
 

Γλώσσα ΣΤ΄-  Επαναληπτικό 10ης Ενότητας 

                                ΄΄  Ατυχήματα ΄΄ 
           Όνομα: ………………………………………………………………………… 

1. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω λέξεων και τονίστε σωστά:  
 

Ατύχ…μα,  σύν….φο, σκ…λί, προσ…χή, ύψ…ς, στρ…βω, σ…γκρουση, μετ…πικός,    
περ…εργος, φ…λλο, φ…τιά, αφηρ….μένος, πε…κο, ψ…χρ…μος, π…ροσβ…στης,       
ποδ…λατο, αστραφτ…ρός, νοσ…κομ…ο, οδ…κός, κ…κλοφορία, σ…νέδριο, φ….λάδιο, 
διασχ…ζω, π…ζ…δρόμιο, όχ…μα, τροχ….α, ιατρ…ο, τραυματ…σμός, ρά…α, πτ…ση,  
 
 

2. Να κυκλώσετε τα συνδετικά ρήματα και να υπογραμμίσετε τα κατηγορούμενα: 
 

Εσύ είσαι η αιτία της καταστροφής μου.  
Είναι αληθινά όσα είπες γι’ αυτόν. 
Πολλοί πιστεύουν πως στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. 
Το νερό φαινόταν παγωμένο. 
Ο Γ. Σεφέρης υπηρέτησε ως διπλωμάτης σε πολλές πρεσβείες μας. 
 

3. Να συμπληρώσετε τις αντωνυμίες που λείπουν στο παρακάτω κείμενο: 
 

  Ο  αδερφός …….  συνήθιζε  να  παθαίνει  πολλά  ατυχήματα,  όταν  ήταν  μικρός.     
  Η  μητέρα …… δεν  ήξερε …… να  κάνει. <<Αχ, ………… το  παιδί>>  έλεγε <<γιατί  να  
είναι  τόσο  απρόσεχτο;>>.  Η  αλήθεια  είναι  ότι  ο  αδερφός  μου  δεν  μπορούσε  να  
αναγνωρίσει ……………….. κίνδυνο.  Έκανε ………..  σκεφτόταν  ……………….  τη  στιγμή  
χωρίς  να  υπολογίζει  τις  συνέπειες  των  πράξεών  του.  Θα  νόμιζε ………………  ότι  
………….  άρεσε  να  μπλέκει  σε  επικίνδυνες  καταστάσεις.  Όταν  ………..  έλεγε  η  
μητέρα ……  πρέπει  να  αποφεύγει,  τότε …………. συμφωνούσε.  Όμως  την  επόμενη  
μέρα  έκανε  ……..  ακριβώς …………….  είχε  συμβουλέψει  να  μην  κάνει. 
 

4. Να υπογραμμίσετε τους χρονικούς και τοπικούς προσδιορισμούς του κειμένου:  

Οι διακοπές το περσινό καλοκαίρι στο χωριό ήταν υπέροχες. Δε θα ξεχάσω όμως ποτέ την 
περιπέτεια με τη γάτα μου . Μια μέρα  που ετοιμαζόμουν να πάω στη θάλασσα κατά το 
απόγευμα, διαπίστωσα πως η γάτα μου είχε εξαφανιστεί. Την έψαξα αμέσως παντού. Πάνω 
στο δέντρο, μέσα στο σπίτι, πουθενά η γάτα. Σε μια στιγμή μου φάνηκε πως άκουσα από έξω 
το νιαούρισμά της. Μετά άρχισα να ρωτώ τους γείτονες, όμως κανείς δεν την είδε. Ξαφνικά 
τη βλέπω στο απέναντι πεζοδρόμιο να έρχεται κουνιστή, σα να μη συμβαίνει τίποτα !  

 



 
5. Να βρείτε τα ρήματα των προτάσεων και να τα χωρίσετε σε μεταβατικά και 

αμετάβατα: 

• Οι μαθητές διαβάζουν τον Κ.Ο.Κ. • Η μητέρα ετοιμάζει το φαγητό. 

• Η Μαρία όμως δε διάβασε τίποτα. • Η γιαγιά μου ανεβαίνει τις σκάλες. 

• Ο φούρνος έκλεισε νωρίς. • Κλείσαμε την πόρτα βγαίνοντας. 

• Πείνασα πολύ και έφαγα ένα σάντουιτς.       • Η μητέρα μου οδηγεί προσεκτικά. 

• Κολύμπησα στη θάλασσα πολλή ώρα. • Προσέχω πάντα τα φανάρια. 
 

 

6. Να κυκλώσετε τα άμεσα και να υπογραμμίσετε τα έμμεσα αντικείμενα: 

Η Μαίρη μου έφερε μια ανθοδέσμη .      Ο Πέτρος διαβάζει μαθηματικά. 

Της χάρισε ένα δαχτυλίδι.                          Κάθε μέρα ποτίζει τα λουλούδια. 

Πάντα διαβάζει το κείμενο στον Πέτρο.  Ο Σάκης μου ζήτησε χρήματα  

 

7. Βρείτε για κάθε λέξη μία συνώνυμη ή αντίθετη: 
 

                  Συνώνυμη                 Αντίθετη 

λύπη :  μακρινός :  

οίκημα : συμφωνία :   

αμάξι : έναρξη :  

ισχυρός:  φωτεινός :   

γαλήνη:  φιλικός :   

    Χρήστος Χαρμπής        Καλή επιτυχία!    

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ 

  

  

  

  

  


