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Α. Λεμηινγηθά  
 

11..  ΑΑππόό  ηηαα  ππααξξααθθάάηησσ  ξξήήκκααηηαα  λλαα  ζζρρεεκκααηηίίζζεεηηεε  ηηαα  ααλληηίίζζηηννηηρραα  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  θθααηη  ηηνν  

ααλληηίίζζηηξξννθθνν::  
  

 απνλέκσ   απνλνκή 

 αλέρνκαη   αλνρή ή αλεθηηθόηεηα 

 ηέιεζε    ηειώ 

 ζθάικα   ζθάιισ 

 ζύκπησζε   ζπκπίπησ 

 ζέζε    ζέησ 

 ιακβάλσ   ιήςε ή ιαβή 

 πόζε    πίλσ 

 έθξεμε    εθξήγλπκαη 

 έθπιεμε   εθπιήζζσ ή εθπιήζζνκαη 

(5 κνλάδεο) 

 
 
               

22..    ΝΝαα  δδννζζννύύλλ  ηηαα  ααλληηώώλλππκκαα  ηησσλλ  ππααξξααθθάάηησσ  ιιέέμμεεσσλλ::  

  
 ήκηζπο   νιόθιεξνο, πιήξεο 

 πεξίζζεηα  έιιεηςε 

 άπνξνο   εύπνξνο ή πινύζηνο 

 αλζίδσ   καξαίλνκαη 

 απνδνθηκαζία  επηδνθηκαζία, έπαηλνο 

 ιήζε   κλήκε 

 επζεβήο  αζεβήο 

 

Επώλπκν : ...................................................................................... 

 

Όλνκα  : ...................................................................................... 
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 δπζσδία  επσδία 

 ππνκνλεηηθόο  αλππόκνλνο 

 ηέιεηνο   αηειήο 

(5 κνλάδεο) 
 

33..  ΝΝαα  δδννζζννύύλλ  ηηαα  ζζππλλώώλλππκκαα  ηησσλλ  ππααξξααθθάάηησσ  ιιέέμμεεσσλλ::  

 ιάζνο   ζθάικα 

 πθίζηακαη  παζαίλσ ή ππνθέξσ 

 ζηγή   ζησπή 

 θαξηεξηθόο  ππνκνλεηηθόο 

 αλία   πιήμε 

 θαηνξζώλσ  πεηπραίλσ 

 κνηξάδσ  δηαλέκσ 

 θιαίσ   ζξελώ ή νδύξνκαη 

 βνύιεζε  ζέιεζε ή επηζπκία 

 εγθώκην  έπαηλνο 

            (5 κνλάδεο) 

 

44..  ΝΝαα  εεππηηιιέέμμεεηηεε  κκεεηηααμμύύ  ηησσλλ      ηη,,  εεηη,,  ννηη,,      ώώζζηηεε  λλαα  εεππηηηηεεππρρζζεείί  εε  ννξξζζήή  ((ζζσσζζηηήή))  γγξξααθθήή  

ηησσλλ  ππααξξααθθάάηησσ  ιιέέμμεεσσλλ::  
  

 αιείθσ    

 ακέιεηα  

 γιείθσ 

 δνπιεηά 

 πξόλνηα 

 αδηαιιαμία 

 θαιιηέξγεηα 

 άλνηα               

 αλία 

 αζηνρία 

(5 κνλάδεο) 
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55..  ΝΝαα  ααλληηηηζζηηννηηρρίίζζεεηηεε  ηηηηοο  ιιόόγγηηεεοο  ππξξννζζέέζζεεηηοο  ηηεεοο  γγιιώώζζζζααοο  κκααοο  κκεε  ηηηηοο  ιιέέμμεεηηοο  ππννππ  ζζααοο  

δδίίλλννλληηααηη,,  ώώζζηηεε  λλαα  ζζρρεεκκααηηηηζζηηννύύλλ  λλέέεεοο  ιιέέμμεεηηοο  ((ΠΠξξννζζννρρήή::  ΜΜόόλλνν  έέλλααοο  ζζππλλδδππααζζκκόόοο  εείίλλααηη  

δδππλλααηηόόοο!!))::  
εεκκεείίσσζζεε::  ΝΝαα  ααλληηηηζζηηννηηρρίίζζεεηηεε  ααξξηηζζκκννύύοο  κκεε  γγξξάάκκκκααηηαα  θθααηη  λλαα  γγξξάάςςεεηηεε  ηηεε  ιιέέμμεε  ππννππ  

ππξξννθθύύππηηεεηη..  
  

