
            ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 10
ης

 ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΤΑΞΗ Δ΄ 

 

 

 
 

1. Να μετατρέψεις τις παρακάτω κυριολεξίες σε μεταφορές και το αντίστροφο. 

 

Κυριολεξία Μεταφορά 

τρυφερό βλαστάρι _____________________________ 

___________________________ πέτρινη καρδιά 

κολυμπά στη θάλασσα _____________________________ 

η φωτιά άναψε _____________________________ 

η ζεστή αίθουσα _____________________________ 

_____________________________ στρώθηκε στη δουλειά 

_____________________________ έπεσε σε μελαγχολία 

πέταξε την μπάλα _____________________________ 

_____________________________ άνοιξε την καρδιά της 

γλυκά γλειφιτζούρια _____________________________ 

 

 

2. Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη αόριστη αντωνυμία. 

 

 Μητέρα, τηλεφώνησε ……………………………….. όση ώρα έλειπα; 

 Ο παππούς μας διηγήθηκε ………………………. ωραία ιστορία από τα παιδικά του χρόνια. 

 Έχετε ……………………………….. να μου πείτε; 



 Μας σταμάτησε …………………………….. στο δρόμο και μας ρώτησε αν γνωρίζουμε 

……………………………………… καλό ζαχαροπλαστείο. 

 Έχετε ταξιδέψει …………………………………. φορά στην Αγγλία; 

 Κάνουμε γυμναστική …………………………………….. Τρίτη και Παρασκευή. 

 «Ο ……………………………….. να γράφει μόνος του!» μας είπε η δασκάλα μας. 

 Έχει περάσει …………………………………….. ώρα από τότε που ήρθα. 

 Πόσο θα ήθελα να βρεθώ τώρα σε ………………………………….. μακρινή χώρα! 

 

 

3. Στις παρακάτω φράσεις συμπλήρωσε τα κενά με τις αντίθετες λέξεις αυτών 

που βρίσκονται στην παρένθεση. 

 

 Πολλές φορές συμπεριφέρεσαι ……………………………………… (σεμνά) στους φίλους σου. 

 Έδειξε ότι είναι …………………………………….. (ισχυρός) και ………………………………… (έτοιμος) 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. 

 Ενώ είσαι αρκετά μεγάλος, φέρεσαι πολύ ………………………………… (ώριμα). 

 Περπατούσε ………………………………. (ταραγμένος), ενώ δίπλα του γινόταν χαλασμός. 

 Πολλές φορές φέρεται σαν ………………………………. (ήμερος) θηρίο. 

 Μη συγκρίνεις ……………………………………. (όμοιος) πράγματα. 

 Προσπάθησε, αλλά δεν κέρδισε τη μάχη αφού ήταν ……………………………….. (ίσος) 

 

 

4. Να αντικαταστήσεις τις υπογραμμισμένες φράσεις με τροπικούς προσδιορισμούς 

(τροπικά επιρρήματα, τροπικές μετοχές ή εμπρόθετους προσδιορισμούς), όπως 

στο παράδειγμα.  

 

 Η Άννα καταπίνει με δυσκολία γιατί πονάει ο λαιμός της. 

    Η Άννα καταπίνει δύσκολα γατί πονάει ο λαιμός της. 

 Οι στρατιώτες αγωνίστηκαν με θάρρος και τα κατάφεραν. 

    _______________________________________________________ 

 Η Ιωάννα περίμενε με υπομονή και χωρίς να διαμαρτύρεται. 

    _______________________________________________________ 

 Κατά την επιστροφή του στο σπίτι ο Κώστας είχε ένα ατύχημα. 

    _______________________________________________________ 

 Οι εξελίξεις πήραν απρόσμενα άλλη τροπή. 

    _______________________________________________________ 

 Η κυρία κάθισε απέναντί μας αμίλητα. 

    _______________________________________________________ 

 Πέρασαν όλη τη μέρα με γέλιο και με παιχνίδι. 

    _______________________________________________________ 

 

 

 

 



5. Να συμπληρώσεις στις μετοχές –ο  ή  -ω και να βάλεις τόνους. 

 

 ακουγ…..ντας   κολλ……ντας  φορτων……ντας  ρωτ……ντας 

 

 θεωρ…..ντας   ψην……ντας   ξεθαρρευ……ντας  παιδευ……ντας 

 

 χτυπ…..ντας   παιρν……ντας  αρπαζ……ντας  ανεβαιν……ντας 

 

 

6. Σχημάτισε μια πρόταση, ενώνοντας τις προτάσεις με τη λέξη της παρένθεσης. 

