
Γλωσσικές ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα  
(της στ’ Δημοτικού προς α’ Γυμνασίου). 

 

Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.  

 

1) Ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν αποτελεί συνώνυμο της λέξης «προσποιητός»;  

α) υποκριτικός  β) πλαστός  γ) τεχνητός  δ) άδολος  

 

2) «Να φύγετε πριν νυχτώσει»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) επίρρημα   β) σύνδεσμος   γ) πρόθεση   δ) μετοχή  

 

3)  «Αποδοκιμάστηκε απ’ όλους»: ποιο πάθος φωνηέντων έχουμε;  

α) έκθλιψη   β) αποκοπή   γ) αφαίρεση   δ) συγκοπή  

 

4) Οι λέξεις «πετεινός» και «κόκορας» είναι  

α) ομόηχα   β) συνώνυμα   γ) παρώνυμα   δ) ταυτόσημα 

 

5) «Σα δυο βουνά είναι οι πλάτες του, σαν κάστρο η κεφαλή του»: τα 

υπογραμμισμένα είναι  

α) παρομοίωση  β) υπερβολή   γ) προσωποποίηση  δ) μεταφορά  

 

6) «Ο λαός μας είναι και πάλι έτοιμος να πει το μολών λαβέ, αν χρειαστεί»: το 

υπογραμμισμένο θα μπει μέσα σε  

α) παρένθεση   β) εισαγωγικά   γ) διπλή παύλα  δ) τελείες 

 

7) «Μόλις στεκότανε στα πόδια του»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) επίρρημα   β) σύνδεσμος   γ) πρόθεση   δ) μετοχή  

 

8) Οι λέξεις «ήρεμος» και «ήμερος» είναι  

α) ομόηχα   β) παρώνυμα   γ) ταυτόσημα   δ) συνώνυμα  

 

9) Στη φράση «χόρευαν, πηδούσαν, τάραζαν τον κόσμο από τις φωνές» έχουμε  

α) σχήμα ασύνδετο  β) σχήμα πολυσύνδετο  γ) παράταξη  δ) υπόταξη  

 

10) «Κόψτε την πλάκα!»: ποιο πάθος φωνηέντων έχουμε;  

α) συναίρεση   β) αφαίρεση   γ) συγκοπή   δ) αποκοπή  

 

11) Οι λέξεις «κόμμα» και «κώμα» είναι  

α) ομόηχα   β) παρώνυμα   γ) ταυτόσημα   δ) συνώνυμα 

 

12) Το επίθετο «επιεικής» έχει συγκριτικό βαθμό  

α) επιεικέτερος  β) επιεικέστερος  γ) επιεικότερος  δ) επιεικώτερος  

 

13) «Αυτοί σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους»: η υπογραμμισμένη αντωνυμία είναι  

α) αλληλοπαθητική  β) οριστική   γ) αυτοπαθής   δ) κτητική  

 

14) «Μου `φερε ένα καταπληκτικό δώρο»: ποιο πάθος φωνηέντων έχουμε;  

α) έκθλιψη   β) αφαίρεση   γ) αποκοπή   δ) συγκοπή  

 



15) Στη φράση «μη μιλάς και μη χαζεύεις» έχουμε  

α) σχήμα ασύνδετο  β) σχήμα πολυσύνδετο  γ) παράταξη  δ) υπόταξη  

 

16) Το επίθετο «λίγος» έχει υπερθετικό βαθμό  

α) ολίγιστος   β) ελάχιστος   γ) λιγότερος   δ) άριστος 

 

17) Πώς γράφεται η λέξη;  

α) παλλίροια   β) παλίρροια   γ) παλίροια   δ) παλοίρρια  

 

18) Ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν αποτελεί αντώνυμο ( = αντίθετο) της λέξης 

«προσεκτικός»;  

α)  απρόσεκτος  β) επιπόλαιος   γ) αδιάφορος   δ) ανεκτικός 

 

19) Στη φράση «ο καθένας με τη σειρά του» η υπογραμμισμένη αντωνυμία είναι  

α) αναφορική   β) ερωτηματική  γ) οριστική   δ) αόριστη  

 