1. ζπλ     

2. αλά 

3. ππό 

4. ππέξ 

5. πξν 

6. πεξί 

7. ελ 

8. επί 

9. εθ 

10. δηά 

(5 κνλάδεο) 

 

 

 

Β. Γξακκαηηθή 
 

66..  ΝΝαα  ζζρρεεκκααηηηηζζηηεείί  νν  ΑΑόόξξηηζζηηννοο  ηηεεοο  άάιιιιεεοο  θθσσλλήήοο  ζζηηνν  ίίδδηηνν  ππξξόόζζσσππνν   ::  

  
 εθηξάπεθε    εμέηξεςε 

 αλαγγειζήθακε   αλαγγείιακε 

 εμέπιεμα    εμεπιάγελ 

 έθιεςαλ    θιάπεθαλ 

 παξαδώζαηε   παξαδνζήθαηε 

 εθιέρηεθεο    εμέιεμεο 

 παξαζρέζεθαλ   παξείραλ 

 απνλεκήζεθε   απέλεηκε 

 αλακείρζεθεο   αλέκεημεο 

 ζπξζήθακε    ζύξακε 

  

 (5 κνλάδεο) 

α) αζθάιεηα  αλαζθάιεηα (2) 

β) ζέακα   ππεξζέακα (4) 

γ) ηζηνξία  πξντζηνξία (5) 

δ) ρσξηζκόο  δηαρσξηζκόο (10) 

ε) δηαζηνιή  ππνδηαζηνιή (3) 

ζη) ιαβή   ζπιιαβή (1) 

δ) παίδεπζε  εθπαίδεπζε (9) 

ε) θαηάζηαζε  εγθαηάζηαζε (7) 

ζ) κεξηζκόο  επηκεξηζκόο (8) 

η) γύξνο   πεξίγπξνο (6) 
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77..  ΝΝαα  ζζρρεεκκααηηηηζζηηεείί  ηηνν  αα΄́  εελληηθθόό  ππξξόόζζσσππνν  ηηεεοο  ΟΟξξηηζζηηηηθθήήοο  ΠΠααξξααθθεεηηκκέέλλννππ  ζζηηεε  θθσσλλήή  

ζζηηεελλ  ννππννίίαα  δδίίλλννλληηααηη  ηηαα  ξξήήκκααηηαα::  
  

 δηαθζείξνκαη    έρσ δηαθζαξεί 

 παξαθπιάζζσ    έρσ παξαθπιάμεη 

 ζηξέθνκαη     έρσ ζηξαθεί 

 αλαζηέιισ     έρσ αλαζηείιεη 

 πξνθαινύκαη    έρσ πξνθιεζεί 

 ιέσ      έρσ πεη 

 θαίγνκαη     έρσ θαεί 

 παξάγσ     έρσ παξαγάγεη 

 δηαηίζεκαη     έρσ δηαηεζεί 

 αλαηέιισ     έρσ αλαηείιεη     

           (5 κνλάδεο) 

 

88..  ΝΝαα  δδννζζεείί  εε  ζζσσζζηηήή  ππηηώώζζεε  ηησσλλ  ππααξξααθθάάηησσ  ννππζζηηααζζηηηηθθώώλλ  ––  εεππηηζζέέηησσλλ  ππννππ  

ββξξίίζζθθννλληηααηη  ζζεε  ππααξξέέλλζζεεζζεε,,  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηαα  ζζππκκθθξξααδδόόκκεελλαα::  
  

