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

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 15Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ  ή 

με το επίρρημα πολύ: 

 

 Η Καίτη μας έστειλε _____________  χαιρετίσματα. 

 Χθες βράδυ είχα ___________ όρεξη κι έφαγα ______________ . 

 Αύριο θα είναι __________ ζεστή μέρα, θα κάνει ___________ ζέστη. 

 Στη γιορτή συγκεντρώθηκε __________ κόσμος κι έφυγαν όλοι ___________ 

ευχαριστημένοι. 

 Τη Δευτέρα που έπεσε ___________ βροχή, έκανε και __________ κρύο. 

 Χρειάζεται __________ κόπος και __________ μελέτη για τις εξετάσεις. 

 Είναι __________ καλό κορίτσι και ___________ ήσυχη μέσα στην τάξη.  

 Κάθε καλοκαίρι κάνει _________ φιλίες με __________ παιδιά. 

 

 

2. Να υπογραμμίσεις τους επιθετικούς προσδιορισμούς στο παρακάτω κείμενο:  

 

Στις μέρες μας ένα μεγάλο μέρος της ομορφιάς του Παρθενώνα έχει χαθεί, καθώς 

πολλά από τα γλυπτά του αφαιρέθηκαν από ασυνείδητους αρχαιοκάπηλους. Τα 

καλύτερα και σημαντικότερα κομμάτια από τα ανάγλυφα της ζωφόρου του 

Παρθενώνα και πολλά άλλα έργα αφαιρέθηκαν κρυφά από τον Άγγλο λόρδο Έλγιν 

το 1803 και το 1812, με την ανοχή των τουρκικών αρχών. Σήμερα εκτίθενται στο 

Βρετανικό Μουσείο. Η ελληνική πολιτεία έχει ξεκινήσει, εδώ και αρκετά χρόνια, 

αγώνα για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα.   

 

 

3. Να υπογραμμίσεις τους χρονικούς προσδιορισμούς στις παρακάτω προτάσεις:  

 

 Το δελτίο καιρού ανακοίνωσε ότι το βράδυ ο καιρός θα χαλάσει. 

 Όταν οδηγούμε, πρέπει πάντα να φοράμε ζώνη ασφαλείας. 

 Δε μας έχει τηλεφωνήσει μέχρι τώρα, ίσως επικοινωνήσει μαζί μας αργότερα. 

 Παλιότερα η ζωή στις μεγαλουπόλεις ήταν καλύτερη. 



 Στα μεταγενέστερα χρόνια οι τιμές προς τους νικητές γίνονταν ολοένα και 

περισσότερες. 

 Οι θεατές πρέπει να προσέλθουν στο θέατρο μία ώρα πριν από την έναρξη της 

παράστασης. 

 

4. Να σημειώσεις Κ για τις κυριολεξίες και Μ για τις μεταφορές: 

 

 Έκοψε το δάχτυλο με το μαχαίρι. ________ 

 Κόψε δρόμο από το μονοπάτι. ________ 

 Πάρε το βιβλίο και κάθισε να διαβάσεις. _______ 

 Έχουν πάρει τα μυαλά της αέρα. ______ 

 Τα κεριά έλιωσαν από τη ζέστη. ______ 

 Απ΄ τον καημό της η Λένα έχει λιώσει. ______ 

 Η βιβλιοθήκη ξεχειλίζει από χαρτιά και βιβλία. _____ 

 Ο καφές ξεχείλισε από το φλιτζάνι. ______ 

 

 

5α.  Να γράψεις ένα συνώνυμο για  καθένα από τα παρακάτω ρήματα: 

 

 Περπατώ  _______________ 

 Ψιθυρίζω  _______________ 

 Αθροίζω  _______________ 

 Διοικώ    _______________ 

 Χασομερώ ______________ 

 

 

5β.  Να γράψεις ένα αντίθετο για  καθένα από τα παρακάτω ρήματα: 

 

 Συμπαθώ ______________ 

 Απλώνω ______________ 

 Κονταίνω ______________ 

 Προσθέτω _____________ 

 Απολύω _______________ 

 

 


