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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 6Ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1.  Να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως προς το περιεχόμενό τους (κρίσεως, 

επιθυμίας, ερωτηματικές, επιφωνηματικές)  
 

Σήμερα έβρεχε όλη μέρα.   ……………………………. 
Θέλεις να έρθεις μαζί μου;   ……………………………. 
Έλα γρήγορα.     ……………………………. 
Είναι τόσο ωραία!    ……………………………. 
Του έδωσα ένα καλό μάθημα.  ……………………………. 
 
2.  Να υπογραμμίσεις τις προσωπικές αντωνυμίες (δυνατούς και αδύνατους τύπους):  

 
-Με φώναξες και ήρθα, αλλά εσύ δεν είσαι έτοιμη. 
-Το ξέρω! Τον βλέπεις τον ανεπρόκοπο; 
-Τον βλέπω. Τι σου έκανε; 
-Του είπα να στρώσει το κρεβάτι του και μου έβαλε τις φωνές. 
-Άφησέ τον! Θα το καταλάβει μόνος του. Αυτός είναι καλό παιδί. 
 
3.  Μετατρέπω τον ευθύ λόγο σε πλάγιο:  

 
- Θα πάτε στον κινηματογράφο; ρώτησε ο θείος. 
- Οπωσδήποτε θα πάμε, θείε, απάντησαν τα παιδιά. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  Μετατρέπω τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:  
Η μητέρα ρώτησε την Ελένη αν διάβασε τα μαθήματά της κι αυτή απάντησε ότι τα διάβασε. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.  Να συμπληρώσεις τα κενά με τα ζευγάρια των λέξεων που δίνονται παρακάτω:  

χώρος – χορός  ότι – ό,τι  φίλη – φυλή  ποιο – πιο 

παίρνω – περνώ   σχολείο – σχόλιο  μιλά – μήλα  

 
1. Κάθε μέρα ………………. από το φούρνο και …………………. ψωμί. 
2. Μας …………………. συνέχεια για το καλό που κάνουν τα …………………….. στον οργανισμό μας. 
3. Σήμερα στο ………………………..., την ώρα του μαθήματος, η ……………… μου έκανε ένα άσχημο 

……………………… για τους ανθρώπους που ανήκουν στην κίτρινη ………………………… 
4. Μου είπε …………………… δεν πρέπει να λέω …………………… μου έρχεται στο μυαλό. 
5. ……………… είναι το ……………… δυνατό παιδί της τάξης; 
6. Ο αποκριάτικος …………………………… των μαθητών της Ε΄ Δημοτικού θα γίνει στο ……………………….. 

εκδηλώσεων του σχολείου. 
 
6.  Να σημειώσεις Σ για το σωστό και Λ για το λάθος χαρακτηρισμό που δίν εται σε κάθε 

πρόταση.  
 
1. Ήρθε να σας δει. (αποτελεσματική)     ….. 
2. Δε θα γυρίσω νωρίς, γιατί έχω πολλή δουλειά. (αποτελεσματική) ….. 
3. Δεν είχε κανένα να τον φροντίζει. (τελική)    ….. 
4. Επειδή δε μπορούσε να κοιμηθεί, διάβαζε (αιτιολογική)   ….. 
5. Μου φώναξε τόσο δυνατά, που τρόμαξα. (τελική)   ….. 
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7.  Αν και αγαπάμε τους φίλους μας και συνήθως περνάμε καλά μαζί τους, υπάρχουν 
στιγμές που μπορεί να τσακωθούμε. Γράψε, λοιπόν, ένα κείμενο στο οποίο να μιλάς 
για ένα τσακωμό με κάποιο φίλο σου. Ακολούθα το σχεδιάγραμμα.

 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

 Με ποιο φίλο σου 
τσακώθηκες; 
 Για ποιο λόγο; 
 Πώς εξελίχθηκε ο 
τσακωμός; 
 Τι σκεφτόσουν μετά τον 
τσακωμό; 
 Πώς ένιωθες γι’ αυτό; 
 Πώς συμφιλιωθήκατε; 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