 Να κνπ δώζεηο αθξηβή απάληεζε ζε παξαθαιώ! (αθξηβήο) 

 Όια απηά είλαη απνκεηλάξηα ηνπ παξειζόληνο. (παξειζόλ) 

 Αύξην ζα θάλεη πνιιή δέζηε. (πνιύο) 

 Οη ππεξαζπηζηέο ηέηνησλ θαζεζηώησλ απνηεινύλ απεηιή. (ην θαζεζηώο) 

 Να κελ επεξεάδεζαη από ηνλ θάζε δεηζηδαίκνλα πνπ βξίζθεηο ζην δξόκν ζνπ. (δεηζηδαίκσλ) 

 Σαο παξνπζηάδσ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. (ην ζηέιερνο) 

 Όια ηα παηδηά ηεο είλαη μαλζνκάιιηθα. (μαλζνκάιιεο) 

 Οη εζληθέο επέηεηνη γηνξηάδνληαη κε κεγάιε επηζεκόηεηα. (ε επέηεηνο) 

 Τα καιιηά ηεο είλαη πιένλ ρξπζαθηά. (ρξπζαθήο) 

 Παξαβξέζεθαλ εθπξόζσπνη όισλ ησλ πνιηηηθώλ παξαηάμεσλ. (ε παξάηαμε) 

 Μεηά ηελ αζζέλεηα ε θσλή ηνπ έγηλε ηξαρηά. (ηξαρύο) 

 Είλαη ζακώλαο ησλ κεγαιύηεξσλ βηβιηνζεθώλ. (ε βηβιηνζήθε) 

 Τνλ ζαπκάδσ, γηαηί είλαη ζεξεπηήο άξηησλ απαληήζεσλ. (άξηηνο) 

 Οη κηζζνί ησλ θπιάθσλ ππέζηεζαλ ζνβαξή κείσζε. (ν θύιαθαο) 

 Δελ κπνξεί λα γίλεη ζύγθξηζε αλόκνησλ πξαγκάησλ. (αλόκνηνο) 

 Οθείιεη λα δείρλεη ζεβαζκό ζηνπο ηεξείο. (ν ηεξέαο) 

 Είλαη πνιύ ππάθνπε καζήηξηα. (ππάθνπνο) 
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 Να πεξηπνηείζηε ηα δέληξα ηνπ απιόγπξνπ. (ν απιόγπξνο) 

 Τνπ ρνξεγήζεθε αληηβίσζε επξένο θάζκαηνο. (επξύο) 

 Η αζθαιήο νδήγεζε επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ. (ε πξνηεξαηόηεηα) 

 

(10 κνλάδεο) 

 

99..  ΝΝαα  ζζππκκππιιεεξξσσζζεείί  νν  ππααξξααθθάάηησσ  ππίίλλααθθααοο  κκεε  ηηννπποο  ηηξξεεηηοο  ββααζζκκννύύοο  ηησσλλ  εεππηηζζέέηησσλλ  ––  

εεππηηξξξξεεκκάάηησσλλ..  ΠΠξξννζζννρρήή::  ζζηηαα  εεππίίζζεεηηαα  λλαα  ζζρρεεκκααηηίίζζεεηηεε  ηηεελλ  ίίδδηηαα  ππηηώώζζεε,,  γγέέλλννοο  θθααηη  ααξξηηζζκκόό  

ηησσλλ  άάιιιισσλλ  ββααζζκκώώλλ  θθααηη  γγεελληηθθάά  ζζηηαα  ππααξξααζζεεηηηηθθάά  λλαα  ζζρρεεκκααηηίίζζεεηηεε  κκόόλλνν  ηηννλλ  κκννλλννιιεεθθηηηηθθόό  

ηηύύππνν::  

