ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ
Β1. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΔΙΜΔΝΟΤ
1. Μ=6
Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ, γηαηί ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο θαη άιισλ
παξαδεηγκάησλ.
α. ην ζώκα: Σν ρέξη ηνπ ηπθινύ ηνλ νδεγεί ζηνπο δξόκνπο θαη ηνλ θπιάεη από ηηο
θαθνηνπηέο. M=3
β. ην λνπ θαη ζηελ θαξδηά: Δώζε κηα πέλα θαη ζα κηιήζεη, ζα παξαθαιέζεη, ζα
πξνζεπρεζεί γηα ζέλα. M=3
2. Μ=8
Σν 3 είλαη πην νινθιεξσκέλν, δηόηη πεξηιακβάλεη ηελ εθκάζεζε ηεο λνεκαηηθήο θαη ηελ
πξνζθνξά ηεο αγάπεο ζηα νπνία αλαθέξνληαη ην 1 θαη ην 2. Όζν πην πνιιέο δεμηόηεηεο
ησλ ρεξηώλ θαιιηεξγεί ν άλζξσπνο, ηόζν πεξηζζόηεξεο πιηθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο
κπνξεί λα εμππεξεηήζεη.
3. Μ.=8
Παξαπνλείηαη, δηόηη ν θόζκνο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο αλζξώπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο
θη νύηε θξνληίδεη λα δηεπθνιύλεη ηε δσή ηνπο πξνζθέξνληαο ίζεο επθαηξίεο ζηε κόξθσζε,
ζηελ εξγαζία, ζηελ ςπραγσγία. Δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο πνπ ζα
δηεπθόιπλαλ ηε δσή ηεο, όπσο ε ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο θαη πνιιά άιια.

4. Μ=8
1.

ηνλ θσθάιαιν ηα δάρηπια ηνπ
ρεξηνύ κηινύλ κε πνιιή επγισηηία

Σν ρέξη δηαιέγεη ην ινπινύδη πνπ
επθξαίλεη ηελ όζθξεζε

Σν ρέξη θαηαζθεπάδεη γηα ην κάηη ην
ηειεζθόπην

Στο χέρι του γλφπτη η ςμίλη

Ο λνπο θαη ε θαξδηά κε ηε βνήζεηα
ηνπ ρεξηνύ θαλεξώλνπλ ηελ
εμππλάδα, ην ζάξξνο, ηε ζηνξγή

Δηαβάδεη βηβιία κε ηα έθηππα γξάκκαηα

Δώζε έλα κνπζηθό όξγαλν θαη ζα
παίμεη γιπθύηαηνπο ήρνπο

Σν ρέξη δηαιέγεη απηό πνπ ζα αγγίμεη
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Β2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ (Μονάδες 40)
Η παξαγσγή ηνπ ιόγνπ έρεη ηε κνξθή ππνθεηκεληθήο πεξηγξαθήο κε παξαδείγκαηα.
Η επηινγή αθνξά κία από ηηο ππόινηπεο αηζζήζεηο (όξαζε, αθνή, γεύζε, όζθξεζε)
εθηόο από ηελ αθή. Η γιώζζα ραξαθηεξίδεηαη από ζαθήλεηα, αθξίβεηα,
παξαζηαηηθόηεηα, ρξήζε επηζέησλ, θπξηαξρία ηνπ ελεζηώηα θαη γεληθά
εμαθνινπζεηηθώλ ξεκάησλ. Η δνκή ζηεξίδεηαη ζε δύν παξαγξάθνπο κε ζεκαηηθή
πξόηαζε, ιεπηνκέξεηεο θαη θαηαθιείδα.
Γ. ΔΡΩΣΗΔΙ ΛΔΞΙΛΟΓΙΚΔ - ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΔ - ΤΝΣΑΚΣΙΚΔ
Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Μνλάδεο=8
1) Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ.
Ουζιαζηικό
Υεηξνλνκία
ρεηξνθξόηεκα

Ουζιαζηικό
Υεηξνιαβή
ρεηξαγσγία

Δπίθεηο
Υεηξνπνίεηνο
ρεηξνθίλεηνο

Δπίθεηο
Υεηξσλαθηηθόο
ρεηξνπηαζηόο

2) Γξάςε κία ζύλζεηε ιέμε κε: α΄ ζπλζεηηθό ηα “επ-”, “δπζ-”, “ηειε-” , “εκη-” :
ευΕπηπρία, επλνκία

δυζΔπζπηζηία,
δπζθνιία

ηηλεΣειεγξάθεκα
ηειεδηάζθεςε

ημιΗκηθύθιην, εκίζενο

Γ2. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ Μνλάδεο=14
1. Μ.=4
1) Δερζείηε ηηο...
2) θέςνπ όια ...
3) εθώζηε .....θαη θνηηάμηε
4) Νηώζε ηνλ ....
2. Μ=4
Η Καίηε γελλεκέλε ζ έλαλ θόζκν θηηαγκέλν κόλν γηα αλζξώπνπο αθνύνληεο,
αηζζάλεηαη εγθαηαιειεηκκέλε από όινπο.
3. 6 (1ρ6)
Αυηό ην κνιύβη είλαη δικό μου.
( δεηθηηθή )

( θηεηηθή )

Δγώ κηινύζα θαη δελ με άθνπγεο. (νπ κηινύζα...)
( πξνζσπηθή )

( πξνζσπηθή αδύλαηνο ηύπνο)
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Όποιος βηάδεηαη, ζθνληάθηεη.
( αλαθνξηθή)
Σί (πόζο) θνζηίδεη;
( Εξσηεκαηηθή )
Γ3. ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ Μνλάδεο =8
1ε πξόηαζε: Σν ρέξη πξνζθέξεη ζε θάπνηνλ ην ινπινύδη.
Κύξηα
Ρήκα:

Πξνζθέξεη

Τπνθείκελν:

Σν ρέξη

Άκεζν Αληηθείκελν:

Σν ινπινύδη

Έκκεζν Αληηθείκελν:

ε θάπνηνλ

2ε πξόηαζε: γηα λα ηνπ εθθξάζεη ηελ επγλσκνζύλε ηεο θαξδηάο.
Δεπηεξεύνπζα ηειηθή
Ρήκα:

λα εθθξάζεη

Τπνθείκελν:

ην ρέξη (θάπνηνο )

Άκεζν Αληηθείκελν:

ηελ επγλσκνζύλε

Έκκεζν Αληηθείκελν:

ηνπ

-4-

