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Επαναληπτικό 3  
Όνομα: __________________________  

1. Συμπληρώνω τα κενά με η, ει, ε ή αι: 
 
• γ__άνθρακας • υπόγ__ος • γ__ωλόγος • γ__ώτρηση 
• γ__πεδο • γ__ωπόνος • γ__πεδούχος • επίγ__ος 
• γ__ωργός • γ__οκτήμονας • γ__ώμηλο • γ__ώδης 
• υδρόγ__ος • ισόγ__ο • γ__γενής • γ__ωγραφία 
• γ__ότοιχος • γ__ινος • γ__ωμετρία • απόγ__ος 

 
2. Να μετατρέψεις τις παρακάτω προτάσεις από ονοματικές σε ρηματικές και από ρηματικές 

σε ονοματικές: 
 

• Προστασία του περιβάλλοντος. → ______________________________________ 
• Ερμηνεία του νοήματος. → ___________________________________________ 
• Αμέλησαν τα καθήκοντα. → __________________________________________ 
• Συνοδεύει τον παππού. → ___________________________________________ 
 
 
3. Υπογραμμίζω στις παρακάτω προτάσεις τις προθετικές κι επιρρηματικές φράσεις και 

γράφω το είδος της: 
 

• Θα φύγει πολύ νωρίς αύριο από τη δουλειά. 1(_________) 2(________) 
• Έρχεται από τη Θεσσαλονίκη με αεροπλάνο. 1(_________) 2(________) 
• Σήμερα έχω πολύ ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι. 1(_________) 2(________) 
• Γενναία πολέμησαν οι Αθηναίοι εναντίον των Περσών. 1(_________) 2(________) 
• Συζητούσαν με έντονο ύφος εξαιτίας της παρεξήγησης. 1(_________) 2(________) 
 

4. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με το επίρρημα πολύ ή το επίθετο πολύς, πολλή, 
πολύ στη σωστή πτώση και στον σωστό αριθμό: 

 
• Η τσάντα μου είναι __________ βαριά, γιατί έχει __________ βιβλία.  
• Των πιο __________ κοριτσιών τα μαλλιά είναι μακριά, ενώ των πιο __________ 

αγοριών είναι κοντά. 
• Πρέπει να σταματήσεις την __________ δουλειά, γατί κουράζεσαι __________. 
• 0 αέρας ήταν __________ δυνατός και σηκώθηκε  __________ σκόνη. 
• Βαρέθηκα __________  γιατί περιμένω __________ ώρα. 
 
5. Γράφω πώς λέγεται αυτός που έχει: 
• πολλές δαπάνες  
• πολλά έξοδα  
• πολλή ταραχή  
• πολλά έτη  
 
 



6. Σχηματίζω σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό την πρόθεση συν: 
 

συν + γραφέας →  συν + τρίβω  → 

συν + ψηφίζω →  συν + μορφώνω → 

συν + βουλή →  συν + κρίνω → 

συν + εργάζομαι  →  συν + φοιτητής  → 
 

7. Συμπληρώνω στις παρακάτω στήλες το αντίστοιχο πρόσωπο του Ενικού ή Πληθυντικού 
αριθμού και του αντίστοιχου Μέλλοντα: 

 
Ενικός αριθμός  Πληθυντικός αριθμός 

• ______________________ ↔ θα ετοιμάζουν 

• θα έχει μαγειρέψει ↔ ______________________ 

• θα περιμένεις ↔ ______________________ 

• θα έχω φύγει ↔ ______________________ 

• ______________________ ↔ θα έχουμε ποτίσει 

• ______________________ ↔ θα γυρίσετε 
  

8. Υπογραμμίζω τις αντωνυμίες και γράφω το είδος τους: 
(προσωπικές, κτητικές, αυτοπαθείς, αναφορικές, ερωτηματικές, δεικτικές, οριστικές,  
αόριστες) 

 
• Θα διαβάσουμε κείμενα που θα μιλούν για το σύμπαν.  (_________________) 
• Εσένα ζητούν.  (_________________) 
• Ο παππούς μου είναι νέος.  (_________________) 
• θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για την ήττα.  (_________________) 
• Ποιος σου έδωσε τα βιβλία;  (_________________) 
• Πρώτη φορά έκανα τόσα λάθη.  (_________________) 
• Τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια.  (_________________) 
• Κανείς δεν του έδινε σημασία.  (_________________) 
 

9. Υπογραμμίζω την εξαρτημένη πρόταση και γράφω το είδος της: 
(χρονική, αιτιολογική, τελική, αποτελεσματική, αναφορική, υποθετική) 
 

• Πρέπει να σταματήσεις τη δουλειά, γιατί κουράζεσαι. (__________) 
• Δεν βρήκε κανέναν στο γήπεδο, όταν ήρθε ο Γιάννης. (__________) 
• Θα σου δώσω χρήματα, για να πληρώσεις το εισιτήριο. (__________) 
• Αν έχει ζέστη, θα φάμε παγωτό. (__________) 
• Ήταν πολύ έξυπνη, ώστε μπορούσε να καταλάβει τις ασκήσεις. (__________) 
• Δεν είναι καθαρός ο αέρας που αναπνέουμε. (__________) 
 


