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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1.Σύμφωνα με το κείμενο τα οφέλη που δημιουργούνται από τις κοινές δραστηριότητες των γονέων και των 

παιδιών είναι η ανάπτυξη των ίδιων των παιδιών ,αλλά και η ψυχική υγεία των γονέων. Ο συγγραφέας 

τονίζει την ανάγκη των παιδιών να χαίρονται και να ανακαλύπτουν τις ικανότητες τους μέσα από τις κοινές 

δραστηριότητες που επιλέγουν με τους γονείς τους. Επίσης αυτή η αλληλεπίδραση των παιδιών με τους 

γονείς τους , δημιουργεί μια υγιή σχέση με αποτέλεσμα ψυχικά και κοινωνικά ισορροπημένους εφήβους. 

Τέλος ένα ακόμα πλεονέκτημα αποτελεί η αγχολυτική επίδραση αυτών των δραστηριοτήτων στους γονείς 

,εφόσον τους κάνει να ξεφύγουν από την καθημερινή τους ρουτίνα και να ζουν την πραγματικότητα γεμάτοι 

ενδιαφέρον και ζωντάνια.  

 

2. 

Υπερδραστήριο = πολυάσχολο 

Καταφέρουμε  = πετύχουμε 

Δεξιότητες   =  ικανότητες 

Άπραγος  = αδρανής                                                                                                                                                             

 

3.Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου :  ορισμός 

Θεματική περίοδος : << Η προκατάληψη ορίζεται………. στην ομάδα αυτή >>. 

Σχόλια : << Αναλυτικότερα ………………….. ομοιογενή χαρακτηριστικά >> 

Κατακλείδα :  Δεν υπάρχει 

 

4. 

Οικοδεσπότης 

Αξιαγάπητος  

Φιλάνθρωπος 

 

5. 

Οριστική , πραγματικό 

Προστακτική ,προτροπή / προστακτική ,προτροπή 

Υποτακτική ,επιθυμητό /οριστική ,πραγματικό 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Β ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7-01-2020 
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Προστακτική , απαγόρευση 

Προστακτική ,ευχή 

6. 

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΕΙΑΣ 

παρακείμενος παρόν συντελεσμένο 

αόριστος παρελθόν συνοπτικό 

αόριστος παρελθόν συνοπτικό 

συνοπτικός μέλλοντας μέλλον συνοπτικό 

ενεστώτας παρόν  μη συνοπτικό 

 

 

      ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ  

      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :  Γράμμα 

      ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ : Φίλη/ε μου  

      ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ : Φιλικά  

      ΠΡΟΛΟΓΟΣ :  Ο λόγος που στέλνουμε το γράμμα / Αφορμή πχ. ( σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου  

      εκφράσω τα συναισθήματα μου και να σου εξηγήσω γιατί θεωρώ την φιλία μας σημαντική). 

      ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ:   

     1η παράγραφος → αξία της φιλίας ( βαθιά επικοινωνία ,εκμυστήρευση, εμπιστοσύνη,  

     συμπαράσταση στις δύσκολες  στιγμές  , γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας , κοινωνικοποίηση. 

     2η παράγραφος → αίτια κρίσης της φιλίας σήμερα ( περιορισμένος ελεύθερος χρόνος – πολλές  

     δραστηριότητες , γρήγοροι ρυθμοί ζωής στα αστικά κέντρα , οι άνθρωποι είναι επιφυλακτικοί –δύσπιστοι  

    ΜΜΕ – Kοινωνικά δίκτυα αποξενώνουν τους νέους κυρίως τους εφήβους . 

    ΕΠΙΛΟΓΟΣ : ανακεφαλαίωση / συμπεράσματα 

 

 

 


