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1. Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω λέξεων και βάλε τόνους 

όπου χρειάζεται. 

Πριν από 2.000 χρόνια ένας Έλληνας π.......ητής κατέγραψε τα πιο 

εντ......π......σιακά κτίρια και αγάλματα της επ......χής του. Και ο κατάλ......γος με 

τα Επτά Θαύματα του Αρχ......ου Κόσμου έφτασε ως τις μέρες μας. Δεν υπάρχει 

όμ......ς αντ......στ......χος κατάλογος για τα μεγαλύτερα θαύματα του φ......σ......κού 

κόσμου. Ο πλαν......της Γη παρουσιάζει μια τόσο θαυμαστή π......κ......λία  ώστε τα 

πλούτη του δεν περιορίζ......ντ...... εύκολα σε επτά παραδ......γματα. Η 

μεγαλ......τερη έρ......μος, η μεγαλ......τερη υφαλοκρ......π......δα, η μακρ......τερη 

χαράδρα, η βαθ......τερη σπ......λιά, το μεγαλ......τερο ηφ......στ......ο και ο 

υψ......λότερος κατα......άκτης. Πέρα από την ομορφιά τους τα φ......σικά αυτά 

θαύματα μας διδάσκουν πολλά για την ιστορία του πλαν......τη μας. Το καθένα 

διαθέτει μια μακρ......ωνη ιστορία, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι έμ......νε σταθερό και 

αναλλ......ωτο. Σε διάστ......μα εκατ......μ......ρίων ετών υπέστη αναρ......θμ......τες 

μεταβολές. 

 

Η κατασκευ...... της π......ραμ......δας βρίσκετ...... σε πλ......ρη εξέλ......ξη. 

Σ.......ντομα οι εργάτες θα αρχ......σουν να χτ......ζουν έναν μικρό ναό στις όχθες 

του π......ταμού και έναν υπόστ......γο διάδρομο που θα τον σ......νδέει με τον 

κ......ρίως ναό. Καθ......ς το έδαφος είναι βραχ......δες, η εξόρ......ξη των 

ογκ......λίθων που θα χρ......σιμοπ......ηθούν για το χτ......σ......μο της 

π......ραμ......δας γίνετ...... από κοντ......νά  λατομ......α. Όμ......ς, ο ασβεστόλ......θος 

που θα χρ......σιμοπ......ηθεί για τις λαξευτές πέτρες της εξ......τερ......κής 

επένδ......σης έρχετ...... από την ανατολ......κή πλευρά του Νείλου. Τα ξ......λα για 

τα έλκ......θρα και τα κάθε είδους εφ......δια φτάνουν στο σ......μείο της 

οικοδ......μής με πλ......ο, όπου και ξεφορτών......νται σε ειδ......κές προβλ......τες. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

ΓΛΩΣΣΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ:__________________ 

__ /__ /20__ 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



–

 

Αγγελόπουλος Απόστολος - 23/7/2022 - Σελίδα 2 από 48  
 

 

Οι φωνές του ρήματος 
Τα ρήματα έχουν δύο φωνές: 

 Ενεργητική φωνή: στη φωνή αυτή ανήκουν τα ρήματα που τελειώνουν σε –ω. 

Η ενέργεια του ρήματος πηγαίνει κάπου αλλού. Π.χ. δένω, πλένω, γράφω,  

Παθητική φωνή: στη φωνή αυτή τα ρήματα τελειώνουν σε –μαι.  

Η ενέργεια του ρήματος γυρίζει πίσω στο πρόσωπο που ενεργεί. 

Π.χ. δένομαι, πλένομαι, γράφομαι,  

Ενεργητική και Παθητική σύνταξη 
Ενεργητική σύνταξη έχουμε όταν το ρήμα της πρότασης έχει ενεργητική διάθεση.  Όταν 

λέμε ότι ένα ρήμα έχει ενεργητική διάθεση εννοούμε ότι το υποκείμενο του ρήματος ενεργεί. 

Συνήθως βρίσκεται στην ενεργητική φωνή αλλά όχι πάντοτε. 

Η  ενεργητική  σύνταξη  τονίζει  περισσότερο  το υποκείμενο , αυτόν που κάνει την ενέργεια. 

Παθητική σύνταξη έχουμε, όταν το ρήμα της πρότασης έχει παθητική διάθεση, δηλαδή 

δηλώνει ότι κάποιος παθαίνει κάτι από κάποιον ή από κάτι. 

 Συνήθως βρίσκεται στην παθητική φωνή αλλά όχι πάντοτε. 

Αυτός που κάνει την ενέργεια δηλώνεται με το ποιητικό αίτιο, που αποτελείται από την 

πρόθεση από + αιτιατική πτώση ονόματος ή αντωνυμίας. 

Η  παθητική  σύνταξη  τονίζει  περισσότερο  το  αποτέλεσμα  της ενέργειας παρά αυτόν 

που ενεργεί.  

Στο  ποιητικό  αίτιο  βρίσκεται  αυτός  που  ενεργεί  (ο δράστης):   

ο γιατρός , η ζέστη , το υπουργείο , ο αέρας 
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  Για να μετατρέψουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 

➢ Μετατρέπουμε το ρήμα από ενεργητικό σε παθητικό. 

➢ Το άμεσο αντικείμενο (σε αιτιατική) του ρήματος μετατρέπεται σε 

υποκείμενο (σε ονομαστική). 

➢ Το υποκείμενο γίνεται ποιητικό αίτιο:  

Π.χ. Η καθαρίστρια σκούπισε την τάξη. -> ενεργητική σύνταξη 

Η τάξη σκουπίστηκε από την καθαρίστρια. -> παθητική σύνταξη 

 

Για να μετατρέψουμε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: 

➢ Το παθητικό ρήμα γίνεται ενεργητικό. 

➢ Το ποιητικό αίτιο γίνεται (χωρίς την πρόθεση) υποκείμενο (σε ονομαστική 

πτώση). 

➢ Το υποκείμενο γίνεται αντικείμενο (σε αιτιατική πτώση). 

π.χ. Το κερί λιώνει από τη φωτιά. (Παθ.) -> Η φωτιά λιώνει το κερί.(Ενεργ.) 

Το σπίτι χτίστηκε από τον οικοδόμο (Παθ.) -> Ο οικοδόμος έχτισε το σπίτι. 

(Ενεργ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ποιητικό αίτιο εκφέρεται: 

α) Κυρίως με την πρόθεση από + αιτιατική  

Π.χ. Το φαγητό ετοιμάζεται από τη μητέρα. 

β) με την πρόθεση σε + αιτιατική όταν προσδιορίζει ρηματικά επίθετα που 

λήγουν σε -τος. π.χ. Ήταν αγαπητός σε όλους (απ' όλους). 

γ) με την πρόθεση με + αιτιατική, όταν προσδιορίζει παθητικές μετοχές. π.χ.  

Το σπίτι ήταν φτιαγμένο με πέτρες (από πέτρες). 

Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται όταν εννοείται εύκολα  

π.χ. Τράβηξα τις κουρτίνες και φωτίστηκε το δωμάτιο. (εννοείται από τον ήλιο). 

Αποστόλης  Αγγελόπουλος 
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2. Ενεργητική ( E ) ή παθητική  ( Π ) σύνταξη ; 

1. Η φωτιά στο δάσος έσβησε από τη βροχή. (....................................) 

2. Αυτός πήρε τα χρήματα από την τράπεζα. (....................................) 

3. Ο αδερφός του ξεκίνησε από την Αθήνα το πρωί. (....................................) 

4. Ο παππούς κουράστηκε από τις δυσκολίες της ζωής. (............................) 

5. Τα ρούχα είχαν φαγωθεί από τον σκόρο. (....................................) 

6. Ο Γιάννης εργάζεται εκεί από παλιά. (....................................) 

7. Τα παιδιά έκρυψαν το τετράδιο του Γιάννη. (....................................) 

8. Το χώμα σκεπάστηκε από τα φύλλα. (....................................) 

9. Η πληγή μολύνεται από τα μικρόβια. (....................................) 

10. Το κερί έσβησε από τον αέρα. (....................................) 

 

3. Στις παρακάτω προτάσεις ξεχώρισε το ποιητικό αίτιο ( ΠΑ ) από τους 

επιρρηματικούς προσδιορισμούς ( ΕΠ ) τόπου , χρόνου , αιτίας ...: 

1. Το πλοίο ξεκίνησε από τον Πειραιά για την Κρήτη. (.................................) 

2. Το δάσος έξω από το χωριό κάηκε από τη φωτιά.  (............../...................) 

3. Η αίτησή του έγινε δεκτή από την τράπεζα. (.................................) 

4. Το αυτοκίνητο επισκευάστηκε από το μηχανικό. (.................................) 

5. Έχει να κοιμηθεί από προχθές το βράδυ. (.................................) 

6. Είναι αγαπητός σε όλα τα παιδιά. (.................................)  

7. Κουράστηκα από την άσχημη συμπεριφορά σου. (.................................)  

8. Το χώμα ήταν νοτισμένο με την πρωινή δροσιά. (.................................) 

 

4. Να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 

1. Το εργοστάσιο του Άγρα ηλεκτροδοτεί τη Βόρεια Ελλάδα. 

  ...................................................................................................................................  

2. Τα δικαστήρια εκδίδουν τις αποφάσεις τους ύστερα από μελέτη. 

  ...................................................................................................................................  

3. Οι τράπεζες χορήγησαν πολλά δάνεια. 

  ...................................................................................................................................  

4. Ο Όμηρος εγκωμιάζει τον Αχιλλέα.  

 .....................................................................................................................................  

5. Τα παραμύθια γοητεύουν τα παιδιά. 

  ...................................................................................................................................  
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5. Να μετατρέψεις την παθητική σύνταξη σε ενεργητική 

1. Τα βράχια δέρνονται από τα κύματα. 

 .....................................................................................................................................  

2. Τα θηρία δαμάζονται από το θηριοδαμαστή. 

 .....................................................................................................................................  

3. Τα δέντρα καταστράφηκαν από την παγωνιά. 

 .....................................................................................................................................  

4. Δέκα σπίτια γκρεμίστηκαν από το σεισμό. 

 .....................................................................................................................................  

5. Κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο και καταδικάστηκε σε ισόβια. 

 .....................................................................................................................................  

 

 

6. Συμπλήρωσε το ποιητικό αίτιο των προτάσεων: 

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε φυλάκιση από το δικαστήριο. 

1. Τελικά οι ληστές πιάστηκαν. .......................................... 

2. Άνοιξε το παράθυρο και το δωμάτιο φωτίστηκε. ....................................... 

3. Στο σχολείο τα παιδιά διδάσκονται πολλά πράγματα. .................................... 

4. Στη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. 

................................................ 

5.  Μέχρι στιγμής οι περισσότεροι επιβάτες έχουν διασωθεί. .......................... 

6. Τα σπίτια τότε χτίζονταν με χώμα και πέτρα. .............................................. 

 

 

7. Να μετατρέψεις σε ποιητικό αίτιο το πρώτο συνθετικό: 

α. Αιματοβαμμένη (ιστορία) -> ιστορία βαμμένη από αίμα 

β. Αρχοντογεννημένος (νέος)  ...........................................................................  

γ. Ηλιοκαμένο (δέρμα)  ...........................................................................  

δ. Αστραποκαμένο (δέντρο).  ...........................................................................  

ε. Σκοροφαγωμένο (χαλί)  ...........................................................................  

στ. Θαλασσοδαρμένη (ακτή)  ...........................................................................  

ζ. μπαρουτοκαπνισμένος (πολεμιστής) .................................................................  

η. χαροκαμένη (μάνα).  ...........................................................................  
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8. Να αναγνωρίσεις αν η σύνταξη είναι ενεργητική ( Ε ) ή παθητική  ( Π ) 

και να την μετατρέψεις στο άλλο είδος. Υπογράμμισε το 

ποιητικό αίτιο 

π.χ. Ο καθηγητής όρισε τον Πέτρο επιμελητή. (Ε) 

Ο Πέτρος ορίστηκε επιμελητής από τον καθηγητή.  

1. Ο υπουργός διόρισε τον Γιώργο νοσοκομειακό γιατρό. 

 .....................................................................................................................................  

2. Ο αδερφός μου εκλέχτηκε από την πλειοψηφία πρόεδρος του 

συμβουλίου. 

 .....................................................................................................................................   

3. Ο φίλος του τον αποκαλεί προδότη. 

 .....................................................................................................................................  

4. Ο ξυλοκόπος κόβει ξύλα. 

 .....................................................................................................................................  

5. Η φωτιά καίει το δάσος. 

 .....................................................................................................................................  

6. Τα πανιά σκίζονται από τον αέρα. 

 .....................................................................................................................................  

7. Η μόλυνση του περιβάλλοντος αυξάνεται από τα αυτοκίνητα. 

 .....................................................................................................................................  

8. Η Βουλή ψηφίζει τους νόμους. 

 .....................................................................................................................................  

9. Η σοδειά μαζεύεται από τους αγρότες. 

 .....................................................................................................................................  

10. Ο Νίκος βρήκε το βιβλίο. 

 .....................................................................................................................................  

11. Το κλίμα ενός τόπου επηρεάζεται άμεσα από τη μορφή του εδάφους. 

 .....................................................................................................................................  

12. Οι δημότες εξυπηρετούνται από τις αστικές συγκοινωνίες. 

 .....................................................................................................................................  

13. Η γιαγιά ετοίμαζε το τραπέζι με πολλή φροντίδα. 

 .....................................................................................................................................  

14. Τα καταλυτικά αυτοκίνητα δε μολύνουν την ατμόσφαιρα. 

 .....................................................................................................................................  
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Ρήματα μεταβατικά και αμετάβατα / 
 Συνδετικά ρήματα & Κατηγορούμενο 

 
9. Να υπογραμμίσετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και να τα 

χαρακτηρίσετε ως μεταβατικά (Μ) ή αμετάβατα (Α). Κύκλωσε το αντικείμενο 

στα μεταβατικά.

