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

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

1. Στις παρακάτω προτάσεις συμπλήρωσε τα κενά με τις καταλήξεις –ετε ή –εται. 

 

 . Βλέπ…… να έρχ…… το καράβι; 

 . Ο γονιός σας αγωνίζ…… για να έχ…… τα πάντα. 

 . Όσο περνάει η ώρα, χάν…… κάθε ελπίδα να βρείτε το πορτοφόλι σας. 

 . Η Γη μας καταστρέφ…… και δεν κάν..... το παραμικρό να τη βοηθήσ…… . 

 

2. Στις παρακάτω προτάσεις συμπλήρωσε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος που 

είναι σε παρένθεση, προσέχοντας τις καταλήξεις. 

 

 Όποιος …………………………………..(συμπεριφέρομαι) τόσο άσχημα και μετά ………………………………… 

(προσποιούμαι) ότι δε γνωρίζει τίποτα, να μην  ………………….…………..… (παραπονούμαι) όταν θα 

τιμωρηθεί. 
 

 Δεν ……………………………….. (πληγώνω)  ο  εγωισμός  σας, όταν ………………………………… 

(παραδέχομαι) τα λάθη σας. 
 

Στην ηλικία σας ………………………….. (απαγορεύεται) να ………………… (τρώω) συνέχεια τροφές με 

πολλά λιπαρά. 

 

3. Να ενώσετε τις παρακάτω προτάσεις έτσι ώστε η μία να μετατραπεί σε εξαρτημένη 

αιτιολογική πρόταση. (Μην ξεχάσετε το κόμμα, όπου χρειάζεται.) 
 

Έφυγα νωρίς σήμερα από το σχολείο. Δεν αισθανόμουν καλά. 

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

Έπρεπε να βιαστεί. Είχε αργήσει πολύ. 

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

Είναι βέβαιο πως θα ακολουθήσει τις συμβουλές σου. Σέβεται τη γνώμη σου. 

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



4. Υπογράμμισε στο κείμενο τους τοπικούς προσδιορισμούς. 

Όταν βγήκα από τον επαρχιακό σιδηροδρομικό σταθμό, βρέθηκα μπροστά σε ένα μοναδικό 

θέαμα: ο δρόμος ήταν πλημμυρισμένος από κάθε λογής άμαξες κι ανθρώπους. Η κίνηση ήταν τόση, 

που δεν μπορούσα να περάσω απέναντι. Αφού άφησα το σταθμό πίσω μου, προχώρησα προς την 

αγορά που βρισκόταν λίγα τετράγωνα μακριά. Μπήκα στο πρώτο μαγαζί που βρήκα μπροστά μου 

και ρώτησα το δρόμο για το πανηγύρι. Μου απάντησαν ότι, όποιο δρόμο και να ακολουθούσα, είτε 

αριστερά είτε δεξιά, είτε μέσα από το πάρκο είτε γύρω από αυτό, όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν εκεί. 

 

5. Ένας φίλος σας μετακομίζει  στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθήστε να τον παρηγορήσετε και να τον 

πείσετε με επιχειρήματα ότι η ζωή στη μεγάλη πόλη έχει και τα πλεονεκτήματά της. Ας δούμε 

μερικά από αυτά: 

 Μεγάλα σχολεία, περισσότεροι φίλοι  

 Επιλογές διασκέδασης ( θέατρα ,κινηματογράφοι, παιδότοποι, γήπεδα). 

 Πολλά μαγαζιά ( ψώνια, βιβλιοπωλεία, παιχνίδια) 

Σκεφτείτε και άλλα και συμπληρώστε το γράμμα που του στέλνετε: 

 

Αγαπημ…... ……………………………….. 

Έμαθα ότι …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Εγώ  σε ζηλεύω! Σίγουρα θα δεις καινούρια 

πράγματα. Θα σου δοθεί η ευκαιρία να ………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Επίσης ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Σκέψου  ακόμα ότι ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εκείνο όμως για το οποίο σε ζηλεύω περισσότερο είναι ..………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………… 


