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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

(τμήματα Β1 και Β3) 

Επανάληψη στην  5η ενότητα  

Α. Να σχηματίσετε τα παραθετικά των επιθέτων που ακολουθούν στο 

γένος που βρίσκονται, περιφραστικά και μονολεκτικά:  

 Τίμιος : 

 Ακριβής : 

 Σταθερός : 

 Επιμελές : 

Β. Να υπογραμμίσετε και να αντικαταστήσετε τα περιφραστικά 

παραθετικά με τον μονολεκτικό τους τύπο:  

 Η πιο καλή συμμετοχή στον διαγωνισμό θα βραβευτεί 

 Η εξέλιξη αυτή στην υπόθεση είναι πιο βολική 

 Ήταν τα πιο γλυκά λόγια που είχα ακούσει ποτέ  

 Η άποψή μου είναι πιο σαφής από τη δική σου 

Γ.  Να βρείτε και να υπογραμμίσετε τον α’ και β’ όρο σύγκρισης στις 

ακόλουθες προτάσεις : 

 Το βαμβάκι είναι ελαφρύτερο από τον σίδηρο 

 Ο καλύτερος μου φίλος είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος μου 

 Είναι καλύτερο να σιωπήσεις παρά να μαλώσετε 

 Αγαπάει το ποδόσφαιρο περισσότερο και από τα αγαπημένα του 

πρόσωπα 

Δ. Να γράψετε τα σύνθετα που παράγονται από τις παρακάτω λέξεις : 

o Πέντε + ημέρα :  

o Δυο + Όροφος : 

o Αν + Οδύνη : 

o Εν + Πείρα :  

Ε. Στις παρακάτω προτάσεις να αντικαταστήσετε τα μονολεκτικά 

παραθετικά με τον περιφραστικό τους τύπο και το αντίστροφο 
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 Πολύ ωραία μας τα παρουσίασες 

 Το πιο απλό που μπορείς να κάνεις είναι να ζητήσεις συγνώμη 

 Πρέπει να είσαι πιο φιλικός, αν θέλεις να αποκτήσεις φίλους 

 Η άποψή σου είναι σαφέστατη 

Στ. Να συμπληρώσετε τα κενά με το αντώνυμο επίθετο ή επίρρημα στον 

ίδιο βαθμό 

 Οι μικρότεροι πρέπει να ακούνε τη γνώμη των………………. 

 Ο αδελφός σου είναι μεγαλύτερος ή………………….. από εσένα 

 Ο νέος διευθυντής είναι καλύτερος ή……………… από τον 

προηγούμενο; 

 Αν και εργάστηκε πάρα πολύ, ανταμείφτηκε……………….. 

Ζ. Να συμπληρώσετε τα κενά με το συγκριτικό ή τον υπερθετικό βαθμό 

των επιθέτων, επιρρημάτων και μετοχών που δίνονται σε παρένθεση 

 Η διαγωγή του είναι…………….. (κακή) του σχολείου 

 Σου είπα ότι θα πάμε ……………….(ύστερα) 

 Το φετινό καλοκαίρι θα είναι …………….(θερμός) των 

τελευταίων ετών 

 Ήμουν ………………..(χαρούμενος) άνθρωπος του κόσμου, όταν 

έμαθα ότι πρώτευσα στον διαγωνισμό 

Η. Παραγωγή γραπτού λόγου 

Θέμα : Σε ένα κείμενο 180 – 200 λέξεων (τουλάχιστον) να περιγράψετε 

την καθημερινή μελλοντική επαγγελματική σας ζωή μετά από 20 χρόνια. 

Είστε ευχαριστημένοι από την επαγγελματική επιλογή σας; Γιατί; 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ : Καλό είναι την Έκθεση (Παραγωγή γραπτού λόγου) να την 

γράψετε στο Τετράδιο Εκθέσεων. Συμβουλευτείτε τα φυλλάδια οδηγιών 

που σας έχω δώσει (διάρθρωση έκθεσης, συνδετικές λέξεις, δομή 

παραγράφου κλπ).  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Αυτό το διάστημα είναι ιδανικό για 

να ολοκληρώσετε και να τελειοποιήσετε τις εργασίες που σας είχα 

αναθέσει και θα τις παρουσιάζετε αυτές τις ημέρες αν δεν προέκυπτε το 

γνωστό ζήτημα. Επομένως, όταν με το καλό γυρίσουμε δεν υπάρχει 

καμία δικαιολογία και περιμένω άριστες εργασίες από όλες και όλους 

σας.   

ΕΠΙΣΗΣ : Θυμίζω ότι οποιοδήποτε άλλο κείμενο γράφετε, ιδιαίτερα 

τώρα που έχετε χρόνο, μπορείτε να μου το φέρετε όταν με το καλό 

ξαναβρεθούμε και να το συζητήσουμε. Αν έχετε ήδη διαβάσει ή 

διαβάζετε κάποιο, οποιοδήποτε, λογοτεχνικό βιβλίο περιμένω μια μικρή, 

συνοπτική, βιβλιοπαρουσίαση, όπως είχαμε κάνει μετά τις διακοπές των 

Χριστουγέννων.  

 

 


