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ΟΝΟΜΑ: ……………………………………....………………………………….……     Τάξη Ε2΄  
 

Ενότητα 9 - Επανάληψη 

1. Μετατρέψτε τις ρηματικές φράσεις σε ονοματικές. (Αλλάξτε ή αφαιρέστε όσες λέξεις δεν είναι 
απαραίτητες μετά την μετατροπή.) 

α)  Επιθυμώ να πάω ταξίδι.   ............................................................................................... 

β)  Καλλιεργεί βιολογικά προϊόντα.   ............................................................................................... 

γ)  Ασχολείται με την κηπουρική.   ............................................................................................... 

δ) Περιγράφω τον αγώνα.   ............................................................................................... 

 

 

2. Μετατρέψτε τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές. [ α) Προσθέστε και δικές σας λέξεις, αν σας είναι 
απαραίτητο για την μετατροπή. β) Βάλτε τα ρήματα σε όποιο πρόσωπο, χρόνο και έγκλιση θέλετε.) ] 

α)  Νηστεία κρέατος.   ......................................................................................................... 

β)  Νοθεία λαδιού.   ......................................................................................................... 

γ)  Περιοδεία θιάσου.   ......................................................................................................... 

δ)  Επιστροφή στο σπίτι.   ......................................................................................................... 

 

 

3. Φτιάξτε σύνθετες λέξεις με το "συν":

συν + γνώμη   .................................................... 

συν + γράφω   .................................................... 

συν + χαίρω   .................................................... 

συν + κάτοικος   .................................................... 

συν + λόγος   .................................................... 

συν + μαθητής   .................................................... 

συν + λέγω   .................................................... 

συν + ρίζα   ....................................................   

 

 

4. Σημειώστε στις παρενθέσεις (Α) για τις ανεξάρτητες και (Ε) για τις εξαρτημένες προτάσεις,  
με την σειρά με την οποίαν τις διαβάζετε, και γράψτε δίπλα τι είδους είναι η κάθε δευτερεύουσα 
πρόταση (χρονική, τελική, κλπ.). 

α) Όταν φτάσω, / θα σου τηλεφωνήσω.   (......)   (......) ............................................... 

β) Πήγα στην τράπεζα / για να πάρω χρήματα.   (......)   (......) ............................................... 

γ) Αν και της το είπα, / δεν με άκουσε.  (......)   (......) ............................................... 

δ) Δεν τον μάλωσα, / διότι δεν το έκανε επίτηδες.  (......)   (......) ............................................... 

ε) Τινάζουμε τα ρούχα, / για να φύγει η σκόνη.   (......)   (......) ............................................... 

στ) «Όποιος πεινάει, / καρβέλια ονειρεύεται.»     (......)   (......) ............................................... 



5. Ενώστε τις παρακάτω προτάσεις αλλάζοντας την μία από τις δύο σε εξαρτημένη, χρησιμοποιώ-
ντας τους κατάλληλους συνδέσμους: για να, αν, όταν, αφού, ώστε. (Μπορείτε να αλλάξετε την 
σειρά των προτάσεων, ή τους τύπους διαφόρων λέξεων, όπου χρειάζεται.) 

α) Θα σου αγοράσω δώρο. Είσαι επιμελής. 

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

β) Ντυνόμαστε ελαφρά. Δεν κάνει πολύ κρύο. 

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

γ) Έβρεξε τόσο πολύ! Πλημμύρισαν πολλά υπόγεια! 

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

δ) Δεν θέλεις να έρθεις. Μην έρχεσαι. 

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

ε) Έφερε στο σπίτι έναν φίλο του. Θα παίξουν. 

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

 

6. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με το επίθετο πολύς ή το επίρρημα πολύ. Σημειώστε σε 
κάθε παρένθεση “ΕΠΙΘ” για τα επίθετα και “ΕΠΙΡ” για τα επιρρήματα. 

α) Για να φτιάξω κουλούρια, χρειάζομαι ......................... (..........) βανίλια,  

....................... (..........) αλεύρι και ....................... (..........) ζάχαρη. 

β) ......................... (..........) προχειρογραμμένο φαίνεται το κείμενο που έγραψες. 

γ) Έπεσε ........................... (..........) βροχή και ........................... (..........) χαλάζι. 

δ) Είμαι ........................... (..........) θυμωμένος με αυτά που είπες! 

ε) Σε χαιρετώ, με ........................... (..........) αγάπη! 

στ) Σ’ αυτή την γειτονιά έχει ...................... (..........) ησυχία, όλες τις ώρες της ημέρας. 

ζ) ......................... (..........) συχνά βρέθηκε δίπλα μου σε δύσκολες στιγμές και μού 

συμπαραστάθηκε.  

η) “Όταν θέλεις ...................... (..........) να κάνεις κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να τα 
καταφέρεις”, συνήθιζε να λέει ο Βραζιλιάνος συγγραφέας Πάουλο Κοέλιο. 

 

 
 
 
 
 


