3ΕΕΡΓΑΣΙΑ 1η - ΘΕΡΙΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
1.Να αντικαταςτήςετε με ςυνώνυμεσ τισ υπογραμμιςμένεσ λέξεισ.
1.Οη ερζξνί ηεο δεκνθξαηίαο βπζζνδνκνύλ αδηάθνπα →
12. Χξεζηκνπνίεζε αζέκηηα κέζα, γηα λα αλαξξηρεζεί ζηελ εμνπζία →
13. Πεξίκελε κε αδεκνλία ην ηξέλν →
14. Έδεημε πξσηνθαλή αδξάλεηα ηελ ώξα ηνπ αηπρήκαηνο →
15. Καηαδηθάζηεθε γηα ηδηνπνίεζε δεκόζηνπ εγγξάθνπ →
16. Πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ζαξξαιέα ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο →
17. Με ηηο πξάμεηο ζνπ ακαύξσζεο ην όλνκά ζνπ →
18. Έρεη ηελ ηάζε λα είλαη δεθηηθόο ζηελ θξηηηθή ηνπ →
19. Είλαη αδύλαην λα αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα κε ελδνηηθόηεηα ή
αδηαθνξία →
10. Πξέπεη λα πεξηκέλνπκε έληνλεο αληηδξάζεηο, επεηδή δηαθπβεύνληαη κεγάια
ζπκθέξνληα →
2. Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κε άιιεο ηζνδύλακεο.
1. Τνπ θαηαιόγηζαλ παξαιείςεηο θαη ιάζε, πνπ νδήγεζαλ ζηε ρξενθνπία
ηεο επηρείξεζεο →
2. Καηαδηθάζηεθε γηα δηαζπνξά ςεπδώλ εηδήζεσλ →
3. Έγηλαλ δηεμνδηθέο ζπδεηήζεηο, πξηλ ππνγξάςνπλ νη δύν ρώξεο ην ζύκθσλν
θηιίαο →
4. Η δσή δηέπεηαη από θπζηθνύο λόκνπο →
5. Η γεξκαληθή θπβέξλεζε δήηεζε ηελ έθδνζε ελόο αηόκνπ πνπ ζεσξείηαη ππεύζπλν
γηα δηάθνξεο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ζηε Γεξκαλία →
6. Η ζύιιεςε ελόο δξαπέηε ήηαλ ην έλαπζκα, γηα λα μεζπάζνπλ ηαξαρέο
ζηηο θπιαθέο πςίζηεο αζθαιείαο →
7. Πήξε όια ηα ελδεδεηγκέλα γηα ηελ πεξίζηαζε κέηξα →
8. Μεηά ηνλ πόιεκν θαηαζηξάθεθε παληειώο →
9. Έρσ ηελ αίζζεζε όηη κνπ ιεο ςέκαηα →
10.Η θνκπνξξεκνζύλε θαη ε κεγαινκαλία ηνπ είλαη παξνηκηώδεηο →
3. Να βξείηε ηα ζπλώλπκα ησλ παξαθάησ επηξξεκάησλ.
αδηαθξίησο:
αδηάθξηηα:
άκεζα:
ηέιεηα:
έθηαθηα:
επραξίζησο:
ζπλνπηηθά:
4. Σην θείκελν πνπ αθνινπζεί λα αληηθαηαζηήζεηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο
ιέμεηο κε άιιεο ζπλώλπκέο ηνπο.
