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Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Ενότητες 1-2) 
 

1. Στα παρακάτω παραδείγματα να υπογραμμίσετε το υποκείμενο και να γράψετε τη μορφή του: 

α. Γύρισαν όλοι. ……………………………………….. 

β. Οι αρχαίοι ζούσαν λιτά. ……………………………………….. 

γ. Φαίνεται ότι έχεις δίκαιο. ……………………………………….. 

δ. Το ότι δεν του μίλησες είναι περίεργο. ……………………………………….. 

ε. Τα ξύλα τριζοβολούν στο τζάκι. ……………………………………….. 

στ. Οι άρρωστοι γέμισαν τα νοσοκομεία. ……………………………………….. 

ζ. Ο κατηγορούμενος μαρτύρησε το μυστικό. ……………………………………….. 

 

2. Να βρείτε τα αχώριστα μόρια των λέξεων και να σχηματίσετε μια δική σας σύνθετη λέξη με 

το κάθε ένα από αυτά. 

Λέξη αμφιθέατρο περίτεχνος ξεφεύγω άκακος επίγειος ανάπαυση 

Αχώριστο 

 μόριο 

      

Άλλη  

σύνθετη  

λέξη 

      

 

3. Να σημειώσετε με ποιον τρόπο αναπτύσσονται οι πιο κάτω παράγραφοι: 

α. Τους αοιδούς διαδέχτηκαν οι ραψωδοί, οι οποίοι, όμως, είχαν αρκετές διαφορές από τους 

πρώτους. Οι ραψωδοί, σε αντίθεση με τους αοιδούς, δε δημιουργούσαν νέα δικά τους έργα, αλλά 

απομνημόνευαν και απάγγελλαν τα παλαιότερα έπη και κυρίως τα ομηρικά. Ακόμη, δεν 

τραγουδούσαν τα έπη συνοδεύοντας το τραγούδι τους με τη μουσική υπόκρουση της φόρμιγγας 

(κιθάρας), όπως παλαιότερα οι αοιδοί, αλλά τα απάγγελλαν με ρυθμό. Ήταν οργανωμένοι σε 

συντεχνίες και, αντίθετα από τους αοιδούς που φαίνεται πως ζούσαν στην αυλή κάποιου βασιλιά, 

αυτοί ταξίδευαν από τόπο σε τόπο, για να απαγγείλουν τα έπη κάθε φορά που τους το ζητούσαν, 

συνήθως στις μεγάλες γιορτές των Ελλήνων, οπότε και διοργανώνονταν ραψωδικοί αγώνες. 

 …………………………………………………………………… 

β. Οι παρέες συνομηλίκων αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς φορείς κοινωνικοποίησης των νέων. 

Μέσα από τις παρέες, το παιδί κάνει τις πρώτες του προσπάθειες να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου 

δε θα υπάρχει ο αυστηρός έλεγχος των «μεγάλων», η συμπεριφορά του οργανώνεται και αποκτά 

κοινωνικό χαρακτήρα, δοκιμάζει νέες εμπειρίες, κοινές με τους φίλους του και πιθανόν 

διαφορετικές από τα πρότυπα της οικογένειας και του σχολείου. Τα παιδιά διαμορφώνουν μια νέα 

αντίληψη του «εμείς», μέσα από το παιχνίδι και τη συναναστροφή, μαθαίνουν να ανταγωνίζονται 

και να συμβιβάζονται, να υπολογίζουν τους άλλους, να «παίζουν» σύμφωνα με τους κανόνες, να 

βιώνουν υποχρεώσεις και δικαιώματα, θέσεις και ρόλους, διαμορφώνοντας την προσωπικότητά 

τους.  

 …………………………………………………………………… 
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4. Να γράψετε σε ποια έγκλιση βρίσκονται τα υπογραμμισμένα ρήματα και τι φανερώνει η 

έγκλιση αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

α. Ο Γιάννης δεν πρόλαβε το τρένο. ……………………………………………………………… 

β. Ας τον περιμένουμε λίγο ακόμη. …………………………………………………………. 

γ. Να πάω; Τι να κάνω; …………………………………………………………. 

δ. Κάνε το καλό και ρίξ’ το στο γιαλό. …………………………………………………………. 

ε. Μην ξαναπεράσετε από ’δώ. …………………………………………………………….. 

 

5. Να γράψετε σε ποια έγκλιση βρίσκονται τα υπογραμμισμένα ρήματα και τι φανερώνει η 

έγκλιση αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση (τροπικότητα). Στη συνέχεια, να κάνετε τις 

απαραίτητες αλλαγές, ώστε να φανερώνει σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο. 

α. Πιθανόν να συναντήσω την Αθηνά σήμερα.  

Έγκλιση: ……………………….. Τροπικότητα: ………………………………………… 

➢ Να ξαναγράψετε την πρόταση, μετατρέποντας το ρήμα, ώστε να εκφράζει επιθυμία. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

β. Θέλω να δοκιμάσεις να λύσεις αυτή την άσκηση. 

Έγκλιση: ……………………….. Τροπικότητα: ………………………………………… 

Να ξαναγράψετε την πρόταση, μετατρέποντας το ρήμα, ώστε να εκφράζει υποχρέωση. 

➢ …………………………………………………………………………………………………... 

 

γ. Μπορούμε να λύσουμε όλες τις ασκήσεις. 

Έγκλιση: ……………………….. Τροπικότητα: ………………………………………… 

➢ Να ξαναγράψετε την πρόταση, μετατρέποντας το ρήμα, ώστε να εκφράζει προτροπή. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Θα γράψουμε καλά στο διαγώνισμα.                    

Έγκλιση: ……………………….. Τροπικότητα: ………………………………………… 

➢ Να ξαναγράψετε την πρόταση, μετατρέποντας το ρήμα, ώστε να εκφράζει το πραγματικό. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τον χρόνο, τη χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας του 

κάθε ρήματος. Ακολούθως μετατρέψτε το όπως σας ζητείται. 

Ρήμα Χρόνος Χρον. βαθμίδα Ποιόν ενέργειας Μετατροπή 

είχε ζωγραφίσει    Εξακ. Μέλλοντας 

………………….. 

σκέπασα    Ενεστώτας 

………………….. 

παρακαλούσα    Υπερσυντέλικος 

………………….. 

θα τρέξω    Μέλ. Συντελεσμ. 

……………………. 

 