ΘΥΜΑΜΑΙ: Μεταβατικά -> έχουν αντικείμενο / Αμετάβατα -> δεν έχουν αντικείμενο 

1. Οι αγρότες θερίζουν τα χωράφια τον Ιούνιο. ( ........... ) 

2. Η Μαρία γυμνάζεται στο γυμναστήριο όλη τη μέρα. ( ........... ) 

3. Ο τσοπάνης έβοσκε τα πρόβατα. ( ........... ) 

4. Το μωρό ξύπνησε κλαίγοντας. ( ........... ) 

5. Μόλις χτύπησε το κουδούνι, το σχολείο άδειασε. ( ........... / ........... ) 

6. Πάντα επιδίωκε το συμφέρον μας. ( ........... ) 

7. Μην αφήνεις το άγχος να σε κυριεύει. ( ........... )  

8. Οι εργάτες βάφουν το σπίτι. ( ........... ) 

9. Το μεσημέρι ξεκουράζομαι. ( ........... ) 

10. Άνοιξε ένα βιβλιοπωλείο στη γειτονιά. ( ........... ) 

11. Ο ήλιος λάμπει στον ουρανό. ( ........... ) 

12. Τα λουλούδια μαραίνονται χωρίς νερό. ( ........... ) 

13. Είδα ένα μικρό γατάκι στον δρόμο. ( ........... ) 

14. Αύριο θα πάμε εκδρομή. ( ........... ) 

15. Γελάει με την καρδιά του. (..............................) 

 

10. Να υπογραμμίσεις τα αντικείμενα των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις 

και να τα χαρακτηρίσεις ως άμεσα (Α) ή έμμεσα (Ε). 

1. Ο οδηγός του ταξί μάς έδειξε έναν συντομότερο δρόμο για το σπίτι του. 

( ...... / ...... ) 

2. Του είπες κάτι τώρα; ( ...... / ...... ) 

3. Ο δάσκαλος μαθαίνει μουσική στους μαθητές. ( ...... / ...... ) 

4. Ο ήλιος χάριζε πανέμορφα χρώματα στα σύννεφα. ( ...... / ...... ) 

5. Δεν τους άφησε τίποτα για φαγητό. ( ...... / ...... ) 

6. Μου θύμισε τις υποχρεώσεις μου. ( ...... / ...... ) 

7. Θα του αφήσω μήνυμα στον τηλεφωνητή ( ...... / ...... ) 

8. Σε κέρασε καφέ η Πόπη; ( ...... / ...... ) 
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11. Να γράψεις μέσα στην παρένθεση ποια συντακτική θέση έχουν οι 

υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις (υποκείμενο, αντικείμενο ή 

κατηγορούμενο). 

1. Στο τέλος όλοι ήταν ικανοποιημένοι. (.................................) 

2. Μην ξεχάσεις να ποτίσεις τα λουλούδια. (.................................) 

3. Από τη φασαρία αναστατώθηκε όλη η γειτονιά. (.................................) 

4. Χάλασε το ρολόι μου. (.................................) 

5. Όλοι χειροκρότησαν τους μικρούς μαθητές. (.................................) 

6. Άψητο φαίνεται το κρέας (.................................) 

7. Μου προκαλεί φόβο η απογείωση. (.................................) 

8. Ακόμα δεν έλυσες το πρόβλημα; (.................................) 

9. Εσείς είστε ο υπεύθυνος του τμήματος; (.................................) 

10. Δυναμώνεις λίγο την ένταση της μουσικής; (.................................) 

11. Αυτός ο άντρας μου φαίνεται γνωστός. (.................................) 

12. Του το είπα αλλά δεν με άκουσε.. (.................................) 

13. Τελικά οι συμβουλές του αποδείχτηκαν χρήσιμες. (.................................) 

14. Δε λέει ποτέ τι σκέφτεται· κρατάει κρυφές τις σκέψεις του. (.................) 

15. Έντρομη η μητέρα κάλεσε την αστυνομία. (.................................) 

 

 

12. Υπογραμμίζω τα συνδετικά ρήματα και κυκλώνω τα 

κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις:  

1. Ο ξάδερφός μου είναι γιατρός.  

2. Η μητέρα σου φαίνεται πολύ όμορφη. 

3. Κάντε ησυχία! Ο πατέρας σας είναι πολύ κουρασμένος.  

4. Τα αγαπημένα μου γλυκά είναι τρία. 

5. Το δαχτυλίδι του γάμου σου είναι από διαμάντι; 

6. Ο γείτονάς μας εκλέχτηκε δήμαρχος. 

7. Η κυρία Πόπη βρέθηκε σκοτωμένη στα σκαλιά της πολυκατοικίας. 

8. Η μάρκα Α θεωρείται η καλύτερη όσο αφορά τα παγωτά. 

9. Η Μαίρη αποδείχθηκε η καλύτερή μου φίλη. 
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13. Χαρακτήρισε τα υπογραμμισμένα ρήματα του κειμένου ως μεταβατικά, 

αμετάβατα ή συνδετικά , βρες τα υποκείμενα, τα αντικείμενα ή τα 

κατηγορούμενά τους και συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί. 

Ο Φαραώ που βρίσκεται στην εξουσία έχει αρχίσει ήδη να προετοιμάζεται για το 

τέλος της ζωής του στη Γη. Δίνει εντολή στον αρχιτέκτονα του να ετοιμάσει μια 

πυραμίδα που θα αντέξει στον χρόνο. Το έργο του θα είναι αιώνιο.  

Τώρα πιάνουν δουλειά οι εργάτες, οι οποίοι θα ετοιμάσουν μια απόλυτα επίπεδη  

επιφάνεια επάνω στην οποία θα χτιστεί η πυραμίδα. Γιγάντιες πλάκες 

ασβεστόλιθου σύρονται στη βάση του έργου με έλκηθρα. Εργάτες δουλεύουν στα 

σημεία όπου εφάπτονται οι πλάκες, ώστε να ενωθούν η μία με την άλλη. Οι εργάτες 

που χτίζουν την πυραμίδα χρησιμοποιούν απλά εργαλεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Ρήμα Μεταβατικό (Μ) 

Αμετάβατο (Α) 

ή Συνδετικό (Σ) 

Υποκείμενο Αντικείμενο 

ή Κατηγορούμενο 

βρίσκεται    

έχει αρχίσει Μ Ο Φαραώ  να προετοιμάζεται 

(Αντικ.) 

έχει αρχίσει    

προετοιμάζεται    

να ετοιμάσει    

θα αντέξει    

θα είναι    

θα ετοιμάσουν    

θα χτιστεί    

εφάπτονται    

χρησιμοποιούν    
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Αναφορικές προτάσεις 
Οι αναφορικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις που αρχίζουν:  

Α. Με αναφορικές αντωνυμίες ( ο οποίος, όποιος, οποιοσδήποτε , όσος, 

οσοσδήποτε , ό,τι, που) και λέγονται  Oνοματικές, επειδή προσδιορίζουν έναν 

ονοματικό όρο της πρότασης. 

Β. με τα αναφορικά επιρρήματα ( όπου, που, όπως, πως, όσο, καθώς, όποτε , οπουδήποτε . 

οποτεδήποτε) και λέγονται Επιρρηματικές επειδή  προσδιορίζουν ένα επίρρημα ή έναν 

επιρρηματικό προσδιορισμό. 

π.χ. 1.Είναι μολυσμένος ο αέρας που αναπνέουμε. Ονοματική  

 2.Είναι μολυσμένος ο αέρας τον οποίο αναπνέουμε. Ονοματική 

 3.Όποιος αναπνέει το μολυσμένο αέρα αρρωσταίνει.  Ονοματική 

 4.Καθώς ο αέρας είναι μολυσμένος, οι άνθρωποι υποφέρουν.  Επιρρηματική 

 5. Όποτε φύγετε, ειδοποιήστε με. Επιρρηματική 

 

Υπάρχουν 2 είδη αναφορικών προτάσεων: 

Α) ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ 

Αυτές οι αναφορικές προτάσεις μάς δίνουν μια πληροφορία που είναι απαραίτητη 

για την κατανόηση της κύριας πρότασης και γι’ αυτό δε χωρίζονται με κόμμα από 

την κύρια πρόταση. 

Π. χ. Η μέρα που ξεκινούν οι διακοπές του Πάσχα πλησιάζει 

         Η γυναίκα που αγάπησε τον εγκατέλειψε. 

 

Β) ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ 

Αυτές οι αναφορικές προτάσεις μάς δίνουν μια πληροφορία που δεν είναι απαραίτητη για την 

κατανόηση της κύριας πρότασης, απλά προσθέτει μια παραπάνω πληροφορία και γι’ αυτό 

χωρίζονται με κόμμα από την κύρια πρόταση 

Π. χ. Το σπίτι της Σοφίας, που είναι πολύ όμορφο, βρίσκεται κοντά στο βουνό 

          Ο Γιάννης, που ήταν πραγματικός φίλος, με στήριξε.    

 

Σημαντικό! 

Προτιμούμε την αντωνυμία “ο οποίος, η οποία, το οποίο” αντί για το “που”, αφού αυτό 

είναι λέξη που μπαίνει σε πολλά σημεία στον λόγο και πολλές φορές η χρήση του μπερδεύει 

τον αναγνώστη! 

Π.χ. Ο άνθρωπος με τον οποίο φάγαμε χτες είναι γιατρός. 

       Ο άνθρωπος που φάγαμε χτες είναι γιατρός. 

Αν πούμε έτσι την πρόταση, τότε μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι φάγαμε τον άνθρωπο! 
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14. Στις παρακάτω περιόδους υπογράμμισε τις εξαρτημένες 

αναφορικές προτάσεις και χαρακτήρισέ τες ως προσδιοριστικές 

ή προσθετικές: 

1. Αγαπάει περισσότερο τον μικρότερο γιο της, που είναι 

επιμελής και έξυπνος. ( .....................................) 

2. Η γιαγιά μου, που ήταν στα νιάτα της τραγουδίστρια της όπερας, μου 

σιγοτραγουδούσε κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. ( .....................................) 

3. Λυπάμαι πολύ τους ανθρώπους που υποφέρουν. ( .....................................) 

4. Ο παππούς μου, που είχε τραυματιστεί στον πόλεμο, μας έλεγε ιστορίες 

από το μέτωπο. ( .....................................) 

5. Φόρεσα το καινούριο φουστάνι που αγόρασα. ( .....................................) 

6. Μένω στην ίδια γειτονιά με τη Γεωργία, που είναι φίλη μου. ( ...................) 

7. Τη γλάστρα που μου χάρισες την ποτίζω κάθε μέρα. ( ...............................) 

8. Με ενοχλεί το καυσαέριο που βγαίνει από τα αυτοκίνητα. ( ......................) 

9. Μας εξήγησε την αιτία που προκάλεσε την καταστροφή. ( .........................) 

10. Αγαπάει πολύ τη μητέρα της, που είναι άρρωστη τα τελευταία χρόνια.  

(......................................) 

11. Δεν εγκρίνω τα μέσα που χρησιμοποιεί για να πετύχει τον σκοπό του. 

(......................................) 

12. Ο κος Γεωργίου, που είναι ο διευθυντής της εταιρείας, λείπει στο 

εξωτερικό για δουλειές. (......................................) 

13. Δεν ξεχνώ ποτέ τους ανθρώπους που με βοήθησαν. (...............................) 

14. Θα φορέσω το καινούργιο μου φόρεμα, που αγόρασα στο Παρίσι. (..........) 

15. Το χιόνι, που έπεφτε ασταμάτητα όλη νύχτα, είχε καλύψει τα πάντα. 

(......................................) 
 

15. Να βάλεις κόμμα όπου χρειάζεται στις παρακάτω αναφορικές προτάσεις. 

1 . Στο θρανίο κάθομαι με την Πόπη που είναι η καλύτερη φίλη μου. 

2. Φόρεσα τα παπούτσια που μου χάρισες. 

3. Η δασκάλα μιλούσε για την πατρίδα της που μας ήταν άγνωστη. 

4. Ο κύριος που συναντήσαμε στον δρόμο είναι φίλος του πατέρα μου.  

5. Ο Παρθενώνας που κατασκευάστηκε την εποχή του Περικλή είναι 

φτιαγμένος από υλικά που άντεξαν στον χρόνο. 

6. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σκεφτεί κάτι τέτοιο. 
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16. Ένωσε τις παρακάτω προτάσεις σε περιόδους που να περιέχουν μία 

ανεξάρτητη και μία εξαρτημένη αναφορική πρόταση, όπως στο παράδειγμα: 

Η μητέρα του είναι άρρωστη. Η μητέρα του είναι ηλικιωμένη. 

Η μητέρα του , η οποία είναι ηλικιωμένη , είναι άρρωστη.  

α. Ο πατέρας μου με συμβούλευε. Ο πατέρας μου ήταν συνετός  

και υπεύθυνος άνθρωπος. 

 .....................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

β. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας δημιουργεί εκνευρισμό στους 

οδηγούς. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι συχνό φαινόμενο. 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

γ. Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης στολίστηκαν. Οι κεντρικοί δρόμοι είναι 

γεμάτοι καταστήματα. 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

δ. Ο νέος ηθοποιός έγινε γρήγορα δημοφιλής. 0 νέος ηθοποιός ήταν 

ταλαντούχος. 

  ...................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 
 

17. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω περιόδων με αναφορικά 

επιρρήματα και αναφορικές αντωνυμίες, απλές ή με πρόθεση. 

1. Οι φίλοι ......................... βρισκόμουν παλιότερα κάθε μέρα έχουν πια χαθεί. 

2. Στις εφημερίδες βρίσκουμε θέματα ......................... μας ενδιαφέρουν και 

άλλα ......................... δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου. 

3. Μερικοί τεχνίτες δεν κάνουν τη δουλειά τους ......................... θα έπρεπε. 

4. Ο φίλος μου ο Κώστας, ......................... δάνεισα χρήματα πολλές φορές, 

φέρθηκε αχάριστα. 

5. ......................... κι αν φωνάζεις, αυτός θα κάνει ......................... θέλει. 

6. Έβριζε ......................... έβρισκε μπροστά του. 

7. Η εκδήλωση έγινε στην πλατεία του χωριού ........................ είχε στηθεί μια 

μικρή εξέδρα.  

8. Το κατάστημα ......................... αγοράσαμε όλα τα ηλεκτρικά είδη του σπιτιού 

έχει κλείσει. 
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Ρήματα σε -λλω , το ρήμα βάλλω 
 

Όσα ρήματα τελειώνουν σε -λλώ  

(β’ συζυγίας – με τόνο στο -ώ), γράφονται με 1 λ. 

π.χ. γελώ , καλώ , αμελώ 

Εξαιρείται το κολλώ , με 2 λλ σε όλους τους χρόνους. 

 

Όσα ρήματα τελειώνουν σε -λλω  

(α’ συζυγίας – χωρίς τόνο στο -ω), γράφονται με 2 λλ. 

