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Β1. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΔΙΜΔΝΟΤ
Ι. Κείκελν 1: Απαξίζκεζε ηξία (3) από ηα πνιιά πνπ δίδαμε ζηνπο αλζξώπνπο ε ζηάζε ηνπ
αιόγνπ. (Μνλάδεο 9)
1) «Ήηαλ ν θύιαθαο άγγεινο ηνπ παηέξα»: Γείρλεη πηζηόηεηα ζην ζθνπό πνπ ηάρηεθε
2) «Έζθπςε ην θεθάιη θάησ από ην θεθάιη ηνπ παηέξα, ζαλ λα ήζειε θαη απηό λα
βνεζήζεη κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ εθθιεζία»: Πξνζθέξεηαη λα βνεζήζεη ελώ ην έδησρλαλ.
3) «Υσξίο λα ζηακαηήζεη ηα δάθξπα»: Σπκκεηνρή ζηε ζιίςε, έθθξαζε επγλσκνζύλεο.
Κάζε επηινγή ηεο ζηάζεο ηνπ αιόγνπ ηεθκεξησκέλε είλαη δεθηή.
ΙΙ. Κείκελν 2: «-κόλνο απηόο, αλάκεζα ζε ηόζνπο!- αλαγλσξίδεη ηνλ αθέληε ηνπ». Να
εμεγήζεηο γηαηί κόλν ν Άξγνο αλαγλώξηζε ηνλ Οδπζζέα. (Μνλάδεο 4)

Ο Άξγνο δελ μέραζε πνηέ ηνλ Οδπζζέα. Γηαηεξνύζε δσληαλή ηε κνξθή ηνπ ζηε κλήκε ηνπ.
Ενύζε κε ηε λνζηαιγία λα ηνλ δεη θαη κεηά αο πεζάλεη. Τν έλζηηθηό ηνπ ηνύ έιεγε πσο ζα ηνλ
μαλαδεί θαη γη’ απηό θξαηηέηαη κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο ζηε δσή. Απηό επηβεβαηώλεηαη όηαλ
είδε ηνλ Οδπζζέα. Γελ κπόξεζε λα ηνλ αγγίμεη, πέζαλε όκσο επραξηζηεκέλνο, γηαηί
εθπιεξώζεθε ε επηζπκία ηνπ.
Κάζε ηεθκεξησκέλε εμήγεζε είλαη δεθηή
ΙΙΙ. Κείκελν 1: «Η ζηάζε απηή ηνπ δώνπ κάο έθαλε λα θιαίκε πην πνιύ». Πνηά από ηηο
παξαθάησ απαληήζεηο ζεσξείο όηη εξκελεύεη ην θιάκα ησλ αλζξώπσλ; Να αηηηνινγήζεηο ηελ
απάληεζή ζνπ. (Μνλάδεο 4)
α. Λππήζεθαλ ην άινγν πνπ έραζε ην αθεληηθό ηνπ.
β. Έλησζαλ ληξνπή απέλαληη ζην άινγν.
γ. Αηζζάλζεθαλ πην δπλαηό ηνλ πόλν ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν πνπ έραζαλ.
Κάζε επηινγή ηεθκεξησκέλε είλαη δεθηή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
Τν γ΄ γηαηί ην δάθξπ ηνπ δώνπ επηβεβαίσλε αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ αμία ηνπ αλζξώπνπ πνπ
ράζεθε. Σπλεγνξνύζε ζηε ιύπε ησλ αλζξώπσλ θαη παξαθηλνύζε ζε πεξηζζόηεξν θιάκα γηα ην
ρακό ηνπ πξνζθηινύο πξνζώπνπ. Κέληξν ιύπεο θαη δαθξύσλ παξακέλεη ν άλζξσπνο πνπ
ράζεθε θαη όρη ην δών.
ΙV. Γξάςε δύν νκνηόηεηεο θαη δύν δηαθνξέο πνπ παξαηεξείο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο:
(Μνλάδεο 8)
Οκνηόηεηεο: 1ε Καη νη ηξεηο εηθόλεο απεηθνλίδνπλ κηθξά παηδηά θαη ζθπιηά.
2ε Καη νη ηξεηο εθπέκπνπλ κελύκαηα αγάπεο θαη θηιίαο.
Γηαθνξέο: Ζ 1ε δηαθνξά επηθεληξώλεηαη ζηνλ ρώξν, δειαδή ζηε ζέζε ησλ παηδηώλ θαη ησλ
δώσλ. Ζ ζέζε πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά απέλαληη ζηα δώα είλαη δηαθνξεηηθή. Σηελ πξώηε
εηθόλα ην παηδί θαη ην δών βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν. Σηε δεύηεξε εηθόλα ην παηδί
βξίζθεηαη πάλσ ζηελ πιάηε ηνπ δώνπ. Σηελ ηξίηε εηθόλα ην δών βξίζθεηαη πάλσ από ην παηδί
Ζ 2ε δηαθνξά επηθεληξώλεηαη ζηελ ελέξγεηα ησλ παηδηώλ (ηη θάλνπλ) θαη ζηε
ζρέζε ηνπο κε ηα δώα. Ζ ζρέζε ησλ παηδηώλ κε ηα δώα είλαη δηαθνξεηηθή. Σηελ πξώηε εηθόλα
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ην παηδί βξίζθεηαη ζε ζρέζε θηιηθνύ δηαιόγνπ, ζσπεύεη ην δών, ην θνηηάδεη ζηα κάηηα ζαλ λα
ην ρατδεύεη θαη ζαλ θάηη λα ηνπ ιέεη. Σηε δεύηεξε εηθόλα ην παηδί αλαπαύεηαη κε αζθάιεηα
πάλσ ζηελ πιάηε ηνπ δώνπ. Έρνπκε δειαδή ιίγν πην δεζηή ζρέζε κεηαμύ παηδηνύ θαη δώνπ.
Σηελ ηξίηε εηθόλα ε ζρέζε απηή θνξπθώλεηαη κε ηε ζηάζε ηνπ παηδηνύ, πνπ θαίλεηαη λα
ζεθώλεη κε απηνζπζία πάλσ ζην θεθάιη ηνπ ην δών, πξνζπαζώληαο ελδερνκέλσο λα ην ζώζεη
από πληγκό.
Κάζε άιιε ηεθκεξησκέλε απάληεζε είλαη δεθηή.
Β2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ (Μνλάδεο 25)
Τν θείκελν είλαη καζεηηθό άξζξν. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ
ζηνηρεία από ηα δνζκέλα θείκελα αιιά θαη λα αληιήζνπλ ζηνηρεία από δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.
Απηό πνπ αμηνινγείηαη είλαη ε ηθαλόηεηά ηνπο λα ζπλζέηνπλ θείκελν πνπ λα πιεξνθνξεί θαη
λα ραξαθηεξίδεηαη από ζαθήλεηα, αιιεινπρία θαη ζπλνρή. Σην άξζξν δίλνπκε ηίηιν.
Γ1. ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ
1) «Ήζειε ν ζηάβινο λα είλαη πεληαθάζαξνο».
Γξάςε δύν νπζηαζηηθά θαη δύν επίζεηα κε πξώην ζπλζεηηθό ηε ιέμε «πέληε».
(Μνλάδεο =6)
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ:
Οπζηαζηηθά
πεληνρίιηαξν
πέληαζιν