Θεηηθόο πγθξηηηθόο Τπεξζεηηθόο 

ηεο δεκνθηινύο ηεο δεκνθηιέζηεξεο ηεο δεκνθηιέζηαηεο 

ηνπο επξείο ηνπο επξύηεξνπο ηνπο επξύηαηνπο 

πνιύ (επίξξεκα) πεξηζζόηεξν ─ 

ηνλ ζπλεπή ηνλ ζπλεπέζηεξν ηνλ ζπλεπέζηαην 

─ πξνηηκόηεξνο ─ 

αθκαία αθκαηόηεξε αθκαηόηαηε 

ηα λόκηκα ηα λνκηκόηεξα ηα λνκηκόηαηα 

(θάησ) θαηώηεξνο θαηώηαηνο 

(8 κνλάδεο) 

 

 

Γ. πληαθηηθό 
 

1100..  αα))  ΝΝαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηννύύλλ  ζζππλληηααθθηηηηθθάά  ννηη  όόξξννηη  ππννππ  δδίίλλννλληηααηη  ζζεε  έέλληηννλλεε  γγξξααθθήή  ζζηηνν  

ππααξξααθθάάηησσ  θθεείίκκεελλνν..  

  ββ))  ΝΝαα  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηεείί  ηηνν  εείίδδννοο  ηησσλλ  ππππννγγξξαακκκκηηζζκκέέλλσσλλ  δδεεππηηεεξξεεππννππζζώώλλ  

ππξξννηηάάζζεεσσλλ..  ΠΠξξννζζννρρήή::  ζζηηηηοο  ννλλννκκααηηηηθθέέοο  δδεεππηηεεξξεεύύννππζζεεοο  ππξξννηηάάζζεεηηοο  λλαα  ππξξννζζδδηηννξξίίζζεεηηεε  

ηηεε  ζζππλληηααθθηηηηθθήή  ηηννπποο  ζζέέζζεε..  

  
  «. . . Από βνπλό ζε βνπλό βξέζεθε κηα βξαδηά ζην ιηβάδη πνπ έβνζθαλ ηα δώα ηνπ 

ρσξηνύ. Τν ιηβάδη αλέβαηλε ζηγά ζηγά ζ’ έλα βνπλό, ζθεπαζκέλν κ’ έιαηα, κε θέδξα θαη 

πνπξλάξηα. Κάπνπ θάπνπ θνύλησλαλ θαη κεξηθέο γέξηθεο βειαληδηέο. 

 Ο ιύθνο, θαζώο είδε ηόζα δώα λα βόζθνπλ ζηε κνλαμηά, ζηάζεθε˙ ηνπ θεληήζεθε ε 

όξεμε λα ηα βάιεη κε ηα κεγάια δώα. 

 Έπεζε ράκσ θαη άξρηζε λα ζέξλεηαη απάλσ ζηελ ςειή θαη δξνζεξή ριόε. Σεξλόηαλ 

ήζπρα ζα θίδη, κα, όζν πξνζερηηθά θη αλ πιεζίαδε, ηα δώα ηνλ έλησζαλ. Τ’ άινγα ριηκίληξηζαλ 

αλήζπρα θαη ηα βόδηα κνύγθξηζαλ. Καη ζηε ζηηγκή όια η’ άινγα καδεύηεθαλ ζ’ έλα κέξνο,  
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έζκημαλ ηα θεθάιηα ηνπο, ζα λα ήηαλ όια δεκέλα ζ’ έλα ζηύιν, θαη κε ηα θνξκηά ηνπο έθακαλ. 

θύθιν. Σν ίδην έθακαλ θαη ηα βόδηα. Σπλάρηεθαλ, έβαιαλ ζηε κέζε ηα κνζράξηα θαη ηηο 

αδύλαηεο αγειάδεο, θη εθείλα ζηάζεθαλ νιόγπξα κε ηα θεθάιηα ζθπκκέλα θαη ηα θέξαηα έηνηκα. 

