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

 

1.  Να γράψετε ένα κείμενο για το αγαπημένο σας άθλημα αναφέροντας:  

 Ποιο είναι και γιατί σας αρέσει. 

 Πώς παίζεται. 

 Ποια είναι τα θετικά του στοιχεία. – Τι προσφέρει στους αθλητές. 
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2.  Να υπογραμμίσετε τις τελικές και τις αποτελεσματικές προτάσεις βάζοντας 

ένα Τ ή ένα Α πάνω σε κάθε μία απ’ αυτές:  

Κατά τη διάρκεια των αγώνων πηγαίναμε κάθε μέρα στο στάδιο, για να δούμε τους αθλητές. 

Ένας αθλητής είχε προπονηθεί τόσο σκληρά, ώστε έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. 

Ένας άλλος αθλητής είχε πάρει τέτοια φόρα, ώστε έπεσε πάνω στους θεατές. 

Σήμερα πολλοί αθλητές επιδιώκουν τη νίκη, για να έχουν υλικά οφέλη. 

Για να μπορέσουν να κερδίσουν, οι μεγάλοι αθλητές δε διστάζουν να υποβληθούν δε κάθε είδους 

κόπους. 

Στο δεύτερο ημίχρονο η βροχή ήταν τόσο δυνατή, ώστε ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα. 

3.  Να γράψετε τους άλλους δύο βαθμούς των επιθέτων και των επιρρημάτων:  
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Θετικός Συγκριτικός 
Σχετικός 

Υπερθετικός 

Απόλυτος 

Υπερθετικός 

γερός       

σταθερός       

συνήθως       

συχνά       

κακός       

 

4.  Στο παρακάτω κείμενο να υπογραμμίσετε τις αντωνυμίες και να κυκλώσεις 

τα άρθρα:  

«Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση» βεβαίωνε ο Χάρης. «Παραμύθια» διαφωνούσε ο Θοδωρής. 

«Δώσ’ μου εμένα μια άμυνα γερή και να δεις ομάδα που θα σου φτιάξω». «Καλές οι θεωρίες 

αλλά στο γήπεδο τι κάνουμε!» μουρμούριζε συχνά ο Στέλιος, που ήταν ένα είδος φροντιστή στην 

ομάδα, δηλαδή φρόντιζε για τα ρούχα της, την μπάλα, να βρίσκει αντίπαλες ομάδες, να 

αγοράζει αναψυκτικά από το φτωχό, βέβαια, ταμείο τους, γενικά να φροντίζει για όλα. 

 

5.  Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο 

των ρημάτων που βρίσκονται στις παρενθέσεις, στο χρόνο που σας δίνεται 

κάθε φορά. 

Ο υπάλληλος, ……………………………… (καταγράφω, αόριστος) με προσοχή τα στοιχεία του πολίτη 

στην αίτηση. 

Καθώς ο μαθητής …………………………………… (διασχίζω, παρατατικός) το δρόμο, είδε το αυτοκίνητο 

που έστριψε απότομα στη γωνία και ευτυχώς το ……………………………………… (αποφεύγω, 

αόριστος). 

Ο προπονητής δεν ………………………………………… (εγκρίνω, παρατατικός) τις ενέργειες των 

αθλητών, αν και τελικά κάποιες απ’ αυτές …………………………. (συμβάλλω, αόριστος) καθοριστικά 

στη νίκη της ομάδας. 

Όπως ……………………………………….. (αναφέρω, αόριστος) οι αστυνομικοί, παρά την ανάκριση στην 

οποία ………………………………. (υποβάλλω, αόριστος) τον κατηγορούμενο, δεν 

…………………………………. (προκύπτω, αόριστος) στοιχεία για την ενοχή του. 
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6.  Να ξαναγράψετε τις παρακάτω φράσεις βάζοντας στη θέση των 

υπογραμμισμένων επιθέτων ένα συνώνυμο και ένα αντίθετό τους:  

 

ήταν τρομερός στη θεωρία….………………………………………………(συνώνυμο) 

    …………………………….……………………(αντίθετο) 

μια άμυνα γερή  ………………….………………………………(συνώνυμο) 

    …………………………………………………(αντίθετο) 

καλές οι θεωρίες  …………………………………………………(συνώνυμο) 

    …………………………………………………(αντίθετο) 

νίκησε ένας καλύτερος από σένα ………………………………………(συνώνυμο) 

    …………………………………………………(αντίθετο) 

 


