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Προλογικό σημείωμα

Τ

ο παρόν βιβλίο, ακολουθώντας πιστά την ύλη των σχολικών βιβλίων και των τριών τάξεων του
Γυμνασίου, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών ασκήσεων που ανταποκρίνονται στα
γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που συναντώνται στο Γυμνάσιο.
Έτσι, το βιβλίο αυτό βοηθά από τη μια τους μαθητές να κατανοήσουν, να εξασκηθούν και να ανταποκριθούν με επιτυχία στα γλωσσικά φαινόμενα και από την άλλη γίνεται πολύτιμο εργαλείο για
τους καθηγητές που θέλουν να προσφέρουν μια ποικιλία ασκήσεων στους μαθητές τους.
Στο τέλος του βιβλίου βρίσκονται οι απαντήσεις των ασκήσεων ανά ενότητα και τάξη.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣήμΕΙΩμΑ
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Αφιέρωνω το παρόν βιβλίο
στην αγαπημένη μου φίλη και συγγραφέα Φανή Κεχαγιά
για την πολύτιμη βοήθειά της.
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Α' Γυµνασίου

►
Α1.

ΕΝΟΤΗΤΑ A1: Τα είδη των προτάσεων
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως απλές, ελλειπτικές, επαυξημένες, σύνθετες.
1. Η Μαρία αναγνώρισε το πορτοφόλι της. ________________________________________
2. Με ταξί. ____________________________________________________________________
3. Ύστερα από τρεις ώρες χειρουργείο, οι γιατροί κατάφεραν να τον σώσουν. ______________
4. Δωρεάν μαθήματα. ___________________________________________________________
5. Ο Νίκος και ο Χρήστος παίζουν στην ίδια ομάδα. ________________________________
6. Ο Πέτρος δεν ήρθε σήμερα σχολείο. ____________________________________________

Α2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Α3.

x αν είναι λανθασμένη.
Η μητέρα μου σήμερα μαγείρεψε το αγαπημένο μου φαγητό (ελλειπτική) ☐
Χιονίζει. (απλή) ☐
Ο Νίκος και η Άννα είναι ζευγάρι. (απλή) ☐
Προσλήφθηκαν καινούργια άτομα στο διπλανό μαγαζί. (επαυξημένη) ☐
Ο καιρός είναι άστατος. (απλή) ☐
Γιατί όχι; (ελλειπτική) ☐

Να βάλετε ένα

αν η πρόταση θεωρείται σωστή και ένα

Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις στο είδος της πρότασης που σας ζητείται στην παρένθεση.
1. Φυσάει. (επαυξημένη)
_____________________________________________________________________________
2. Ας ξεκουραστούμε και εμείς λιγάκι. (ελλειπτική)
_____________________________________________________________________________
3. Το κτίριο γκρεμίστηκε. (επαυξημένη)
_____________________________________________________________________________
4. Κουράστηκα πολύ με τις εργασίες του σχολείου (απλή)
_____________________________________________________________________________
5. Διώροφο σπίτι (απλή)
_____________________________________________________________________________

ΑΣΚήΣΕΙΣ Α' ΓυμνΑΣΙΟυ
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Α4.

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως αποφαντικές, ερωτηματικές, προστακτικές,
επιφωνηματικές.
1. Γιατί δεν ήρθες σήμερα στο σχολείο; _______________________________
2. Πρόσεξε τη συμπεριφορά σου. ____________________________________
3. Ο ανιψιός μου πέρασε στο πανεπιστήμιο. __________________________
4. Πόσο μου αρέσουν τα λουλούδια! _________________________________
5. Μήπως στεναχωρήθηκες; ________________________________________
6. Μπείτε γρήγορα στο αυτοκίνητο. _________________________________
7. Η ταινία ξεκινάει σε μια ώρα. _____________________________________
8. Ησυχία στο ακροατήριο. _________________________________________
9. Δεν μπορώ να το πιστέψω! _______________________________________
10. Πάλι έκανες ζημιά; ______________________________________________

Α5.

Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Αʹ με τις ανάλογες σημασίες τους.
Στήλη Α'

Α6.

Στήλη Β'

1. Μπήκε πρώτος στην αστυνομική σχολή.

α. ερωτηματική

2. Μη χασομεράς.

β. αποφαντική

3. Πόσο ψήλωσες!

