
 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΙΝΟΤ 

ΣΑΞΗ: Β’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 

1. Σηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ λα βξεζνύλ νη εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ θαη λα 

δεισζεί ε ζεκαζία ηνπο: 

 Οη γέξνη έιεγαλ πσο δε ζπκνύληαη άιιε ηέηνηα νξγή 

 Αο ζπνπδάζεη πξώηα θαη ύζηεξα βιέπνπκε 

 Γίλε ειάθη θαη ηξέρα 

 Με γειάο όηαλ ζνπ κηιάσ 

 Γελ είκαη ζίγνπξνο αλ γξάθηεθε ζηε ζρνιή 

 Να δήζεηε ρίιηα ρξόληα 

 Θα κνπ άξεζε λα πήγαηλα θαλέλα ηαμίδη ζην εμσηεξηθό 

 Μαθάξη λα ήκνπλ πινύζηνο 

 Κάλε ό,ηη ζέιεηο 

 

2. Σηα παξαθάησ παξαδείγκαηα λα γξάςεηε ηη δειώλεη ε ππνηαθηηθή, επηιέγνληαο 

κηα από ηηο ζεκαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζην πιαίζην: 

παξαρώξεζε, επρή, επηζπκεηό, πηζαλό, απνξία, πξνζηαγή, πξνηξνπή, δπλαηό, ελδερόκελν 

 Αο πεξάζεη ζην Παλεπηζηήκην, θαη δε κε λνηάδεη ηίπνηε 

 Αλ έξζεη θαη ν Γηάλλεο ζηελ εθδξνκή, ζα πεξάζνπκε σξαία 

 Αο γίλεη θαιά ην παηδάθη κνπ, Θεέ κνπ! 

 Μνπ πεη δε κνπ πεη, εγώ ζα ηνλ επηζθεθηώ 

 Μελ μαλαπεξάζεηο από εδώ! 

 Να πάσ; Να κελ πάσ; Τη λα θάλσ; 

 Αο ηνλ πεξηκέλνπκε ιίγν αθόκε 

 Αο έξζεη όπνηνο ζέιεη˙ δε κε λνηάδεη 

 Αο πάξσ κηα αλάζα θαη ζπλερίδσ ύζηεξα 

 Τόηε λα δεηο ηη ζα γίλεη! 

 

3. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή βαζκίδα θαη ην πνηόλ ησλ ξεκάησλ πνπ 

ππνγξακκίδνληαη: 

                                                                                                                      

 Μελ πεηάηε ηα ζθνππίδηα ζην δξόκν 

 Γξάςε κία επηζηνιή 

 Θα πξνζπαζήζεη λα κε δηαβάιεη 

 Θα κνπ απαληνύζε, αλ ηνπ είρα γξάςεη 

 Φσλάδεη, γηα λα ηνλ θνβεζνύκε 

 Μελ αθνύο ηη ζνπ ιέεη 

 Φνβάηαη κήπσο δελ μαλαγπξίζεη 

 Όηαλ έξζνπλ απηνί, εγώ ζα έρσ θύγεη 

 Μαο παξαθάιεζε λα ηνπ δείρλνπκε εκπηζηνζύλε ζην 

κέιινλ 

 Όπσο ήηαλ θπζηθό, ν ππνπξγόο πξόβαιιε ην έξγν ηνπ 

 

Υρον. βαθ   ποιόν                                      

  



 

 

4. Να κεηαθέξεηε ηα παξαθάησ ξήκαηα ζηνπο άιινπο ρξόλνπο ηεο ρξνληθήο 

βαζκίδαο πνπ βξίζθνληαη: 

              ζα ‘ρνπλ θύγεη, ζα πάω, είρε ζηακαηήζεη, πεξπαηνύζε, ζα ιέκε, πξόζεμαλ 

 

 

5. Με θαζέλα από ηα ξήκαηα ακούω θαη ζυζηηώ λα γξάςεηε θξάζεηο, βάδνληάο 

ηα ζε ρξόλνπο πνπ λα έρνπλ: 

