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ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

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

 

1. Στη θεματική περίοδο αναλύεται το θέμα της παραγράφου. 

2. Στην πρόταση κατακλείδα δίνεται η κύρια ιδέα της παραγράφου που αναλύεται στις  

    λεπτομέρειες. 

3. Οι δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις είναι ονοματικές. 



4. Οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις είναι επιρρηματικές. 

5. Οι δευτερεύουσες εναντιωματικές προτάσεις είναι επιρρηματικές. 

6. Οι δευτερεύουσες προτάσεις που δηλώνουν σκοπό ονομάζονται τελικές. 

7. Με το και έχουμε παρατακτική σύνδεση μεταξύ των προτάσεων. 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

8.« Ο Πέτρος επιθυμεί να γίνει γιατρός » Η δευτερεύουσα πρόταση αυτής της περιόδου είναι: 

    α) Δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική. 

    β) Δευτερεύουσα επιρρηματική τελική. 

    γ) Δευτερεύουσα ονοματική βουλητική. 

    δ) Δευτερεύουσα επιρρηματική αποτελεσματική. 

 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

9. « Η Ελένη έφτασε στη στάση, μπήκε στο λεωφορείο, ξεκίνησε τη συνηθισμένη διαδρομή  

    της για το σχολείο. » Στην περίοδο αυτή έχουμε: 

    α) παρατακτική σύνδεση προτάσεων. 

    β) ασύνδετο σχήμα 

    γ) υποτακτική σύνδεση προτάσεων. 

    δ) παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων. 

 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

10. « Ο Γιάννης ανησυχεί μήπως αναβληθεί η σχολική εκδρομή. » 

    Ο συντακτικός ρόλος της δευτερεύουσας πρότασης της παραπάνω περιόδου είναι: 

    α) επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα της κύριας πρότασης. 

    β) αντικείμενο στο ρήμα της κύριας πρότασης. 

    γ) επεξήγηση.  

    δ) υποκείμενο στο ρήμα της κύριας πρότασης. 

 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 

 

 



11. « Η Μαρία δεν πήγε χθες στη δουλειά της, αφού ήταν άρρωστη. »  

    Η δευτερεύουσα πρόταση της παραπάνω περιόδου είναι: 

    α) Δευτερεύουσα ονοματική ειδική. 

    β) Δευτερεύουσα ονοματική αιτιολογική. 

    γ) Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική. 

    δ) Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική. 

 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

12. « Απαγορεύεται να μιλάτε την ώρα του μαθήματος.» 

    Ο συντακτικός ρόλος της δευτερεύουσας πρότασης της παραπάνω περιόδου είναι: 

    α) Αντικείμενο στο ρήμα της κύριας πρότασης. 

    β) Επεξήγηση. 

    γ) Επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα της κύριας πρότασης. 

    δ) Υποκείμενο στο ρήμα της κύριας πρότασης. 

 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

13. « Στην Εθνική Πινακοθήκη εκτίθεται ένας Θεοτοκόπουλος.» 

    Στην παραπάνω περίοδο το σχήμα λόγου που υπάρχει είναι: 

    α) Μεταφορά 

    β) Μετωνυμία 

    γ) Παρομοίωση 

    δ) Ειρωνεία 

 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

14. « Ο δημοσιογράφος έφερε στο φως της δημοσιότητας την τραγική είδηση.» 

    Στην παραπάνω περίοδο το σχήμα λόγου που υπάρχει είναι: 

    α) Μεταφορά 

    β) Μετωνυμία 

    γ) Παρομοίωση 

    δ) Προσωποποίηση 

 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 



 15. Συνώνυμο του ρήματος ερμηνεύω είναι: 

     α) περιγράφω 

     β) εξηγώ 

     γ) σκιαγραφώ 

     δ) διατυπώνω 

 

 Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 16. Συνώνυμο του ουσιαστικού ευχέρεια είναι: 

     α) ευχαριστία 

     β) ευκολία 

     γ) ευφωνία 

     δ) ευφυΐα  

 

 Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 17. Συνώνυμο του ρήματος υποθέτω είναι: 

     α) προβλέπω 

     β) αμφιβάλλω 

     γ) υπολογίζω 

     δ) εικάζω 

 

 Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 18. Αντώνυμο του ρήματος παίρνω είναι: 

     α) αντλώ 

     β) προσκομίζω 

     γ) αποκομίζω 

     δ) λαμβάνω 

 

 Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 19. Αντώνυμο της μετοχής προκατειλημμένος είναι: 

     α) απροκατάληπτος 

     β) απροκάλυπτος 

     γ) μεροληπτικός 

     δ) υποκειμενικός 



 

 Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 20. Αντώνυμο του ουσιαστικού συμμετοχή είναι: 

     α) αδιαφορία 

     β) απάθεια 

     γ) απουσία 

     δ) αποχή 

 

 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. 

 


