
ΓΛΩΣΣΑ   (Ε΄ ΤΑΞΗ)                                          ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………… 
(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ) 
 
 

1) Συμπλήρωσε τις λέξεις ή τις φράσεις που λείπουν: 

 

 Δεν υπάρχει πρόταση χωρίς ……………………….  

 Το ρήμα  φανερώνει ότι ……………………………………………………………………………… 

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

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

 Η ερώτηση ποιος; μας δίνει το …………………………………….. του ρήματος. 

 Η ερώτηση τι; μας δίνει το ……………………………………………. του ρήματος. 

 Κάποια ρήματα όπως το είναι, γίνεται, φαίνεται … … δεν έχουν αντικείμενο, 

έχουν …………………………… . 

 Το υποκείμενο βρίσκεται πάντα σε πτώση ……….……………..…………………… 

 Το αντικείμενο βρίσκεται πάντα σε πτώση .…………………..……………………… 

 Το κατηγορούμενο βρίσκεται πάντα σε πτώση …………..………………………… 

 Μεταβατικά λέγονται τα ρήματα που έχουν ……………..…………………………… 

 Αμετάβατα λέγονται τα ρήματα που δεν έχουν ……………………………………… 

 

2) Να κυκλώσεις το ρήμα και να υπογραμμίσεις το υποκείμενο στις παρακάτω 

προτάσεις. 

α) Το αεροπλάνο πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση. 

β) Αυτή είναι ξαδέρφη της φίλης μου. 

γ) Η Λίνα μαθαίνει κιθάρα, ενώ τα αδέρφια της παίζουν πιάνο. 

δ) 0 πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. 

ε] Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στα νοσοκομεία. 

στ) Φαίνεται πως δε θα ξαναγυρίσει πια πίσω στην πατρίδα. 



3) Να κυκλώσεις το ρήμα και να υπογραμμίσεις το/τα αντικείμενο/α των 

παρακάτω προτάσεων. 

α) Η Κάτια κέρδισε το λαχείο. 

β) 0 πατέρας κλάδεψε τα δέντρα του κήπου και έκοψε τα ξερά κλαδιά. 

γ) Έφτιαξαν γέφυρα για τα αυτοκίνητα. 

δ) Του τηλεφώνησα, αλλά μου είπε ότι δε θα έρθει. 

ε) Ο Χάρης έσπασε το βάζο με το γλυκό. 

στ) Έλυσες τις ασκήσεις των μαθηματικών ή ακόμα διαβάζεις το περιοδικό; 

 

4) Να κυκλώσεις το ρήμα και να υπογραμμίσεις το κατηγορούμενο των παρακάτω 

προτάσεων. 

α) Η Τόνια έγινε καθηγήτρια γερμανικών. 

β) 0 πατέρας φαινόταν κουρασμένος. 

γ) 0 σκύλος και η γάτα είναι κατοικίδια. 

δ) Το σύνθημα της επανάστασης ήταν «ελευθερία ή θάνατος». 

ε) Αυτός είναι ο τέταρτος της παρέας. 

στ) 0 κύριος Στεφάνου εκλέχθηκε βουλευτής για δεύτερη τετραετία. 

 

5) Να χαρακτηρίσεις τα υπογραμμισμένα ρήματα ως μεταβατικά ή αμετάβατα. 

α) Οι εργάτες βάφουν το σπίτι. (……………….…………) 

β) Τον γλίτωσε από την καταστροφή την τελευταία στιγμή. (……………….…………) 

γ) Το μεσημέρι ο παππούς ξεκουράζεται. (……………….…………) 

δ) Είναι συνέταιροι και μοιράζονται τα κέρδη. (……………….…………) 