 

 Έτρεξα να φύγω. Έκανε σεισμό. (όταν) 

__________________________________________________ 

 Σηκώθηκα να φύγω. Τελειώνω το φαγητό μου. (πριν) 

__________________________________________________ 

 Μου γύρισε την πλάτη. Μιλούσα ακόμα. (ενώ) 

__________________________________________________ 

 Άρχισαν τους θορύβους. Έπεσα να κοιμηθώ. (μόλις) 

__________________________________________________ 

 Τα πουλάκια κελαηδούσαν. Περπατούσα στο δάσος. (καθώς) 

__________________________________________________ 

 

 

 

7. Ξαναγράψε τις προτάσεις, βάζοντας στη θέση της μετοχής έναν από τους 

χρονικούς συνδέσμους μόλις, αφού, ενώ, καθώς, όταν ,όπως στο παράδειγμα. 

 

 Φτάνοντας στην εξώπορτα, είδα ότι ήταν ορθάνοιχτη. 

    Αφού έφτασα στην εξώπορτα, είδα ότι ήταν ορθάνοιχτη. 

 Τρέχοντας προς την έξοδο, σχεδόν έπεσε πάνω μου. 

__________________________________________________ 

 Βαδίζοντας περπάτησε κι έσπασε το πόδι του. 

__________________________________________________ 

 Βγαίνοντας απ’ το σταθμό του μετρό, γλίστρησε και χτύπησε. 

__________________________________________________ 

 Μεγαλώνοντας, θα καταλάβεις πολλά πράγματα. 

__________________________________________________ 

 Ακούγοντας τις ειδήσεις, έμεινε έκπληκτος για την εξέλιξη της οικονομίας. 

__________________________________________________ 

 Αγγίζοντας το βάζο διαλύθηκε σε χίλια κομμάτια. 

__________________________________________________ 

 Φτάνοντας στο ορεινό χωριό αισθάνθηκαν το κρύο. 

 

 



 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ 10η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1)  Να σχηματίσετε τις μετοχές σε –οντας ή ώντας με τα ρήματα των παρενθέσεων: 

 

Α) Τα παιδιά βγήκαν ……………………………………… (τρέχω) στο προαύλιο. 

Β) Πέρασα όλο το απόγευμα ………………………………. (γράφω) στο γραφείο. 

Γ) Η γιαγιά περνούσε τις ώρες της ……………………………………… (πλέκω). 

Δ) Αυτός έφτιαξε περιουσία ………………………………………… (δουλεύω) πολύ σκληρά. 

Ε) Κατάφερε τελικά ………………………………….. (ρωτώ) να βρει το δρόμο που έψαχνε. 

 

 

2) Να βάλετε (Κ) για την κυριολεξία και (Μ) για τη μεταφορά: 

 

……………… Αυτό το χρυσό δαχτυλίδι είναι ακριβό. 

……………… Μου μίλησε με λόγια γλυκά. 

……………… Όταν τον άκουσα, ράγισε η καρδιά μου. 

……………… Το νερό της πηγής ήταν πεντακάθαρο και δροσερό. 

……………… Ο καφές που μου φέρατε είναι πικρός. 

 

 

3) Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τα τροπικά επιρρήματα: 

 

 Στην εκδρομή περάσαμε όμορφα. 

 Άδικα χάνεις τα λόγια σου. 

 Να τρέξετε γρήγορα, για να προλάβετε το λεωφορείο. 

 Του φέρθηκε πολύ άσχημα. 

 Δυστυχώς, ό,τι και να του πεις, αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. 

 Πολύ σωστά απάντησες, Γιαννάκη, στις ερωτήσεις της Ιστορίας. 

 

 



4) Να χωρίσετε σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις και να γράψετε δίπλα αν είναι δισύλλαβες, 

τρισύλλαβες ή πολυσύλλαβες: 

 

Γρίφος ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Συγκρούομαι …………………………………………………………………………………………………………………… 

Απορώ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Συγκρατώ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Επικοινωνία ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τους χρονικούς συνδέσμους 

της παρένθεσης (ενώ, μόλις, αφού, καθώς, όταν) και το αντίστοιχο ρήμα. Όπου χρειάζεται 

να βάλετε κόμμα: 

 

 Βαδίζοντας διάβαζε την εφημερίδα του. 