πεληάγξακκν
πεληόβνια

πεληαλόζηηκνο
πεληάξθαλνο

Δπίζεηα
πεληάκνξθνο
πεληάθηηλνο

2) Να αληηθαηαζηήζεηο ηηο παξαθάησ ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο / θξάζεηο κε κηα άιιε ιέμε /
θξάζε, ρσξίο λα αιιάμεη ε ζεκαζία πνπ έρνπλ: (Μνλάδεο 9)
i) Αγθάιηαζε ην ρώκα πνπ ζθέπαδε ηνλ παηέξα: θάιππηε, θνπθνύισλε
ii) Άθεζε έλα δάθξπ λα θπιήζεη ζην κάγνπιό ηνπ: λα ηξέμεη, λα ζηάμεη
iii) Ζ επηζπκία ηνπ ζα πάξεη ζάξθα θαη νζηά: ζα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα, ζα πινπνηεζεί, ζα
εκθαληζζεί (ην θάληαζκα ηνπ Οδπζζέα)
iv) Ο Άξγνο ππνκέλεη αγόγγπζηα: αδηακαξηύξεηα, ρσξίο λα δηακαξηύξεηαη
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v) Σαιεύεη ραξνύκελνο ηελ νπξά ηνπ: θνπλάεη, ζείεη
vi) Ζ άξξσζηε γπλαίθα έγηλε θαιά: ζεξαπεύηεθε, γηαηξεύηεθε
Γ2. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ
1) Να κεηαθέξεηο ηα ξήκαηα πνπ είλαη ζε παξέλζεζε ζηνλ αόξηζην, ώζηε ην θείκελν λα
αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ: (Μνλάδεο 7)
Ο Άξγνο (ππνκέλεη) ππέκεηλε αγόγγπζηα έρνληαο βαζηά ραξαγκέλε ζηε κλήκε ηνπ
ηελ εηθόλα ηνπ Οδπζζέα. Καη νη ζενί δελ ηνλ (απνγνεηεύνπλ) απνγνήηεπζαλ. Ο Οδπζζέαο
(επηζηξέθεη) επέζηξεςε . (Νηύλεηαη) Νηύζεθε γεξνδεηηάλνο γηα λα κελ ηνλ αλαγλσξίζνπλ,
αιιά ν Άξγνο δελ (μεγειηέηαη) μεγειάζηεθε. Τνλ (βιέπεη) είδε από καθξηά θαη –κόλνο απηόο,
αλάκεζα ζε ηόζνπο!– (αλαγλσξίδεη) αλαγλώξηζε ηνλ αθέληε ηνπ.
2) «Ήηαλ κηα ςειή, γξήγνξε, όκνξθε θαη δσεξή θνξαδίηζα»: Να γξάςεηο ηελ πξόηαζε
δίλνληαο ηα γλσξίζκαηα ηνπ δώνπ ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζε ζύγθξηζε κε όια ηα άιια όκνηά
ηνπ (πεξηθξαζηηθά θαη κνλνιεθηηθά): (Μνλάδεο 2)
Πεξηθξαζηηθά: Ήηαλ ε πην ςειή, ε πην γξήγνξε, ε πην όκνξθε θαη ε πην δσεξή θνξαδίηζα.
Μνλνιεθηηθά: Ήηαλ ε ςειόηεξε, ε γξεγνξόηεξε, ε νκνξθόηεξε θαη ε δσεξόηεξε
θνξαδίηζα.
3) Αλαγλώξηζε ζηηο παξαθάησ θξάζεηο ηηο ππνγξακκηζκέλεο αλησλπκίεο: (Μνλάδεο 6)
i) Όηαλ γύξηδε ζην ζπίηη, ην θξόληηδε ν ίδηνο. Πξνζσπηθή (γ΄ πξόζσπν)
ii) Μάο έθαλε λα θιαίκε πην πνιύ. Πξνζσπηθή (α΄πξόζσπν)
iii) Γύξηζαλ ην θεθάιη πίζσ θαη ηη λα δνπλ! Δξσηεκαηηθή
