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ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 
Να γράψετε Σωστό ή Λάθος σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους: 

 

1. Στον παραγωγικό συλλογισμό από τα επιμέρους συμπεραίνουμε για το όλο. 

2. Με τη χρήση της Παθητικής Σύνταξης προσδίδεται στο λόγο αμεσότητα, ζωντάνια και  

    παραστατικότητα. 

3. Στη θεματική περίοδο αναλύεται το θέμα της παραγράφου. 

 



4. Η συνεκτικότητα είναι η εξωτερική σύνδεση μεταξύ περιόδων ή παραγράφων, που  

    επιτυγχάνεται με τη χρήση διαθρωτικών λέξεων ή φράσεων. 

5. Με τη χρήση της Παθητικής Σύνταξης τονίζεται η ρηματική ενέργεια. 

6. Με τη χρήση της Ενεργητικής Σύνταξης τονίζεται το Ποιητικό Αίτιο. 

7. Με τη χρήση αντωνυμίας εξασφαλίζεται συνεκτικότητα μεταξύ περιόδων ή παραγράφων. 

8. Τα σχήματα λόγου εμπεριέχονται στην αναφορική λειτουργία της γλώσσας. 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

9. Με τη χρήση της αναλογίας ως τρόπου ανάπτυξης: 

    α. Καθίσταται πιο κατανοητή μια έννοια αντιτιθέμενη σε κάποια άλλη έννοια. 

    β. Καθίσταται πιο κατανοητή μια έννοια συγκρινόμενη με κάποια άλλη έννοια. 

    γ. Καταδεικνύονται οι διαφορές μεταξύ των δύο αναλογούντων μερών. 

    δ. Διαιρείται ένα σύνολο σε δύο επιμέρους τμήματα. 

 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

10. Η λέξη εντούτοις δηλώνει:  

    α) αιτιολόγηση 

    β) αντίθεση 

    γ) συμπέρασμα 

    δ) επιτονισμό 

 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

11. Η λέξη αναντίρρητα δηλώνει:  

    α) επεξήγηση 

    β) όρο / προϋπόθεση 

    γ) επιτονισμό 

    δ) αντίθεση 

 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 

 

 



12. Το « όχι μόνο … αλλά και » είναι:  

      α) εναντιωματικός τρόπος 

      β) επιδοτικός τρόπος 

      γ) επεξηγηματικός τρόπος 

      δ) αιτιολογικός τρόπος 

 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

13. Η νοηματική σχέση προβλημάτων – λύσεων μεταξύ δύο παραγράφων συνιστά: 

      α) τη συνοχή μεταξύ των παραγράφων. 

      β) τη χρονική αλληλουχία μεταξύ των παραγράφων. 

      γ) τη συνεκτικότητα μεταξύ των παραγράφων. 

      δ) την τοπική αλληλουχία μεταξύ των παραγράφων. 

 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

14. Η επανάληψη μιας λέξης ή φράσης εξασφαλίζει στο λόγο: 

      α) οικείο κι άμεσο ύφος 

      β) επίσημο κι απρόσωπο ύφος 

      γ) συνοχή 

      δ) συνεκτικότητα 

 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

15. Συνώνυμο του επιθέτου καίριος είναι: 

      α) σημαντικός 

      β) επουσιώδης 

      γ) επίκουρος 

      δ) επίκαιρος 

 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

16. Συνώνυμο του επιθέτου αποφασιστικός είναι: 

      α) τελεσφόρος 

      β) καταφατικός 

      γ) καθοριστικός 

      δ) αποφατικός 



 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

17. Συνώνυμο της μετοχής λανθάνουσα είναι: 

      α) σφαλερή 

      β) κρυμμένη 

      γ) λαθεμένη 

      δ) λανθασμένη 

 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

18. Αντώνυμο του ρήματος λαμβάνω είναι: 

      α) παίρνω 

      β) αντλώ 

      γ) αποκομίζω 

      δ) προσκομίζω 

 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

19. Αντώνυμο του ρήματος αμβλύνω είναι: 

      α) μετριάζω 

      β) εντείνω 

      γ) ελαττώνω 

      δ) αμιλλώμαι 

 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

20. Αντώνυμο του επιθέτου επιτήδειος είναι: 

      α) αδέξιος 

      β) ανεπιτήδευτος 

      γ) επιτηδευμένος 

      δ) ικανός 

 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 

 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
  

1.  Στο φύλλο των απαντήσεών σας να γράψετε τα προκαταρτικά ( επώνυμο, όνομα, 

σχολείο φοίτησης ). Καμία άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

2.  Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνο ανεξίτηλης μελάνης. Απαγορεύεται πάσης φύσεως σβηστικό. 

3.  Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 1 μονάδα. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση 

στην περίπτωση λανθασμένης απάντησης. 

4.  Διάρκεια εξέτασης: Μια (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 

5.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσες πρόχειρες σελίδες θέλετε. Ό,τι γραφεί  σ’ αυτές 

δεν θα ληφθεί υπόψη.   

6.  Κατά την αποχώρησή σας από την αίθουσα εξέτασης υπογράφετε στο φύλλο των 

απαντήσεων σας και παίρνετε φωτοτυπία του γραπτού σας. 

 


