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      Νεοελληνική Γλώσσα    Β΄ Γυμνασίου - Επαναληπτικές Ασκήσεις Χριστουγέννων 

 

1. Να βρείτε τα υποκείμενα των ρημάτων στις παρακάτω περιόδους και δηλώσετε τη 

μορφή τους, όπως στο παράδειγμα. 

α. Η δασκάλα διόρθωσε τα διαγωνίσματα των μαθητών της.  

Υποκείμενο: η δασκάλα      Μορφή: Ουσιαστικό 

β. Οι ασθενείς περίμεναν με υπομονή στην αίθουσα αναμονής του ιατρείου. 

γ. Όλα φαίνονταν συνηθισμένα στα παιδιά. 

δ. Το να κατηγορείς συνέχεια τους άλλους δεν είναι σωστό. 

ε. Όποιος παραβιάσει τους κανόνες του παιχνιδιού δε θα συνεχίσει. 

στ. Απαγορεύεται να καπνίζετε μέσα σε κλειστούς χώρους. 

ζ. Ο κατηγορούμενος δεν προσήλθε στο δικαστήριο.  

 

2. Να βρείτε τα αχώριστα μόρια στις παρακάτω λέξεις και να γράψετε μια νέα λέξη με το     

αντίστοιχο αχώριστο μόριο.  

                Λέξη  Αχώριστο Μόριο Νέα Λέξη με το αχώριστο 

μόριο 

Διαλύω   
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Δυσάρεστος 

Αγνώριστος 

  

Εκφράζω   

Αμφίδρομος   

Ανασηκώνω   

Εισβάλλω   

Σύνδεσμος   

 

3. Να εντοπίσετε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της παρακάτω παραγράφου:  

Η τεχνολογία ενώνει, αλλά και αποξενώνει τους ανθρώπους. Η τεχνολογία έφερε πιο κοντά 

τους ανθρώπους, αλλά και τους απομάκρυνε ταυτόχρονα. Με τις εφαρμογές της, άλλοτε άμεσα και 

άλλοτε έμμεσα, έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά. Μαζικοποίησε τους χώρους εργασίας, όπου τώρα 

δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες άνθρωποι συνεργάζονται, για να κατασκευάσουν ένα προϊόν. 

Από την άλλη όμως είναι η τεχνολογία που συνέβαλε στην αποξένωση των ανθρώπων από την 

εργασία τους – με τη μεσολάβηση της ειδίκευσης – τον άνθρωπο από τη φύση, αφού χάρη στην 

τεχνολογία γιγαντώθηκαν οι πόλεις, τον άνθρωπο από το συνάνθρωπο αλλά και από τον εαυτό του, 

εξαιτίας του τερατώδους ρυθμού ζωής αλλά και των αξιών που επέβαλε. Έτσι η τεχνολογία είναι και 

ενοποιητικός αλλά και αποξενωτικός παράγοντας για τον άνθρωπο. 

           (Πηγή: Filologika.gr) 

 

 

 

 

https://filologika.gr/lykio/g-lykiou/genikis-pedias/neoelliniki-glossa/tropi-anaptyxis-paragrafou/
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  4.  Να βρείτε την έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω περιόδους: 

 Φύγε γρήγορα από εδώ! 

 Τα παιδιά αγόρασαν ένα πολύ ωραίο δώρο στους γονείς τους. 

 Να έρθετε και εσείς στην εκδρομή, θα περάσουμε τέλεια! 

 Η Άννα έβγαλε τον σκύλο βόλτα στο πάρκο. 

 Η γιαγιά φώναζε να πάνε όλοι για ύπνο.  

 Τι ώρα να σε πάρω τηλέφωνο; 

5. Στα παρακάτω ρήματα να βρείτε τον χρόνο, τη χρονική βαθμίδα & το ποιόν ενέργειας.  

Ρήμα Χρόνος Χρονική Βαθμίδα Ποιόν Ενέργειας 

Αγόρασαν    

Δυσκολεύτηκα    

Θα έρχονται    

Είχα πονέσει     

Θα έχουμε ποτίσει    

Έχω αλλάξει    

Θα γράψει    
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6. Στα παρακάτω ρήματα να βρείτε τη φωνή, τη συζυγία, την τάξη(όπου χρειάζεται) και 

ύστερα να κάνετε χρονική αντικατάσταση.  

Ρήμα 
 

Φωνή Συζυγία Τάξη 

Θα διαβάζω 
 

   

Χρησιμοποιούσα 
 

   

Αγκαλιαζόμουν 
 

   

Βλέπουμε 
 

   

Γυμναστήκατε 
 

   

Αδιαφορούσε 
 

   

Χτυπήθηκε  
 

   

 

Χρονική Αντικατάσταση  

Ενεστώτας       

Παρατατικός       

Αόριστος       

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας 

      

Συνοπτικός 
Μέλλοντας 

      

Παρακείμενος       

Υπερσυντέλικος       

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας  

      

 

7. Να κλίνετε την την υποτακτική και την προστακτική των ρημάτων: παιδεύομαι και κρατώ.   

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! 

 

        Φιλολογική Επιμέλεια: Κωνσταντοπούλου Γιούλη   