π..χ. ανατέλλω, (κατα-ανα-παρα.. ) + αγγέλλω,  σφάλλω, ψάλλω, 

(ανα, δια , κατά..) + στέλλω και βάλλω (με τα σύνθετά του) 

Εξαιρούνται τα ρήματα: οφείλω, θέλω, μέλει. 

 

Διατηρούν τα 2 λ στους εξακολουθητικούς χρόνους (ενεστώτα, παρατατικό 

και εξακολουθητικό μέλλοντα) 

π.χ. Ενεστώτας: αναβάλλω  

      Παρατατικός: ανέβαλλα  

      Εξακ. Μέλλοντας: θα αναβάλλω 

 

Οι υπόλοιποι χρόνοι γράφονται με 1 λ. 

π.χ. Αόριστος: ανέβαλα                           Συνοπτ. Μέλλοντας: θα αναβάλω 

       Παρακείμενος: έχω αναβάλει           Υπερσυντέλικος: είχα αναβάλει  

       Συντ. Μέλλοντας: θα έχω αναβάλει 

 

Όταν λοιπόν η πράξη που δηλώνει το ρήμα έχει διάρκεια, διπλό λλ.  

Όταν η πράξη που δηλώνει το ρήμα γίνεται για μια στιγμή, ένα λ. 
 

Οι λέξεις που παράγονται από αυτά τα ρήματα σχηματίζονται από το θέμα 

του αορίστου γι' αυτό και γράφονται με 1 λ. 

π.χ. αναβάλλω - αναβολή, ανατέλλω – ανατολή 

Οι λέξεις μέλλον, μέλλοντας, περιβάλλον γράφονται με 2 λ 

 

Συνοπτικός πίνακας του ρήματος βάλλω με προθέσεις από τα αρχαία ελληνικά 

αμφιβάλλω εισβάλλω μεταβάλλω  προσβάλλω 

αναβάλλω εκβάλλω παραβάλλω συμβάλλω 

αποβάλλω επιβάλλω περιβάλλω υπερβάλλω 

διαβάλλω καταβάλλω προβάλλω υποβάλλω 
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Ας δούμε το ρήμα μεταβάλλω 

 
Ενεστώτας: μεταβάλλω /Υποτ. να μεταβάλλω 

Παρατατικός: μετέβαλλα 

Εξακολουθ. Μελλ.: θα μεταβάλλω 

Συνοπ. Μελλ.: θα μεταβάλω 

Αόριστος: μετέβαλα/ Υποτ. να μεταβάλω 

Παρακείμενος: έχω μεταβάλει 

Υπερσυντέλικος: είχα μεταβάλει 

 
18. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με το ρήμα βάλλω και τα σύνθετά του 

προσέχοντας πότε χρειάζεται ένα και πότε δύο λάμδα: 

1. Δεν είναι σωστό να βά................εις εναντίον κάποιου χωρίς αποδείξεις. 

2. Η περσινή προσπάθεια που κατέβα..........ε στις εξετάσεις δεν είχε το  

    επιθυμητό αποτέλεσμα. 

3. Μην προσπαθείς συνέχεια να μου επιβά.............εις τη γνώμη σου. 

4. Η ομάδα μας κατόρθωσε να επιβά...........ει το ρυθμό της και τελικά να 

    νικήσει την αντίπαλο ομάδα. 

5. Ο δημοσιογράφος σχεδόν εισέβ..........ε στο σπίτι της γριούλας που  

    κέρδισε το λαχείο. 

6. Ανέβα..........α το ραντεβού μας γιατί ήμουν άρρωστη.  

7. 0 αδερφός της την πρόσβα..........ε διαρκώς μπροστά στους άλλους.  

8. Μπροστά σε κόσμο πρόβα...........ε συνέχεια τις ικανότητες του. 

9. Μην προσπαθείς συνέχεια να μου επιβά..........εις τη γνώμη σου !  

10. Οι μαθητές της θεατρικής ομάδας ανέβα.......... αν την παράσταση  

     γιατί αρρώστησε ο πρωταγωνιστής της. 

11. Πέρυσι ανέβα.......... αν συνεχώς τις παραστάσεις. 

12. Θα καταβά.......... ει αύριο το πρόστιμο στην Τροχαία και θα πάρει πίσω  

     τις πινακίδες του αυτοκινήτου του. 

13. Ο θείος μου έχει υποβά.......... ει αίτηση για να προσληφθεί σε μια                               

     επιχείρηση. 

14. Το κράτος πρέπει συνεχώς να επιβά.......... ει μέτρα στους κατοίκους της 

      Αττικής για την εξοικονόμηση του νερού. 

15. Έως πότε θα προβά .......... εις αντιρρήσεις;  

16. Στη γιορτή οι μαθητές έψα .......... αν τον εθνικό ύμνο. 

17. Για αρκετή ώρα οι εχθροί έβα .......... αν από παντού. 
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19. Συμπλήρωσε το κενό κάθε πρότασης με τον κατάλληλο τύπο της 

σύνθετης λέξης που σχηματίζεται από την αρχαία πρόθεση της 

παρένθεσης και από το ρήμα βάλλω: 

1. Η ................................. των εχθρικών στρατευμάτων στα εδάφη μας άρχισε 

τα χαράματα, (εις) 

2. Ο Αξιός ποταμός ................................. στον Θερμαϊκό κόλπο, (εκ) 

3. Η πυροσβεστική έσπευσε στη ................................. των οδών Αγ. Βασιλείου 

και Κοραή που φλεγόταν το κτήριο. (συν) 

4. Δεν πρέπει να με ................................. μπροστά στους φίλους μου. (προς) 

5. Η πρώτη ................................. της ταινίας θα γίνει το Σάββατο, (προ) 

6. Η αντίδρασή σου ήταν .................................. (υπέρ)  

7. Ο διαιτητής ζήτησε.................................του αγώνα  λόγω επεισοδίων. (ανά) 

8. Η ................................. των μισθών θα γίνει στις 30 του μήνα. (κατά) 

9. Το δικαστήριο απάλλαξε τον κατηγορούμενο λόγω .................................. 

(αμφι) 

10. Πρέπει να ................................. αίτηση για να λάβουμε μέρος στις 

εξετάσεις. (υπό) 

11. Ο δανειολήπτης ................................. κατά το παρελθόν όλες τις δόσεις του 

δανείου στην ώρα τους. (κατά) 

12. Συνέχεια ................................. νέα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας 

στα γήπεδα. (επι)  

 
20. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με το ρήμα βάλλω και τα 

σύνθετά του προσέχοντας πότε χρειάζεται ένα και πότε δύο λάμδα: 

1. Αποφάσισε τελευταία στιγμή να ....................................... 

(αναβάλλω, υποτ. αορ.) το ταξίδι του.  

2. Αύριο ....................................... (καταβάλλομαι, συνοπ. μέλλ.) οι συντάξεις.  

3. .......................................  (καταβάλλω, αόρ.) πρόστιμο 50 € γιατί δεν 

    φορούσε ζώνη.  

4. Αναγκάστηκε χθες να ....................................... (επιβάλλω, υποτ. αορ.) σε 

    κάποιον τιμωρία.  

5. Όλο το βράδυ οι εχθροί .......................................  (προβάλλω, παρατ.) 

    ισχυρή αντίσταση.  

6. Έχω ....................................... (υποβάλλω, παρακ.) πολλές φορές τα χαρτιά 

    μου για να βρω δουλειά.  

7. Ο παππούς .......................................  (περιβάλλω, υπερσ.) όλο τον κήπο 

     με δέντρα.  
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Σύνθεση με στοιχεία από τα αρχαία ελληνικά 

αχώριστα μόρια και προθέσεις 

που προέρχονται από τα 

αρχαία ελληνικά 

παραδείγματα 

α(ν)- [στερητικό] ακίνητος, αδύνατον, ανεπίσημος 

αει- (= πάντα) αεικίνητος, αειθαλής 

αλληλο- (= ο ένας τον άλλον, 

μεταξύ τους) 

αλληλογραφία, αλληλοβοήθεια, 

αλληλοεπηρεάζομαι 

αμφι- (= και από τα δύο μέρη) αμφίβιος, αμφιλεγόμενος, αμφίπλευρος 

ανα- (=στέρηση ή ξανά)  αναδουλειές, ανακίνηση 

αρχι- (= πρώτος, ανώτερος) αρχιμάγειρας, αρχιμάστορας 

αυτο- (= από μόνος μου) αυτοπδίδακτος, αυτογνωσία, αυτοκίνητο 

διχο- (= χωρισμένος σε δύο) διχοτόμος, διχοτομώ, διχόνοια 

δυσ- (= δύσκολα, άσχημα, 

κακός)-> αντίθ. ευ- 

δυστυχία, δυσκίνητος, δυσανάλογος 

εισ- (= κίνηση προς τα μέσα) εισέρχομαι, εισπνοή 

εκ- , εξ- (= κίνηση προς τα έξω) εξέρχομαι, έξοδος 

εν- (= μέσα) ένεση, εγγράμματος 

ευ- (= καλά) -> αντίθ. δυσ- ευτυχία, ευχάριστος, ευτυχώς 

ημι- (= μισός) ημικύκλιο, ημισέληνος, ημιτελής 

ομο- (= μαζί, ίδιος) ομοφωνία, ομονοώ, ομοεθνής 

παν- (= όλο, πάρα πολύ) πάνσοφος, πανευτυχής 

προ- (= από πριν) προηγούμαι, προκαταβάλλω 

πύρο- [< πυρ (= φωτιά)] πυρομανής, πυρασφάλεια, πυροσβεστική 

συν- (=μαζί) συνένοχος,    συρράπτω, συμμαθητής 

τηλε- (= μακριά) τηλεθεατής, , τηλεγράφημα, τηλέφωνο 

υπο- (=από κάτω, κατώτερος) υφιστάμενος, υποπλοίαρχος 
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21. Να υπογραμμίσεις το πρώτο συνθετικό των παρακάτω λέξεων και να 

γράψεις δίπλα τη σημασία τους: 

• αεικίνητος =  ..............................................................................  

• αρχιμηνιά =  ...............................................................................  

• διχόνοια =  ................................................................................................................  

•  δύστυχος =  ..............................................................................................................  

• δύσπιστος =  .............................................................................................................  

• ευτυχία =  ..................................................................................................................  

• ημισφαίριο =  .............................................................................................................  

• πανάγιος =  ...............................................................................................................  

• τηλέφωνο =  ..............................................................................................................  
 

22. Παρακάτω δίνονται οι σημασίες κάποιων λέξεων που έχουν ως πρώτο 

συνθετικό τους αχώριστο μόριο που προέρχεται από την αρχαία ελληνική 

γλώσσα. Μπορείς να τις βρεις;  

1. Αυτός που ιεραρχικά είναι μετά τον αρχηγό → (ουσ.)  ...................................  

2. Φωτογραφία που παίρνουμε από μακριά → (ουσ.)  ..........................................  

3. Λυπάμαι μαζί με κάποιον άλλο → (ρήμ.)  ...........................................................  

4. Μισός κύκλος → (ουσ.)  .......................................................................................  

5. Έχει την ίδια ουσία με έναν άλλο → (επίθ.)  ....................................................  

6. Αυτός που λυγίζει εύκολα → (επίθ.)  ................................................................  

7. Διάδοση κακής φήμης για κάποιον → (ουσ.) ....................................................  

8. Ο ανώτερος συντάκτης μιας εφημερίδας → (ουσ.)  .........................................  

9. Αυτός που αερίζεται καλά → (επίθ.)  ................................................................   

 

23. Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις της στήλης Α με τη σημασία τους στη στήλη Β:  

       Α                               Β 
1. αμφίκοιλος  •  • α. αυτός που ασκεί την ίδια τέχνη μ’ έναν άλλο 

2. πάμπολλα  •  • β. διασκορπισμένος, διαδεδομένος παντού 

3. ομότεχνος  •  • γ. κοίλος και από τις δυο πλευρές 

4. περιορίζω  •  • δ. αυτός που κατοικεί μαζί με κάποιον άλλο 

5. σύνοικος  •  • ε. αυτά που είναι πάρα πολλά 

6. διάβαση  •  • στ. φέρνω κάποιον στο δικαστήριο 

7. ενάγω  •  • ζ. πέρασμα 

8. διάχυτος  •  • η. βάζω όρια  

  1-..., 2-..., 3- ...., 4-...., 5-...., 6-...., 7-...., 8-....  
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24. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω ορισμών με τον 

κατάλληλο τύπο των λέξεων της παρένθεσης. (παμφάγος, ομότεχνος. 

ημίωρος, αειθαλής, διχοτόμος, εύστοχος, αμφορέας δυσανάγνωστος., 

αρχιμηνιά, αυτοπεποίθηση ) 

1. Τα δέντρα που διατηρούν το φύλλωμα τους όλες τις εποχές λέγονται 

................................ 

2. Το μεγάλο αγγείο που έχει δυο λαβές λέγεται ................................ 

3. Αυτοί που ασχολούνται με την ίδια τέχνη είναι ................................ 

4. Τα γράμματα που δε διαβάζονται εύκολα είναι ................................ 

5. Η ευθεία που ξεκινά από την κορυφή μιας γωνίας και τη χωρίζει σε δυο 

ίσα μέρη λέγεται ................................ 

6. Η εμπιστοσύνη που έχει κανείς στον εαυτό του λέγεται ............................... 

7. Η πρώτη μέρα του μήνα είναι η  ............................... 

8. Το χρονικό διάστημα μισής ώρας λέγεται................................ 

9. Τα ζώα που τρώνε τα πάντα είναι ................................ 

10. Αυτές που πετυχαίνουν τον στόχο τους είναι ................................ 

 

 

25. Με τα παρακάτω συνθετικά να σχηματίσεις σύνθετα ρήματα και σύνθετα 

ουσιαστικά, όπως στο παράδειγμα. 

 

Συνθετικά Σύνθετα ρήματα Σύνθετα ουσιαστικά 

   ανα- + κρίνω ανακρίνω ανάκριση 

α. αμφι- + βάλλω   

β. αλληλο- + γράφω   

γ. αυτο- + πειθαρχώ   

δ. δια- + φέρω   

ε. δυσ- + λειτουργώ   

στ. ευ- + νοώ   

ζ. εκ- + αντλώ   

η. υπο- + ακούω   
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Τα αριθμητικά 

 

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες αριθμητικών: 

1. Απόλυτα (δηλώνουν ποσότητα), π.χ. ένα, δύο, τρία...δέκα... 