            α) ηελ ίδηα ρξνληθή βαζκίδα αιιά δηαθνξεηηθό πνηόλ (παξειζόλ /κε 

                ζπλνπηηθόο,   παξειζόλ /ζπλνπηηθόο, κέιινλ /κε ζπλνπηηθόο,  

                κέιινλ  /ζπλνπηηθόο)       

           β) ην ίδην πνηόλ αιιά δηαθνξεηηθή ρξνληθή βαζκίδα (παξειζόλ / κε ζπλνπηηθόο,   

               κέιινλ / κε ζπλνπηηθόο, παξόλ / ζπληειεζκέλνο, κέιινλ / ζπληειεζκέλνο) 

 

6. Να εληάμεηε ην θαζέλα από ηα παξαθάησ ζύλζεηα ζηελ θαηάιιειε ζηήιε 

αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπ: ζθιεξνηξάρεινο, ιαραλόθεπνο, ιανγξάθνο, 

αιαηνπίπεξν, θνληόρνληξνο, πηθξνδάθλε, παλωθόξη, θαιόθαξδνο, ραξηνπαίρηεο, 

ηξεκνζβήλω, ξπδόγαιν, θάηαζπξνο, μαλαβιέπω, θαθόκνηξνο, δεκνζηνγξάθνο, 

θνληόζωξνο, λεξνρύηεο, ζηελόκαθξνο, κεξόλπρην, ζπηηνλνηθνθπξά, κηθξόζωκνο, 

λεθξνζάθηεο, κπαηλνβγαίλω 

 

παραηακηικά προζδιοριζηικά κηηηικά ανηικειμενικά 

    

 

7. Να ηηηινθνξήζεηε ην παξαθάησ θείκελν θαη λα γξάςεηε έλαλ πιαγηόηηηιν γηα 

θάζε παξάγξαθν: 

Απηή ε απίζηεπηε ηζηνξία µε ηηο δηνμίλεο θαη ηα µνιπζµέλα θνηόπνπια, όπνπ 

βαζµηαία πεξηειήθζεζαλ θαη ηα απγά, ην γάια, ηα αιιαληηθά, ηα γνπξνπλόπνπια, νη 

ζνθνιάηεο, νη θξέµεο, ην βνύηπξν θαη ε Κόθα Κόια, µπνξεί λα αλαζηάησζε ηε δσή 

ησλ Δπξσπαίσλ -θαη όρη µόλν- πνπ δελ μέξνπλ ηη λα θάλε θαη θπξίσο ηη λα ηαΐζνπλ ηα 

δύζηπρα παηδηά ηνπο, έρεη όµσο θαη ηελ θαιή πιεπξά ηεο.  

Γηαηί επηηέινπο έζεζε επί ηάπεηνο ην µείδνλ πξόβιεµα ηνπ βηαζµνύ ηεο θύζεο γηα 

λα απμεζεί ε παξαγσγή ηξνθίµσλ αιιά θαη ηα θέξδε εθείλσλ πνπ παξάγνπλ δώα 

θπηνθάγα αλαγθάδνληάο ηα λα γίλνληαη θαλίβαινη. Βηαζµό πθίζηαληαη θαη ηα θπηά 

πνπ, θαζώο ληνπάξνληαη µε θάζε είδνπο νξµόλεο, µεηαθέξνπλ µέζα ζηνπο 

αλζξώπηλνπο νξγαληζµνύο πξόζζεηα ζηνηρεία, µε απξόβιεπηεο επηπηώζεηο γηα ηελ 

πγεία µαο, ηα νπνία πεξλνύλ µάιηζηα µε ηε γελεηηθή αιπζίδα από γεληά ζε γεληά. Τν 

όηη ν θαξθίλνο είλαη ε αζζέλεηα πνπ ζαλαηώλεη θάζε ρξόλν ην µεγαιύηεξν αξηζµό 

αλζξώπσλ ζηνλ πιαλήηε αζθαιώο δελ είλαη δηόινπ ηπραίν.  

 