Ο ιύθνο ζύξζεθε πξώηα κηα δπν θνξέο γύξσ ζη’ άινγα θαη δνθίκαζε λα πεδήζεη ζηε ξάρε 

θαλελόο. Μα η’ άινγα άξρηζαλ ηέηνηεο θινηζηέο κε ηα πίζσ πόδηα ηνπο, πνπ γηα πνιιήλ ώξα δελ 

έβιεπεο παξά αηζαιέληεο νπιέο κέζα ζε νπξέο θνπλησκέλεο. Πνύ λα ηνικήζεη λα πιεζηάζεη ν 

ιύθνο! Σύξζεθε έπεηηα γύξσ ζηα βόδηα θαη δνθίκαζε κ’ έλα πήδεκα λ’ αλνίμεη ην ιαηκό 

θαλελόο. Μα θάζε θνξά πνπ δνθίκαδε, αληί ην ιαηκό έβξηζθε εκπξόο ηνπ θάηη θέξαηα κπηεξά 

θαη δπλαηά, έηνηκα λα ηνπ ζθίζνπλ ηελ θνηιηά. 

 Μάθξπλε ινηπόλ από θεη γηα λα ζπιινγηζηεί θαιύηεξα ηη λα θάκεη. Έμαθλα βιέπεη ηε 

γατδνπξίηζα ηνπ Τζηξίκπαζε κε ην πνπιαξάθη ηεο. Ήηαλ μεραζκέλε ζε θάπνην ςήισκα, θαη 

ηώξα πνπ έλησζε ηνλ θίλδπλν έηξεμε ηνλ θαηήθνξν γηα λα ρσζεί αλάκεζα ζη’ άινγα. Ο ιύθνο 

έηξεμε λα ηεο θόςεη ην δξόκν. 

 Έλα ζθπιάθη βξέζεθε ζπκκαδεκέλν ζε κηα θνπθάια πνπξλαξηνύ θη έηξεκε από ην θόβν 

ηνπ. Μα όηαλ είδε ην ιύθν λα ρπζεί απάλσ ζηε γατδνπξίηζα, βγήθε θη έηξεμε γηα ην ρσξηό. 

 Ο ιύθνο άξρηζε λα θέξλεη γύξνπο ηε γατδνπξίηζα, όιν θαη ζηελόηεξνπο γύξνπο, λα ηεο 

δείρλεη ηα δόληηα ηνπ. Εθείλε ζηάζεθε απειπηζκέλε. Έηξεκε νιόθιεξε˙ αδύλαην λα θηάζεη ζη’ 

άινγα. Ο ιύθνο έβαιε ζεκάδη ην πνπιαξάθη θαη ρύζεθε απάλσ ηνπ. Μα ηώξα ήξζε ε ζεηξά ηεο 

κάλαο. Η γατδνπξίηζα πήξε ζάξξνο θαη κπήθε αλάκεζα ζην ιύθν θαη ην παηδί ηεο. Με ηα πίζσ 

πόδηα ηεο άξρηζε λα θινηζά θαη κε ην ζηήζνο ηεο λα ζπξώρλεη ην πνπιαξάθη ηεο ζηελ θνπθάια 

ελόο έιαηνπ. Μα εθείλν δελ ηε βνεζνύζε θαζόινπ˙ έηξεκε θη έζηεθε αθίλεην. Πνιιέο θνξέο 

ηέλησλε ην θεθάιη ηνπ πεξίεξγν λα ηδεί ηη γίλεηαη πίζσ από ηε κάλα ηνπ. Τέινο ε γατδνπξίηζα 

θαηάθεξε λα βάιεη κέζα ην πνπιαξάθη, έθιεηζε κε ην ζηήζνο ηεο ηελ θνπθάια θαη κε ηα πίζσ 

πόδηα ηεο έδηλε θινηζηέο αδηάθνπα. 