2. Τακτικά (δηλώνουν σειρά), π.χ. πρώτος, δεύτερος, τρίτος... δέκατος... 

3. Πολλαπλασιαστικά (δηλώνουν από πόσα μέρη αποτελείται κάτι),  

         π.χ. απλό, διπλό, τριπλό... δεκαπλό... 

4. Αναλογικά (δηλώνουν πόσες φορές μεγαλύτερο είναι από κάτι άλλο),  

         π.χ. διπλάσιο, τριπλάσιο... δεκαπλάσιο... 

5. Περιληπτικά (δηλώνουν μονάδες που αποτελούν ένα σύνολο),  

         π.χ. δυάδα, τριάδα...   δεκάδα/δεκαριά... 

 

Πώς γράφουμε το μισό;  

Μισός, -ή, -ό 

Το επίθετο μισός συνδυάζεται με τα απόλυτα αριθμητικά και σχηματίζει 

τους παρακάτω τύπους: 

 

✓ Όταν το αριθμητικό τελειώνει σε φωνήεν (τρία, τέσσερα, πέντε) 

προσθέτουμε την κατάληξη -μισι 

 

✓ Όταν το αριθμητικό τελειώνει σε σύμφωνο (τρεις, τέσσερις) 

προσθέτουμε την κατάληξη -ήμισι 

 

τρία > τριάμισι - δεκατριάμισι      τρεις > τρεισήμισι,   δεκατρεισήμισι 

τέσσερα > τεσσεράμισι τέσσερις > τεσσερισήμισι  

πέντε > πεντέμισι. 

εξίμισι (έξι + μισι, ΟΧΙ εξήμισι) 

επτάμισι, εφτάμισι 

οκτώμισι, οχτώμισι 

εννιάμισι 

δεκάμισι 

εντεκάμισι 

δωδεκάμισι  
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Λίγη προσοχή στα: ένας – μία – ένα , τρείς – τρία ,  

                    τέσσερις - τέσσερα  

αρσενικό  → ενάμισης χρόνος 

θηλυκό  → μιάμιση ώρα 

ουδέτερο  → ενάμισι λίτρο 

αρσενικό και θηλυκό → τρεισήμισι τόνοι, τρεισήμισι μέρες 

                                    δεκατρεισήμισι τόνοι, δεκατρεισήμισι μέρες 

ουδέτερο → τριάμισι χρόνια,  δεκατριάμισι χρόνια 

αρσενικό και θηλυκό → τεσσερισήμισι αιώνες, τεσσερισήμισι ώρες 

                       δεκατεσσερισήμισι αιώνες, δεκατεσσερισήμισι ώρες,  

ουδέτερο → τεσσεράμισι λεπτά,    δεκατεσσεράμισι λεπτά 

Έλα στις τεσσερισήμισι (ή: στις τέσσερις και μισή) ΟΧΙ στις τεσσεράμισι. 

Σε περιπτώσεις μεγάλων αριθμών, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να 

γράψουμε ή να διαβάσουμε το ½ (μισό), μπορούμε πάντα να καταφύγουμε 

στο «μισός»: 

είκοσι και μισός / μισή / μισό 

χίλιοι και μισός, χίλιες και μισή, χίλια και μισό 

Τι να θυμάμαι όταν γράφω 

•  Tα απόλυτα αριθμητικά μέχρι το είκοσι γράφονται ως μία λέξη: δεκαέξι, 

δεκαεφτά. Από το είκοσι ένα και πάνω γράφονται ως ξεχωριστές λέξεις: 

τριάντα δύο,  σαράντα οκτώ, εκατόν δεκαέξι , τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια 

ενενήντα εννέα.  

• Τα τακτικά αριθμητικά από το δέκατος τρίτος και μετά γράφονται ως 

ξεχωριστές λέξεις: δέκατος τρίτος, εικοστός πέμπτος. 

• Γράφονται με δύο -νν- το εννέα/εννιά και όσα αριθμητικά παράγονται 

από αυτό και περιέχουν ολόκληρη τη λέξη εννέα/εννιά (εννιακόσιοι, 

εννιαπλάσιος αλλά ενενήντα, ένατος, ενενηκοστός). 

• Τα σύνθετα αριθμητικά που έχουν δεύτερο συνθετικό τη λέξη μισός 

γράφονται με ι.  

      Δεν ακολουθούν τον κανόνα και γράφονται με -η όσα έχουν πρώτο 

συνθετικό το αρσενικό ένας και το θηλυκό μία: ενάμισι ευρώ, δυόμισι κιλά, 

τεσσερισήμισι  ώρες, εφτάμισι τόνοι, αλλά: μιάμιση ώρα, ενάμισης τόνος. 

• Το απόλυτο αριθμητικό δύο, όταν το χρησιμοποιούμε ως πρώτο συνθετικό 

μετατρέπει το -υ- σε -ι-.  

Π.χ. δισύλλαβος, δίχρονο.... Εξαιρείται η λέξη δυόμισι. 
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26. Σχημάτισε σύνθετες λέξεις με τα αριθμητικά. 

α. 1 και μισός αιώνας ➔ ενάμισης αιώνας 

β. 1 και μισή φέτα ➔  ................................................................................  

γ. 2 και μισός χρόνος ➔  ..........................................................................  

δ. 1 και μισό μήλο ➔  .................................................................................  

ε. 9 και μισό χρόνια ➔  .............................................................................  

στ.6 και μισό χιλιόμετρα ➔  .....................................................................  

ζ. 4 και μισή ώρες ➔  ...............................................................................  

η. 8 και μισή μέρες ➔  ..............................................................................  

θ. 1 και μισός μήνας➔  ..............................................................................  

ι. 1 και μισή ημέρα➔  .................................................................................  

ια. 1 και μισό λεπτό➔  ...............................................................................  

ιβ. 3 και μισός τόνοι➔  .............................................................................  

ιγ. 3 και μισό κιλά➔  .................................................................................  

ιδ. 4 και μισή φορές➔  ..............................................................................  

ιε. Τα 4 και μισό χιλιόμετρα➔  ................................................................  

ιστ. 13 και μισός αιώνες➔  .......................................................................  

ιζ. 14 και μισό χρόνια ➔ ..........................................................................  

 

 

27. Να σχηματίσεις τη γενική πτώση των παρακάτω φράσεων γράφοντας τους 

αριθμούς με λέξεις: 

• 1½ δραχμή  →  μιάμισης δραχμής 

• 1½ μήνας → ..................................................................  

• 3½ λεπτά →  .................................................................  

• 4 άνθρωποι  →  .................................................................  

• 4½ κιλά →  .................................................................  

• 1 μήνας  →  ................................................................  

•113 γέροι  →  .................................................................  

• 6½ τόνοι  →  .................................................................  

• 1 ώρα  →  .................................................................  

• 50 έτη  →  .................................................................  

• 300 Σπαρτιάτες→  ................................................................  

• 9 σχολεία  →  .................................................................  

• 11 μήνας →  .................................................................  

• 1.999 λέξεις  →  .................................................................  
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28. Να γράψεις το απόλυτο αριθμητικό των παρακάτω αριθμών στη σωστή 

πτώση. 

1.       μίας                  (1) ομάδας 6. ................................... (3) βιβλίων 

2. .................................. (14) καρεκλών 7. ................................... (21) χαρτιά 

3. .................................. (9) παιδιά 8. ................................... (91) σελίδες 

4. .................................. (700)τόνους 9. ................................... (3) παιδιών 

5. .................................. (1) κυρίου 10. .................................. (19) κιλά 

 

 
29. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις τα αριθμητικά και να τα 

κατατάξεις σε στήλες (απόλυτα, τακτικά, αναλογικά): 

• Κάθε αιώνας έχει εκατό χρόνια. 

• Ποιο σημαντικό γεγονός έγινε το χίλια οχτακόσια είκοσι ένα; 

• Και δεκαπλάσια χρήματα να μου δώσεις, δε θα δεχτώ να στο πουλήσω. 

• Το πρώτο βραβείο μοιράστηκαν δύο επιστήμονες. 

• Αν δουλέψεις σκληρά, θα κερδίσεις διπλάσια χρήματα. 

• Ο Δήμος μας τοποθέτησε τριάντα νέους κάδους ανακύκλωσης. 

• Ο εικοστός αιώνας χαρακτηρίζεται για την καταπληκτική τεχνολογική του 

πρόοδο. 

• Τα κορίτσια είναι τριπλάσια από τα αγόρια. 

• Το χίλια τετρακόσια δεκατέσσερα ανήκει στον δέκατο πέμπτο αιώνα. 

• Το εικοσαπλάσιο του δύο είναι το σαράντα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Απόλυτα Τακτικά Αναλογικά 
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1. Πριν από 2.000 χρόνια ένας Έλληνας ποιητής κατέγραψε τα πιο 

εντυπωσιακά κτίρια και αγάλματα της εποχής του. Και ο κατάλογος με τα 

Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου έφτασε ως τις μέρες μας. Δεν υπάρχει 

όμως αντίστοιχος κατάλογος για τα μεγαλύτερα θαύματα του φυσικού 

κόσμου. Ο πλανήτης Γη παρουσιάζει μια τόσο θαυμαστή ποικιλία  ώστε τα 

πλούτη του δεν περιορίζονται εύκολα σε επτά παραδείγματα. Η μεγαλύτερη 

έρημος, η μεγαλύτερη υφαλοκρηπίδα, η μακρύτερη χαράδρα, η βαθύτερη 

σπηλιά, το μεγαλύτερο ηφαίστειο και ο υψηλότερος καταρράκτης. Πέρα από 

την ομορφιά τους τα φυσικά αυτά θαύματα μας διδάσκουν πολλά για την 

ιστορία του πλανήτη μας. Το καθένα διαθέτει μια μακραίωνη ιστορία, αλλά 

αυτό δε σημαίνει ότι έμεινε σταθερό και αναλλοίωτο. Σε διάστημα 

εκατομμυρίων ετών υπέστη αναρίθμητες μεταβολές. 

 

Η κατασκευή της πυραμίδας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύντομα οι 

εργάτες θα αρχίσουν να χτίζουν έναν μικρό ναό στις όχθες του ποταμού 

και έναν υπόστεγο διάδρομο που θα τον συνδέει με τον κυρίως ναό. Καθώς 

το έδαφος είναι βραχώδες, η εξόρυξη των ογκολίθων που θα 

χρησιμοποιηθούν για το χτίσιμο της πυραμίδας γίνεται από κοντινά  

λατομεία. Όμως, ο ασβεστόλιθος που θα χρησιμοποιηθεί για τις λαξευτές 

πέτρες της εξωτερικής επένδυσης έρχεται από την ανατολική πλευρά του 

Νείλου. Τα ξύλα για τα έλκηθρα και τα κάθε είδους εφόδια φτάνουν στο 

σημείο της οικοδομής με πλοίο, όπου και ξεφορτώνονται σε ειδικές 

προβλήτες. 
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2.  

1. ( Π ) 

2. ( E )  

3. ( Ε ) 

4. ( Π )  

5. ( Π )  

6. ( E )  

7. ( Ε ) 

8.  ( Π ) 

9.  ( Π ) 

10. ( Π ) 
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3.  

1. Το πλοίο ξεκίνησε από τον Πειραιά για την Κρήτη. (  

2. Το δάσος έξω από το χωριό κάηκε από τη φωτιά.  (ΕΠ. ΤΟΠΟΥ / ΠΑ) 

3. Η αίτησή του έγινε δεκτή από την τράπεζα.. ( ΠΑ ) 

4. Το αυτοκίνητο επισκευάστηκε από το μηχανικό. ( ΠΑ )  

5. Έχει να κοιμηθεί από προχθές το βράδυ. ( ΕΠ. ΧΡΟΝΟΥ ) 

6. Είναι αγαπητός σε όλα τα παιδιά. ( ΠΑ ) 

7. Κουράστηκα από την άσχημη συμπεριφορά σου. ( ΕΠ. ΑΙΤΙΑΣ)   

8. Το χώμα ήταν νοτισμένο με την πρωινή δροσιά. ( ΠΑ ) 

4.  

1. Η Βόρεια Ελλάδα ηλεκτροδοτείται από το εργοστάσιο του Άγρα.  

2. Οι αποφάσεις εκδίδονται από τα δικαστήρια ύστερα από μελέτη.  

3. Πολλά δάνεια χορηγήθηκαν από τις τράπεζες.  

4. Ο Αχιλλέας εγκωμιάζεται από τον Όμηρο.  

5. Τα παιδιά γοητεύονται από τα παραμύθια. 

5.  

1. Τα κύματα δέρνουν τα βράχια. 

2. Ο θηριοδαμαστής δαμάζει τα θηρία. 

3. Η παγωνιά κατέστρεψε τα δέντρα . 

4. Ο σεισμός γκρέμισε δέκα σπίτια. 

5. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε ισόβια. 

6. Ενδεικτικά: 

1. από την Αστυνομία,  

2. από τον ήλιο,  

3. από τον δάσκαλο / τους δασκάλους,  

4. από τους ποδοσφαιριστές,  

5. από τους διασώστες / τα σωστικά συνεργεία,  

6. από τους ανθρώπους / τους εργάτες / τους χτίστες 

7.  

α. Αιματοβαμμένη (ιστορία) -> ιστορία βαμμένη από αίμα 

β. Αρχοντογεννημένος (νέος) νέος γεννημένος από άρχοντες 

γ. Ηλιοκαμένο (δέρμα) δέρμα καμένο από τον ήλιο 

δ. Αστραποκαμένο (δέντρο).  δέντρο καμένο από την αστραπή 

ε. Σκοροφαγωμένο (χαλί) χαλί φαγωμένο από τον σκόρο  

στ. Θαλασσοδαρμένη (ακτή) ακτή δαρμένη από τη θάλασσα 

ζ. μπαρουτοκαπνισμένος (πολεμιστής) καπνισμένος από τον πόλεμο 

η. χαροκαμένη (μάνα). μάνα καμένη από το  χάρο 
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8.  

1. Ο υπουργός διόρισε τον Γιώργο νοσοκομειακό γιατρό. (Ε) 

    Ο Γιώργος διορίστηκε νοσοκομειακός γιατρός από τον υπουργό.  

2. Ο αδερφός μου εκλέχτηκε από την πλειοψηφία πρόεδρος του συμβουλίου. (Π) 
    Η πλειοψηφία εξέλεξε τον αδερφό μου πρόεδρο του συμβουλίου. 

3. Ο φίλος του τον αποκαλεί προδότη. (Ε) 

    Αποκαλείται προδότης από τους φίλους του . 

