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Λ Τ  Ε Ι   Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν  Τ Π Ο Σ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν  2 0 1 5  –  2 0 1 6  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Α. Λεμηινγηθά  
 

11..  ΑΑππόό  ηηαα  εεππίίζζεεηηαα  ππννππ  ζζααοο  δδίίλλννλληηααηη  λλαα  ππααξξάάγγεεηηεε  ηηνν  ααλληηίίζζηηννηηρρνν  ννππζζηηααζζηηηηθθόό  

((ππξξννζζννρρήή  ζζηηεελλ  ννξξζζννγγξξααθθίίαα!!))::  
  

 ηαρύο   ηαρύηεηα 

 άδηθνο   αδηθία 

 έλνρνο   ελνρή 

 δίθαηνο   δηθαηνζύλε 

 αλαζθαιήο  αλαζθάιεηα 

 ύπνπηνο  ππνςία 

 επίζεκνο  επηζεκόηεηα 

 αζζελήο  αζζέλεηα 

 αζώνο   αζσόηεηα 

 επηεηθήο  επηείθεηα 

(5 κνλάδεο) 

 

 
               

22..    ΝΝαα  ρρωωξξίίζζεεηηεε  ηηηηοο  ζζύύλλζζεεηηεεοο  ιιέέμμεεηηοο  ζζηηαα  δδύύνν  ζζππλλζζεεηηηηθθάά  ηηννπποο  ((ππξξννζζννρρήή  ζζηηεελλ  

ννξξζζννγγξξααθθίίαα!!))::  
  

 ηππνγξαθία   ηύπνο + γξάθσ 

 θπξηνιεμία   θύξηνο + ιέμε 

 πεηνζθαίξηζε   πεηώ + ζθαίξα 

 θνξνινγία   θόξνο + ιόγνο/ιέγσ 

 αηκνδόηεο   αίκα + δίλσ 

 ρεηξνδύλακνο   ρέξη + δύλακε 

 δηώξνθνο   δύν + όξνθνο 

 

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

 

Όλνκα  : ...................................................................................... 
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 θηιόμελνο   θίινο + μέλνο 

 αζζελνθόξν   αζζελήο + θέξ(λ)σ 

 αιεζνθαλήο   αιήζεηα/αιεζήο + θαίλνκαη 

 (10 κνλάδεο) 

 

 

 

33..  ΝΝαα  ββξξεείίηηεε  ηηαα  ααλληηώώλλππκκαα  ηηωωλλ  ιιέέμμεεωωλλ  ππννππ  ζζααοο  δδίίλλννλληηααηη  ((ππξξννζζννρρήή  ζζηηεελλ  

ννξξζζννγγξξααθθίίαα!!))::  

 θξπθόο    θαλεξόο 

 θπξηνιεμία   κεηαθνξά 

 κίζνο    αγάπε 

 ζπρλόο    ζπάληνο 

 επηζεηηθόο   ακπληηθόο 

 απνπζία   παξνπζία 

 δπζάξεζηα   επράξηζηα 

 αηηκία    ηηκηόηεηα/εληηκόηεηα 

 ραξνύκελνο   ιππεκέλνο/ζηελνρσξεκέλνο 

 πιενλέθηεκα   κεηνλέθηεκα 

            (5 κνλάδεο) 

 

44..  ΝΝαα  ηηννλλίίζζεεηηεε  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηηωω  ιιέέμμεεηηοο  θθααηη  λλαα  ββάάιιεεηηεε  δδηηααιιππηηηηθθάά  όόππννππ  ρρξξεεηηάάδδεεηηααηη::  
  

 Μαηνο   Μάηνο 

 Μαηνπ   Μαΐνπ 

 ραηδεπσ  ρατδεύσ 

 πξσηλνο  πξσηλόο 

 πιαηλνο  πιατλόο 

 επθπηα   επθπΐα 

 πηνζεζηα  πηνζεζία 

 θνξνηδν  θνξόηδν 

 θνξνηδεπσ  θνξντδεύσ 

 αξηνπνηηα  αξηνπνηία 

  

 (5 κνλάδεο) 



 

 

      

 3 

 

 

 

Β. Γξακκαηηθή 
 

77..  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηηωω  ζζππλλεεθθθθννξξέέοο  λλαα  δδννζζεείί  εε  ίίδδηηαα  ππηηώώζζεε  ηηννππ  άάιιιιννππ  ααξξηηζζκκννύύ::  