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

 Ακούγοντας τη δυσάρεστη είδηση, έμεινε άφωνος. 

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

 Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, έπεσε και χτύπησε. 

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

 Φτάνοντας στο σπίτι, είδε την πόρτα ανοιχτή. 

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

 Μεγαλώνοντας, θα καταλάβεις το δίκιο μου. 

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

 

 

6) Να συμπληρώσετε τα κενά: 

 

Διερμ……νέας    καταγραφ……     ……λικό   ανακαλ……πτω 

……ποχ…ρώ    αγχ…..μένος  προσπάθ……α  σ……μβολο 

 

 



 

7) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη αόριστη 

αντωνυμία, στο σωστό τύπο: 

(μερικοί, άλλος, κάποιος, κάθε, κανένας) 

 

 ………………………… μαθητής είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του πράγματα. 

 ………………………… από τους θεατές διαμαρτυρήθηκαν γιατί η παράσταση καθυστέρησε. 

 Σας ζήτησε σήμερα ………………………… κύριος. 

 Δεν έχω …………………………………… χρήματα μαζί μου. 

 Θέλει ………………………………………… αγόρι να καθαρίσει τον πίνακα; 

 

 

 

 

 

8) Να βρείτε 6 λέξεις της ίδιας οικογένειας με το ουσιαστικό Λόγος: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΛΟΓΟΣ 



 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10η 
ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΕΡΟΥΓΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑ, ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΕΡΑ 

 

 

1.Διαβάζω το κείμενο: 

 

Το λάδι το έβαζαν σε ασκιά φτιαγμένα από κατσικίσιο δέρμα. Αυτά τα έλεγαν και τουλούμια. Το 

έβαζαν, επίσης, σε δοχεία και το μετέφεραν οι αγωγιάτες με τα ζώα στο σπίτι. Εκεί το έχυναν σε 

τεράστια πιθάρια που τα έβαζαν στην αυλή του σπιτιού. Οι εργάτες πληρώνονταν με λάδι. Όταν οι 

ελιές ήταν πολλές, δούλευαν μέρα-νύχτα για να βγάλουν το λάδι. Το λάδι ήταν καλύτερης 

ποιότητας, αν οι ελιές αλέθονταν γρήγορα ή αν ήταν πράσινες. 

Όταν τέλειωνε η δουλειά στο λιοτρίβι, ο νοικοκύρης ευχαριστημένος έφερνε το λάδι στο σπίτι. 

Εκεί έφτιαχναν τηγανίτες, για να τους ευχηθούν οι γείτονες «καλοφάγωτο». Με το λάδι αυτό 

άναβαν το καντήλι της Παναγιάς.  

Βλέπουμε λοιπόν, πόσο κουραστική δουλειά ήταν να βγει το λάδι από τις ελιές. Γι’ αυτό οι 

άνθρωποι μέχρι σήμερα όταν κουράζονται πολύ λένε: «Μου βγήκε το λάδι» ή «Μου έβγαλε το 

λάδι».  

 

Θανασία Νίκη και Ντιντίκου Χριστίνα, Σχέδιο εργασίας «Η Ελιά» 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΚΕΔΑ, Αθήνα 2004 (διασκευή)  

 

 

 

 

 

Απαντώ τις ερωτήσεις: 

 

 Που έβαζαν το λάδι οι ελαιοκαλλιεργητές;  

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

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

 Τι πρόσφερε ο νοικοκύρης στους γείτονες όταν επέστρεφε ευχαριστημένος από το λιοτρίβι; Τι 

του εύχονταν εκείνοι; 

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

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

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

 Γιατί οι άνθρωποι όταν κουράζονται πολύ λένε «Μου βγήκε το λάδι»; 

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

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

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



 

 

  

2. Σημειώνω μέσα στο κουτάκι Μ για τη μεταφορά και Κ για την κυριολεξία:  

 

 

 

Ο φίλος μου είναι πραγματικά χρυσό παιδί.   

  
Αγόρασε ένα ακριβό χρυσό δαχτυλίδι.   

  
Το φάρμακο που παίρνω είναι πολύ πικρό.   

  
Τσακώθηκα με τον αδελφό μου και του είπα πολύ πικρά λόγια.   

