
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ     ΕΝΟΣΗΣΑ 5 

 

B1 . ΑΚΗΗ 1: «είδα κηα ηαηλία...θαη μάπισζα» (θεηκ.3 ζει. 84): Ο 

ζπγγξαθέαο-αθεγεηήο αθεγείηαη κία πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ. Καηαγξάςηε 

θάπνηεο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο δηαηππώλνληαη νη ελέξγεηεο πνπ έθαλε ν ίδηνο θαη 

νη θίινη ηνπ. Τη κέξνο ηνπ ιόγνπ είλαη απηέο νη ιέμεηο;  

............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ΑΚΗΗ 2: Να ζπληάμεηε ηελ πξώηε πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ. 

είδα...................     κηα ηαηλία ..........................  

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ................................... πνπ δειώλεη (πνηα επηξξεκαηηθή 

έλλνηα;)................................. 

 Γηαηί παξαιείπεηε ην ππνθείκελν; .................................................. 

 Πνηα είλαη ε ΟΦ απηήο ηεο πξόηαζεο; ............................................. 

 

 

 

 

 

ΑΚΗΗ 3:  πνιύ, αξγά :Τη κέξνο ηνπ ιόγνπ είλαη απηέο νη ιέμεηο; Πνηα 

επηξξεκαηηθή έλλνηα εθθξάδνπλ; ........................................................................ 

  

 

 

Να ζπκάκαη όηη :  Σο αθηγημαηικό κείμενο εμπεπιέσει δπάζη και εξέλιξη 

και επομένυρ αξιοποιεί πολύ ηο πήμα. Αναλςηικόηεπα, σπηζιμοποιεί 

κςπίυρ πήμαηα δπάζηρ  (π.χ. πάω να τρέξω )και έκθπαζηρ ζκέτευν και 

ζςναιζθημάηυν (π.ρ. εθείλνο ζύκσζε) 

 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ:  τόποσ, τρόποσ, χρόνοσ, αιτία, 
ςκοπόσ, ποςό, εναντίωςθ, αναφορά, προϋπόκεςθ, αποτζλεςμα κ.α 

Διαπιζηώνυ για ηο πήμα  όηι ... (ζελ. 84) 

 



Β2.1 ΑΚΗΗ 4: Αθνύ δηαβάζεηε ην θςμάμαι όηι ζει. 85, λα ππνγξακκίζεηε 

ηα ξήκαηα ηνπ απνζπάζκαηνο «Δελ θνηκήζεθα εθείλε ηελ λύρηα... ήηαλ αεδία»  

 

(θεηκ.3) θαη λα αλαγλσξίζεηε ζε πνην πξόζσπν θαη ζε πνηνλ αξηζκό βξίζθεηαη 

ην θαζέλα. 

 

Β2.2 ΑΚΗΗ 5: Αθνύ δηαβάζεηε ηελ παξαθάησ  ζεσξία, λα εληνπίζεηε ζην 

θείκελν 3 :  

α) Έλα ξήκα ζε α΄ ζπδπγία θαη έλα ζε β΄ ζπδπγία. .............................................. 

β) Έλα ξήκα ζε ελεξγεηηθή θσλή θαη έλα ζε παζεηηθή θσλή. ............................ 

 

                                                                                  ελεξγεηηθή θωλή (θαηάιεμε – ω) 

 Με βάζε ηηο θαηαιήμεηο  ρσξίδνπκε ηα ξήκαηα ζε              

                                                                                παζεηηθή θωλή (θαηάιεμε – νκαη)                                                                                  

 α΄ ζπδπγία                                    β΄ ζπδπγία 

(θαηάιεμε –ω)                         (θαηάιεμε – ώ) 

 

Μεξηθά ξήκαηα ζρεκαηίδνπλ κόλν ηελ παζεηηθή θωλή θαη απηά 

ιέγνληαη απνζεηηθά. πρ. αηζζάλνκαη, δέρνκαη θ.α. 

ΑΚΗΗ 6: Μπνξείηε λα εληνπίζεηε ζην θείκελν 3  θάπνηα  

απνζεηηθά ξήκαηα; ................................................................................................ 