  
  νη βξαρώδεηο ρεξζόλεζνη    ε βξαρώδεο ρεξζόλεζνο  

  ηνπ άγξππλνπ θύιαθα  ησλ άγξππλσλ θπιάθσλ  

  ησλ αζζελώλ θώησλ  ηνπ αζζελνύο θσηόο  

  ην επηειέο πξντόλ   ηα επηειή πξντόληα  

  ησλ άπεηξσλ γξακκαηέσλ  ηνπ άπεηξνπ γξακκαηέα –έσο   

(10 κνλάδεο)  

  
    

88..  ΝΝαα  ζζρρεεκκααηηηηζζηηννύύλλ  ηηαα  ππααξξααζζεεηηηηθθάά  ηηωωλλ  ππααξξααθθάάηηωω  ηηύύππωωλλ..  ((ΝΝαα  ππξξννηηηηκκήήζζεεηηεε  ηηννλλ  

κκννλλννιιεεθθηηηηθθόό  ηηύύππνν,,  όόππννππ  ππππάάξξρρεεηη,,  θθααηη  λλαα  ααθθννιιννππζζήήζζεεηηεε  ηηνν  ίίδδηηνν  γγέέλλννοο,,  όόππννππ  ππππάάξξρρεεηη))::  
  

Θεηηθόο πγθξηηηθόο Τπεξζεηηθόο 

ιίγε ιηγόηεξε ειάρηζηε 

ζπλήζσο ζπλεζέζηεξα ζπλεζέζηαηα 

πηθξακέλνο πην πηθξακέλνο πνιύ πηθξακέλνο 

  

           (3 κνλάδεο) 

 

99..  ΝΝαα  θθάάλλεεηηεε  ηηεε  ρρξξννλληηθθήή  ααλληηηηθθααηηάάζζηηααζζεε  ηηωωλλ  ππααξξααθθάάηηωω  ξξεεκκάάηηωωλλ  ((ππξξννζζννρρήή  

ζζηηεελλ  έέγγθθιιηηζζεε  θθααηη  ζζηηεε  θθωωλλήή))::  
  

  

 ληξεπόηαλ λα θέξλεη 

Ελεζηώηαο ληξέπεηαη λα θέξλεη 

Παξαηαηηθόο ληξεπόηαλ ─ 

Εμ. Μέιινληαο ζα ληξέπεηαη ─ 

Ση. Μέιινληαο ζα ληξαπεί ─ 

Αόξηζηνο ληξάπεθε λα θέξεη 

Παξαθείκελνο έρεη ληξαπεί λα έρεη θέξεη 

Υπεξζπληέιηθνο είρε ληξαπεί ─ 

Σπλη. Μέιινληαο ζα έρεη ληξαπεί ─ 

 

(11 κνλάδεο) 
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1100..  ΝΝαα  ζζρρεεκκααηηηηζζηηννύύλλ  ννηη  κκεεηηννρρέέοο  εελλεεξξγγεεηηηηθθννύύ  ΕΕλλεεζζηηώώηηαα  θθααηη  ππααζζεεηηηηθθννύύ  

ΠΠααξξααθθεεηηκκέέλλννππ  ηηωωλλ  ππααξξααθθάάηηωω  ξξεεκκάάηηωωλλ  ((ππξξννζζννρρήή  ζζηηεελλ  ννξξζζννγγξξααθθίίαα!!))::  

 
 Ελεξγεηηθόο Ελεζηώηαο Παζεηηθόο Παξαθείκελνο 

αθαηξώ αθαηξώληαο αθεξεκέλνο 

γίλνκαη ─ γηλσκέλνο 

ζηξέθσ ζηξέθνληαο ζηξακκέλνο 

πξνζθαιώ πξνζθαιώληαο πξνζθεθιεκέλνο 

 
(8 κνλάδεο) 

 

 

 

Γ. πληαθηηθό 
 

1100..  ΑΑθθννύύ  δδηηααββάάζζεεηηεε  ππξξννζζεεθθηηηηθθάά  ηηνν  ππααξξααθθάάηηωω  θθεείίκκεελλνν::  

αα))  ΝΝαα  ρρααξξααθθηηεεξξίίζζεεηηεε  ζζππλληηααθθηηηηθθάά  ηηννπποο  όόξξννπποο  ππννππ  ββξξίίζζθθννλληηααηη  ζζεε  έέλληηννλλεε  

γγξξααθθήή  θθααηη  

  ββ))  ΝΝαα  ααλλααγγλλωωξξηηζζηηεείί  ηηνν  εείίδδννοο  ηηωωλλ  ππππννγγξξαακκκκηηζζκκέέλλωωλλ  δδεεππηηεεξξεεππννππζζώώλλ  

ππξξννηηάάζζεεωωλλ..    