  
Το νερό της πηγής ήταν πεντακάθαρο και δροσερό.   

  
Όταν άκουσα το κλάμα της, ράγισε η καρδιά μου.   

    
Το πλοίο βυθίστηκε.  

  
Βυθίστηκα στις σκέψεις όταν έμαθα τα νέα.    

 
 
 
 
 

3. Συμπληρώνω τις προτάσεις με την κατάλληλη αόριστη αντωνυμία:  

 

 

 

 Μας ρώτησε .................... περαστικός αν γνωρίζουμε πού είναι το σχολείο. 

 Ο δάσκαλος μας διηγήθηκε ........................... υπέροχη ιστορία. 

 Με ζήτησε ..........................; 

 ......................... παιδιά είναι πολύ απρόσεκτα όταν γράφουν. 

 Ταξίδεψες ...................... φορά με αεροπλάνο;  

 ............................. δεν ήθελε να φάει αυτό το φαγητό. 

 Γιάννη, έχεις ............................. να πεις για τη συμπεριφορά σου; 

 ......................... δεν μπορούσε να τον ξεγελάσει. 

 Ήρθε ....................... και σε ζήτησε.  

 ................. μαθητής να πάει να φέρει κιμωλίες.  

 

 

 

 



4. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με το κατάλληλο χρονικό επίρρημα της παρένθεσης: 

(χτες, πριν, νωρίς, τώρα, πάλι) 

 

 ........................... από λίγο συνάντησα τη μητέρα του φίλου μου. 

 .................................. που σε είδα θυμήθηκα πόσο ωραία περνούσαμε όταν ήμασταν μικροί. 

 Πολύ .................................. τέλειωσες το διάβασμα. 

 .................................. αδιάβαστος ήρθες Μάρκο; 

 Έφυγε ......................... το απόγευμα για ολιγοήμερες διακοπές; 

 
 

5. Συμπληρώνω το νόημα των προτάσεων, σχηματίζοντας χρονικές προτάσεις με τους 

συνδέσμους που είναι στην παρένθεση:  
 

 ...................................................................................., τραγουδάει. (όταν) 

 ............................................................., παίξαμε ποδόσφαιρο. (πριν) 

 ............................................................................., μου ήρθε μια ιδέα. (καθώς) 

 Θα παίζουμε στην αυλή, ............................................................................... (ώσπου) 

 Περιμέναμε αρκετή ώρα, ................................................................. (ωσότου) 

 

 

6.Χωρίζω σε συλλαβές και μετά συμπληρώνω τον πίνακα: 
 

άγνωστος → ………………………………………………… 

μαργαρίτα → ………………………………………………… 

μεριά → ………………………………………………… 

άλλος → ………………………………………………… 

αγγούρι → ………………………………………………… 

μαύρισμα → ………………………………………………… 

αχλάδι → ………………………………………………… 

 

Δισύλλαβες: 

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

 

Τρισύλλαβες: 

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

 

Πολυσύλλαβες: 

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



 

 

 

 

7.Γράφω τις αντίθετες λέξεις. 

 
 

κατάλληλος → …………………………………………… 

επίσημος → ……………………………………………… 

γνωστός → ……………………………………………… 

πλυμένος → ……………………………………………… 

διαβασμένος →  ……………………………………………… 

ποτισμένος → …………………………………………………… 

υπομονετικός → ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

8. Μια μικρή ομάδα από λέξεις «δραπετεύει» από ένα παλιό λεξικό και ξεκινά να γνωρίσει 

τον κόσμο. Μπορείς να περιγράψεις τις περιπέτειες αυτής της ομάδας;  

 

 
 Κάνω παραγράφους.  
 Βάζω τόνους, κόμματα, τελείες, ερωτηματικά και θαυμαστικά όπου χρειάζεται.  
 Γράφω ευανάγνωστα γράμματα. 
 Ακολουθώ την πιο κάτω πορεία: 

 Πού και πότε συνέβηκαν αυτά που διηγείσαι; 

 Τι έγινε στην αρχή; Ποιες λέξεις δραπέτευσαν; 

 Τι έγινε στη συνέχεια;  

 Ποιο ήταν το τέλος της περιπέτειας;   

 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Ενότητα: 10η 
Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αέρα 

 
 
 

1. Να υπογραμμίσεις τις προθέσεις που υπάρχουν στο παρακάτω 

κείμενο. 