 Ο ιύθνο άθξηζε από ηε ιύζζα ηνπ. Πνιιέο θνξέο θαηόξζσζε λα κπήμεη ηα δόληηα ηνπ 

ζη’ αθύιαρηα πιεπξά ηεο γατδνπξίηζαο. Μα ζην ηέινο έπεζε θάησ από ηηο θινηζηέο ηεο. Τα 

αίκαηα έηξεραλ από ηα πιεπξά ηεο γατδνπξίηζαο˙ κα δελ έηξεραλ ιηγόηεξα από ην θεθάιη ηνπ 

ιύθνπ. Η άκνηξε κάλα πξνζηάηεπε θαη κε ην αίκα ηεο ην παηδί ηεο. 

 Έμαθλα αθνύζηεθαλ καθξηά βξαρλά γαβγίζκαηα˙ ήηαλ ν Αξάπεο ηνπ γύθηνπ, έλα 

θαηάκαπξν κεγάιν καληξόζθπιν. Τν ζθπιάθη πνπ έθπγε από ην ιηβάδη ήξζε ιαραληαζκέλν ζην 

ζπίηη ηνπ Τζηξίκπαζε θαη κε ηα λνήκαηα έδσζε λα θαηαιάβεη πσο ε γατδνπξίηζα ηνπο 

θηλδύλεπε. 

 Ο Τζηξίκπαζεο θνηκόηαλ έμσ από ην ζπίηη. Ο Αξάπεο ηνλ ηξάβεμε από ηα ξνύρα, ηνλ 

μύπλεζε θαη ηνπ έδεημε πσο έπξεπε λα πάξεη ην ηνπθέθη ηνπ θαη λα ηνλ αθνινπζήζεη. Τνλ 

ηξάβεμε άιιε κηα θνξά θαη έηξεμε εκπξόο καδί κε ην ζθπιάθη. 

 Από ηα γαβγίζκαηα ηνπ Αξάπε μύπλεζε θη ε Σκαξάγδα. 

 «Πάεη ε γατδνπξίηζα κνπ!», είπε. 

 Ο ιύθνο ζην κεηαμύ είρε θαηξό λα θύγεη. Καηάιαβε πσο θαζώο ήηαλ θνπξαζκέλνο 

δύζθνια ζα γιίησλε από ηα δόληηα ηνπ Αξάπε. Πήξε ινηπόλ ηνλ θαηήθνξν. Μα θη ν ζθύινο ηνλ 

πήξε από θνληά θαη ηνλ έξημε ζην δξόκν ηνπ ρσξηνύ. Σε κηα ζηξνθή ηνλ αληίθξηζε ν 

Τζηξίκπαζεο θαη κε κηα ηνπθεθηά ηνλ μάπισζε θάησ. 

 Ο Αξάπεο έηξεμε, ηνλ άξπαμε από ην ιαηκό, ηνλ εζήθσζε ςειά, ηνλ ηίλαμε, θη αθνύ 

βεβαηώζεθε πσο ήηαλ λεθξόο, ηνλ πήξε θη έηξεμε κε ραξά ζηνλ αθέληε ηνπ. 

 Σην κεηαμύ μεκέξσζε. Από ηα γαβγίζκαηα ησλ ζθύισλ θαη ηηο θσλέο ησλ ηζνπάλεδσλ 

νη ρσξηθνί έκαζαλ πσο θάλεθε ιύθνο θη έηξεμαλ ζηα ρσξάθηα λα ηδνύλ ηα δώα ηνπο. 

 Σε ιίγν καδεύηεθαλ γύξσ από ην έιαην. Η γατδνπξίηζα δνύζε αθόκε, κα ην αίκα έηξερε 

από ηηο πιεγέο. Αγθνκαρνύζε ηόζν ζιηβεξά, πνπ ξάγηδε ηνπ θαζελόο ηελ θαξδηά. Μόιηο είδε ηνλ 

Αξάπε λα ζέξλεη ην ιύθν, ράηδεςε κε ην θεθάιη ηεο ην πνπιαξάθη, έξημε κηα καηηά 

επραξηζηεκέλε ζην ζθύιν θαη μεςύρεζε. Τν πνπιαξάθη δελ είρε πάζεη ηίπνηα, κα δύζθνια 

θαηόξζσζαλ λα ην βγάινπλ απνθεί. Τόζν ήηαλ ηξνκαγκέλν. 
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 Κάπνηνο είπε κε ζπγθίλεζε: 

 «Τέηνηα κάλα δελ πξέπεη λα ηε θάλε ηα θνξάθηα θη νη αιεπνύδεο. Λέσ λα ηε ζάςνκε». 

