
ΓΛΩΣΣΑ (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)                                               ΟΝΟΜΑ: …………………………………………… 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 4Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

1. Συμπληρώστε τα ρήματα της συνταγής βάζοντάς τα στο δεύτερο πρόσωπο του 
πληθυντικού αριθμού, της προστακτικής του αορίστου (προσοχή. όπου χρειάζεται κεφαλαίο): 
 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ 

Εκτέλεση 

 ................ (κόβω) τις άκρες από τα κολοκύθια και …………………(ξύνω) 
τα εξωτερικά.   ............. ..(κόβω) τα ακριβώς στη μέση και μ' ένα μικρό 
κουταλάκι   …………………..(αδειάζω) την ψίχα τους προσεκτικά. ...  

 ………………………………. (ζυμώνω) τον κιμά με τον άνηθο, τα κρεμμυδάκια, το μαϊντανό, το 
ρύζι, 1/4 φλιτζανιού λάδι, αλάτι και πιπέρι.   ………………(γεμίζω) τα κολοκυθάκια και 
…………………(στρώνω) τα στην κατσαρόλα.  ……………..(ρίχνω) το υπόλοιπο λάδι, 1 
φλιτζάνι νερό, αλάτι, πιπέρι και  ………….... (αφήνω) τα να βράσουν για 45 λεπτά.             
…………………  (χτυπώ) τα αυγά με το χυμό λεμονιού, ……………………(βγάζω) την κατσαρόλα 
από τη φωτιά και ………………….. (περιχύνω) τα κολοκυθάκια με το αυγολέμονο.  

 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα ρήματα που 
βρίσκονται στις παρενθέσεις στο β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής αορίστου.  
 

α. ………………………………… (Υπογράφω) την απόδειξη και ……………………………..(παραδίδω) 
την στον ταμία. 
β.  ……………………………. (Περιγράφω) σ' ένα φίλο σου το δωμάτιο σου και 
……………………… (αναφέρω) γι' αυτό κάθε λεπτομέρεια. 

 

3. Να υπογραμμίσετε στο παρακάτω κείμενο τις εξαρτημένες αποτελεσματικές/ 

συμπερασματικές προτάσεις. 

Φώναζαν πολύ δυνατά κι έκαναν τόση φασαρία, ώστε οι γείτονες φοβήθηκαν πως κάτι 
κακό συνέβαινε. Έτσι τους χτύπησαν την πόρτα για να βεβαιωθούν πως όλοι ήταν καλά. 
Κανείς όμως δεν τους άνοιγε και η φασαρία συνεχιζόταν, με αποτέλεσμα εκείνοι να 
φωνάξουν την αστυνομία.  
 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο 
ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΟ τύπο του συγκριτικού ή του υπερθετικού βαθμού των επιθέτων και 
των επιρρημάτων που βρίσκονται στις παρενθέσεις. 

  Μην ανησυχείτε. Το παιδί σας, αν και είναι …………………………………(λεπτός) από τ' άλλα 

παιδιά της ηλικίας του, είναι……………..………………(υγιής). 
  0 ………………………… (μικρός) γιος της είναι …………………………….(καλός) στο σχολείο. 
  Η λύση του προβλήματος ήταν πραγματικά ………………………………………. (απλός) και 
………………………………… (εύκολος). 
 

5. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της πρώτης στήλης  με αυτές της δεύτερης έτσι 
ώστε να σχηματίσετε σύνθετα επίθετα. Στην τρίτη στήλη γράψτε αυτά τα επίθετα. 
 

 

θεός   μονάχος                      .........................      

όλος   όμορφος                      ........................   

πέντε   ένδοξος    .........................  

τρις   έξυπνος    .........................  

παν   σκοτεινός    .........................  



6. Να βρείτε τους υποθετικούς λόγους του παρακάτω κειμένου, να 
υπογραμμίσετε την υπόθεση και να κυκλώσετε την απόδοσή τους. 
 

Άμα περνούσατε από τη Σμύρνη εκείνα τα χρόνια, θα μένατε έκπληκτοι από τον επίγειο 

παράδεισο των φρούτων της, που από το εμπόριο τους με το εξωτερικό περίσσευαν 

τεράστιες ποσότητες για τις ντόπιες αγορές. Και ήταν τόση η ποικιλία των φρούτων, 

που, αν ένας Σμυρνιός ήταν πολύ φτωχός και δεν μπορούσε ν' αγοράσει παρά ψωμοτύρι 

και φρούτα, τα πάμφθηνα αυτά είδη τού εξασφάλιζαν μια πρώτης γραμμής βασική 

διατροφή για όλη του τη ζωή.  
 

7. Να συμπληρώσετε στο παρακάτω κείμενο τα οριστικά ή τα αόριστα άρθρα, 
ΟΠΟΥ νομίζετε ότι χρειάζονται. 

…  Ελλάδα είναι κατά βάση  …  ορεινή χώρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν  …  πολλά 

εδάφη για  …  καλλιέργεια. Σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα γύρω από  … Σπάρτη, …  

έδαφος ήταν κατάλληλο μονάχα για να βόσκουν  …  αιγοπρόβατα και να φυτρώνουν  …  

ελιές. Έτσι…Σπαρτιάτες δεν ασχολήθηκαν με …  καλλιέργεια  …  γης,  …  εργασία που 

αφορούσε αποκλειστικά  …  είλωτες.  

8. Να βάλετε στις παρακάτω λέξεις  τόνο και διαλυτικά, όπου νομίζετε ότι 
χρειάζονται. 
 

γ α ι δ ο υ ρ ι     γ α ι δ α ρ ο ς    α υ π ν ο ς  

κ ο ρ ο ι δ ε υ τ ι κ ο ς   κ ο ρ ο ι δ ε υ ω    κ ο ρ ο ι δ ο  

τ α ι σ μ ε ν ο ς    τ α ι σ α      π λ α ι ν ο ς  

 

9. Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της πρώτης στήλης  με τις σημασίες τους στη 
δεύτερη στήλη. Μετά να συμπληρώσετε τα ζευγάρια, όπως στο παράδειγμα: 

1.Είπαν το ψωμί ψωμάκι. ………..  

2.Λίγα είναι τα ψωμιά του.  ……..  
 

3.Όταν λείπει το ψωμί, η μέρα  

γίνεται διπλή.  ………………………….  

4.Ψωμί δεν έχουμε, ραπανάκια 

για την όρεξη γυρεύουμε. ………..  

5.Αυτή η δουλειά έχει ψωμί.  ……  

6.Πώς βγάζει το ψωμί του;  ………  

7.Ψωμί κι αλάτι φάγαμε μαζί.  …. 
 

 α) Μας λείπουν τα απαραίτητα και 
ζητάμε τα περιττά. 
 

 β)Ζήσαμε πολλά μαζί και συνδεθήκαμε. 

 

 γ) Πέρασαν μεγάλες φτώχειες. 
 

 δ) Τι δουλειά κάνει; 
 

 ε) Όταν πεινάει κανείς, δεν περνάει η 

ώρα. 
 

 στ) Θα πεθάνει σύντομα. 
 

 ζ) Δουλειά από την οποία κερδίζει κανείς 

πολλά. 

1-γ             

 