Η Ευγενία κάνει παρέα με κωφά και ακούοντα παιδιά και η πιο στενή φίλη 
της είναι ένα ακούον κοριτσάκι από την Κρήτη, Η Στεφανία. Από την παρέα 
με την Ευγενία, η Στεφανία έμαθε τη νοηματική γλώσσα κι έτσι επικοινωνούν 
χωρίς δυσκολία. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, που τις 
πέρασαν μαζί, η Ευγενία έμαθε από τη φίλη της για το μπαλέτο. Έτσι, μετά 
την επιστροφή της, γράφτηκε αμέσως σε μια σχολή μπαλέτου. Σήμερα, παρά 
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά, είναι μια πολύ καλή χορεύτρια, που 
θέλει να χορεύει από το πρωί ως το βράδυ. 

 
 
 
 

2. Κυριολεξία (Κ) – Μεταφορά (Μ) 

(     )  Έλεγα μεγαλόφωνα τις σκέψεις μου. 
(     )  Έγραφα ό,τι μου κατέβαινε. 
(     )  Έγραφα με άγριο πάθος. 
(     )  Έγραφα πάνω σ’ οτιδήποτε με το μολύβι. 
(     )  Συνέχισα τη δουλειά μου με ζήλο. 
(     )  Έβαλαν τα δυνατά τους. 
 
 
 



3. Στις παρακάτω προτάσεις του κειμένου να βρείτε και να 

υπογραμμίσετε τις λέξεις και τις φράσεις που δηλώνουν τρόπο. 

 

 Διάβαζα με δυσκολία ακόμα. 

 Τα ορνιθοσκαλίσματά τους έδιναν σ’ έναν τρίτο με μεγάλη ακρίβεια όσα 

είχα πει. 

 Έλεγα μεγαλόφωνα τις σκέψεις μου. 

 Μιλώντας δυνατά έκανα ερωτήσεις στον εαυτό μου. 

 Άρχισα να γράφω κρυφά πάνω σ’ οτιδήποτε με άγριο πάθος. 

 Συνέχισα τη δουλειά μου με περισσότερο ζήλο. 

 Μ΄ αυτό τον τρόπο γράφω μυθιστορήματα. 

 
 

4. Να υπογραμμίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του 

τρόπου που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις. 

 

 Περπατούσε αργά στο πεζοδρόμιο χαζεύοντας τις βιτρίνες των 

καταστημάτων. 

 Τους εξήγησε με απλά λόγια κι έτσι όλοι κατάλαβαν. 

 Αφού δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, σύρθηκε με μεγάλη δυσκολία ως 

την πόρτα. 

 Πιάστηκαν χέρι χέρι κι έφυγαν τρέχοντας για την πλατεία. 

 Σηκώθηκε απότομα και μας ακολούθησε μουρμουρίζοντας διάφορα. 

 Όπου μπορεί πηγαίνει με τα πόδια γιατί δε νιώθει καλά στο αυτοκίνητο. 

 
 
 
 

5. Να υπογραμμίσετε τις εξαρτημένες χρονικές προτάσεις που 

υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο. 

 

 Προτού ανακαλυφθεί η γραφή, όλες οι πληροφορίες έπρεπε να 
απομνημονεύονται και να μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Όταν όμως 
διαδόθηκε, οι πληροφορίες μπορούσαν πλέον να καταγραφούν και να 
μεταφερθούν εύκολα από το ένα μέρος στο άλλο. Η γραφή, αφού πρώτα 
χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη καταλόγων, σύντομα άρχισε να 
χρησιμοποιείται για την καταγραφή γεγονότων και ιστοριών κι έτσι άρχισε να 
αναπτύσσεται η λογοτεχνία. 



 Πριν εφευρεθεί η τυπογραφία, τα βιβλία ήταν χειρόγραφα, γι’ αυτό ήταν 
πολύ λίγα και πανάκριβα. Αυτό όμως άλλαξε από το 1438, όταν ο Ιωάννης 
Γουτεμβέργιος βρήκε τον τρόπο εκτύπωσης των βιβλίων σε πολλά αντίτυπα. 

 
 
 
 
 

6. Υπογράμμισε τις αντωνυμίες στις παρακάτω προτάσεις και γράψτε 

τες στην κατάλληλη στήλη του πίνακα που ακολουθεί: 

 

 Ποιος σου είπε ότι έφαγα κι άλλο γλυκό; 

 Υποστήριζε ότι μόνο η δική του γνώμη ήταν σωστή. 