  

Σν ξαγηζκέλν δνρείν 

(Λαϊθό θηλεδηθό παρακύζη) 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ήηαλ έλαο ππεξέηεο πνπ δνύιεπε ζ’ έλα πινύζην ζπίηη. Μία από ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπ ππνρξεώζεηο ήηαλ λα θέξλεη λεξό από ηελ πεγή. Γηα λα ην θάλεη απηό, είρε δύν 

δνρεία θξεκαζκέλα ζηηο άθξεο ελόο ρνληξνύ μύινπ, πνπ ην έβαδε ζηνπο ώκνπο ηνπ. Τν έλα από 

ηα δύν δνρεία είρε έλα ξάγηζκα θαη, κέρξη ν ππεξέηεο λα θηάζεη ζην ζπίηη, ε κηζή πνζόηεηα ηνπ 

λεξνύ ρπλόηαλ θαηά ηε δηαδξνκή. Τν άιιν όκσο ήηαλ αθέξαην, θη έηζη θαηάθεξλε λα κεηαθέξεη 

πάληα όιν ην λεξό ρσξίο λα ρπζεί. 

Απηό γηλόηαλ θαζεκεξηλά γηα δύν νιόθιεξα ρξόληα. Έηζη, ο σπερέηες κεηέθερε κόλο ελάκηζη 

δοτείο λερού ζηο ζπίηη. Τν αθέξαην δνρείν ήηαλ πνιύ πεξήθαλν γηα ηελ επηηπρία ηνπ, θαζώο 

έθεξλε εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπ. Τν ξαγηζκέλν δνρείν, όκσο, ληξεπόηαλ γηα ηελ αηέιεηα ηνπ 

θαη ήηαλ πνιύ ιππεκέλν πνπ κπνξνύζε λα θέξεη εηο πέξαο κόλν ην κηζό ηνπ έξγν. Μηα κέξα, 

πνιύ πηθξακέλν γηα ηελ απνηπρία ηνπ, ην ξαγηζκέλν δνρείν είπε ζηνλ ππεξέηε ηελ ώξα πνπ 

βξίζθνληαλ δίπια ζην πνηάκη: 

«Νηξέπνκαη γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ζέισ λα ζνπ δεηήζσ ζπγλώκε». 

«Γηαηί;» ξώηεζε ν ππεξέηεο. «Γηα πνην πξάγκα ληξέπεζαη;» 
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 «Απηά ηα δύν ρξόληα θαηάθεξα λα κεηαθέξσ κόλν ην κηζό από ην θνξηίν κνπ, γηαηί ην ξάγηζκα 

ζην πιεπξό κνπ θάλεη ην λεξό λα αδεηάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο κέρξη ην ζπίηη ηνπ 

αθεληηθνύ. Εμαηηίαο ηεο αηέιεηάο κνπ απηήο, αλαγθάδεζαη λα θάλεηο όινλ απηόλ ηνλ θόπν, τωρίς 

λα αληακείβεζαη όζο ζα ‘πρεπε γηα ηης προζπάζεηές ζοσ», είπε ην δνρείν. 

Ο λεξνθνπβαιεηήο ιππήζεθε γηα ην γέξηθν, ξαγηζκέλν δνρείν θαη κε ζπκπόληα ηνπ είπε: 

«Τελ ώξα πνπ ζα γπξίδνπκε ζην ζπίηη, ζέισ λα πξνζέμεηο ηα όκνξθα ινπινύδηα θαηά κήθνο ηνπ 

κνλνπαηηνύ». 

