ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
[Αγαπάς για ν’ αγαπάς] του Λέο Μπουσκάλια
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.Να αποδώσετε περιληπτικά το νόημα του κειμένου.
2. Στο παρακάτω κείμενο να εντοπίσετε τους τρόπους ανάπτυξης της παραγράφου και να
τους δικαιολογήσετε [ σύγκριση-αντίθεση, ορισμός, διαίρεση, αιτιολόγηση (ο ένας
περισσεύει)]
Η ποίηση μπορεί να διαιρεθεί σε τρία μέρη: στην επική, στη λυρική και στη δραματική. Οι
μορφές αυτές αντανακλούν τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες
εμφανίστηκαν. Έτσι, η επική ποίηση- η οποία είναι αφηγηματική ποίηση σε δακτυλικό
εξάμετρο με θέμα τα « έργα ανδρων τε θεων τε»- εκφράζει το πνεύμα και τα ιδανικά, κατά
την εποχή της βασιλείας, όπου η αγωνιστική διάθεση και η παλικαριά θεωρούνταν οι
μεγαλύτερες αρετές του ανθρώπου. Αντίθετα, την ταραγμένη εποχή, που στα πράγματα
βρίσκονταν οι αριστοκρατικοί, και κάτω από την απειλή των ναυτικών και των βιοτεχνών,
που με τον πλούτο τους κατακτούσαν όλο και περισσότερα πολιτικά δικαιώματα
αναπτύχθηκε η λυρική ποίηση. Αργότερα, την εποχή της δημοκρατίας, δημιουργείται μια νέα
μορφή ποίησης που αγκαλιάζει τις λαχτάρες και τους πόθους ολόκληρου του λαού, η
δραματική ποίηση.
3. α) Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε ποια ρήματα είναι αμετάβατα ποια μεταβατικά
μονόπτωτα και ποια μεταβατικά δίπτωτα .
1)Μας έφερνε από το σπίτι του βιβλία
2)Απ’ τη μεγάλη του χαρά γελούσε διαρκώς.
3)Ο σεισμός έσεισε το έδαφος τα μεσάνυχτα.
β) Στις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις.
1. Ο άνθρωπος δημιουργεί τον πολιτισμό.
2. Απαγορεύεται να καπνίζετε.
3. Οι συγχωριανοί του τον εξέλεξαν πρόεδρο του χωριού.
4)α) Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με τα συνθετικά: εν- πνέω, δυσ-τύχη, υπό- ήλιος, έναςπλευρά, μετά-αύριο
β)Να σχηματίσετε 2 παράγωγες και 3 σύνθετες λέξεις με το ρήμα γράφω.
Γ. Παραγωγή λόγου.
Σε μια σελίδα του ημερολογίου σας γράψτε για τον πιο καλό σας φίλο ή φίλη(ποια τα
χαρακτηριστικά του φίλου ή της φίλης-σωματικά, ψυχικά, πνευματικά-και ποιες σκέψεις
κάνετε για το μέλλον της φιλίας σας). Γράψτε το κείμενο σε 2-3 παραγράφους.

