβά…..ει να κρατούμε συνεχώς σημειώσεις 

Επιβά…….εται να πλένουμε τα δόντια μας κάθε μέρα 

Μόνο μια φορά μας επέβα…..αν να πάμε στην εκκλησία 

Πρέπει να επιβά…..ουν στους μικρούς μαθητές να γράφουν κάθε μέρα από λίγες 

σειρές 

Αύριο πρέπει να επιβά…..ουν απαγόρευση της κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων , 

γιατί μας έπνιξε το νέφος 
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Έπρεπε να είχαν επιβά……ει αυστηρότερες ποινές στους παραβάτες οδηγούς  

Όσοι θα πάρετε μέρος στο μάθημα χορού θα καταβά……ετε τα χρήματα για την 

εγγραφή τώρα, ενώ τα δίδακτρα θα τα καταβά…..ετε κάθε τέλος του μηνός 

 

 

 

3.        Στις παρακάτω προστακτικές αορίστου, από το κάθε ζευγάρι να 

υπογραμμίσεις το σωστό τύπο. 

                                   ανέφερέ μου            -          ανάφερέ μου 

                                   αντέγραψέ το           -          αντίγραψέ το 

                                   διέγραψέ το             -          διάγραψέ το 

                                   διέταξέ τους            -          διάταξέ τους 

                                   επανέλαβέ το           -          επανάλαβέ το 

                                   επέστρεψέ το           -          επίστρεψέ το 

                                   παρήγγειλέ του        -          παράγγειλέ του 

                                   υπέγραψε                 -          υπόγραψε     

 

 

4.   Υπογραμμίζω τις προθέσεις στο κείμενο που ακολουθεί : 

     Σε μια ευρύχωρη αυλή ο Πέτρος με τον Ανδρέα έπαιζαν από το μεσημέρι ως το 

βράδυ ποδόσφαιρο, χωρίς να κουραστούν. Μετά το παιχνίδι πήγαν μέχρι το 

σχολείο να ρωτήσουν για τα μαθήματα της άλλης μέρας.  Στο δρόμο παρά λίγο να 

πατήσουν ένα φίδι. 

 

5.   Συμπληρώνω τα κενά των φράσεων με το κατάλληλο τύπο του 

    επιθέτου: 

     Ο παππούς μου ήταν καλός και είχε όλα τα γνωρίσματα του συνετού και 

______________ (επιεικής) ανθρώπου. Πίστευε ότι για ν’ αποφεύγονται οι 

______________ (συνεχής) προστριβές μεταξύ των κρατών και για να υπάρχει 
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ειρήνη, πρέπει το _________________ (διεθνής) ενδιαφέρον να στρέφεται στη 

φιλία των λαών. Η γιαγιά μου είχε το σπινθηροβόλο πνεύμα μιας 

_____________________ (ευφυής) γυναίκας. Θαύμαζε τις _________________ 

(μεγαλοφυής) προσωπικότητες της ιστορίας και 

συχνά μιλούσε για τις ________________ (ιδεώδης) λύσεις που είχαν επιτύχει στη 

σταδιοδρομία τους. Και οι δύο ήταν αγαπητοί εξαιτίας του__________________ 

(συμπαθής) χαρακτήρα τους. 

 

6.      Ξεχωρίζω σε κάθε πρόταση με προσοχή πότε η λέξη πολύ είναι επίθετο 

    και πότε επίρρημα : 

 Τον αντιμετώπισε πολύ άσχημα.  _____________________________ 

  Επιμένει πολύ, δεν μπορώ να τον πείσω.  ______________________ 

  Χρειάζομαι πολύ ύφασμα για τα φουστάνια.  ____________________ 

  Βουτήξαμε, αλλά είχε πολύ κύμα η θάλασσα.  ___________________ 

   Δείχνει πολύ ενδιαφέρον για την υπόθεση.  _____________________ 

 

7.      Χρονική αντικατάσταση τα ρήματα: χάθηκες, να υποδεχτούν 

 

 

 