20) Ο σύνδεσμος «λοιπόν» είναι  

α) συμπλεκτικός  β) αντιθετικός   γ) συμπερασματικός  δ) διαχωριστικός  

 

21) Πώς γράφεται η λέξη;  

α) κυρήσσω   β) κηρρύσσω   γ) κηρύσσω   δ) κηρρύσω  

 

22) Συμπληρώστε το κενό με την κατάλληλη λέξη: «Η ................................. μου δεν 

μου επιτρέπει να σου απαντήσω όπως σου αξίζει»  

α) διαγωγή   β) καταγωγή   γ) αγωγή   δ) απαγωγή  

 

23) Ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν αποτελεί συνώνυμο της λέξης «χρέος»;  

α) οφειλή   β) καθήκον   γ) χρέωση   δ) κατάχρηση 

 

24) Ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν αποτελεί αντώνυμο ( = αντίθετο) της λέξης 

«προσποιητός»;  

α) ειλικρινής   β) αφύσικος   γ) αληθινός   δ) αυθόρμητος  

 

25) «Με κοίταζε από την κορυφή ως τα νύχια»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) επίρρημα   β) σύνδεσμος   γ) πρόθεση   δ) επιφώνημα 

 

26) Πώς γράφεται η λέξη;  

α) δίλλημα   β) δίλημα   γ)  δήλιμμα   δ) δίλημμα  

 

27) Ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν αποτελεί συνώνυμο της λέξης «κλαίω»;  

α) βουρκώνω   β) δακρύζω   γ) θρηνώ   δ) κατακρίνω  

 

28) Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι το αντώνυμο ( = αντίθετο) της λέξης 

«τεκμηριωμένος»;  

α) αμφίβολος   β) αναπόδεικτος  γ) ανακριβής   δ) αβέβαιος  

 

29) Επαγγελία είναι:  

α) υπόσχεση   β) προθυμία   γ) ανακοίνωση  δ) διάγνωση  

 

30) «Θα `χει πάει στο γιατρό»: ποιο πάθος φωνηέντων έχουμε;  



α) έκθλιψη   β) αφαίρεση   γ) συγκοπή   δ) αποκοπή  

31) Το επίθετο «παχύς» έχει συγκριτικό βαθμό  

α) παχίστερος   β) παχίτερος   γ) παχέστερος   δ) παχύτερος 

 

32) Πώς γράφεται η λέξη;  

α) απαλάσω   β) απαλλάσσω  γ) απαλλάσω   δ) απαλάσσω  

 

33) Στη φράση ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους το υπογραμμισμένο θα μπει μέσα 

σε  

α) παρένθεση   β) εισαγωγικά   γ) διπλή παύλα  δ) αγκύλες  

 

34) «Το νερό φαινόταν παγωμένο»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) υποκείμενο   β) αντικείμενο  γ) κατηγορούμενο  δ) προσδιορισμός  

 

35) «Κόψτε τα χόρτα από τον κήπο»: ποιο πάθος φωνηέντων έχουμε;  

α) έκθλιψη   β) αφαίρεση   γ) συγκοπή   δ) αποκοπή  

 

36) «Πώς θα λύσουμε το πρόβλημα»: στο τέλος της φράσης θα μπει  

α) θαυμαστικό  β) ερωτηματικό  γ) τελεία   δ) αποσιωπητικά  

 

37) Πώς γράφεται η λέξη;  

α) αποκαληπτύρια  β) αποκαλλυπτήρια  γ) αποκαλυπτήρια  δ) αποκαλυπτίρια  

 

38) «Ο φόβος και η αγωνία είναι έμφυτα στον άνθρωπο»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) υποκείμενο   β) αντικείμενο  γ) κατηγορούμενο  δ) προσδιορισμός  

 

39) «Δέχτηκε βοήθεια απ’ όλους»: ποιο πάθος φωνηέντων έχουμε;  

α) έκθλιψη   β) αφαίρεση   γ) συγκοπή   δ) αποκοπή  

 

