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1. Να ζπκπιεξώζεηο ηα παξαθάησ θελά βάδνληαο ηα ξήκαηα ησλ παξελζέζεσλ ζηνλ 

παρακείμενο: 

α) Η θεληξηθή είζνδνο ηνπ αεξνδξνκίνπ _______________ (θιείλσ). 

β) _______________ (πεξηζζεύσ) αξθεηό από ην κεζεκεξηαλό θαγεηό. 

γ) Η απνζήθε _______________ (πηάλσ) κνύρια από ηελ πγξαζία. 

δ) Ωο ην ζνύξνππν, πξέπεη λα _______________ (επηζηξέθσ) γηαηί δε ζα ζε πεξηκέλσ 

άιιν. 

ε) Τνπο _______________ (μεκπαιίδσ) όινπο κε ηελ νκνξθηά ηεο. 

ζη) Τα έμνδά ηνπ _______________ (απμάλνκαη) πνιύ ηειεπηαία. 

δ) _______________ (απνθαζίδσ) ηη ζα θάλεηε κε ην ζπίηη; 

 

 

2. Να ζπκπιεξώζεηο ηα θελά ησλ πξνηάζεσλ κε ην θαηάιιειν ρξνληθό επίξξεκα: 

μαλά, ρζεο, θάπνηε, ύζηεξα, ακέζσο, κεζαύξην, ζην ηέινο, θέηνο 

 

α) __________ ην βξάδπ έγηλε έλα θνβεξό δπζηύρεκα. 

β) __________ από θάζε γεύκα πξέπεη λα βνπξηζίδνπκε ηα δόληηα καο. 

γ) Δε ζα έξζσ __________ ζην ζπίηη ζνπ αλ δε κνπ δεηήζεηο ζπγγλώκε. 

δ) __________ ζα πάκε εθδξνκή κε ην ζρνιείν ζηνπο Δειθνύο. 

ε) Η αριαδηά καο __________ δελ έρεη νύηε έλα αριάδη. 

ζη) Ο παππνύο ηνπ Αληώλε είρε __________ παληνπσιείν ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. 

δ) Τν ζέκα απηό είλαη επείγνλ. Πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε __________. 

ε) Μελ είζαη απαηζηόδνμνο. __________ όια ζα πάλε θαιά. 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ: Δ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: 9ε - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΟΝΟΜΑ:  
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3. Σθέςνπ έλα θαζεκεξηλό ζηηγκηόηππν θαη θηηάμε ην δηθό ζνπ δηάινγν όπσο ην 

παξάδεηγκα ( λα πεξηιακβάλεη θαη επζύ θαη πιάγην ιόγν). 

Όηαλ κεηαηξέπνπκε ηνλ επζύ ζε 

πιάγην ιόγν πξέπεη λα θάλνπκε 

θάπνηεο αιιαγέο: 

 Πξνζζέηνπκε ηα 

πξόζσπα πνπ κηινύλ  

 Πξνζζέηνπκε ηνπο 

ζπλδέζκνπο (όηη, πσο, λα θ.α.) 

 Πξνζζέηνπκε ξήκαηα αλ 

ρξεηάδεηαη (ξώηεζε, απάληεζε, 

ππνζηήξημε θ.α.) 

 Αιιάδνπκε ηα πξόζσπα 

ησλ ξεκάησλ θαη ηα βάδνπκε ζην 

γ’ εληθό ή πιεζπληηθό. 
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4. Να κεηαηξέςεηο ηνλ επζύ ιόγν ζε πιάγην θαη ην αληίζηξνθν: 

Εσθύς λόγος Πλάγιος λόγος 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Η Παλαγηώηα ξώηεζε ηε θίιε ηεο αλ κπνξεί λα 

ηελ πεξηκέλεη λα θύγνπλ καδί θη εθείλε ηεο 

απάληεζε πσο έπξεπε λα θύγεη ακέζσο, γηαηί 

είρε ξαληεβνύ κε ην γηαηξό. 

Ο δάζθαινο ξώηεζε ηα παηδηά: 

- Δηαβάζαηε ηηο νδεγίεο; 

Τα παηδηά απάληεζαλ: 

- Τηο δηαβάζακε, αιιά δελ ηηο θαηαιάβακε. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Ο δάζθαινο καο ξώηεζε αλ ε εξγαζία καο 

θάλεθε δύζθνιε θη εκείο ηνπ απαληήζακε πσο 

ήηαλ πνιύ εύθνιε. 

Ο κπακπάο ξώηεζε ηα παηδηά: 

- Τη ζέιεηε λα θάηε; 

Τα παηδηά απάληεζαλ: 

- Θέινπκε ιαραληθά. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Ο ζθελνζέηεο ξώηεζε ηνπο εζνπνηνύο αλ είλαη 

έηνηκνη γηα ηελ πξόβα θαη εθείλνη απάληεζαλ όηη 

κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ. 

Ο Αρηιιέαο ξώηεζε: 

- Πώο νλνκάδεηαη απηό ην ζεαηξηθό έξγν; 

- Δε ζπκόκαζηε, απάληεζαλ ηα παηδηά. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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5. Να ζπκπιεξώζεηο ηα παξαθάησ θελά βάδνληαο ηα ξήκαηα ησλ παξελζέζεσλ ζηνλ 

σπερσσντέλικο: 

α) Δε καο απάληεζαλ ζ’ απηό πνπ ________________ (ξσηώ). 

β) Οη αξραίνη Αηγύπηηνη ________________ (αλαπηύζζσ) αμηόινγν πνιηηηζκό. 

γ) Πάλσ ζηνλ θαλαπέ ηνπ ζαινληνύ ηνπο ________________ (βάδσ) έλα θάιπκκα. 

