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ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

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

 

    1. Το «αλλά» είναι υποτακτικός σύνδεσμος. 

    2. Το «επειδή» είναι υποτακτικός σύνδεσμος. 

    3. Το «για να» εισάγει δευτερεύουσες ονοματικές βουλητικές προτάσεις. 

    4. Το «ή» είναι παρατακτικός σύνδεσμος. 



5. Οι δευτερεύουσες  επιρρηματικές  προτάσεις  χρησιμοποιούνται στον λόγο στη θέση    

    ονομάτων και αντωνυμιών. 

6. Οι δευτερεύουσες  βουλητικές  προτάσεις  λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί  

    του σκοπού. 

7. Οι επιθετικές αναφορικές προτάσεις  χωρίζονται με κόμμα από την πρόταση στην οποία  

    αναφέρονται, όταν περιέχουν μια πληροφορία απαραίτητη.  

8. Οι υποθετικοί λόγοι συνίστανται στην υπόθεση και την παράθεση. 

9. Με τον σύνδεσμο «μολονότι» εισάγονται δευτερεύουσες επιρρηματικές εναντιωματικές 

    προτάσεις. 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

10. « Λέει ό,τι του έρχεται στο μυαλό.» Η δευτερεύουσα πρόταση αυτής της περιόδου είναι: 

    α) ονοματική ειδική. 

    β) ονοματική αναφορική. 

    γ) επιρρηματική αναφορική. 

    δ) πλάγια ερωτηματική. 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

11. « Τρέχει να προλάβει το λεωφορείο. » Η δευτερεύουσα πρόταση αυτής της περιόδου   

      είναι: 

    α) αιτιολογική. 

    β) τελική. 

    γ) βουλητική. 

    δ) χρονική. 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

12. « Διαβάζει πολύ, επειδή θέλει να εισαχθεί σε υψηλόβαθμη σχολή. » 

    Η παραπάνω περίοδος αποτελείται από :     

    α) Μια κύρια και δύο δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις. 

    β) Μια κύρια και δύο δευτερεύουσες ονοματικές  προτάσεις. 

    γ) Μια κύρια, μια δευτερεύουσα επιρρηματική και μια δευτερεύουσα ονοματική πρόταση . 

    δ) Δύο κύριες και μια δευτερεύουσα επιρρηματική πρόταση. 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 



13. « Στον ελεύθερο χρόνο του διαβάζει Ελύτη. » Το σχήμα λόγου αυτής της πρότασης είναι: 

    α) μεταφορά. 

    β) μετωνυμία. 

    γ) ειρωνεία. 

    δ) συνεκδοχή. 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

14. « Ο Έλληνας δεν έχει σωστή οδική συμπεριφορά ». Το σχήμα λόγου αυτής της πρότασης   

      είναι: 

    α) ειρωνεία. 

    β) μετωνυμία. 

    γ) συνεκδοχή. 

    δ) σχήμα λιτότητας. 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

15. Συνώνυμο του «επιρρίπτω» είναι: 

    α) επισημαίνω 

    β) απορρίπτω 

    γ) αποφαίνομαι 

    δ) προσάπτω 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

16. Συνώνυμο του «άγνοια» είναι: 

    α) αδαημοσύνη 

    β) αδιαφορία 

    γ) αμφιβολία 

    δ) αναλήθεια 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

17. Συνώνυμο του «αλλοιώνω» είναι: 

    α) ανακτώ 

    β) διαταράσσω 

    γ) αλιεύω 

    δ) διαστρεβλώνω 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 



18. Αντώνυμο του «επικροτώ» είναι: 

    α) επιδοκιμάζω 

    β) αποδοκιμάζω 

    γ) συμφωνώ 

    δ) επαινώ 

 Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

19. Αντώνυμο του «ικανότητα»  είναι: 

    α) αδεξιότητα 

    β) ταλέντο 

    γ) δεξιότητα 

    δ) επιδεξιότητα 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

20. Αντώνυμο του «λαμβάνω»  είναι: 

    α) παίρνω 

    β) αντλώ 

    γ) προσκομίζω 

    δ) αποκομίζω 

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. 



 


