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Β΄ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1.Χωρίστε  το  παραπάνω  κείμενο  σε  ενότητες  και  δώστε  από  ένα  
πλαγιότιτλο  σε  καθεμία .Βάλτε  ένα  δικό  σας  τίτλο  σε  όλο  το  κείμενο . 
                                                                              [μον.2] 
 
2.α  Ποια  ήταν η  εξέλιξη  στον τομέα  των τηλεπικοινωνιών  σύμφωνα  με  
το  κείμενο; 
  β  Ποιες  οι  ομοιότητες  και  οι  διαφορές  του  Ίντερνετ  με  τα  άλλα  μέσα  
επικοινωνίας;(συνοπτικά)                                         [μον.2] 
 
3α  Γράψτε  μία  συνώνυμη  λέξη  για  καθεμιά  από  τις  παρακάτω: 
περιορίζοντας , ελκυστικό ,  ιδιαιτερότητα , επεμβάσεις . 
 
β  Συμπληρώστε  τα  κενά  χρησιμοποιώντας  τις  φράσεις  που  βρίσκονται  
στην παρένθεση:[μου κόβουν  το  τηλέφωνο , είναι  νεκρά , πήραν  φωτιά , 
μήνυμα  στον αυτόματο  τηλεφωνητή ,τηλεγραφική ,βούιζε ,στο  Ίντερνετ , 
καταχώρηση  στο  Ίντερνετ ,e-mail,αριθμός] 
1.Δεν σε  βρήκα  στο  τηλέφωνο  κι  άφησα…………………….. 
2.Ξέχασα  να  πληρώσω  το  λογαριασμό  κι  αύριο………………………….. 
3.Ήταν ένας  σύντομος  λόγος  με  …………….διατύπωση  
4.Η περιοχή  έχει  βλάβη  κι  όλα  τα  τηλέφωνα  είναι  ………………………… 
5.Η επιχείρησή  μου διαφημίζεται  καλύτερα  από  τότε  που  έχει…………… 
6.Μετά  από  αυτή  την  είδηση  τα τηλέφωνα  του  σταθμού………………….. 
7.Σε  έπαιρνα  όλο  το  απόγευμα , αλλά  το  τηλέφωνό  σου…………………… 
8.Μπήκα  στο……..και  βρήκα  πολλές  πληροφορίες  για  την  εργασία  μου. 
9.Έλαβα  πολλά  συγχαρητήρια  με…………….. 
10.Ο ………….που  καλέσατε  δεν αντιστοιχεί  σε  συνδρομητή  του  ΟΤΕ . 
                                                                                   [μον.3] 
 
4α  Στο  παρακάτω  κείμενο  εντοπίστε  τις  δευτερεύουσες  προτάσεις  και  
χαρακτηρίστε  τις  συντακτικά(είδος ,συντακτικός  ρόλος): 
<<Σας  γράφω  αυτό  το  γράμμα  για  να  σας  πω  τη  γνώμη  μου για  την  
εφημερίδα  σας .Έχω  μείνει  έκπληκτος  από  τον εντυπωσιακό  τρόπο  με  τον 
οποίο  μας  πληροφορείτε  για  διάφορα  θέματα  που  μας  ενδιαφέρουν .Μου  
αρέσουν  οι  οδηγίες  που  μας  δίνετε  για  διάφορα  εργαστήρια  κι οι  
συμβουλές  σας  για  το  τι  να  επισκεφθούμε  στον ελεύθερο  χρόνο  μας . 
Διαβάζω  καθημερινά  την  εφημερίδα  σας  και  θα  συνεχίσω  να  τη 
διαβάζω ,γιατί  τα  θέματα  γίνονται  όλο  και πιο  ενδιαφέροντα>>. 
 
β   Στα  παρακάτω  παραδείγματα  βρείτε  τις  δευτερεύουσες  προτάσεις  και   
γράψτε  δίπλα  σε  καθεμία  το  συντακτικό  της  ρόλο: 
1.Η επικοινωνία  με  το  Ίντερνετ  είναι  ό,τι  πιο  σύγχρονο  υπάρχει . 
2.Για  τεχνικές  λεπτομέρειες  του  υπολογιστή , ρώτα  τον Άρη ,που  είναι  
ηλεκτρονικός . 
3.Το  τηλέφωνο  αυτό  εμφανίζει  τον αριθμό  όποιου  καλεί . 



 

 

4.Άλλαξαν  τη  συσκευή  του  τηλεφώνου  που  ήταν  παλιάς  τεχνολογίας . 
                                                                                  [μον.3] 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ   ΛΟΓΟΥ: 
<<Γράψτε  μία  επιστολή  προς  τον Νομάρχη  Βοιωτίας , με  την  οποία  θα  
του  προτείνετε  και  θα  του  ζητάτε  ως  προεδρείο  του  15μελούς  τη  
δημιουργία  στο  σχολείο  σας  ηλεκτρονικής  βιβλιοθήκης>>.                 
[μον.10] 
 
 


