
ΓΛΩΣΣΑ  (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)                                           ΟΝΟΜΑ: …………………………………………… 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

2.Να συμπληρώσεις τα κενά του παρακάτω κειμένου με τα κατάλληλα αριθμητικά: 

Η πολυκατοικία μας έχει καμιά …………………………… (10) διαμερίσματα. Το δικό μας 

βρίσκεται στον ……………… (5) όροφο και έχει …………… (3) κρεβατοκάμαρες. Είναι 

……………….. (2) από το παλιό μας σπίτι και γι αυτό κόστισε τα ………………… (3) χρήματα. 

 

3. Να γράψεις ποιο είναι: 

το τακτικό αριθμητικό  του 7   ……………………………… 

το απόλυτο αριθμητικό του 9   ……………………………… 

το πολλαπλασιαστικό αριθμητικό του 2  ……………………………… 

 

4. Να συμπληρώσεις τα κενά με το σωστό τύπο των λέξεων των παρενθέσεων: 

Έδωσε τη σωστή ……………………..…… στην ………………………………  . (απάντηση, ερώτηση) 

Οι ταμίες των ………………………………… είναι υπεύθυνοι για τις ……………………………….  . 

(επιχείρηση, είσπραξη) 

Κατά τη διάρκεια της ……………………… έγιναν …………………………… για τις νέες ……………………… 

ερευνών. (σύνοδος, συζήτηση, μέθοδος) 

Να προσέχετε πώς περνάτε τις ……………………………… της ……………………………… , γιατί στην 

………………………… εκτελούνται έργα. (διάβαση, λεωφόρος, άνοδος) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θυμήσου την ορθογραφία των πτώσεων στην κλίση των θηλυκών σε –ος και –α. 

 

 

5. Να συμπληρώσεις τους όρους που λείπουν αλλά εννοούνται στις παρακάτω 

ελλειπτικές προτάσεις: 

 

Ώρα για διάβασμα.  …………………………………………………………………….… 

Καλή επιτυχία.  ……………………………………………………………….……… 



 

6. Γράψε μια αγγελία για λογαριασμό του κ. Πέτρου, που θέλει να πουλήσει το σπίτι 

του, και σου δίνει τις παρακάτω πληροφορίες: 

(Υπογράμμισε πρώτα τις βασικές πληροφορίες.) 

 

Ονομάζομαι Πέτρος Πέτρου και είμαι κάτοικος Θεσσαλονίκης. Θέλω να πουλήσω 

ένα οροφοδιαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Δελφών 123. Το διαμέρισμα έχει τρία 

υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, δύο μπάνια. Είναι ευάερο και ευήλιο. Έχει βεράντες 

μπρος- πίσω. Διαθέτει επίσης ατομικό καλοριφέρ, ηλιακό θερμοσίφωνα και κλιματισμό. 

Είναι σε άριστη κατάσταση γιατί ανακαινίστηκε πρόσφατα. Πουλιέται σε πολύ καλή τιμή 

και όποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί μου στο 

τηλέφωνο 6972000003. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



7. ΕΚΘΕΣΗ 
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ 

(Να ακολουθήσεις το σχεδιάγραμμα περιγραφής του Β.Μ. και να χωρίσεις το κείμενό σου σε παραγράφους.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