40) Στη φράση «το τουφέκι ανάβει, αστράφτει, λάμπει, κόφτει το σπαθί» έχουμε  

α) σχήμα ασύνδετο  β) σχήμα πολυσύνδετο  γ) παράταξη  δ) υπόταξη  

 

41) Πώς γράφεται η λέξη;  

α) διευθηντήριο  β) διεφθυντήριο  γ) διεφθηντήριο  δ) διευθυντήριο  

 

42) Ο σύνδεσμος «είτε» είναι  

α) συμπλεκτικός  β) διαχωριστικός  γ) αντιθετικός  δ) συμπερασματικός  

 

43) «Ο Αχιλλέας όρμησε στη μάχη σαν λιοντάρι»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) προσωποποίηση  β) μεταφορά   γ) παρομοίωση  δ) υπερβολή  

 

44) «Φαίνεται ότι θα ξεφύγει»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) υποκείμενο   β) αντικείμενο  γ) κατηγορούμενο  δ) προσδιορισμός  

 

45) Στη φράση «φύγε και μην ξαναγυρίσεις» έχουμε  

α) σχήμα ασύνδετο  β) σχήμα πολυσύνδετο  γ) παράταξη  δ) υπόταξη  

 

46) «Το χιούμορ συμβάλλει στην ανάπτυξη της νοημοσύνης του παιδιού»: το 

υπογραμμισμένο είναι  

α) υποκείμενο   β) αντικείμενο  γ) κατηγορούμενο  δ) προσδιορισμός  



 

47) Πώς γράφεται η λέξη;  

α) τύρρανος   β) τύραννος   γ) τύρραννος   δ) τύρανος  

 

48) Το επίθετο «απλός» έχει συγκριτικό βαθμό  

α) απλότερος   β) απλούτερος  γ) απλούστερος  δ) απλούστατος  

 

49) Ο σύνδεσμος «δηλαδή» είναι  

α) συμπλεκτικός  β) συμπερασματικός  γ) διαχωριστικός δ) επεξηγηματικός  

 

50) Στη φράση «τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, για να μορφωθούν» έχουμε  

α) σχήμα ασύνδετο  β) σχήμα πολυσύνδετο  γ) παράταξη  δ) υπόταξη  

 

51) Πώς γράφεται η λέξη;  

α) πανυγηριώτης  β) πανηγυριώτης  γ) πανηγηριώτης  δ) πανηγυριότης  

 

52) Στη φράση η παροιμία λέει όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι 

το υπογραμμισμένο θα μπει μέσα σε  

α) παρένθεση   β) εισαγωγικά   γ) διπλή παύλα  δ) αγκύλες  

 

53) Η λέξη «χωρίς» είναι  

α) επίρρημα   β) πρόθεση   γ) σύνδεσμος   δ) επιφώνημα  

 

54) «Είχε πέτρινη καρδιά»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) προσωποποίηση  β) μεταφορά   γ) παρομοίωση  δ) υπερβολή  

 

55) «Τα αυτοκίνητα τον γέμισαν σκόνη»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) άμεσο αντικείμενο  β) έμμεσο αντικείμενο γ) υποκείμενο  δ) κατηγορούμενο  

 

56) «Ο δάσκαλος χτύπησε την έδρα»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) υποκείμενο   β) αντικείμενο  γ) κατηγορούμενο  δ) προσδιορισμός  

 

57) Η λέξη «κάποτε» είναι  

α) σύνδεσμος   β) επίρρημα   γ) πρόθεση   δ) επιφώνημα  

 

58) Στη φράση «το παιχνίδι μου έσπασε» η υπογραμμισμένη αντωνυμία είναι  

α) προσωπική   β) κτητική   γ) δεικτική   δ) οριστική  

 

59) «Κλαίνε τα δέντρα, κλαίνε τα βουνά»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) προσωποποίηση  β) παρομοίωση  γ) μεταφορά   δ) υπερβολή  

 

60) «Έδωσα στη μητέρα μου ένα δώρο»: το υπογραμμισμένο είναι  

α) άμεσο αντικείμενο  β) έμμεσο αντικείμενο γ) υποκείμενο  δ) κατηγορούμενο  

 