δ) Εζείο ________________ (πεξλώ) από εθείλν ην κέξνο όηαλ ________________ 

(πεγαίλσ) ζηελ Ξάλζε; 

ε) Ήηαλ ηξεηο ηα μεκεξώκαηα θαη ν Σηέιηνο δελ ________________ (γπξίδσ) αθόκε ζην 

ζπίηη. 

ζη) Θπκάζαη ην ραξηαεηό πνπ ________________ (πεηώ) καδί ηελ Καζαξά Δεπηέξα; 

δ) Τν βέινο ηνπ ________________ (θαξθώλνκαη) ζην θέληξν ηνπ ζηόρνπ. 

ε) Θα πξνιαβαίλακε ηελ αξρή ηνπ έξγνπ, αλ δελ ________________ (αξγώ) ηόζν πνιύ. 

 

6. Να ζπκπιεξώζεηο ηα παξαθάησ θελά κε ηελ θαηάιιειε ερωτηματική αντωνσμία 

ζην ζσζηό ηύπν: 

α) ________ ώξα αλαρσξεί ην πινίν; 

β) ________ κέξεο πέξαζαλ από ηόηε πνπ ζνπ ηειεθώλεζε; 

γ) Γηα ________ πξάγκα κηιάηε εζείο νη δύν; 

δ) ________ ζα θάλνπκε ηώξα κε ην απηνθίλεην πνπ ράιαζε; 

ε) ________ είλαη απηόο πνπ ζνπ ηειεθσλεί θαη ________ ζέιεη από ζέλα; 

ζη) Έρεηο απνθαζίζεη ________ άηνκα ζα θαιέζεηο ζην πάξηη; 

δ) ________ είλαη ε θαιύηεξή ζνπ θίιε; 

ε) ________ ελλνείο όηαλ ιεο πσο δε ζα έξζεηο; 

 

7. Να ζπκπιεξώζεηο ηα παξαθάησ θελά κε ποιο ή πιο θαη ποια ή πια:  

α) (πνην ή πην) ________ βηβιίν δηάβαζεο ηειεπηαία; 

β) (πνηα ή πηα) Σηακάηα ________! Πόλεζε ην θεθάιη κνπ. 

γ) (πνην ή πην) Μνπ θαίλεηαη όηη απηό πνπ δηάιεμεο είλαη ________ αθξηβό. 

δ) (Πνην θαη πην) ________ παηδί κπνξεί λα πεδήμεη ________ ςειά; 

ε) Πνηα θαη πηα) ________ δώα θηλδπλεύνπλ ________ λα εμαθαληζηνύλ; 
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8. Nα ζπκπιεξώζεηο ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Ενεστώτας Παρακείμενος Υπερσσντέλικος 

Ελεξγ. Φσλή Ελεξγ. Φσλή Παζ. Φσλή Ελεξγ. Φσλή Παζ. Φσλή 

ρηελίδσ     

γπκλάδσ     

πνηίδσ     

κπξίδσ     

Νηύλσ      

Ψάρλσ      

 

9. Να σσλλαβίσετε ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 

γξακκαηόζεκα: _____________________   δσγξαθηέο: __________________  

ραξηάθη: ____________________  παξάζηαζε: __________________   

ζεαηξίλα: ____________________    παξαθκή: _________________ 

ηξαγνύδηα: _____________________  δαραξνπιαζηείν : _____________________  

γηνξηή: _______________ 

 

10. Χξεζηκνπνίεζε ηα παξαθάησ ξήκαηα ζηνλ παρακείμενο θαη ηνλ σπερσσντέλικο 

γηα λα θηηάμεηο πξνηάζεηο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ην ζέαηξν. 

ζθελνζεηώ, ρεηξνθξνηώ, ελζνπζηάδνκαη, δσληαλεύσ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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11. Σην παξαθάησ θείκελν ππνγξάκκηζε κε ρξσκαηηζηή μπινκπνγηά ηα τρονικά 

επιρρήματα. 

Δελ ζα ηα θαηαθέξσ λα βξεζνύκε ζήκεξα. Μεηά ην κάζεκα ρνξνύ, ζα δηαβάζσ ηα 

καζήκαηα γηα ην ζρνιείν. Πξέπεη λα ηα θάλσ όια γξήγνξα γηαηί κεηά ην βξαδηλό ζα πάκε 

ζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε. Η παξάζηαζε είλαη ζηηο 9.30 αιιά εκείο ζέινπκε λα θηάζνπκε 

λσξίο γηα λα πξνιάβνπκε θαιέο ζέζεηο. Από ηόηε πνπ ήκνπλ κηθξή ιαρηαξνύζα λα δσ απηή 

ηελ παξάζηαζε. Επηηέινπο ηα θαηάθεξα! Λίγν πξηλ ζβήζνπλ ηα θώηα ηεο πιαηείαο, ζα 

θηεξνπγίδεη ε θαξδηά κνπ από αλππνκνλεζία. Θα ρεηξνθξνηήζσ κε όιε κνπ ηε δύλακε 

κόιηο αλνίμεη ε απιαία. Πξηλ ην ηξίην θνπδνύλη ζα ρνξνπεδάσ ζαλ κσξό πάλσ ζην θάζηζκα 

κνπ. 

 

12. Χξεζηκνπνίεζε όπνηα τρονικά επιρρήματα (ηνπιάρηζηνλ 5) ζέιεηο θαη θηηάμε έλα 

δηθό ζνπ κηθξό θεηκελάθη. Αλ δπζθνιεπηείο, θηηάμε 5 πξνηάζεηο. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