 Όινη ην δέρηεθαλ, έζθαςαλ έλα ιάθθν θαη ηελ έζαςαλ εθεί. Από ηόηε ην κέξνο εθείλν 

έκεηλε λα ιέγεηαη «Σν κλήκα ηεο κάλαο». 

       Αλδξέαο Καξθαβίηζαο 
 «Τν κλήκα ηεο κάλαο» 

αα)) 
 ηνλ: είλαη αληηθείκελν ζην ξήκα «έλησζαλ» 

 

 ην ίδην: είλαη ζύζηνηρν αληηθείκελν ζην ξήκα «έθακαλ» 

 

 ηη: είλαη ππνθείκελν ζην ξήκα «γίλεηαη» 

 

 λεθξόο: είλαη θαηεγνξνύκελν ζην ελλννύκελν ππνθείκελν «ιύθνο» 

 

 ζην ζθύιν: είλαη έκκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα «έξημε»  

ή απιό αληηθείκελν ζηελ πεξίθξαζε «έξημε κηα καηηά» 

  ηίπνηα: είλαη ζύζηνηρν αληηθείκελν ζην ξήκα «δελ είρε πάζεη» 

 

 «Τν κλήκα ηεο κάλαο»: είλαη θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν «ην κέξνο» 

 

(7 κνλάδεο) 

ββ)) 
 « . . . ηη λα θάκεη.» 

Πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε σο αληηθείκελν ζην ξήκα «λα ζπιινγηζηεί» 

 

 « . . . λα ηεο θόςεη ην δξόκν » 

Τειηθή πξόηαζε 

 

 

 « . . . πσο έπξεπε . . .» 

Εηδηθή πξόηαζε σο άκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα «έδεημε» 

 

 

  « . . . θαζώο ήηαλ θνπξαζκέλνο  . . .» 

Αηηηνινγηθή πξόηαζε 

  

  
 « . . . πνπ ξάγηδε ηνπ θαζελόο ηελ θαξδηά.» 

Σπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε  
(10 κνλάδεο)  
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1111..            ΝΝαα  κκεεηηααηηξξααππεείί  εε  ζζύύλληηααμμεε  ηησσλλ  ππααξξααθθάάηησσ  ππξξννηηάάζζεεσσλλ  ααππόό  εελλεεξξγγεεηηηηθθήή  ζζεε  

ππααζζεεηηηηθθήή  ήή  ηηνν  ααλληηίίζζηηξξννθθνν::  
  

α) Από ηα γαβγίζκαηα ηνπ Αξάπε μύπλεζε θη ε Σκαξάγδα. 

Τα γαβγίζκαηα ηνπ Αξάπε μύπλεζαλ θαη ηε Σκαξάγδα. 

 

 

β) Όινη ην δέρηεθαλ. 

Έγηλε δεθηό ζε όινπο (ή από όινπο). 

 

 

γ) Τέηνηα κάλα δελ πξέπεη λα ηε θάλε ηα θνξάθηα θη νη αιεπνύδεο. 

Τέηνηα κάλα δελ πξέπεη λα θαγσζεί από ηα θνξάθηα θαη ηηο αιεπνύδεο. 

 

 

δ) Κάπνηνο είπε κε ζπγθίλεζε. 

Εηπώζεθε από θάπνηνλ κε ζπγθίλεζε. 

 

   

ε) Ο ιύθνο ζύξζεθε πξώηα κηα δπν θνξέο γύξσ ζη’ άινγα. 

Ο ιύθνο έζπξε ηνλ εαπηό ηνπ πξώηα κηα δπν θνξέο γύξσ ζη’ άινγα. 

 

 

(10 κνλάδεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


