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ΓΛΩΣΣΑ (Ε΄ ΤΑΞΗ)                                                              ΟΝΟΜΑ: ……………..………………… 

 

1.  Φτιάξε μια δική σου διαφήμιση ή άλλαξε… τα φώτα σε μια γνωστή διαφήμιση 

που παίζεται στην τηλεόραση:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.  Μετατρέπω τον ευθύ λόγο σε πλάγιο: 

– Θα δείτε τηλεόραση, παιδιά; ρώτησε ο 

θείος. 

………………………………………...……………………………

………………………………………………………………..…...

– Θα δούμε οπωσδήποτε, θείε! απάντησαν τα 

παιδιά 

 

 

 

3. Μετατρέπω τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………….…… 

……………………….……………………………………….……

……………….……………………………….....……………… 

 

 

 

Η μητέρα ρώτησε την Ελένη αν διάβασε τα 

μαθήματά της κι αυτή απάντησε ότι τα 

διάβασε 

 

4. Κλίνω το ρήμα εξαρτώμαι στον ενεστώτα: 

(εγώ)..……………………  (εσύ)…… …………………….….  (αυτός)…………………….. 

(εμείς)…………………….  (εσείς)………………………  (αυτοί)…………………….. 

 

5. Υπογράμμισε τις αιτιολογικές προτάσεις του κειμένου: 
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Δεν πρέπει να βλέπουμε τηλεόραση πολλές ώρες, γιατί εκτός από θετικές επιδράσεις έχει και 

πολλές αρνητικές. Συχνά παραμελούμε τα μαθήματά μας, γιατί αφοσιωνόμαστε σε κάποιο 

τηλεοπτικό πρόγραμμα. Επίσης, δεν κάνει καλό στην υγεία μας, διότι προκαλεί βλάβες στα 

μάτια. Πολλές φορές μας πιάνει καταναλωτική μανία, γιατί προβάλλονται συνέχεια διαφημίσεις 

για νέα ελκυστικά προϊόντα. Παράλληλα, διαταράσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις, γιατί όλοι 

κάθονται μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους. Ακόμα, η 

τηλεόραση μας απομακρύνει από άλλες δημιουργικές ασχολίες, γιατί είναι πιο εύκολη η 

παρακολούθηση ενός προγράμματος παρά η άθληση ή το διάβασμα ενός βιβλίου. Τέλος, 

προβάλλει σκηνές βίας και άσχημα πρότυπα, τα οποία μας βλάπτουν, επειδή μερικές φορές τα 

μιμούμαστε. 

 

6. Να αντικαταστήσεις τις υπογραμμισμένες μετοχές με αιτιολογικές προτάσεις: 

Ψυχαγωγώντας τους ανθρώπους, η τηλεόραση τους κάνει πιστούς φίλους της. 

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

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

Εμπλουτίζω τις γνώσεις μου παρακολουθώντας ντοκιμαντέρ. 

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

Σπαταλάμε πολλά χρήματα, αγοράζοντας περιττά προϊόντα. 

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

Μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της γης, βλέποντας ειδήσεις. 

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

 

7. Γράψε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ     ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

αποτελούνται     …………………………. 

στερείστε      …………………………. 

απολογούνται     …………………………. 

εγγυώνται     …………………………. 

συνεννοείσαι     …………………………. 

ασχολείται     …………………………. 
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8. Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον χρόνο 

που ζητιέται και στο κατάλληλο πρόσωπο. 

Οι εγκληματίες ……………………………. (απάγω, αόριστος) τον επιχειρηματία και μετά ζήτησαν 

λύτρα. 

Οι αστυνομικοί ………………..……….. (προσάγω., συνοπτικός μέλλοντας) τον ένοχο στις φυλακές. 

Η χώρα μας ……………………………… (εξάγω, εξακολουθητικός μέλλοντας) ελαιόλαδο στα υπόλοιπα 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλά χρόνια ακόμη. 

Η χώρα μας δε διαθέτει βαριά βιομηχανία, γι’ αυτό αναγκαζόμαστε ………………………………… 

(εισάγω, υποτακτική ενεστώτα) προϊόντα από το εξωτερικό. 

 

9. Συμπληρώστε σωστά τα διαφημιστικά μηνύματα. 

Χρησιμοποι……στε τους κάδους ανακύκλωσης! 

Χαρ……στε αγάπη στα παιδιά. Ζητ……στε προϊόντα Unicef. 

Γυμναστ……τε στο πάρκο της γειτονιάς σας! 

Αναζητ……στε υγιεινές τροφές! Προτιμ……στε σπιτικές λιχουδιές! 

Χαρ……τε τις διακοπές σας στο όμορφο νησί μας. 

Λ……στε τα οικονομικά σας προβλήματα παίρνοντας δάνειο από την τράπεζά μας. 

 

10. Γράψε τι σημαίνουν τα αρκτικόλεξα. 

Κ.Ο.Κ. …………………………………………………………………………………. 

π.Χ. …………….………………………………………………………………………. 

Οκτ. ……………………………………………………………………………………. 

ΟΤΕ ……………………………………………………………………………………. 

ΕΛ.ΤΑ. ………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ …………………………………………………………………………………… 

βλ. ……………………………………………………………………………………… 

ΥΓ. ……………………………………………………………………………………... 

 

11. Να ξαναγράψετε τις συντομογραφίες / τα αρκτικόλεξα που ταιριάζουν στις παρακάτω 

φράσεις: 

Θεσσαλονίκη …………………………………………………………..………….………… 

Ευρωπαϊκή Ένωση ……………………………………………….…………….………… 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών …………………………….. …………..………… 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής …………………………………………………………… 

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων …………………………………………… 

Ιδιωτικής Χρήσης …………………………………………………………………………… 