 Από τα λόγια της καταλάβαμε ότι ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό της. 

 Πόσες φορές σε ρώτησε ο πατέρας σου αν θέλεις να σου φέρει κάτι 

από το περίπτερο και εσύ του απάντησες «Δεν θέλω τίποτα»; 

 Μερικοί ψαράδες με τις βάρκες τους βοήθησαν το δελφίνι να ξαναβγεί 

στο πέλαγος. 

 
    
 
Γ. Κείμενο 
Το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα σε διασκευή από το μυθιστόρημα 

του Νίκου Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο». 
 
 

Στην Τρίτη τάξη δάσκαλός μας ήταν ο Περίανδρος Κρασάκης... Αυτός ο 
δάσκαλος λοιπόν ώρες μας έπαιρνε τ’ αυτιά με τα φωνήεντα και με τους 
τόνους. Κι εμείς ακούγαμε τις φωνές στο δρόμο, τους μανάβηδες, τους 
κουλουρτζήδες […] και περιμέναμε πότε να χτυπήσει το κουδούνι, να 
γλιτώσουμε. Κοιτάζαμε το δάσκαλο να ιδρώνει πάνω στην έδρα, να λέει, να 
ξαναλέει και να θέλει να καρφώσει στο μυαλό μας τη γραμματική, να ο νους 
μας ήταν έξω στον ήλιο και στον πετροπόλεμο […] 

Προσωπικές Κτητικές Αυτοπαθείς Ερωτηματικές Αόριστες 

     

     

     

     

     



Μια μέρα, ήταν άνοιξη, χαρά Θεού, τα παράθυρα ήταν ανοιχτά κι έμπαινε 
η μυρωδιά από μια ανθισμένη μανταρινιά στο αντικρινό σπίτι […]. Κι ίσια ίσια 
ένα πουλί είχε καθίσει στο πλατάνι της αυλής του σχολείου και κελαηδούσε. 
Τότε πια ένας μαθητής, χλωμός, κοκκινομάλλης, που ’χε έρθει εκείνη τη 
χρονιά από το χωριό, Νικολιό τον έλεγαν, δε βάσταξε, σήκωσε το δάχτυλο: 

- Σώπα, δάσκαλε, φώναξε, σώπα, δάσκαλε, ν’ ακούσουμε το πουλί! 

 
 
 
 
 

7. Απαντώ στις ερωτήσεις 

 

 Γιατί τα παιδιά δεν άκουγαν το δάσκαλο; Πού ήταν το μυαλό τους;  

 

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

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

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

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

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

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

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

 Τι δεν άντεξε ο Νικολιός και πώς αντέδρασε; 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 

     
 

10
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  

1. Να διαβάσεις τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα από κάθε πρόταση να βάλεις 
ένα Κ αν είναι κυριολεξία ή ένα Μ αν είναι μεταφορά. 

 
Άνοιξε το παράθυρο                   Άνοιξε τα αυτιά σου 

Χάλασε ο καιρός                    Χάλασε το ραδιόφωνο 

 Διάβασε τη σκέψη του Διάβασε το μάθημα 

 Έκοψε τις φωνές Έκοψα το ψωμί 

 Πετάει το μυαλό μου Πετάει το αεροπλάνο 

 Δούλευε όλη μέρα                    Δούλεψε το μυαλό του 

 
2.Γράφω τις ενεργητικές μετοχές των παρακάτω ρημάτων σε  
 –οντας ή  -ώντας 

 

γράφω:  διαβάζω:  

ντύνω:  κεντώ:  

αγαπώ:  ψήνω:  

χαιρετώ:  πλένω:  

χάνω:  ρωτώ:  

νικώ:  τιμώ:  

λύνω:  τρυπώ:  

 
3.Να γράψεις με μία λέξη πώς λέγεται αυτός που: 
  
α) δεν έχει μυαλό                  άμυαλος  
β) δεν έχει φωνή                    
γ) δεν έχει ψυχή                      
δ  δεν έχει πίστη                      
η) δε φυλάσσεται                            
 



 
4. Να βάλεις το κατάλληλο χρονικό σύνδεσμο στις παρακάτω προτάσεις για 

δείξεις πότε έγινε αυτό που λέει η κύρια πρόταση. 
 