 

 

Β2.3 ΑΚΗΗ 7:Αθνύ 

δηαβάζεηε ηε ζεωξία κε ηηο 

δηαζέζεηο θαη 

παξαηεξήζεηε θαη ην 

δηπιαλό ζρήκα, λα βξείηε ηε 

δηάζεζε ησλ ξεκάησλ πνπ 



ππάξρνπλ ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

 

α) Εξγάδνκαη ζε έλα εξγνζηάζην θαη ζπρλά θάλσ ππεξσξίεο. 

β)Τεξάζηηεο εθηάζεηο δαζώλ θάεθαλ θαη πνιιέο θαιιηέξγεηεο θαηαζηξάθεθαλ. 

 

 

γ)Ο δπλαηόο αέξαο μεξίδσζε δέληξα, έξημε ζηέγεο, πξνμέλεζε θαηαζηξνθέο. 

δ)Ο παηέξαο κνπ θάζε κεζεκέξη , κεηά ηε δνπιεηά ηνπ, αλαπαύεηαη γηα ιίγν. 

ε) Όπνηνο πεηλάεη, θαξβέιηα νλεηξεύεηαη. 

 

ΑΚΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ:  

ζη) Όηαλ θνηκάηαη ν γηόθαο καο, ςσκί δε καο γπξεύεη. 

δ) Γηα ράξε ηνπ βαζηιηθνύ πνηίδεηαη θαη ε γιάζηξα. 

 

Β2.4 ΑΚΗΗ 8: α)Πνηνη είλαη νη 8 ρξόλνη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη πνηα ε 

ζεκαζία ηνπο;  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

β) Να γξάςεηε ην ξήκα δνθηκάδσ ζε όινπο ηνπο ρξόλνπο θαη ζηηο δύν θσλέο 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

γ)Πνηεο ρξνληθέο βαζκίδεο ππάξρνπλ; .................................................................. 



ΑΚΗΗ 9: Σπκπιεξώζηε ην πηλαθάθη ζηε ζει. 89 ηνπ βηβιίνπ. 

 

 

 

 

 

ΑΚΗΗ 10:  

α) ζηέθνκαη, ζηεθόκνπλ, ζα ζηέθνκαη 

β) κίιεζα, ζα κηιήζσ 

γ) έρσ θσλάμεη, είρα θσλάμεη, ζα έρσ θσλάμεη. 

Σε πνηνπο ρξόλνπο βξίζθνληαη ηα παξαπάλσ ξήκαηα; Τη θνηλό παξαηεξείηε όηη 

έρνπλ ηα ξήκαηα ηεο νκάδαο (α), ηεο (β) θαη ηεο (γ) κεηαμύ ηνπο; 

 

ΑΚΗΗ 11: Τη δείρλεη ε θαηάιεμε ελόο ξήκαηνο; Να θπθιώζεηε ηα ζσζηά: 

πηώζε, γέλνο, αξηζκό, πξόζσπν, ρξόλν, πνηόλ ελέξγεηαο, θσλή, δηάζεζε. 

 

Ε. ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΗΜΑΙΑ ΧΡΟΝΩΝ 

Σει. 91 Αθνύσ θαη κηιώ (εξσηήζεηο 1-3) // ζει. 94 εξ. 5 //ζει.95 εξ.2 

 

 

 

ΑΚΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ:  

Τεηξάδην Εξγαζηώλ ζειίδα 49 (θείκελν 3 εξσηήζεηο 2,3,4) 

 

ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεη ν νκηιεηήο ηελ ελέξγεηα πνπ δειώλεη ην ξήκα. 

 μη ςυνοπτικό: κάτι γίνεται χωρίσ διακοπι, με επανάλθψθ, διάρκεια 

 ςυνοπτικό: κάτι ζγινε ι πρόκειται να γίνει ςε μια ςτιγμι. 

 ςυντελεςμένο: κάτι παρουςιάηεται ςαν τελειωμζνο. 

 

ζςμπεπαίνυ όηι ...  (σελ .95) 