4. Ο ξυλοκόπος κόβει ξύλα. (Ε) 

    (Τα) Ξύλα κόβονται από τον ξυλοκόπο. 

5. Η φωτιά καίει το δάσος. (Ε) 

    Το δάσος κάηκε από τη φωτιά. 

6. Τα πανιά σκίζονται από τον αέρα. (Π) 

    Ο αέρας έσκισε  τα πανιά. 

7. Η μόλυνση του περιβάλλοντος αυξάνεται από τα αυτοκίνητα. (Π) 

    Τα αυτοκίνητα αυξάνουν τη μόλυνση του περιβάλλοντος. 

8. Η Βουλή ψηφίζει τους νόμους. (Ε) 

    Οι νόμοι ψηφίζονται από τη Βουλή. 

9. Η σοδειά μαζεύεται από τους αγρότες. (Π) 

    Οι αγρότες μαζεύουν τη σοδειά. 

10. Ο Νίκος βρήκε το βιβλίο. (Ε) 

      Το βιβλίο βρέθηκε από το Νίκο.      

11. Το κλίμα ενός τόπου επηρεάζεται άμεσα από τη μορφή του εδάφους. (Π) 

     Η μορφή του εδάφους επηρεάζει άμεσα το κλίμα ενός τόπου. 

12. Οι δημότες εξυπηρετούνται από τις αστικές συγκοινωνίες. (Π) 

     Οι αστικές συγκοινωνίες εξυπηρετούν τους δημότες.  

13. Η γιαγιά ετοίμαζε το τραπέζι με πολλή φροντίδα. (Ε) 

      Το τραπέζι ετοιμάστηκε από τη γιαγιά με πολλή φροντίδα. 

14. Τα καταλυτικά αυτοκίνητα δε μολύνουν την ατμόσφαιρα. (Ε) 

      Η ατμόσφαιρα δε μολύνεται από τα καταλυτικά αυτοκίνητα. 

9. Τα αντικείμενα με γαλάζιο 

1. Οι αγρότες θερίζουν τα χωράφια τον Ιούνιο. ( μεταβατικό) 

2. Η Μαρία γυμνάζεται στο γυμναστήριο όλη τη μέρα. ( αμετάβατο) 

3. Ο τσοπάνης έβοσκε τα πρόβατα. ( μεταβατικό) 

4. Το μωρό ξύπνησε κλαίγοντας. ( αμετάβατο) 
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5. Μόλις χτύπησε το κουδούνι, το σχολείο άδειασε. ( αμετάβατο / αμετάβατο) 

6. Πάντα επιδίωκε το συμφέρον μας. ( μεταβατικό) 

7. Μην αφήνεις το άγχος να σε κυριεύει. ( μεταβατικό / μεταβατικό) 

8. Οι εργάτες βάφουν το σπίτι. ( μεταβατικό) 

9. Το μεσημέρι ξεκουράζομαι. ( αμετάβατο) 

10. Άνοιξε ένα βιβλιοπωλείο στη γειτονιά. ( αμετάβατο) 

11. Ο ήλιος λάμπει στον ουρανό. ( αμετάβατο) 

12. Τα λουλούδια μαραίνονται χωρίς νερό. ( αμετάβατο) 

13. Είδα ένα μικρό γατάκι στον δρόμο. ( μεταβατικό) 

14. Αύριο θα πάμε εκδρομή. ( μεταβατικό) 

15. Γελάει με την καρδιά του. ( αμετάβατο) 

10. Άμεσα κόκκινο , έμμεσα γαλάζιο 

1. Ο οδηγός του ταξί μάς έδειξε έναν συντομότερο δρόμο για το σπίτι του. 

( Ε / Α ) 

2. Του είπες κάτι τώρα; ( Ε / Α ) 

3. Ο δάσκαλος μαθαίνει μουσική στους μαθητές. ( Α / Ε ) 

4. Ο ήλιος χάριζε πανέμορφα χρώματα στα σύννεφα. ( Α / Ε ) 

5. Δεν τους άφησε τίποτα για φαγητό. ( Ε / Α ) 

6. Μου θύμισε τις υποχρεώσεις μου. ( Ε / Α ) 

7. Θα του αφήσω μήνυμα στον τηλεφωνητή ( Ε / Α ) 

8. Σε κέρασε καφέ η Πόπη; ( Ε / Α ) 

11.  

1. κατηγορούμενο 

2. αντικείμενο 

3. υποκείμενο 

4. υποκείμενο 

5. αντικείμενο  

6. κατηγορούμενο 

7. υποκείμενο 

8. αντικείμενο  

9. υποκείμενο,  

10. αντικείμενο  

11. κατηγορούμενο  

12. αντικείμενο, 

13. κατηγορούμενο 

14. αντικείμενο  

15. υποκείμενο 
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12. με γαλάζιο τα κατηγορούμενα 

1. Ο ξάδερφός μου είναι γιατρός. 

2. Η μητέρα σου φαίνεται πολύ όμορφη. 

3. Κάντε ησυχία! Ο πατέρας σας είναι πολύ κουρασμένος. 

4. Τα αγαπημένα μου γλυκά είναι τρία. 

5. Το δαχτυλίδι του γάμου σου είναι από διαμάντι; 

6. Ο γείτονάς μας εκλέχτηκε δήμαρχος. 

7. Η κυρία Πόπη βρέθηκε σκοτωμένη στα σκαλιά της πολυκατοικίας. 

8. Η μάρκα Α θεωρείται η καλύτερη όσο αφορά τα παγωτά. 

9. Η Μαίρη αποδείχθηκε η καλύτερή μου φίλη. 

13. 

 

  
Ρήμα Μεταβατικό (Μ) 

Αμετάβατο (Α) 

ή Συνδετικό (Σ) 

Υποκείμενο Αντικείμενο 

ή Κατηγορούμενο 

βρίσκεται Α Ο Φαραώ  __ 

έχει αρχίσει Μ Ο Φαραώ  να προετοιμάζεται 

(Αντικ.) 

προετοιμάζεται Α Ο Φαραώ  __ 

να ετοιμάσει Μ ο αρχιτέκτονας μια πυραμίδα 

(Αντ.) 

θα αντέξει Α η πυραμίδα __ 

θα είναι Σ το έργο αιώνιο (Κατηγ.) 

θα ετοιμάσουν Μ οι οποίοι επιφάνεια (Αντ.) 

θα χτιστεί Α η πυραμίδα __ 

εφάπτονται Α οι πλάκες __ 

χρησιμοποιούν Μ οι εργάτες εργαλεία (αντικ.) 
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14. 

1. Αγαπάει περισσότερο τον μικρότερο γιο της, που είναι επιμελής και 

έξυπνος, (προσθετική) 

2. Η γιαγιά μου, που ήταν στα νιάτα της τραγουδίστρια της όπερας, μου 

σιγοτραγουδούσε κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. (προσθετική) 

3. Λυπάμαι πολύ τους ανθρώπους που υποφέρουν. (προσδιοριστική) 

4. Ο παππούς μου, που είχε τραυματιστεί στον πόλεμο, μας έλεγε ιστορίες 

από το μέτωπο. (προσθετική) 

5. Φόρεσα το καινούριο φουστάνι που αγόρασα. (προσδιοριστική) 

6. Μένω στην ίδια γειτονιά με τη Γεωργία, που είναι φίλη μου. (προσθετική) 

7. Τη γλάστρα που μου χάρισες την ποτίζω κάθε μέρα.  (προσδιοριστική) 

8. Με ενοχλεί το καυσαέριο που βγαίνει από τα αυτοκίνητα, (προσδιοριστική) 

9. Μας εξήγησε την αιτία που προκάλεσε την καταστροφή. (προσδιοριστική) 

10. Αγαπάει πολύ τη μητέρα της, που είναι άρρωστη τα τελευταία χρόνια. 

(προσθετική) 

11. Δεν εγκρίνω τα μέσα που χρησιμοποιεί για να πετύχει τον σκοπό του. 

(προσδιοριστική) 

12. Ο κος Γεωργίου, που είναι ο διευθυντής της εταιρείας, λείπει στο 

εξωτερικό για δουλειές. (προσθετική) 

13. Δεν ξεχνώ ποτέ τους ανθρώπους που με βοήθησαν. (προσδιοριστική) 

14. Θα φορέσω το καινούργιο μου φόρεμα, που αγόρασα στο Παρίσι. 

(προσθετική) 

15. Το χιόνι, που έπεφτε ασταμάτητα όλη νύχτα, είχε καλύψει τα πάντα. 

(προσθετική) 

15. 

1. Στο θρανίο κάθομαι με την Πόπη, που είναι η καλύτερη φίλη μου.  

2. Φόρεσα τα παπούτσια που μου χάρισες.  

3. Η δασκάλα μιλούσε για την πατρίδα της, που μας ήταν άγνωστη.  

4. Ο κύριος που συναντήσαμε στον δρόμο είναι φίλος του πατέρα μου,  

5. Ο Παρθενώνας, που κατασκευάστηκε την εποχή του Περικλή, 
είναι φτιαγμένος από υλικά που άντεξαν στον χρόνο. 

6. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σκεφτεί κάτι τέτοιο. 
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16. 

α. Ο πατέρας μου, που ήταν συνετός και υπεύθυνος άνθρωπος, με 

συμβούλευε.  

β. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, που είναι συχνό φαινόμενο, 

δημιουργεί εκνευρισμό στους οδηγούς.  

γ. Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης, που είναι γεμάτοι καταστήματα, 

στολίστηκαν.  

δ. Ο νέος ηθοποιός, που ήταν ταλαντούχος, έγινε γρήγορα δημοφιλής.  

17. 

1. με τους οποίους, 2. που (τα οποία) - για τα οποία, 3. όπως, 4. στον οποίο,  

5. Όσο - ό,τι, 6. όποιον ή οποιονδήποτε 7. όπου, 8. από το οποίο 

18. 

1. Δεν είναι σωστό να βάλλεις εναντίον κάποιου χωρίς αποδείξεις. 

2. Η περσινή προσπάθεια που κατέβαλε στις εξετάσεις .... 

3. Μην προσπαθείς συνέχεια να μου επιβάλλεις τη γνώμη σου. 

4. Η ομάδα μας κατόρθωσε να επιβάλλει το ρυθμό της..... 

5. Ο δημοσιογράφος σχεδόν εισέβαλε στο σπίτι της γριούλας .... 

6. Ανέβαλα το ραντεβού μας γιατί ήμουν άρρωστη.  

7. 0 αδερφός της την πρόσβαλλε διαρκώς μπροστά στους άλλους. 

8. Μπροστά σε κόσμο πρόβαλλε συνέχεια τις ικανότητες του. 

9. Μην προσπαθείς συνέχεια να μου επιβάλλεις τη γνώμη σου ! 

10. Οι μαθητές της θεατρικής ομάδας ανέβαλαν την παράσταση ...  

11. Πέρυσι ανέβαλλαν συνεχώς τις παραστάσεις. 

12. Θα καταβάλει αύριο το πρόστιμο στην Τροχαία ... 

13. Ο θείος μου έχει υποβάλει αίτηση για να προσληφθεί ... 

14. Το κράτος πρέπει συνεχώς να επιβάλλει μέτρα στους κατοίκους ... 

15. Έως πότε θα προβάλλεις αντιρρήσεις; 

16. Στη γιορτή οι μαθητές έψαλαν τον εθνικό ύμνο. 

17. Για αρκετή ώρα οι εχθροί έβαλλαν από παντού. 
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19. 

1. Η εισβολή των εχθρικών στρατευμάτων στα εδάφη μας …., (εις) 

2. Ο Αξιός ποταμός εκβάλλει στον Θερμαϊκό κόλπο, (εκ) 

3. Η πυροσβεστική έσπευσε στη συμβολή των οδών Αγ. Βασιλείου…. (συν) 

4. Δεν πρέπει να με προσβάλλεις μπροστά στους φίλους μου. (προς) 

5. Η πρώτη προβολή της ταινίας θα γίνει το Σάββατο, (προ) 

6. Η αντίδρασή σου ήταν υπερβολική (υπέρ) 

7. Ο διαιτητής ζήτησε αναβολή του αγώνα  λόγω επεισοδίων. (ανά) 

8. Η καταβολή των μισθών θα γίνει στις 30 του μήνα. (κατά) 

9. Το δικαστήριο απάλλαξε τον κατηγορούμενο λόγω αμβιβολιών (αμφι) 

10. Πρέπει να υποβάλουμε αίτηση για να λάβουμε μέρος στις εξετάσεις. (υπό) 

11. Ο δανειολήπτης κατέβαλλε κατά το παρελθόν όλες τις δόσεις …. (κατά) 

12. Συνέχεια επιβάλλονται νέα μέτρα για την καταπολέμηση …. (επι) 

20.  

1. Αποφάσισε τελευταία στιγμή να αναβάλει (αναβάλλω, υποτ. αορ.) ....  

2. Αύριο θα καταβληθούν (καταβάλλομαι, συνοπ. μέλλ.) οι συντάξεις.  

3. Κατέβαλε  (καταβάλλω, αόρ.) πρόστιμο 50 € γιατί δεν φορούσε ζώνη.  

4. Αναγκάστηκε χθες να επιβάλει (επιβάλλω, υποτ. αορ.) ..... τιμωρία.  

5. Όλο το βράδυ οι εχθροί προέβαλλαν  (προβάλλω, παρατ.) .....  

6. Έχω υποβάλει (υποβάλλω, παρακ.) πολλές φορές τα χαρτιά μου ... 

7. Ο παππούς είχε περιβάλει  (περιβάλλω, υπερσ.) όλο τον κήπο με δέντρα.  
21. 

• αεικίνητος = αυτός που κινείται συνέχεια  

• αρχιμηνιά = η πρώτη μέρα του μήνα  

• διχόνοια = διαφωνία  

• δύστυχος = κακότυχος  

• δύσπιστος = αυτός που πιστεύει δύσκολα  

• ευτυχία = καλοτυχία  

• ημισφαίριο = μισή σφαίρα  

• πανάγιος = ο άγιος στον ύψιστο βαθμό, ο αγιότατος  

• τηλέφωνο = συσκευή για μεταβίβαση της φωνής σε μακρινές αποστάσεις. 

22.  

1. υπαρχηγός 2. τηλεφωτογραφία 3. συλλυπούμαι  4. ημικύκλιο 5. ομοούσιος   

6. ευλύγιστος 7. δυσφήμη(ι)ση 8. αρχισυντάκτης 9. ευάερος 

23.  