γ. προστακτική

4. Θα γράψουμε διαγώνισμα στη Βιολογία;

δ. επιφωνηματική

5. Ψιχαλίζει.

ε. αποφαντική

Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε καταφατικές ή αρνητικές ανάλογα με την πρόταση που σας δίνεται.
1. Τίποτα δεν με πτοεί.
_____________________________________________________________________________
2. Γνωρίζει όλη την αλήθεια.
_____________________________________________________________________________
3. Δεν ήθελαν να μάθουν γι’ αυτό το θέμα.
_____________________________________________________________________________
4. Μην πιστεύεις σε όλα.
_____________________________________________________________________________
5. Μην εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου.
_____________________________________________________________________________
6. Θα έκανε τα πάντα για σένα.
_____________________________________________________________________________
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►
Α1.

ΕΝΟΤΗΤΑ A2: Παράγραφος
Να βάλετε στη σωστή σειρά τις παρακάτω προτάσεις.
Α) Το κείμενο της στήλης που ήταν χαραγμένο στην ιερογλυφική γραφή, στην ελληνική και στη δημοτική αιγυπτιακή, ανέφερε τις ευεργεσίες του Πτολεμαίου Εʹ του επιφανούς. (205-180 π.Χ.)
Β) Ο ιστορικός και γλωσσολόγος Ιωάννης Φραγκίσκος Σαμπολιόν θεωρείται θεμελιωτής της αιγυπτιολογίας.
Γ) Είχε συμπεράνει και από άλλες επιγραφές ότι τα ονόματα των
Αιγυπτίων βασιλέων γράφονταν πάντα μέσα σε πλαίσιο.
Δ) Κατάφερε να λύσει το πρόβλημα της ανάγνωσης της ιερογλυφικής γραφής, εντάσσοντας έναν κατάλογο με ιερογλυφικά
σύμβολα με βάση την τρίγλωσση στήλη που βρέθηκε στη Ροζέττα, μια πόλη που βρίσκεται στις εκβολές του Νείλου.
Ε) Βρήκε λοιπόν στη στήλη της Ροζέττας το πλαίσιο που ήταν γραμμένο το όνομα του Πτολεμαίου και συνέκρινε τα ιερογλυφικά σύμβολα με
την ελληνική γραφή του ονόματος «Πτολεμαίος». Έτσι άρχισε να αποκρυπτογραφεί τα
ιερογλυφικά σύμβολα.
(εφημ. Kαθημερινή)

Α2.

Στις παρακάτω παραγράφους να εντοπίσετε τη θεματική πρόταση, τις λεπτομέρειες και την
κατακλείδα (αν υπάρχει).
▶ Τα ακριτικά τραγούδια αφηγούνται τα ηρωικά κατορθώματα των ακριτών, δηλαδή των
φρουρών των συνόρων της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τα τραγούδια έχουν βασικό
ήρωα τον Βασίλειο Διγενή Ακρίτα, ο οποίος διαθέτει υπερφυσική δύναμη και ανδρεία
και αποτελεί σύμβολο των αγώνων όλων των ακριτών. Καθώς τα ακριτικά τραγούδια
διατηρήθηκαν στη λαϊκή λογοτεχνική παράδοση του νεότερου ελληνισμού, ο Ακρίτας
έγινε πρότυπη ηρωική μορφή της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης. (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Αʹ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
▶ Ένα χάσμα χωρίζει τον Σωκράτη από τους σοφιστές. Ο Σωκράτης ζήτησε τη μία και καθολική έννοια, τη μία και καθολική αλήθεια, ενώ οι σοφισταί υποστήριζαν τις πολλές γνώμες για το ίδιο πράγμα. Επίσης και στον τρόπο της ζωής υπάρχει ριζική αντίθεση μεταξύ
σοφιστών και Σωκράτους. Οι σοφισταί ήταν έμποροι γνώσεων, ενώ ο Σωκράτης υπήρξε
ένας άμισθος δάσκαλος και ερευνητής της αλήθειας. Το μόνο κοινό μεταξύ των σοφιστών
και του Σωκράτους ήταν ότι και αυτός και εκείνοι διαπίστωσαν ότι η παραδεδομένη μόρφωση και παιδεία δεν ήταν αρκετή για την εποχή τους. (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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