iv) Αγθάιηαδε κε ηνλ καθξύ ιαηκό ην ρώκα πνπ ζθέπαδε ηνλ παηέξα. Αλαθνξηθή
v) Δθείλνο όπσο πάληα μεθίλεζε κε ην κνπιάξη. Γεηθηηθή
vi) Κάπνηνη ρσξηαλνί πξνζπάζεζαλ λα απνκαθξύλνπλ ην άινγν. Αόξηζηε
4) Βάιε ζηελ αληίζηνηρε πηώζε ηνπ άιινπ αξηζκνύ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θάλνληαο ηηο
απαξαίηεηεο αιιαγέο: (Μνλάδεο 5)
α) Ζ ζαθήο δηαηύπσζε ηεο εξώηεζεο δηεπθνιύλεη ηνλ καζεηή.
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Οη ζαθείο δηαηππώζεηο ησλ εξσηήζεσλ δηεπθνιύλνπλ ηνπο καζεηέο.
β) Δληόο ησλ πξνζερώλ εβδνκάδσλ ζα δηεμαρζεί ν αγώλαο.
Δληόο ηεο πξνζερνύο εβδνκάδαο ζα δηεμαρζνύλ νη αγώλεο.
γ) Τν δηεζλέο δίθαην ηεο ζάιαζζαο είλαη ζεβαζηό.
Τν δηεζλέο δίθαην ησλ ζαιαζζώλ είλαη ζεβαζηό.
(Τα δηεζλή δίθαηα ησλ ζαιαζζώλ είλαη ζεβαζηά.)
δ) Θαπκάδνπκε ηνπο λνκνηαγείο πνιίηεο.
Θαπκάδνπκε ηνλ λνκνηαγή πνιίηε.
(ζαπκάδσ ηνλ λνκνηαγή πνιίηε).
ε) Σπλερή θξνληίδα ρξεηάδεηαη ν αζζελήο.
Σπλερείο θξνληίδεο ρξεηάδνληαη νη αζζελείο.
Γ3. ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ
1) Πνηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε ιέμε «όηαλ», ρσξίο λα
αιιάμεη ην λόεκα ζην απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί; (Κπθιώζηε) (Μνλάδεο 3)
«Όηαλ ηειείσζε ν εληαθηαζκόο θαη θύγακε, απηό βξήθε επθαηξία θαη έκεηλε θνληά ζηνλ
ηάθν».
α. επεηδή

β. θαζώο

γ. αθνύ

δ. αλ θαη

2) «Όηαλ μεθίλεζε ε λεθξηθή πνκπή γηα ηελ εθθιεζία, ν κπηζηηθόο πνπ είρακε ζην ζπίηη
έθεξλε ζην ηέινο ηεο πνκπήο θαη ην άινγν».
α) Να ρσξίζεηο θαη λα ραξαθηεξίζεηο ηηο πξνηάζεηο ηεο παξαπάλσ πεξηόδνπ ζε θύξηεο θαη
δεπηεξεύνπζεο: (Μνλάδεο 5)
Κύξηα πξόηαζε
ν κπηζηηθόο έθεξλε ζην ηέινο
ηεο πνκπήο θαη ην άινγν.

Γεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο
Όηαλ μεθίλεζε ε λεθξηθή πνκπή γηα ηελ εθθιεζία
( δεπηεξεύνπζα ρξνληθή)
πνπ είρακε ζην ζπίηη (δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή)

β) Να γξάςεηο ηνπο θύξηνπο όξνπο θαζεκηάο πξόηαζεο: (Μνλάδεο 7)
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Ρήκα

Τπνθείκελν

έθεξλε

ν κπηζηηθόο

μεθίλεζε

ε πνκπή

είρακε

(εκείο)

Αληηθείκελν
ην άινγν
πνπ (= ηνλ νπνίν)
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