
Επαναληπτικό 1ησ Ενότητασ – Ταξίδια – τόποι – μεταφορικά μζςα 
 19 Σεπ. 

Όνομα : _______________________________________ 

1. Συμπλήρωςε με τα γράμματα που λείπουν και τόνιςε :   

« υνικ……..ηε να πθγ………..νει  ςτο καφεν………ο του χωριοφ. Πλάι ςτο μεγάλο 

αςπρ……..ςμζνο τ…….χο  που τον ςκζπαηε ο κ………ςςόσ  και κάτω από ζνα τεράςτιο 

πλατάνι , ζπινε τον καφζ του και άκουγε ιςτορίεσ από παλιοφσ καλα………….μάχουσ  

οι οποίοι με αφοπλ…….ςτ……..κι αυτοπεπ……..κ………ςθ  κατζκεταν τα 

εξ………φρεν………κά    κατ……ρκ………ματά τουσ . Ζλ……..νε κι αυτόσ τουσ κάβουσ του 

μυαλοφ του και χωρίσ ποτζ να χάνει τον προςανατ……..λ…….ςμό του , ζβαηε 

πλ……..ρθ με τθν φανταςία του για μζρθ  μακρ…….νά». 

 

2. Σχημάτιςε το επίθετο από τη λζξη ςτην παρζνθεςη και γράψε το ςτο ςωςτό 

τφπο. 

 Πθγαίνει ςτθν εργαςία τθσ με το………………………………… (άςτυ= πόλθ) 

λεωφορείο.  

 Η ………………………………. (αεροπόροσ) εταιρεία ενθμζρωςε το …………………………. 

(επιβάτθσ) κοινό πωσ θ πτιςθ κα ζχει κακυςτζρθςθ. 

 Σο ………………………………….(ςιδθρόδρομοσ) δίκτυο τθσ χώρασ είναι από τα 

καλφτερα των Βαλκανίων. 

 Η τροχαία κάνει ελζγχουσ ςε όλο το μικοσ των ………………………………(ζκνοσ) 

οδών . 

 Η εταιρεία αυτι προςφζρει δωρεάν ………………………………(οδόσ) βοικεια ςε 

περίπτωςθ ατυχιματοσ.  

 

3. Να υπογραμμίςετε ςε κάθε ςειρά τη λζξη που δεν είναι ςυνϊνυμη με την 

αρχική.  

 Αποκλείω          :           απομονώνω ,  επιτρζπω  , περιορίηω  

 Προςευχή         :           ικεςία  ,   δζθςθ  ,  υπόςχεςθ  

 Ειρήνη               :           αναταραχι  ,  ομαλότθτα  ,  θρεμία  

 Επαινϊ              :           παινεφω ,  εγκωμιάηω  ,  επικρίνω  

 Μελαγχολικόσ :           άκεφοσ  ,   πρόςχαροσ  , κλιμμζνοσ  
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4. Να αντιςτοιχίςετε τα ςυνϊνυμα :  

Διάδοςθ                        φιλαλικεια                         

Ειλικρίνεια                    εξάπλωςθ                            

Θαμπόσ                         αμυδρόσ   

κακουχία                      μιμοφμαι 

αντιγράφω                  ταλαιπωρία 

 

5. Ξαναγράψτε την παρακάτω παράγραφο χρηςιμοποιϊντασ ενεςτϊτα . 

« Ο Μθνάσ άκουςε τα νζα και ανιςυχοσ ζτρεξε ςτο ςπίτι του. Βρικε τθν πόρτα 

κλειςτι. Όλοι ζλειπαν . Ρώτθςε τουσ γείτονεσ μιπωσ γνώριηαν τι είχε ςυμβεί . Η 

αγωνία του μεγάλωςε όταν είδε πωσ ζλειπε και το αυτοκίνθτο. « Μα ποφ πιγαν όλοι 

ζτςι ξαφνικά ; » αναρωτικθκε .  

Ο Μθνάσ ακοφει τα νζα …………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 
6. Να υπογραμμίςεισ ςτισ παρακάτω περιόδουσ τισ χρονικζσ προτάςεισ: 

 
 Μόλισ κατάλαβε τι είχε ςυμβεί , ζφυγε αμζςωσ. 

 
 Όταν βράδιαςε χωρίσ να φανεί ,καταλάβαμε πωσ δε κα ζρκει. 

 
 Είχε ζνα ατφχθμα, κακώσ πιγαινε ςτθ δουλειά . 

 
 Όπωσ όλεσ οι γυναίκεσ , κολακεφεται όταν τθν επαινοφν . 


