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Α. Να χαρακτηρίσετε τον τρό̟ο ̟ου συνδέονται οι ̟αρακάτω ̟ροτάσεις 
(̟αράταξη – υ̟όταξη – ασύνδετο σχήµα) :  

 

1. Θαύµασα τον Παρθενώνα και στην κάθε του κολώνα βρήκα τον 

χρυσό κανόνα. _______________ 

 

2. Αν κοιτάξετε τις εικόνες των ελληνικών ναών, θα δείτε µόνοι σας 
την αληθινή οµορφιά της Ελληνικής τέχνης. ______________ 

 

3. Μυρίζω τα δέντρα στα βουνά, γεύοµαι τη θαλασσινή αλµύρα, κοιτώ 

τον ορίζοντα της µεγαλοσύνης. _______________ 

 

4. Ο ρόλος των Ελλήνων είναι ̟ρωταρχικός, γιατί α̟λώθηκαν 

ακτινωτά σε ολόκληρο το µεσογειακό χώρο. _______________ 

 

 

Β.  Να βρεις σε ̟οιο είδος ανήκουν οι ̟αρακάτω δευτερεύουσες 
ονοµατικές ̟ροτάσεις (Ειδικές – Βουλητικές – Ενδοιαστικές) και ̟οιος 
είναι ο συντακτικός τους ρόλος (Υ̟οκείµενο – Αντικείµενο – Ε̟εξήγηση) : 

 

1. Φοβάµαι µή̟ως η βαθµολογία µου δεν είναι ικανο̟οιητική.  

 

2. Μετά α̟ό τον αγώνα δια̟ίστωσε ότι είχε ξεχάσει τα φώτα του 

σ̟ιτιού ανοιχτά.  

 

3. ∆ήλωσε ̟ως η ε̟ιχείρηση δεν θα καταφέρει να ε̟ιβιώσει α̟ό την 

οικονοµική κρίση. 

 

4. Οφείλεις να α̟ολογηθείς σε όλους µας για την άσχηµη συµ̟εριφορά 

σου. 

 

5. Ανησυχούσαν µή̟ως φέτος δεν έφερνε τα δώρα. 

 

 

Γ. Να χαρακτηρίσεις τις ̟αρακάτω ερωτηµατικές ̟ροτάσεις ως ̟ρος τη 

σκο̟ιµότητα του οµιλητή (Γνήσιες – Ρητορικές – Προσταγής) και ως ̟ρος 
το είδος των α̟αντήσεων (Μερικής – Ολικής άγνοιας) :  
 

1. Θα σταµατήσεις ε̟ιτέλους τη φασαρία; _______________  __________ 

2. Σε ̟οιους θεούς ̟ίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες; _______________  

__________ 

3. Τι µε ενδιαφέρει εµένα; _______________  __________ 

Νεοελληνική  Γλώσσα  Γ ’  Γυµνασίου  
Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις 
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4. Τι σηµαίνει η έννοια «ξενοφοβία»; _______________  __________ 

5. Θα µου εξηγήσεις τι σηµαίνει «στερεότυ̟ο»; _______________  __________ 

∆.   Παραγωγή γρα̟τού λόγου   
                             

Οι πρόσφυγες είναι άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις 

πατρίδες τους από φόβο για τη ζωή και την ελευθερία τους (σε αντίθεση με 

τους μετανάστες που εγκαταλείπουν οικειοθελώς την πατρίδα τους). Ποια 

προβλήματα προκύπτουν για τους πρόσφυγες όταν αυτοί αναγκάζονται 

να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους; Ποια θα πρέπει να είναι η 

αντιμετώπισή τους από τα κράτη που τους δέχονται;  
    

    

    

    

Καλά Χριστούγεννα!  
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