
 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΙΝΟΤ 

ΣΑΞΗ: Β’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΕΝΟΣΗΣΩΝ 4-5 

1. Να βξείηε ηα αληηθείκελα ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ θαη λα ηα δηαθξίλεηε 

(άκεζν-έκκεζν): 

 Τα παηδηά έδσζαλ ζην δάζθαιν έλα δώξν 

 Τνπ ράξηζαλ έλα γάηδαξν θαη ηνλ θνηηνύζε ζηα δόληηα 

 Τνλ θεξάζακε γιπθό 

 Ο θαζεγεηήο καο εμέηαζε ζην κάζεκα 

 Άιεηςε αξώκαηα ην ζώκα ηνπ λεθξνύ 

 

2. Να βξεζεί ην ζύζηνηρν αληηθείκελν πνπ παξαιείπεηαη: 

 Χόξεςαλ όινη ηνλ ηζάκηθν …………. 

 Τνπο είπε πνιιά …………. 

 Η ρνξσδία ηξαγνύδεζε δεκνηηθά ………………… 

 Η ρήξα θνξνύζε καύξν ………………. 

 Ζνύζε αθαηάζηαηε ……………. 

 

3. Σηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα εληνπηζηνύλ ηα αληηθείκελα θαη λα δεισζεί 

ε πηώζε ηνπο: 

 Μηα αόξαηε δύλακε ηνλ νδεγνύζε ζην ζσζηό δξόκν 

 Δώζε ζην παηδί ην παηρλίδη 

 Η λνζνθόκα έθαλε ζηνλ άξξσζην έλεζε 

 Η κεηέξα έδσζε ζην θησρό ρξήκαηα 

 Πνηνο ζε δίδαμε ρνξό; 

 

4. Να αλαγλσξίζεηε ηε δηάζεζε ησλ ξεκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

παξαθάησ θξάζεηο: 

 Να κελ αλαθαηεύεζαη ζε μέλεο ππνζέζεηο 

 Πνιύ καύξηζεο ζηηο δηαθνπέο 

 Ο γηαηξόο έρηηζε σξαίν ζπίηη 

 Δελ ππάξρεη θακηά ειπίδα λίθεο 

 Σε πνην θνκκσηήξην ρηελίδεζαη; 

 Τα ρηόληα έιησζαλ ήδε ζην βνπλό 

 Όηαλ θνηκάηαη ν γηόθαο καο, ςσκί δε καο γπξεύεη 

 Λείπεη ν γάηνο θαη ρνξεύνπλ ηα πνληίθηα 

 

5. Να αληηθαηαζηήζεηε ηα κνλνιεθηηθά παξαζεηηθά κε ηνλ πεξηθξαζηηθό 

ηνπο ηύπν θαη ην αληίζηξνθν: 

 Τν πην απιό πνπ κπνξείο λα θάλεηο είλαη λα κε κηιάο 

 Τν πην θαιό δηήγεκα ζα βξαβεπηεί 

 Πξέπεη λα είζαη πνιύ θαιόο καζεηήο, αλ ζέιεηο λα πάξεηο ηελ 

ππνηξνθία 



 

 

 Ειάρηζηνη ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ θέηνο ην λεζί καο 

 Πξέπεη λα είζαη πην επηεηθήο, αλ ζέιεηο λα ζε ζπκπαζνύλ ηα παηδηά 

 Θέισ λα είζαη πάξα πνιύ εηιηθξηλήο απέλαληί κνπ 

 Τν επηρείξεκα ζνπ είλαη ζαθέζηαην 

 Απηό ήηαλ ην πην γιπθό θξαζί απ’ όζα έρσ δνθηκάζεη 

 Ο ηδηνηειήο είλαη ν πην θαθόο θίινο 

 

6. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ην ζπγθξηηηθό ή ηνλ ππεξζεηηθό βαζκό ησλ 

επηζέησλ, επηξξεκάησλ θαη κεηνρώλ πνπ δίλνληαη ζε παξέλζεζε: 

 Ο Κώζηαο είλαη ……….. (πξνθνκκέλνο) από ην Γηώξγν 

 Ο γάηδαξνο είλαη ………….. (ππνκνλεηηθόο) δών 

 Τν θαινθαίξη θέηνο ήηαλ …………. (ζεξκόο) ησλ ηειεπηαίσλ 

πελήληα ρξόλσλ 

 Ήπηακε ………………….. (ιίγν) θαη γη’ απηό δε θνβόκαζηε ην 

αιθνηέζη 

 Ο ………………. (θαιόο) καζεηήο ηεο ηάμεο ήηαλ ν Δεκήηξεο 

 Σνπ ππνζρέζεθα πσο ζα πάκε ……………..(ύζηεξα) 

 Λππνύκαη …………… (βαζηά) γηα ηελ απώιεηα ηνπ παηέξα ζαο 

 

7. Να ζπκπιεξώζεηε ην β’ όξν ηεο ζύγθξηζεο: 

 Ο Γηώξγνο είλαη πην επηκειήο ………………………………. 

 Οη ζηξαηηώηεο καο ην 1940 πνιέκεζαλ γελλαηόηεξα ………………. 

 Ο θαηξόο ζήκεξα είλαη θαιύηεξνο …………………………….. 

 Απηό ην ζθέθηεθα πξσηύηεξα …………………………………… 

 Είλαη πξνηηκόηεξν λα θνηκάζαη λσξίο ……………………………. 

 Καιύηεξα κηαο ώξαο ειεύζεξε δσή ……………………………… 

 

8. Να βξείηε ηη κέξνο ηνπ ιόγνπ είλαη νη παξαθάησ ζύλζεηεο ιέμεηο θαη ηη ην 

β’ ζπλζεηηθό ηνπο: 

ΤΝΘΕΣΗ ΛΕΞΗ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Β’ ΤΝΘΕΣΙΚΟ 

Πεδνδξόκην   

Πεληαθάζαξν   

Απηνπεπνίζεζε   

Φεγγνβνινύζε   

Γξαθνκεραλή   

Ξαλαπεξάζεη   

Δεπηεξόιεπηα   

Οξζάλνηρηε   

Δαθηπινγξάθνπο   

 

 

 

 

 


