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ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

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

 

1. Κάθε παράγραφος σ’ ένα κείμενο έχει απαραίτητα πρόταση κατακλείδα. 

2. Στην αναλογία, ως τρόπο ανάπτυξης παραγράφου, παρουσιάζονται δύο αντιτιθέμενες 

    έννοιες. 

3. Η περίοδος «Ο σύγχρονος άνθρωπος εκμεταλλεύεται το φυσικό περιβάλλον ,για να αυξήσει  

    το κέρδος του.» σε Παθητική Σύνταξη μετατρέπεται ως εξής: « Το φυσικό περιβάλλον  



    εκμεταλλεύεται από το σύγχρονο άνθρωπο, για να αυξηθεί το κέρδος του. ».  

4. Με τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων / φράσεων εξασφαλίζεται συνοχή μεταξύ περιόδων ή  

    παραγράφων. 

5. Με τη χρήση της Ενεργητικής Σύνταξης τονίζεται το αντικείμενο του ρήματος. 

6. Με τη χρήση της Ενεργητικής Σύνταξης προσδίδεται στο λόγο αντικειμενικότητα και  

    ουδετερότητα και το ύφος καθίσταται απρόσωπο. 

7. Η επαγωγική συλλογιστική πορεία συνίσταται στη μετάβαση από επιμέρους λεπτομέρειες  

    σε μία γενικότερη τοποθέτηση. 

8. Η χρήση της μεταφοράς, ως σχήματος λόγου, συνιστά χαρακτηριστικό της αναφορικής  

    λειτουργίας της γλώσσας και ενισχύει την επιχειρηματολογία. 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

  9. Η λέξη άρα δηλώνει:  

    α) αποτέλεσμα 

    β) γενίκευση 

    γ) συμπέρασμα 

    δ) επεξήγηση 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

10. Η λέξη εξάλλου δηλώνει:  

    α) αιτιολόγηση 

    β) προσθήκη 

    γ) συμπέρασμα 

    δ) αποτέλεσμα 

Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

11. Η λέξη παράλληλα δηλώνει:  

    α) επεξήγηση 

    β) όρο / προϋπόθεση 

    γ) προσθήκη 

    δ) αντίθεση 

Σωστή απάντηση είναι η …… 

 



12. Η νοηματική σχέση αιτίου – αποτελέσματος μεταξύ περιόδων ή παραγράφων επιτείνεται  

      με τη χρήση της διαρθρωτικής λέξης:  

      α) άρα 

      β) τότε 

      γ) λοιπόν 

      δ) συμπερασματικά 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

13. Με τη χρήση της Παθητικής Σύνταξης τονίζεται: 

      α) το ποιητικό αίτιο 

      β) το υποκείμενο 

      γ) η ρηματική ενέργεια 

      δ) το αντικείμενο 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

14. Ποιητική λειτουργία της γλώσσας σημαίνει: 

      α) δηλωτική χρήση της γλώσσας 

      β) δεοντολογική διατύπωση 

      γ) συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας 

      δ) βεβαιωτική διατύπωση 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

15. Συνώνυμο του  « αρωγή » είναι: 

      α) βοήθεια 

      β) επιτυχία 

      γ) υλοποίηση 

      δ) αρμονία 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

16. Η λέξη « βραχυλογία » ισοδυναμεί νοηματικά με τη λέξη: 

      α) ετυμολογία 

      β) ταυτολογία 

      γ) λακωνικότητα 

      δ) αμετροέπεια 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

 



17  Συνώνυμο του  « διαβρώνω » είναι: 

      α) αλλοτριώνω 

      β) διαβάλλω 

      γ) διαγράφω 

      δ) φθείρω 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

18. Αντώνυμο του  « σφοδρός » είναι: 

      α) έντονος 

      β) άγριος 

      γ) ξαφνικός 

      δ) ανίσχυρος 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

 

19. Αντώνυμο του  « μέριμνα» είναι: 

      α) φροντίδα 

      β) ολιγωρία 

      γ) πρόνοια 

      δ) προφύλαξη 

  Σωστή απάντηση είναι η ……… 

20. Αντώνυμο του  « μέμφομαι» είναι: 

      α) καταδικάζω 

      β) υποστηρίζω 

      γ) κατηγορώ 

      δ) καταγγέλω 

  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. 



 