Γηα λα γίλεη έλαο ιαόο άμηνο ηεο Δεκνθξαηίαο, πξέπεη λα ζηακαηήζεη
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πξώηα λα βαζίδεηαη ζην ρσξνθύιαθα. Να βιέπεη ζ’ απηόλ ην ζύκβνιν ηεο αξρήο
θη όρη ηελ πξνζσπνπνίεζή ηεο. Να κελ ηνλ ζεσξεί αλαγθαίν ζην θάζε
ηνπ βήκα, επόπηε θαη παηδαγσγό. Έλαο ιαόο άμηνο ηεο Δεκνθξαηίαο δίλεη
εμεηάζεηο θαζεκεξηλά όρη κόλν κπξνζηά ζηελ ςεθνδόρν: δίλεη εμεηάζεηο ζηα
πην αζήκαληα πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο: ζέβεηαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ
«νπξά», πξνζέρεη λα κελ πεηξάδεη ην δηπιαλό ηνπ, πηζηεύεη πσο έρεη πξώηα
ππνρξεώζεηο θη έπεηηα δηθαηώκαηα. Η θνηλσληθή αγσγή είλαη απαξαίηεηνο
όξνο ηεο Δεκνθξαηίαο. Όηαλ αθνύσ θάπνηνπο λα ιέλε πσο ηνπο ρξεηάδεηαη
δηθηαηνξία, κεηδηώ κέζα κνπ, παξ’ όιε κνπ ηε δπζθνξία, γηαηί ζθέθηνκαη
πσο δελ ην αληηιακβάλνληαη ηη ιέλε πξαγκαηηθά: όηη ηνπο ιείπεη ε αγσγή.
Πώο κπνξεί λα λνεζεί Δεκνθξαηία δίρσο ην ζεβαζκό ηνπ δηπιαλνύ ζνπ;
5. Γηα θάζε ιέμε πνπ ζαο δίλεηαη παξαθάησ λα δώζεηε έλα ζπλώλπκν.
1. πξνζνδνθόξνο →
2. επδνθηκώ →
3. επίκνρζνο →
4. επηιέγσ →
5. επίηεπμε →
6. αλαπόθεπθηνο →
7. θαηακεξηζκόο →
8. κνλνκεξήο →
9. κνλήξεο →
6. Υπάξρνπλ ζηε γιώζζα καο αξθεηέο ζπγγεληθέο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ
ζπγρένληαη σο πξνο ηε ζεκαζία. Σαο δίλνληαη ζρνιηαζκέλεο κεξηθέο
από απηέο. Να εληάμεηε ηελ θαζεκία ζε κία πεξίνδν ιόγνπ.
1. πιενλέθηεκα: (γηα πξάγκαηα)
πξνηέξεκα: (γηα πξόζσπα)
2. ζπκβαίλνληα: όζα γίλνληαη ηπραία
ηεθηαηλόκελα: όζα γίλνληαη κε κεζόδεπζε
3. δηαβόεηνο/πεξηβόεηνο: (κόλν γηα πξόζσπα) απηόο πνπ έρεη θαθή θήκε
δηάζεκνο: (κόλν γηα πξόζσπα) απηόο πνπ έρεη θαιή θήκε
πεξίθεκνο: (γηα πξόζσπα θαη πξάγκαηα)· όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα πξόζσπα, έρεη κεξηθέο θνξέο εηξσληθή ρξνηά.
4. εππαξνπζίαζηνο: εκθαλίζηκνο
εππξόζσπνο: αμηνπξεπήο, εππξεπήο, απηόο πνπ θάλεη θαιή εληύπσζε
5. αλαγλσξίδσ: (ζεηηθή ζεκαζία)
θαηαινγίδσ: (αξλεηηθή ζεκαζία)
6. εμαηηίαο: (αξλεηηθή ζεκαζία)
ράξε ζε: (ζεηηθή ζεκαζία)
7. πξνμελώ: (αξλεηηθή ζεκαζία)
πξνθαιώ: (ζεηηθή ή αξλεηηθή ή νπδέηεξε ζεκαζία) π.ρ. ζαπκαζκό, πξνβιήκαηα,
νξγή, αίζζεζε, εληύπσζε θηι.
8. αηηηνινγώ: ηεθκεξηώλσ, εμεγώ
δηθαηνινγώ: δίλσ δίθην ζε θάπνηνλ
9. επηζύξσ: (αξλεηηθή ζεκαζία)
πξνζειθύσ: (ζεηηθή ζεκαζία)
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