1-γ,  2-ε,  3-α,  4-η, 5 -δ,  6-ζ,  7-στ,  8-β  
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24. 

1. αειθαλή, 2. αμφορέας, 3. ομότεχνοι, 4. δυσανάγνωστα, 5. διχοτόμος, 6. 

αυτοπεποίθηση, 7. αρχιμηνιά, 8. ημίωρο, 9. παμφάγα, 10. εύστοχες 

25. 

1. αμφιβάλλω - αμφιβολία,  

2. αλληλογραφώ - αλληλογραφία,  

3. αυτοπειθαρχώ - αυτοπειθαρχία,  

4.διαφέρω - διαφορά,  

5. δυσλειτουργώ - δυσλειτουργία,  

6. ευνοώ - εύνοια,  

7. εξαντλώ - εξάντληση,  

8. υπακούω – υπακοή 

26. 

β. μιάμιση φέτα, γ. δυόμισι χρόνια, δ. ενάμισι μήλο, ε. εννιάμισι χρόνια,  

στ. εξίμισι χιλιόμετρα, ζ. τεσσερισήμισι ώρες, η. οκτώμισι μέρες  

θ. ενάμισης μήνας ι. μιάμιση μέρα  ια. ενάμισι λεπτό ιβ. τρεισήμισι τόνοι  

ιγ. τριάμισι κιλά ιδ. τεσσερισήμισι φορές ιε. τεσσεράμισι χιλιόμετρα   

ιστ. δεκατρεισήμισι αιώνες  ιζ. δεκατεσσεράμισι χρόνια 

27. 

μιάμισης δραχμής • ενάμιση μήνα • τριάμισι λεπτών • τεσσάρων ανθρώπων • 

τεσσεράμισι κιλών • ενός μήνα • εκατόν δεκατριών γέρων • εξίμισι τόνων • 

μίας ώρας • πενήντα ετών • τριακοσίων Σπαρτιατών • εννιά σχολείων • 

ενδέκατου μήνα • χιλίων εννιακοσίων ενενήντα εννιά λέξεων  

28. 

1. μίας, 2. δεκατεσσάρων, 3. εννέα/εννιά, 4. εφ(π)τακόσιους, 5. ενός, 6. τριών,  

7. είκοσι ένα. 8. ενενήντα μία, 9. τριών, 10. δεκαεννέα/δεκαεννιά 

29. 

 

 

  

Απόλυτα Τακτικά Αναλογικά 

εκατό πρώτο δεκαπλάσια 

χίλια οχτακόσια είκοσι ένα εικοστός διπλάσια 

τριάντα δέκατο πέμπτο τριπλάσια 

χίλια τετρακόσια δεκατέσσερα  εικοσαπλάσιο 

δύο   

σαράντα   
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

Ε1. Ενεργητική ( E ) ή παθητική ( Π ) σύνταξη ; 

1. Ο Γιάννης βρήκε το κλειδί. (....................................) 

2. Ο κεραυνός χτύπησε το δέντρο.(....................................) 

3. Το τυπογραφείο τύπωσε πολλές προσκλήσεις. (....................................) 

4. Τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες. (............................) 

5.  Η Ξένια πληγώθηκε από τα λόγια σου. (............................) 

6. Ακόμη και οι φίλοι του τον περιφρόνησαν. (............................) 

7. Μπορούσε να καυχηθεί ότι δεν ευεργετήθηκε ποτέ. (............................) 

8. Κανένας δεν τον διέψευσε. (............................) 

9. Παρά την προσπάθεια των πυροσβεστών , το σπίτι κάηκε. (..............) 

 

Ε2. Στις παρακάτω προτάσεις να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική: 

1. Το χιόνι κάλυψε ολόκληρη την περιοχή.  

  ...................................................................................................................................  

2. Ο καθηγητής διδάσκει τον Πέτρο χορό.   

 .....................................................................................................................................  

3. Τον κήπο τον σπείραμε λαχανικά. 

  ...................................................................................................................................  

4. Φόρτωσαν το αυτοκίνητο λιγνίτη. 

  ...................................................................................................................................  

5. Ο πρόεδρος της εταιρείας υπέγραψε την επιστολή. 

 .....................................................................................................................................  

6. Η μητέρα τιμώρησε αυστηρά το παιδί. 

 .....................................................................................................................................  

7. Η βροχή πότισε τα δέντρα. 

 .....................................................................................................................................  

8. Ο δάσκαλος τακτοποίησε αμέσως το θέμα που προέκυψε. 

 .....................................................................................................................................  

9. Η φωτιά στο τζάκι ζέστανε κάπως το δωμάτιο. 

 .....................................................................................................................................  

10. Η Αστυνομία απαγόρεψε την είσοδο στους διαδηλωτές. 

 .....................................................................................................................................  

11. Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε τον ποδηλάτη. 

 .....................................................................................................................................  
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Ε3. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική 

1. Τα όπλα παραδόθηκαν από τους πολίτες. 

 .....................................................................................................................................  

2. Οι ληστές επικηρύχτηκαν από την πολιτεία.  

 .....................................................................................................................................  

3. Ο χώρος διαμορφώθηκε και στολίστηκε από τους δημότες. 

 .....................................................................................................................................  

4. Η σελήνη κατακτήθηκε από τον άνθρωπο. 

 .....................................................................................................................................  

5. Τα έγγραφα είχαν ταχυδρομηθεί από τον γραμματέα του δήμου. 

 .....................................................................................................................................  

6.  Στους ακτήμονες θα παραχωρηθούν κτήματα από την πολιτεία. 

 .....................................................................................................................................  

7. Ο ληστής τραυματίστηκε θανάσιμα από τους αστυνομικούς. 

 .....................................................................................................................................  

8.  Δυο εργάτες καταπλακώθηκαν από τον γερανό. 

 .....................................................................................................................................  

9. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με δυσκολία από τον πιλότο. 

 .....................................................................................................................................  

 

 

Ε4. Συμπλήρωσε το ποιητικό αίτιο των προτάσεων: 

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε φυλάκιση (από το δικαστήριο). 

1. Το αεροσκάφος καταρρίφθηκε  ..........................................................................  

2. Το ρεύμα κόπηκε  ................................................................................................  

3. Το καμπαναριό της εκκλησίας χτυπήθηκε  .....................................................  

4. Οι φόροι επιβάλλονται  .......................................................................................  

5. Τα βιβλία γράφτηκαν ..........................................................................................  

6. Οι άρρωστοι δέχονται περιποιήσεις  ................................................................  

7. Ο Νίκος εκλέχτηκε βουλευτής  ........................................................................ . 

8. Ο Πέτρος διορίστηκε δάσκαλος  ...................................................................... . 

9. Η έπαυλη αυτή δε νοικιάζεται ........................................................................... . 

10. Έχουν ανακαλυφθεί πολλά είδη ζώων   ........................................................  

11. Το χωράφι φυτεύεται κάθε χρόνο  .................................................................. . 

12. Κάτι τέτοιο ποτέ δεν ειπώθηκε  ..................................................................... . 
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Ε5. Να αναγνωρίσεις αν η σύνταξη είναι ενεργητική ( Ε ) ή παθητική   

( Π ) και να την μετατρέψεις στο άλλο είδος. Υπογράμμισε το ποιητικό αίτιο 

σε όλες τις προτάσεις. 

Ο διευθυντής του σχολείου έδωσε βραβεία στους άριστους μαθητές. (Ε) 

Στους άριστους μαθητές δόθηκαν βραβεία από τον διευθυντή του σχολείου. 

1. Ο κηπουρός κλάδεψε τα δέντρα. 

 .....................................................................................................................................  

2. Η κυκλοφορία ρυθμίστηκε από τους τροχονόμους. 

 .....................................................................................................................................  

3. Για δεύτερη τετραετία οι πολίτες του δήμου ψήφισαν τον ίδιο δήμαρχο. 

 .....................................................................................................................................  

4. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο οδηγό. 

 .....................................................................................................................................  

5. Ο υπουργός εγκαινίασε την έκθεση αρχαίας τέχνης. 

 .....................................................................................................................................  

6. Οι γονείς ενημερώθηκαν από τους δασκάλους για την πρόοδο των 

παιδιών τους. 

 .....................................................................................................................................  

7. Η παράσταση οργανώθηκε από τη θεατρική ομάδα του σχολείου μας. 

 .....................................................................................................................................  

8. Ο σύγχρονος άνθρωπος κατέκτησε  το διάστημα.  

 .....................................................................................................................................  

9. Ο Μπερντ και ο Αμούντσεν εξερεύνησαν τους Πόλους. 

 .....................................................................................................................................  

10. Οι περαστικοί μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο. 

 .....................................................................................................................................  

11. Η γιορτή προετοιμάστηκε κατάλληλα από τους μαθητές. 

 .....................................................................................................................................  

12. Η γνώμη του συμβούλου ζητήθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής. 

 .....................................................................................................................................  

13. Η οδοντίατρος απολύμανε με προσοχή τα χειρουργικά της εργαλεία . 

 .....................................................................................................................................  

14. Το νομοσχέδιο δεν ψηφίστηκε από τους βουλευτές. 

 .....................................................................................................................................  
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E6. Να υπογραμμίσετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και να τα 

χαρακτηρίσετε ως μεταβατικά (Μ) ή αμετάβατα (Α). Κύκλωσε το αντικείμενο 

στα μεταβατικά. 

1. Με κορόιδεψε, αλλά εγώ τον συγχώρεσα. (............./.................)  

2. Σήμερα κοιμάμαι όλη μέρα. (..............................) 

3. Δεν ξεκουράζεσαι αρκετά. (..............................) 

4. Σε κέρασε γλυκό η Ελένη για τη γιορτή της; (..............................) 

5. Σου χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη. (..............................) 

 

 

Ε7. Υπογραμμίζω τα κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις: 

1. Ο Σπύρος αποδείχθηκε ο καλύτερός μου φίλος. 

2. Αυτό το φαγητό είναι ισπανικό και ονομάζεται παέγια. 

3. Η Κατερίνα εκλέχτηκε πρόεδρος του συλλόγου μας. 

4. Ο Άνθιμος διορίστηκε δάσκαλος σε ένα χωριό του Πηλίου. 

5. Το ροζ χρώμα στον τοίχο σου φαίνεται κάπως άσχημο. 

6. Το σπίτι σου είναι μεγάλο ή μικρό; 

7. Η Ιωάννα σπούδασε αρχιτέκτονας ή μηχανικός; 

8. Το σχολείο μας είναι καινούριο και ονομάζεται πρότυπο. 

 

 

E8. Να χαρακτηρίσεις τις υπογραμμισμένες αναφορικές προτάσεις των 

παρακάτω περιόδων ως ονοματικές (ΟΝ.) ή επιρρηματικές (ΕΠ.). 

1. Όποιος κάνει φασαρία θα βγει έξω. (......................................) 

2. Πήγαινε όπου σου πουν και να μείνεις όσο χρειαστεί. (.............. / ........... ) 

3. Κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο. (......................................) 

4. Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ήταν πολύ σοβαρό. ( ................................. ) 

5. Όπως σου έλεγα πριν, τα πράγματα είναι δύσκολα. ( ................................. ) 

6. Όποτε τον δεις, να του δώσεις όσα χρήματα σου ζητήσει. ( ........ / ........ ) 
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Ε9. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με το ρήμα βάλλω και τα σύνθετά του 

προσέχοντας πότε χρειάζεται ένα και πότε δύο λάμδα: 

1. Μην αναβά ..........εις συνεχώς την επίσκεψη σου στον γιατρό. 

2. Το να σφά .......... ει κάνεις είναι ανθρώπινο. 

3. Δε δίστασε να τον προσβά .......... ει μπροστά της. 

4. Δεν μπορείς να αμφιβά .......... εις συνεχώς για τους πάντες και τα  

    πάντα. 

5. Ο θείος μου .................................... (αναβάλλω) χθες το ταξίδι του για   

    λόγους υγείας και ....................................  (μεταβάλλω) το πρόγραμμά του. 

6. Πέρυσι δεν ....................................... (καταβάλλω) την προσπάθεια που    

    έπρεπε  στα μαθήματά του . 

7. Υποσχέθηκε ότι στο μέλλον θα ................................. (αποβάλλω) τις  

    κακές συνήθειες. 

8. Ο Αχελώος ποταμός ................................. (εκβάλλω) στο Ιόνιο πέλαγος. 

9. Ο υπάλληλος έχει ................................. (υποβάλλω) αίτηση για σύνταξη. 

10. Ο Γιώργος ................................. (συμβάλλω Ενεστ.) συνεχώς στην  

     πρόοδο του συλλόγου. 

11. Η εφημερίδα είχε ................................. (προβάλλω) το σοβαρό αυτό θέμα. 

12. Η Γεωργία θέλει πάντα να ................................. (επιβάλλω) τη γνώμη  

     της. 

13. Η μητέρα μας μας ................................. (περιβάλλω) με την αγάπη της.  

14. ................................. (καταβάλλω) κάθε δυνατή προσπάθεια να  

     συγκεντρώσουμε τα χρήματα, αλλά δεν καταφέραμε.  

15. Θα τηλεφωνήσω και θα ................................. (αναβάλλω) το ραντεβού με  

     τον οδοντίατρο.  

16. Αισθάνθηκα ότι με .................................. (προσβάλλω) με αυτά που είπαν. 

17. Θέλω να δω για πόσο ακόμη ................................. (αναβάλλω) τη 

συνάντηση με τους συγγενείς σας.  

18. Σας  ................................ (υποβάλλω) τα σέβη μου, κύριε πρόεδρε!  

19. Παλιότερα συχνά ................................. (υπερβάλλω) στις αντιδράσεις  

      μου.  

20. Τον ................................. (αποβάλλω) από το σχολείο του λόγω  

      ανάρμοστης συμπεριφοράς.  

21. Η κυβέρνηση ................................. (καταβάλλω) το επίδομα θέρμανσης  

     μέχρι τον Φεβρουάριο.  

22. Χθες στη συνεδρίαση προσπάθησε να ....................................... 

(επιβάλλω) την άποψη της. 
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23. Πότε η τηλεόραση θα ....................................... (προβάλλω) τη συνέντευξη 

των παιδιών του σχολείου μας; 

24. Η αεροπορική εταιρία ....................................... (αναβάλλω – Αόρ.) την   

     πτήση λόγω κακοκαιρίας. 

25. Η γιαγιά μου κάθε μέρα ξυπνάει πριν ....................................... (ανατέλλω) 

     ο ήλιος 

26. Αποφάσισε να ....................................... (αναβάλλω) το ταξίδι του. 

