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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Σύμφωνα  με  το  κείμενο,  το  θέατρο  κι  ο  κινηματογράφος  παρουσιάζουν  αρκετές

ομοιότητες.  Αρχικά, αντλούν τα θέματά τους από την ίδια τη ζωή. Προβάλλουν ιστορίες

βγαλμένες μέσα από τη ζωή και κάνουν τους ανθρώπους που το παρακολουθούν να νιώσουν

τη χαρά, τη λύπη ή τον προβληματισμό των ηρώων. Επομένως, το θεματικό τους κέντρο

είναι κοινό.

2. 3η παράγραφος: «Οι διαφορές του κινηματογράφου και του θεάτρου»

    4η παράγραφος: « Το θέατρο ως δάσκαλος του κινηματογράφου»

3.          

- Θα εστιάσω: ενεργητική φωνή , συνοπτικός μέλλοντας , α΄ συζυγία

- Λείπει: ενεργητική φωνή , ενεστώτας , α΄ συζυγία

- Παρουσιάζεται: παθητική φωνή , ενεστώτας , α΄ συζυγία

- Παρακολούθησε: ενεργητική φωνή , αόριστος , β΄ συζυγία - β΄ τάξη

4.  

- το (σινεμά) : οριστικό άρθρο

- το θέατρο: επεξήγηση στη λέξη  ΄΄ δάσκαλο΄΄ 

- μια: αόριστο άρθρο

- τον (χρόνο): οριστικό άρθρο

- τον (φοβάται): προσωπική αντωνυμία
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5. 

- Ο θεατής του θεάτρου έχει μια άμεση και ζωντανή επικοινωνία με τον καλλιτέχνη:

κύρια πρόταση

- χειροκροτά: κύρια πρόταση

- οι αντιδράσεις του μπορούν: κύρια πρόταση 

- να ακουστούν: δευτερεύουσα πρόταση

Σύνδεση προτάσεων

 Ο θεατής του θεάτρου έχει μια άμεση και ζωντανή επικοινωνία με τον καλλιτέχνη,

χειροκροτά   ασύνδετο σχήμα

 χειροκροτά  και οι αντιδράσεις του μπορούν  παρατακτική σύνδεση

 μπορούν να ακουστούν  υποτακτική σύνδεση

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Επιστολή

Προσφώνηση:

Αγαπημένε/-η μου φίλε/-η … , 

Πρόλογος

Αποφάσισα  να  σου  γράψω  αυτή  την  επιστολή,  για  να  σου  περιγράψω  τη  θεατρική

παράσταση που ανεβάσαμε πρόσφατα στο σχολείο μου με τους συμμαθητές μου.
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Κύριο Μέρος

1  η   παράγραφος:  

Ποιο  είναι  το  θεατρικό  έργο;  Ποιοι  είναι  οι  ήρωες  και  ποια  τα  υπόλοιπα πρόσωπα που

παίρνουν μέρος;

Ποια είναι η υπόθεση; (αρχική κατάσταση – ανατροπή της/εμπόδια – αντιδράσεις προσώπων

– τελική έκβαση)

2  η   παράγραφος:  

Περιγραφή  συναισθημάτων  κατά  τη  διάρκεια  της  παράστασης  και  ευτράπελα  που

συνέβησαν.

Επίλογος : Γενικές εντυπώσεις 

                                                                                Αποφώνηση:

                                                                                 Με αγάπη, 

                                                                                 Υπογραφή
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