Πξαγκαηηθά, θαζώο αλέβαηλαλ ηνλ ιόθν, ην γέξηθν δνρείν παξαηεξνύζε ηα αγξηνινύινπδα ζηε 

κηα κεξηά ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ ηα δέζηαηλε ν ήιηνο θαη απηό ηνπ έδσζε ιίγε ραξά. Σην ηέινο ηεο 

δηαδξνκήο, όκσο, έλησζε πάιη άζρεκα, γηαηί ηο κηζό λερό είτε τσζεί, θαη γηα άιιε κηα θνξά 

δήηεζε ζπγγλώκε από ηνλ ππεξέηε. Ο λεξνθνπβαιεηήο ηνύ απάληεζε: 

«Πξόζεμεο όηη ππάξρνπλ ινπινύδηα κόλν ζηε κία κεξηά ηνπ κνλνπαηηνύ θαη όρη ζηελ άιιε; 

Απηό ζπλέβε, γηαηί ήμεξα πάληα ηελ αηέιεηά ζνπ,  θαη θξόληηζα λα ηελ αμηνπνηήζσ. Φύηεςα 

ζπόξνπο ινπινπδηώλ πξνο ηε δηθή ζνπ κεξηά ηνπ κνλνπαηηνύ θαη θάζε κέξα επηζηξέθνληαο από 

ην πνηάκη ηα πόηηδεο ρσξίο λα ην μέξεηο. Γηα δύο τρόληα, ιοηπόλ, κάδεσα ασηά ηα όκορθα 

ιοσιούδηα θαη ζηόιηδα ην ζπίηη ηνπ αθεληηθνύ καο. Αλ δελ είρεο απηό ην ειάηησκα, ην ζπίηη δελ 

ζα ήηαλ ζηνιηζκέλν κε ηόζε ράξε». 

 

αα)) 
 ην: είλαη αληηθείκελν ζην ξήκα «θάλεη» 

 

 αθέξαην: είλαη θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν «άιιν» κέζσ ηνπ ήηαλ 

 

 ζνπ: είλαη έκκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα «δεηήζσ» 

 

 απηό: είλαη ππνθείκελν ζην ξήκα «έδσζε» 

 

 ραξά: είλαη άκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα «έδσζε» 

 

 

(5 κνλάδεο) 

 

 
 

ββ)) 

 «. . . Γηα λα ην θάλεη απηό . . .» 

Δεπηεξεύνπζα ηειηθή πξόηαζε 
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 « . . . λα πξνζέμεηο ηα όκνξθα ινπινύδηα θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνύ . . .» 

Δεπηεξεύνπζα βνπιεηηθή πξόηαζε 

 

 

 « . . . θαζώο αλέβαηλαλ ην ιόθν . . .» 

Δεπηεξεύνπζα ρξνληθή πξόηαζε 

 

 

  « . . . όηη ππάξρνπλ ινπινύδηα κόλν . . . θαη όρη ζηελ άιιε . . .» 

Δεπηεξεύνπζα εηδηθή πξόηαζε 

 

 

 « . . . γηαηί ήμεξα πάληα ηελ αηέιεηά ζνπ . . .» 

Δεπηεξεύνπζα αηηηνινγηθή πξόηαζε 

 

 « . . . Αλ δελ είρεο απηό ην ειάηησκα . . .» 

Δεπηεξεύνπζα ππνζεηηθή πξόηαζε 

 

 (12 κνλάδεο)  

  

  

1111..            ΝΝαα  κκεεηηααηηξξααππεείί  εε  ζζύύλληηααμμεε  ηηωωλλ  ππααξξααθθάάηηωω  ππξξννηηάάζζεεωωλλ  ααππόό  εελλεεξξγγεεηηηηθθήή  ζζεε  

ππααζζεεηηηηθθήή  ήή  ηηνν  ααλληηίίζζηηξξννθθνν::  
  

 Έηζη, ν ππεξέηεο κεηέθεξε κόλν ελάκηζη δνρείν λεξνύ ζην ζπίηη. 

Έηζη, κεηαθέξζεθε από ηνλ ππεξέηε κόλν ελάκηζη δνρείν λεξνύ ζην ζπίηη. 

 

 

 ρσξίο λα αληακείβεζαη όζν ζα ‘πξεπε γηα ηηο πξνζπάζεηέο ζνπ (από ην αθεληηθό). 

ρσξίο ην αθεληηθό λα ζε αληακείβεη όζν ζα ‘πξεπε γηα ηηο πξνζπάζεηέο ζνπ. 

 

 

 γηαηί ην κηζό λεξό είρε ρπζεί (από ην απηό). 

γηαηί είρε ρύζεη (απηό) ην κηζό λεξό. 

 

 

 Γηα δπν ρξόληα, ινηπόλ, κάδεπα απηά ηα όκνξθα ινπινύδηα. 

Γηα δπν ρξόληα, ινηπόλ, καδεύνληαλ από κέλα απηά ηα όκνξθα ινπινύδηα. 

 

 (6 κνλάδεο) 