27. Τα υλικά σώματα ....................................... (αποβάλλω) θερμότητα, όταν  

      ψύχονται. 

28. Μέχρι πότε θα ....................................... (προβάλλω) αντιρρήσεις; 

29. Τελικά κατάφερε να ....................................... (επιβάλλω) τη γνώμη του. 

30. Ο προπονητής τον ....................................... (προσβάλλω) συνεχώς  

      μπροστά στους συμπαίχτες του. 

31. Ο κύριος Γιάννης δεν έχει ....................................... (υποβάλλω) ακόμη τη 

φορολογική του δήλωση. 

32. Η σχολική μας ομάδα ....................................... (καταβάλλω) πολύ μεγάλη   

     προσπάθεια για να καταφέρει να ....................................... (καταβάλλω)   

     την αντίπαλό της. 

33. Τα μέτρα των Μακεδόνων αυτοκρατόρων .......................................  

      (συμβάλλω) στη μεγάλη ακμή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

34. Κατόρθωσαν να ....................................... τις δυνάμεις του εχθρού.   

     (καταβάλλω) 

35. Υποσχέθηκε ότι αυτή τη φορά θα (συμβάλλω).......................................   

      στην κοινή προσπάθεια.  

36. Του ....................................... (υποβάλλω) μήνυση, γιατί με έβρισε.  

37. Κάθε φορά ....................................... (αναστέλλω) την απόφασή της για    

     αργότερα. 

38. Μου ....................................... (υποβάλλω) την ιδέα αλλά στη συνέχεια την 

      αποδοκίμασε. 

39. Το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε ....................................... (μεταβάλλω) το   

      σχετικό νόμο. 

40. Δεν μπορούσε να ....................................... (αποβάλλω) το άγχος του. 

41. Ο φορολογούμενος πρέπει να ....................................... (καταβάλλω) τους 

     φόρους σε διάστημα τριών μηνών. 

42. Ας ....................................... (αντιπαραβάλλω) τις απόψεις μας. 

43. Ως το 2030 η χώρα μας ....................................... όλο το πρόστιμο που 

της .......................................  η Ευρωπαϊκή Ένωση.(καταβάλλω, συντ. μέλλ., -

επιβάλλω, παρακ.)  
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Ε10. Σχημάτισε σύνθετα με τις λέξεις της παρένθεσης και τις προθέσεις 

συν-, διχο-, δυσ-, εν- : 

1. Η λέξη μαθητής αποτελείται από τρεις .................................... (λαβή) 

2. Η αστυνομία ................................... τον δράστη και τον οδήγησε στο 

κρατητήριο. (λαμβάνω) 

3. Είχε το πόδι του χτυπημένο γι' αυτό ήταν κάπως .................................. 

(κίνηση)  

4. Τα .............................. μέσα μεταφοράς είναι πολύ διαδεδομένα στην εποχή 

μας . (αέρας)  

5. Είχε μια σπάνια. .................................. από έργα τέχνης. (λέγω) 

6. Με την πυρκαγιά που ξέσπασε στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου κάηκαν 

πολλά βιβλία και .................................  (γράφω) 

7. Τα .............................. μας προστατεύουν από τις ασθένειες, (βάλλω) 

 

 

Ε11.Φτιάξε σύνθετα με πρώτο συνθετικό τα ολο-, υπερ-, αρχι-, κατα-, 

ημι- και συμπλήρωσε τις προτάσεις: 

1. Ο ................................. (εργάτης) του αποχώρησε και πρέπει να βρει 

σύντομα κάποιον άλλον.  

2. Δεν του άρεσε να δουλεύει, γι’ αυτό ο πατέρας του αγανακτισμένος τον 

αποκαλούσε .................................. (τεμπέλης) 

3. Το ................................. (λαμπρός) αστέρι της Βηθλεέμ έδειχνε τον δρόμο 

στους μάγους.  

4. Η Γη χωρίζεται σε δύο .................................. (σφαίρες). 

5. Τη Μεγάλη Παρασκευή δουλεύουμε τη μισή μέρα, διότι 

είναι .................................. (αργία). 

6. Ήταν ................................. (ίδιος) ο πατέρας του.  

7. Ο ................................. (στρατηγός) της εκστρατείας 

εμψύχωνε τους άνδρες. 

8. Ήταν δεισιδαίμονας και πίστευε σε ............................... (φυσικός) 

φαινόμενα. 

9. Φαινόταν χλομός και ................................. (κίτρινος) έτοιμος να 

λιποθυμήσει.  
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Ε12. Φτιάξε σύνθετα με πρώτο συνθετικό τα τηλε-, επι-, αυτό- και 

συμπλήρωσε τις προτάσεις: 

α. Ο φελλός ................................. (πλέω) στο νερό.  

β. Οι ................................. (θεατές) πρέπει να προσέχουν την ποιότητα των 

προγραμμάτων που παρακολουθούν στην .................................. (όραση) 

γ. Λάβαμε ................................. (γράφημα) που μας ενημέρωνε για την άφιξή 

του.  

δ. Κάθε χρόνο ................................. (σκέπτομαι) τη χώρα μας πολλοί 

τουρίστες.  
ε. Με τη γενναιότητα και την................................. (θυσία) έσωσε τους 

υπόλοιπους συμπολεμιστές του.  

στ. ................................. (κεφάλι) της προσκοπικής ομάδας ήταν ο Γιώργος.  

 

 

Ε13. Γράψτε τα συνθετικά των παρακάτω σύνθετων λέξεων: 

1. αυτοέλεγχος: → ....................................................................................................  

2. αρχιερέας: → ........................................................................................................  

3. συγκάτοικος: → ....................................................................................................  

4. τηλεπαρουσιαστής: → .........................................................................................  

5. αθάνατος: → .........................................................................................................  

6. διευθυντής: → ......................................................................................................  

7. πρόσκληση → .......................................................................................................  

8. επιτυχία →  ..........................................................................................................  

9. υπόγειο →  ............................................................................................................  

10. περίμετρος →  ....................................................................................................  

11. αναβολή →  ..........................................................................................................  

12. είσοδος →  ..........................................................................................................  

13. συμπέθερος →  ..................................................................................................  

14. ευτυχία →  ..........................................................................................................  

15. αυτοθυσία →  ......................................................................................................  

16. αμφιθέατρο →  ...................................................................................................  

17. δυσφήμηση →  ....................................................................................................  

18. πυροπροστασία →  .............................................................................................  

19. αεικίνητος →  .....................................................................................................  

20. αρχιστράτηγος →  .............................................................................................  

21. πανέτοιμος →  ....................................................................................................  
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Ε14. Να σχηματίσετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις. 

1. α + κακός →  ..................................................................   

2. δυσ + πίστη →  ..............................................................   

3. Ομό + κέντρο →  ...........................................................    

4. ημί + αίμα →  .................................................................   

5. τηλέ + φωνή →  .............................................................  

6. ευ + καταφρονώ →  ......................................................   

7. αρχί + γιατρός →  .........................................................  

8. συν + λαμβάνω →  ........................................................  

9. δυσ + κίνηση →  ............................................................  

10. ευ + γένος →  ..............................................................  

11. παρά + βάλλω →  .........................................................  

12. ημί + αίμα →  ................................................................   

13. αλληλο + γράφω →  ....................................................  

14. αυτό + πεποίθηση →  .................................................  

15. ομο + ψυχή →  .............................................................  

16. τηλε + επικοινωνία →  ...............................................  

17. διχο + γνώμη →  ..........................................................  

 

Ε15. Βάλε μπροστά όποιο από τα μόρια α(ν)- ή ξε- ταιριάζει σε καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις και κάνε δίπλα σύνθετες: 

1. γλυκός →  ...............................................................  

2. μπάρκαρε → ..........................................................  

3. βαμμένο →  ............................................................  

4. ήσυχος →  ..............................................................  

5. επιθυμητός →   .....................................................  

6. βέβαιος →  .............................................................  

 

 

Ε16. Να σχηματίσεις τα αντίθετα των παρακάτω επιθέτων χρησιμοποιώντας 

το στερητικό α-/αν-, όπως στο παράδειγμα. 

  δυνατός  → αδύνατος                   7. όσιος →  .................................  

1. γνωστός      →  ....................................  8. ιερός  →  .................................  

2. άξιος         →  ....................................   9. κακός  →  .................................  

3. έτοιμος   →  ....................................  10. ασφαλής →  .................................  

4. κατάλληλος  → .....................................  11. δίκαιος  →  .................................  

5. χωριστός     →  ....................................  12. κινητός  →  .................................  

6. φυσικός      → .....................................  13. αρμόδιος →  .................................  

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



–

 

Αγγελόπουλος Απόστολος - 23/7/2022 - Σελίδα 41 από 48  
 

 

 

Α
π

ο
σ
τό

λ
η

ς Α
γ
γ
ε
λ
ό
π

ο
υ

λ
ο
ς 

 

 

Α
π

ο
σ

τό
λη

ς 
 Α

γ
γ

ελ
ό

π
ο

υ
λο

ς 
Ε17. Να αναλύσεις ης παρακάτω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους μέρη, 

όπως στο παράδειγμα. 

• αυτοέλεγχος →   αυτό + έλεγχος   7. τηλεόραση    → ....................................      

1. διαίρεση   →  .............................  8. ομοούσιος  →  .................................  

2. αρχίατρος    →   .............................  9. ημίχρονο  →  .................................  

3. ευαίσθητος  →   .............................  10. υπάλληλος  →  .................................   

4. πάμφτωχος  →   .............................  11. αμφίβιος  →  .................................  

5. δυσάρεστος  →   .............................  12. συμμετέχω  →  .................................  

6. εφημερίδα  →   .............................  13. εμπνέω  →  .................................  

 

Ε18. Συμπλήρωσε τα κενά σχηματίζοντας σύνθετες λέξεις. 

1. Η απόφαση του συμβουλίου ήταν ........................................... (ομο + φωνή). 

2. Οι περαστικοί κάλεσαν αμέσως την ..................................................  

(πυρ + σβήνω) μόλις αντιλήφθηκαν τη φωτιά. 

3. Ο Αγαμέμνονας ήταν ........................................... (αρχι + στρατηγός) των 

Ελλήνων στον Τρωικό πόλεμο. 

4. Το γραφείο μου βρίσκεται στον ........................................ (ημι + όροφος). 

5. Έμεινε ...................................... (α + ύπνος) όλο το βράδυ, εξαιτίας ενός 

θορύβου. 

6. Θα το αγόραζα, αλλά είναι ......................................... (παν + ακριβός). 

7. Αν το βρω στις εκπτώσεις, θα είναι μεγάλη ...........................................  

(ευ + καιρός) 

8. Επικοινωνώ με ένα κορίτσι από την Αγγλία μέσω ......................................... 

(αλληλο + γράφω) 

 

Ε19. Να γράψεις με μία σύνθετη λέξη τους παρακάτω αριθμούς, όπως στο 

παράδειγμα:  

• 1,5 χρόνος  → ενάμισης χρόνος 

1. 1,5 σελίδα  →  ...............................................................................  

2. 1,5 λίτρο  →  ...............................................................................  

3. 3,5 αιώνες  →  ...............................................................................  

4. 5,5 εβδομάδες →  ...............................................................................  

5. 2,5 Ευρώ →  ...............................................................................  

6. 4,5 πιθαμές  →  ...............................................................................  

7. 9,5 μέτρα →  ...............................................................................  

8. 4,5 στρέμματα  →  ...............................................................................  
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Ε20. Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τα σύνθετα αριθμητικά: 

1.  Αγόρασε (1,5) ...................................................... κιλό ψωμί. 

2. Έκανε (2,5) ............................................... ώρες να φτάσει στο χωριό του. 

3. Σήμερα συμπληρώνει (4,5) .................................................... χρόνια στη 

δουλειά αυτή. 

4. Χρησιμοποίησε (4,5) .......................................................... κούπες ζάχαρη 

για το γλυκό. 

5. Το φορτίο του φορτηγού ήταν (1,5) ................................................... τόνος 

με λαχανικά. 

6. Το μήκος του δωματίου είναι (3,5) ................................................ μέτρα. 

7. Πέρασε ήδη (1,5) ................................................ ώρα και δε φάνηκε ακόμη. 

8. Το μεσημέρι κοιμήθηκα (3,5) .......................................................... ώρες. 

 

 

Ε21. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το κατάλληλο 

απόλυτο ή τακτικό αριθμητικό: 

1. Του το έχω πει .............................. (6) φορές και δεν το έχει καταλάβει. 

2. Ο αθλητής, ύστερα από .............................. (3) ώρες, 

........................................ (49) λεπτά και ........................................ (13) 

δευτερόλεπτα, κατάφερε να τερματίσει ........................................ (40). 

3.  Θα βρεις περισσότερες πληροφορίες στον 

...................................................... (29) τόμο της εγκυκλοπαίδειας στην 

................................................. (94) σελίδα. 

4.  Η Ανδριάνα μπήκε .............................. (1) στη σχολή που ήθελε γράφοντας 

........................................ (19) σε όλα τα μαθήματα. 

5.  Σήμερα θα γίνει η κλήρωση των .............................. (4) ομάδων που θα 

παίξουν στους ημιτελικούς αγώνες. 

6.  Μια ομάδα βόλεϊ αποτελείται από .............................. (6) παίκτες, ενώ μια 

ομάδα ποδοσφαίρου αποτελείται από .............................. (11) παίκτες. 

 

 

 

  

‘ 
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Απαντήσεις στην ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

Ε1. 

1. ( Ε ) 

2. ( Ε ) 

3. ( Ε ) 

4. ( Π ) 

5. ( Π )  

6. ( Ε ) 

7. ( Π εννοείται από κανέναν ) 

8. ( Ε ) 

9. ( Π ενν. από τη φωτιά) 

Ε2. 

1. Ολόκληρη η περιοχή καλύφθηκε από το χιόνι.  

2. Ο Πέτρος διδάσκεται χορό από τον καθηγητή.  

3. Ο κήπος σπάρθηκε λαχανικά (από μας).  

4. Λιγνίτης φορτώθηκε στο αυτοκίνητο (από τους εργάτες). 

5. Η επιστολή υπογράφτηκε από τον πρόεδρο της εταιρείας.  

6. Το παιδί τιμωρήθηκε αυστηρά από τη μητέρα.  