 Ερχόταν να μας δει ο παππούς / Τα παιδιά έκαναν μεγάλες χαρές.  

Όταν ερχόταν να μας δει ο παππούς , τα παιδιά έκαναν μεγάλες χαρές. 

 

 Έπαιζαν μαζί / Ο Κώστας έφυγε απότομα. 

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

 Ήταν στο μπάνιο / Χτύπησε το κουδούνι. 

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

 

 Πάω στο γραφείο / Έβγαλα λεφτά από την τράπεζα. 

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

 Ξαπλώνω στο καναπέ / Γυρίζω από την δουλειά. 

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

5. Να χωρίσετε σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις και να γράψετε δίπλα 

αν είναι δισύλλαβες, τρισύλλαβες ή πολυσύλλαβες: 

 

διαβάζω         ……………………………………………………………………… 

συγκρούομαι  ……………………………………………………………………… 

έμπνευση       ……………………………………………………………………… 

έκπληξη         ……………………………………………………………………… 

επικοινωνία   ……………………………………………………………………… 

συλλαβές       ……………………………………………………………………… 

μπερδεύομαι ……………………………………………………………………… 

άντρας           ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

6.Υπογραμμίστε τις αντωνυμίες στις παρακάτω προτάσεις και γράψτε 

τες στην κατάλληλη στήλη του πίνακα που ακολουθεί :  

 

 

 Ποιος σου είπε ότι αγόρασα κι άλλο  αυτοκίνητο ;    

 Περισσότερο ακούγεται η δική του φωνή. 

 Από τα λόγια της καταλάβαμε ότι ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό της. 

 Πόσες φορές σε ρώτησα αν θέλεις να σου φτιάξω γάλα κι εσύ μου  

απάντησες <<Δε θέλω τίποτα>>; 

 Μερικοί άνθρωποι με τα λόγια τους  σε πικραίνουν. 

 

 

προσωπικές κτητικές αυτοπαθείς ερωτηματικές αόριστες 

     

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



Επαναληπτικό  10
ης

  ενότητας   Τάξη Δ΄ 
 

1. Κυριολεξία (Κ) ή Μεταφορά(Μ); 

 

Ο τείχος κόπηκε στη μέση …                        Άνοιξε λίγο την πόρτα … 

Μου κόπηκαν τα γόνατα …                          Άνοιξέ μου την καρδιά σου 

… 

Ρίξε λίγο νερό στα λουλούδια …                 Πλέω σε πελάγη ευτυχίας … 

Ρίξε μια ματιά στο κείμενό σου …               Πλέω στο νερό της 

θάλασσας … 

 

2. Στο παρακάτω κείμενο υπογραμμίζω τις αόριστες αντωνυμίες: 

 

Ένας άνθρωπος κάποτε, ρώτησε κάμποσους περαστικούς τι είναι οι 

αντωνυμίες. Όσο κι αν επέμενε κανένας δεν ήξερε να του πει ακριβώς. 

Καθένας έλεγε κάτι ,αλλά ο άνθρωπός μας δεν πήρε την απάντηση που 

ήθελε. Ώσπου τελικά ρώτησε και μία μαθήτρια η οποία του είπε ότι οι 

αντωνυμίες είναι κάποιες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε αντί για 

ονόματα. 

 

3. Χρονικοί σύνδεσμοι – χρονικές προτάσεις: 

 

Φτιάχνω χρονικές προτάσεις με τους χρονικούς συνδέσμους: όταν, 

μόλις ενώ ,καθώς. Στη συνέχεια υπογραμμίζω την χρονική πρόταση. 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. Συλλαβίζω τις λέξεις: 

ουσιαστικό ……………………………………… 

άρθρο     ………………………………………….. 

νεράιδα ………………………………………….. 

ανθοπωλείο ………………………………….... 

περαστικός ……………………………………… 

γλωσσική ………………………………………… 

αυτοβιογραφία ………………………………. 

εντύπωση ……………………………………….. 

 

 

5. Φτιάχνω μετοχές από τα ρήματα: 

μαγειρεύω  …………………………    

ανάβω ………………….. 

καίω …………………. 

αθροίζω …………………….  

σέρνω ……………………..  

περνώ …………………….. 

 

6. Αντικαθιστώ τις λέξεις με έντονα γράμματα με μία άλλη η οποία 

να δηλώνει τρόπο: 

Η Ευγενία   έμαθε να γράφει με πολύ κόπο και προσπάθεια. 

