
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Παναγιώτης Λουπάσης – Φιλόλογος   

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

(Ερωτθματικζσ προτάςεισ-Πλάγιοσ λόγοσ-Μεταφορά & Κυριολεξία) 

 

1. Να επιλέξετε για κάθε ερωτηματική πρόταςη τα ςωςτά κουτάκια του πίνακα.  

 

α. Μου δανείηεισ το μολφβι ςου;  
β. Δεν ξζρω πϊσ λειτουργεί αυτό το μθχάνθμα. 
γ. Είναι ωραίο να αδιαφορείσ για τα λόγια του άλλου; 
δ. Με ρϊτθςε αν μπορϊ να βοθκιςω.  
ε. Θα μάκεισ ςφντομα ποια είναι θ αλικεια.  
ςτ. Μπορεί κάποιοσ να πιςτζψει τζτοια ψζματα; 
η. Είναι άγνωςτο πόςα ιταν τα κφματα του ςειςμοφ.   
θ. Πότε επιτζλουσ κα μάκεισ να φζρεςαι ςωςτά;  
 

Σρόπος εκθοράς κοπιμόηηηα Είδος απάνηηζης 
Εσθεία Πλάγια Γνήζια Ρηηορική Προζηαγής Ολικής Μερικής 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

2. Να αναγνωρίςετε πλήρωσ τισ πλάγιεσ ερωτηματικέσ προτάςεισ που υπάρχουν ςτισ παρακάτω φράςεισ.  
 

α. Είναι αμφίβολο αν κα καταφζρω να ζρκω ςτο πάρτυ.  
β. Αναρωτικθκεσ ποτζ μιπωσ όλα αυτά είναι ψζματα; 
γ. Ζχω μεγάλθ αγωνία να μάκω πϊσ τα περάςατε ςτθν εκδρομι.  
δ. Ρϊτθςα ζναν περαςτικό τι ϊρα είναι.  
ε. Δεν απάντθςεσ ςτο ερϊτθμά μου ποιοσ ςου είπε αυτά τα πράγματα.  
ςτ. Καλφτερα να μθν ςου πω πόςο μου ςτοίχιςε αυτό το τθλζφωνο. 
 
 

3. Στισ παρακάτω φράςεισ να τρέψετε τον ευθφ λόγο ςε πλάγιο και τον πλάγιο ςε ευθφ.  
 
α. Πολλοί πίςτευαν παλιότερα ότι θ οικονομία τθσ χϊρασ κα βελτιωνόταν.  ………………………………………………………..……… 
β. «Δϊςε μου, ςε παρακαλϊ, ζνα ποτιρι νερό.» (εξάρτθςθ από ριμα ιςτορικοφ χρόνου)  …………………………………………. 
γ. Ο διευκυντισ μάσ είχε ανακοινϊςει ότι τθν επόμενθ μζρα κα πθγαίναμε εκδρομι.  ……………………………………………….. 
δ. «Μζνω εδϊ από πολφ μικρι θλικία.» (εξάρτθςθ από ριμα ιςτορικοφ χρόνου)  ………………………………………………………. 
ε. Ο Νίκοσ μοφ ηιτθςε να πάμε βόλτα.  ……………………………………………………………….. 
 
 

4. Να αντικαταςτήςετε τισ παρακάτω υπογραμμιςμένεσ μεταφορικέσ φράςεισ με αντίςτοιχεσ κυριολεκτικέσ. 
 
α.  Πάλεψα με πολλζσ δυςκολίεσ τον τελευταίο καιρό.  ……………………………………. 
β. Όλεσ οι προςπάκειζσ μου να τον μεταπείςω ναυάγθςαν πολφ ςφντομα.  …………………………………. 
γ. Η Ακρόπολθ βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ Ακινασ.  ………………………………….. 
δ. Μοφ κόπθκε θ όρεξθ μόλισ ζμακα τα δυςάρεςτα νζα.  ………………………………………………….. 
ε. Πιγαινε από εδϊ για να κόψουμε δρόμο.  ……………………………………….. 
ςτ. Από αυτό το βιβλίο κα αντλιςετε όςεσ πλθροφορίεσ χρειάηεςτε για τθν εργαςία ςασ.  