7. Τα δέντρα ποτίστηκαν από τη βροχή,  

8. Το θέμα που προέκυψε τακτοποιήθηκε αμέσως από τον δάσκαλο. 

9. Το δωμάτιο ζεστάθηκε κάπως από τη φωτιά στο τζάκι.  

10. Η είσοδος στους διαδηλωτές απαγορεύτηκε από την Αστυνομία.  

11. Ο ποδηλάτης παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο. 

Ε3. 

1. Οι πολίτες παρέδωσαν τα όπλα.  

2. Η πολιτεία επικήρυξε τους ληστές.  

3. Οι δημότες διαμόρφωσαν και στόλισαν το χώρο.  

4. Ο άνθρωπος κατέκτησε τη σελήνη.  

5. Ο γραμματέας του δήμου είχε ταχυδρομήσει τα έγγραφα.  

6. Η πολιτεία θα παραχωρήσει κτήματα στους ακτήμονες. 

7. Οι αστυνομικοί τραυμάτισαν θανάσιμα το ληστή. 

8. Ο γερανός καταπλάκωσε δυο εργάτες. 

9. Ο πιλότος προσγείωσε με δυσκολία το αεροπλάνο. 
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Ε4. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ 

1. από τα αντιαεροπορικά, / από τον εχθρό   

2. από τη θύελλα, την κακοκαιρία  

3. από κεραυνό,  

4. από το κράτος,  

5. από τους συγγραφείς 

6. από τις νοσοκόμες. 

7. από τους πολίτες / το λαό / τους ψηφοφόρους  

8. από το υπουργείο  

9. από τους ιδιοκτήτες της   

10. από τους επιστήμονες  

11. από τον γεωργό 

12. από τους ανθρώπους / από κανέναν 

Ε5. 

1. Ο κηπουρός κλάδεψε τα δέντρα. (Ε)   

    Τα δέντρα κλαδεύτηκαν από τον κηπουρό. 

2. Η κυκλοφορία ρυθμίστηκε από τους τροχονόμους. (Π) 

    Οι τροχονόμοι ρύθμισαν την κυκλοφορία. 

3. Για δεύτερη τετραετία οι πολίτες του δήμου ψήφισαν τον ίδιο δήμαρχο.(Ε) 

    Ο ίδιος δήμαρχος ψηφίστηκε από τους  πολίτες του δήμου για δεύτερη...  

4. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο οδηγό. (Ε) 

    Ο τραυματισμένος οδηγός απεγκλωβίστηκε από  τα σωστικά συνεργεία. 

5. Ο υπουργός εγκαινίασε την έκθεση αρχαίας τέχνης. (Ε) 

    Η έκθεση αρχαίας τέχνης εγκαινιάστηκε από τον  υπουργό. 

6. Οι γονείς ενημερώθηκαν από τους δασκάλους για την πρόοδο των  

παιδιών τους. (Π) 

    Οι δάσκαλοι ενημέρωσαν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους. 

7. Η παράσταση οργανώθηκε από τη θεατρική ομάδα του σχολείου μας. (Π) 

    Η θεατρική ομάδα του σχολείου μας οργάνωσε τη θεατρική παράσταση. 

8. Ο σύγχρονος άνθρωπος κατέκτησε το διάστημα. (Ε) 

    Το διάστημα κατακτήθηκε  από τον σύγχρονο άνθρωπο. 

9. Ο Μπερντ και ο Άμουνδσεν εξερεύνησαν τους Πόλους. (Ε) 

    Οι Πόλοι εξερευνήθηκαν από τον Μπερντ και τον Άμουνδσεν. 

10. Οι περαστικοί μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο. (Ε) 

     Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους περαστικούς. 

11. Η γιορτή προετοιμάστηκε κατάλληλα από τους μαθητές. (Π) 

     Οι μαθητές προετοίμασαν κατάλληλα τη γιορτή. 
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12. Η γνώμη του συμβούλου ζητήθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής. (Π) 

     Ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε τη γνώμη του συμβούλου. 

13. Η οδοντίατρος απολύμανε με προσοχή τα χειρουργικά της εργαλεία . (Ε) 

     Τα χειρουργικά εργαλεία απολυμάνθηκαν με προσοχή από την οδοντίατρο. 

14. Το νομοσχέδιο δεν ψηφίστηκε από τους βουλευτές. (Π) 

      Οι βουλευτές δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο.      

E6. 

1. Με κορόιδεψε, αλλά εγώ τον συγχώρεσα. ( μεταβατικό / μεταβατικό) 

2. Σήμερα κοιμάμαι όλη μέρα. ( αμετάβατο) 

3. Δεν ξεκουράζεσαι αρκετά. ( αμετάβατο) 

4. Σε (έμμεσο) κέρασε γλυκό (άμεσο) η Ελένη για τη γιορτή της; ( μεταβατικό) 

5. Σου (έμμεσο) χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη (άμεσο). ( μεταβατικό) 

E7. 

1. Ο Σπύρος αποδείχθηκε ο καλύτερός μου φίλος. 

2. Αυτό το φαγητό είναι ισπανικό και ονομάζεται παέγια. 

3. Η Κατερίνα εκλέχτηκε πρόεδρος του συλλόγου μας. 

4. Ο Άνθιμος διορίστηκε δάσκαλος σε ένα χωριό του Πηλίου. 

5. Το ροζ χρώμα στον τοίχο σου φαίνεται κάπως άσχημο. 

6. Το σπίτι σου είναι μεγάλο ή μικρό; 

7. Η Ιωάννα σπούδασε αρχιτέκτονας ή μηχανικός; 

8. Το σχολείο μας είναι καινούριο και ονομάζεται πρότυπο 

Ε8. 

1. ονοματική, 2. επιρρηματική / επιρρηματική, 3. ονοματική, 4. ονοματική,  

5. επιρρηματική, 6. επιρρηματική / ονοματική 

Ε9.  

1. Μην αναβάλλεις συνεχώς την επίσκεψη σου στον γιατρό. 

2. Το να σφάλλει κάνεις είναι ανθρώπινο. 

3. Δε δίστασε να τον προσβάλει μπροστά της. 

4. Δεν μπορείς να αμφιβάλλεις συνεχώς για τους πάντες και τα πάντα. 

5. Ο θείος μου ανέβαλε (αναβάλλω) χθες το ταξίδι του ... και μετέβαλε ... . 

6. Πέρυσι δεν κατέβαλε (καταβάλλω) ... . 

7. Υποσχέθηκε ότι στο μέλλον θα αποβάλει (αποβάλλω) τις κακές συνήθειες. 

8. Ο Αχελώος ποταμός εκβάλλει (εκβάλλω) στο Ιόνιο πέλαγος. 

9. Ο υπάλληλος έχει υποβάλει (υποβάλλω) αίτηση για σύνταξη. 

10. Ο Γιώργος συμβάλλει (συμβάλλω. Ενεστ.) συνεχώς .... 

11. Η εφημερίδα είχε προβάλει (προβάλλω) το σοβαρό αυτό θέμα. 
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12. Η Γεωργία θέλει πάντα να επιβάλλει (επιβάλλω) τη γνώμη της. 

13. Η μητέρα μας μας περιβάλλει (περιβάλλω) με την αγάπη της.  

14. Καταβάλαμε (καταβάλλω) κάθε δυνατή προσπάθεια .....  

15. Θα τηλεφωνήσω και θα αναβάλω (αναβάλλω) το ραντεβού ....  

16. Αισθάνθηκα ότι με προσέβαλαν (προσβάλλω) με αυτά που είπαν. 

17. Θέλω να δω για πόσο ακόμη θα αναβάλλεις (αναβάλλω) ....  

18. Σας  υποβάλλω (υποβάλλω) τα σέβη μου, κύριε πρόεδρε!  

19. Παλιότερα συχνά υπερέβαλλα (υπερβάλλω) στις αντιδράσεις μου.  

20. Τον απέβαλαν (αποβάλλω) από το σχολείο του λόγω ....  

21. Η κυβέρνηση θα καταβάλει (καταβάλλω) το επίδομα θέρμανσης μέχρι ....  

22. Χθες στη συνεδρίαση προσπάθησε να επιβάλει (επιβάλλω) .... 

23. Πότε η τηλεόραση θα προβάλει (προβάλλω) τη συνέντευξη .... 

24. Η αεροπορική εταιρία ανέβαλε (αναβάλλω- Αόρ.) την πτήση .... 

25. Η γιαγιά μου κάθε μέρα ξυπνάει πριν ανατείλει (ανατέλλω) ο ήλιος. 

26. Αποφάσισε να αναβάλει (αναβάλλω) το ταξίδι του. 

27. Τα υλικά σώματα αποβάλλουν  (αποβάλλω) θερμότητα, όταν ψύχονται. 

28. Μέχρι πότε θα προβάλλεις (προβάλλω) αντιρρήσεις; 

29. Τελικά κατάφερε να επιβάλει (επιβάλλω) τη γνώμη του. 

30. Ο προπονητής τον προσέβαλλε (προσβάλλω) συνεχώς .... 

31. Ο κύριος Γιάννης δεν έχει υποβάλει (υποβάλλω) ακόμη ... 

32. Η σχολική μας ομάδα κατέβαλε (καταβάλλω) πολύ μεγάλη προσπάθεια 

για να καταφέρει να καταβάλει (καταβάλλω) την αντίπαλό της. 

33. Τα μέτρα των Μακεδόνων αυτοκρατόρων συνέβαλαν (συμβάλλω) ... 

34. Κατόρθωσαν να καταβάλουν τις δυνάμεις του εχθρού. (καταβάλλω) 

35. Υποσχέθηκε ότι αυτή τη φορά θα συμβάλει (συμβάλλω) στην ... 

36. Του υπέβαλα (υποβάλλω) μήνυση, γιατί με έβρισε.. 

37. Κάθε φορά αναστέλλει (αναστέλλω) την απόφασή της για αργότερα. 

38. Μου υπέβαλε (υποβάλλω) την ιδέα αλλά στη συνέχεια την αποδοκίμασε. 

39. Το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε μεταβάλει (μεταβάλλω) το σχετικό ... 

40. Δεν μπορούσε να αποβάλει  (αποβάλλω) το άγχος του. 

41. Ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει (καταβάλλω) τους φόρους ... 

42. Ας αντιπαραβάλουμε (αντιπαραβάλλω) τις απόψεις μας. 

43. Ως το 2030 η χώρα μας θα έχει καταβάλει όλο το πρόστιμο που της   

      έχει επιβάλει  ....(καταβάλλω, συντ. μέλλ., - επιβάλλω, παρακ.) 

Ε10.  

1. συλλαβές 2.συνέλαβε  3. δυσκίνητος 4. εναέρια 5. συλλογή  

6. συγγράμματα  7. εμβόλια 
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Ε11.  

1. αρχιεργάτης, 2. αρχιτεμπέλη, 3. υπέρλαμπρο, 4. ημισφαίρια, 5. ημιαργία,  

6. ολόιδιος, 7. αρχιστράτηγος, 8. υπερφυσικά, 9. κατακίτρινος 

Ε12.  

α. επιπλέει, β. τηλεθεατές - τηλεόραση, γ. τηλεγράφημα, δ. επισκέπτονται, ε. 

αυτοθυσία, στ. Επικεφαλής 

Ε13.  

1. αυτό + έλεγχος  2. αρχι + ιερέας 3. συν + κάτοικος  

4. τηλε + παρουσιαστής 5. α + θάνατος 6. δια + [ευθύνω (αρχαία)] -> ευθύς 

7. προς + καλώ  8. επι + τύχη 9. υπό + γη   10. περί + μέτρο  

11. ανά + βάλλω 12. εις + οδός 13. συν + πεθερός 14. ευ + τύχη 15. αυτό + 

θυσία  16. αμφι + θέατρο 17. δυσ + φήμη  18. πυρ + προστασία  

19. αει + κίνηση 20. αρχι + στρατηγός  21. παν + έτοιμος  

Ε14. 

1.άκακος 2. δύσπιστος 3. ομόκεντρος 4. ημίαιμος 5.τηλέφωνο  

6. ευκαταφρόνητος 7.αρχίατρος 8. συλλαμβάνω  9. δυσκίνητος   

10. ευγενής, -ικός  11. παραβάλλω  12. ημίαιμος  13. αλληλογραφώ   

14. αυτοπεποίθηση  15. ομοψυχία  16. τηλεπικοινωνία 17. διχογνωμία 

Ε15. 

1. άγλυκος 2. ξεμπάρκαρε 3. ξεβαμμένο 4. ανήσυχος 5. ανεπιθύμητος  

6. αβέβαιος 

Ε16. 

1. άγνωστος, 2. ανάξιος, 3. ανέτοιμος, 4. ακατάλληλος, 5. αχώριστος,  

6. αφύσικος, 7. ανόσιος, 8. ανίερος, 9. άκακος, 10. ανασφαλής, 11. άδικος,  

12. ακίνητος, 13. αναρμόδιος 

Ε17.  

1. διά + αίρεση, 2. αρχι- + ιατρός, 3. ευ- + αισθητός,  

4. παν- + φτωχός, 5. δυσ- + αρεστός, 6. επί + ημερίδα,  

7. τηλε- + όραση, 8. ομο- + ουσία, 9. ημι- + χρόνος,  

10. υπό + άλληλος, 11. αμφι- + βίος, 12. συν + μετά + έχω,  

13. εν + πνέω 

Ε18. 

1. ομόφωνη  2. πυροσβεστική  3. αρχιστράτηγος  4. ημιώροφο  5. άυπνος   

6. πανάκριβο   7. ευκαιρία  8. αλληλογραφίας   
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Ε19. 

1. μιάμιση σελίδα, 2. ενάμισι λίτρο, 3. τρεισήμισι αιώνες,  

4. πεντέμισι εβδομάδες, 5. δυόμισι Ευρώ, 6. τεσσερισήμισι πιθαμές,  

7. εννιάμισι μέτρα, 8. τεσσεράμισι στρέμματα 

Ε20.  

1. ενάμισι κιλό  2.  δυόμισι ώρες  3. τεσσεράμισι χρόνια  4. τεσσερισήμισι 

κούπες  5. ενάμισης τόνος  6. τριάμισι μέτρα  7. μιάμιση ώρα  8 . τρεισήμισι 

ώρες  

Ε21.  

1. έξι, 2. τρεις - σαράντα εννιά - δεκατρία - τεσσαρακοστός, 3. εικοστό ένατο 

- ενενηκοστή τέταρτη , 4. πρώτη – δεκαεννιά , 5. τεσσάρων, 6. έξι - έντεκα 
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