……………………………………………………………………………… 

Τις πρώτες μέρες διάβαζε χωρίς να προσέχει και με δυσκολία 

έβγαζες νόημα. 

……………………………………………………………………………… 

Σήμερα τα καταφέρνει μια χαρά και  η δασκάλα της την κοιτά με 

υπερηφάνεια. 



                                                                                   
 

 

 
1. Να ενώσεις τις προτάσεις χρησιμοποιώντας το χρονικό σύνδεσμο της 

παρένθεσης. 

 Ανεβαίνει στη σκάλα / Την πιάνει ίλιγγος (όταν) 
 Όταν ανεβαίνει στη σκάλα, την πιάνει ίλιγγος. 
 

 Ήρθε στο σπίτι μας / Ξημερώσει καλά καλά (πριν) 

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

 

 Άνοιξε την πόρτα / Είδε μπροστά της τον παππού (μόλις) 

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

 

 Είσαι αχάριστος / Δεν αναγνωρίζεις τις θυσίες μου (αφού) 

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

 

2. Να αντικαταστήσεις τις μετοχές με χρονικές προτάσεις, όπως στο παράδειγμα. 

 Επιστρέφοντας στο σπίτι ο Λουκάς τράκαρε με ένα φορτηγό. 
   Όταν επέστρεφε στο σπίτι, ο Λουκάς τράκαρε με ένα φορτηγό. 
 

 Ο πατέρας αποκοιμήθηκε στον καναπές διαβάζοντας εφημερίδα. 

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

 

 Ανεβαίνοντας στην κορυφή του λόφου είδα απέναντι το χωριό. 

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

 

 Φτάνοντας στα σύνορα τον ανάγκασαν να γυρίσει πίσω. 

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

 

3. Να ενώσεις τις προτάσεις με τον κατάλληλο χρονικό σύνδεσμο, όπως στο 

παράδειγμα. 

 Ερχόταν να μας δει / Τα παιδιά έκαναν μεγάλες χαρές. 
  Όταν ερχόταν να μας δει, τα παιδιά έκαναν μεγάλες χαρές. 
 

 Έτρεξε ν’ ανοίξει την πόρτα / Χτύπησε το κουδούνι 

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

 

 Πάω για δουλειά / Πέρασα από την τράπεζα 

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

 

 Συζητούσαν / Την έπιασαν τα κλάματα 



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

 

 

                                                                              
 

 
 
 

1. Να γράψεις μια μεταφορική φράση δίπλα σε κάθε κυριολεκτική φράση. 

(Να γράψεις μεταφορά με τις υπογραμμισμένες λέξεις) 

 

 
Κυριολεξία Μεταφορά 

 Σήκωσε βαρύ κιβώτιο.   Αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση. 

 Καταπίνω δύσκολα το χάπι.  ____________________________ 

 Κλείνω τα μάτια.    ____________________________ 

 Μου άνοιξε τα μάτια.   ____________________________  

 Η γιαγιά μπαλώνει τις κάλτσες.  ____________________________ 

 

 

 

 

 

2. Να γράψεις μια κυριολεκτική φράση δίπλα σε κάθε μεταφορική 

φράση. (Να γράψεις κυριολεξία με τις υπογραμμισμένες λέξεις) 

 

 

 
Μεταφορά Κυριολεξία 

 Το παίζει σε διπλό ταμπλό.  Τα παιδιά παίζουν κρυφτό. 

 Δεν παίρνει από λόγια.   ____________________________ 

 Έχασε το χρώμα της.   ____________________________ 

 Ο προϊστάμενος τους τρέχει όλους. ____________________________  

 Τα νιάτα φεύγουν γρήγορα.  ____________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Να χρησιμοποιήσεις τα επίθετα του πλαισίου ως κυριολεξία και μεταφορά, 

όπως στο παράδειγμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυριολεξία 

 

Μεταφορά 

  βαθύς ποταμός     βαθύς ύπνος 

  _________________________   ___________________________ 

 

  _________________________   ___________________________ 

 

  _________________________   ___________________________ 

 

  _________________________   ___________________________ 

 

  _________________________   ___________________________ 

 

       _________________________   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: e-selides 

 

βαθύς, βαρύς, σκληρός, ζεστός, θερμός, φαλακρός, ατσαλένιος 


