
 

7ε εκόηεηα : Μοσζηθή  

κμμα: ___________________________________Ημεν/κία:______  

 
 

1. Να εκημπίζεηε θαη κα πνςμαηίζεηε ηα ρήμαηα ζημ πημ θάης θείμεκμ.  

«Ίζςξ ζα έπεηε αθμοζηά ημ όκμμα Δμκ Κηπώηεξ! Ήηακ έκαξ άνπμκηαξ 

πμιύ θηςπόξ από πανάδεξ, μα πμιύ πιμύζημξ ζε θακηαζία, θαη δμύζε δς 

θαη θάμπμζα πνόκηα ζηεκ Ιζπακία, ζηεκ λαθμοζμέκε επανπία ηεξ Μάκηζαξ. 

Ο Δμκ Κηπώηεξ άνπηζε ηε δςή ημο όπςξ όιμη μη άνπμκηεξ ημο θαηνμύ ημο. Πήγαηκε ζοπκά ζημ 

θοκήγη θαη έπαηδε ηα δάνηα με ημκ μπανμπένε ημο πςνημύ. Ανγόηενα όμςξ, ζακ έθηαζε ηα 

πεκήκηα, μ Δμκ Κηπώηεξ ηα πανάηεζε όια θαη ημ ’νηλε ζημ δηάβαζμα». 

 

2. Να βνείηε ηα σποθείμεκα ηςκ νεμάηςκ ζηηξ πημ θάης πνμηάζεηξ. 

 Ο Κςκζηακηίκμξ γνάθεη μηα επηζημιή. 

 Σημ δοζηύπεμα ζθμηώζεθακ πμιιμί άκζνςπμη. 

 Οη θαθμί ηημςνμύκηαη. 

 Ο ζείμξ παναηενμύζε με πνμζμπή ηα πνάγμαηα. 

 Δηάβαζεξ ηα μαζήμαηά ζμο; 

 Ο Λεςκίδαξ παίδεη ήζοπα θαη ςναία. 

 ............................................ 

 ............................................ 

 ............................................ 

 ............................................ 

 ............................................ 

 ............................................  

 

3. Να βνείηε ηα ακηηθείμεκα ηςκ νεμάηςκ ζηηξ πημ θάης πνμηάζεηξ. 

 Ο γεςνγόξ μνγώκεη ημ πςνάθη. 

  Τμκ παηένα ημο βμεζάεη μ Πακαγηώηεξ. 

 Ο παηέναξ δηαβάδεη ηεκ εθεμενίδα. 

 Αγόναζε πμοθάμηζμ θαη πακηειόκη.  

 Ο μηθνόξ πνίγθηπαξ δηέθμρε πάιη ηηξ ζθέρεηξ μμο. 

 Οη μεγάιμη μάξ δίκμοκ ζομβμοιέξ. 

 ............................................ 

 ............................................ 

 ............................................ 

 ............................................ 

 ............................................ 

 ............................................  
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4. Να παναθηενίζεηε ηα νήμαηα ηςκ πημ θάης πνμηάζεςκ (πμο είκαη μαονηζμέκα) ςξ 

αμεηάβαηα (Α) ή μεηαβαηηθά (Μ) θαη κα ζομπιενώζεηε ηα ηεηναγςκάθηα. 

       Τμο έζηεηια γνάμμα.         

       Τμ ηνέκμ ζηαμάηεζε. 

       Θα πάμε εθδνμμή αύνημ; 

       Κάζε Σάββαημ ζθάβφ ημκ θήπμ. 

      Να βοεζάς ημοξ δοζηοπηζμέκμοξ. 

     Οη εζμπμημί εμθακίδοκηαη ζηε ζθεκή. 

      Θα ζσκακηήζφ ηεκ Άκηνηα. 

      Τμ θμνίηζη κηράπεθε. 

 

5. Να βνείηε ηα θαηεγορούμεκα ηςκ νεμάηςκ ζηηξ πημ θάης πνμηάζεηξ. 

 

 Ο ιαγόξ είκαη γνήγμνμξ.                                  ………………………………………………….. 

 Η θονία Βαζηιηθή είκαη δαζθάια.                      …………………………………………………… 

 Η Γηνήκε είκαη ε πημ θαιιίθςκε ηεξ ηάλεξ.       …………………………………………………… 

 Τμ ζπίηη είκαη άκς θάης.                                ……………………………………………………. 

 Η θίιε ζμο θαίκεηαη πμιύ ενγαηηθή.                 ……………………………………………………. 

 Η Γιέκε είκαη θμοναζμέκε.                             ……………………………………………………        

 

 

6.Αθμύ δηαβάζεηξ πνμζεθηηθά ημ παναθάης θείμεκμ, κα παναθηενίζεηξ  ηηξ 

οπμγναμμηζμέκεξ ιέλεηξ ςξ πνμξ ηε ζοκηαθηηθή ημοξ ζέζε θαη κα ζομπιενώζεηξ  ημκ 

πίκαθα πμο αθμιμοζεί: 

 

   Μηα ζθούκα πμο είπε θαηάμαονα πακηά θαη δομ ζηαονςηά ρανμθόθαια ζηε μαύνε ηεξ 

ζεμαία άναλε ζ΄ έκα απόμενμ αναλμβόιη ζηα δοηηθά ημο Ωθεακμύ ηςκ Παθιαζμώκ. 

  Δομ ειεεηκμί πεηραηές πήδελακ ζηε ζηενηά. Ο έκαξ ήηακ εθηάυειος, λεναθηακόξ, με μύηε 

ζμοβιενή θαη θμνμύζε πνάζηκμ πιαηύγονμ θαπέιμ. Ο άιιμξ ήηακ θμκηόξ, ζηνμομπμοιόξ 

θαη θοσζθομάγοσιος θαη θμνμύζε μπόηες από δένμα ζθοιόρανμο. 

  Οη πεηναηέξ άθεζακ πίζς ημοξ ηεκ ένεμε παναιία ηνάβελακ γηα ημ πακδμπείμ « Χμνηάηε 

Φάιαηκα » πμο ήηακ ηόπος ζοκάκηεζεξ όιςκ ηςκ πεηναηώκ. 

 Θα πενίμεκε θακείξ όηη πεναζμέκα μεζάκοπηα ηο πακδοτείο ζα ήηακ αδεηακό. Κη όμςξ 

ήηακ θαηάμεζηο από θόζμμ. Οη δομ πεηναηέξ, πμο δε ζεςνμύκηακ απ΄ ημ ζοκάθη ημοξ 

ηθακοί, άκμηλακ ηεκ πόρηα. 

Γογέκημξ Τνηβηδάξ, Οη πεηναηέξ ηεξ θαμηκάδαξ, εθδ. Ψοπμγηόξ( δηαζθεοή ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)Πνμζπάζεζε κα  ζπεμαηίζεηξ ζειοθά μοζηαζηηθά ζε –ηα ή –εηα από ηα παναθάης 

μοζηαζηηθά, επίζεηα θαη νήμαηα . 

 

ζοκμδεύς.........................   δοζθμιεύς.........................  

ειεύζενμξ.........................  ζοκεπήξ......................... 

 πανεγμνώ ……………………            πνόεδνμξ.........................                                             

αδηθώ       ........................   μδεγώ.........................  

εοεμενώ  .........................   επημειήξ.........................  

αζθαιήξ  .........................   ζεναπεύς.........................  

αγγανεύς .........................  πμιοηειήξ.........................  

θιενμκμμώ  .........................  δμοιεύς.........................  

εγεμμκεύς .........................  εοζεβήξ.........................  

γηαηνεύς  .........................  βημμήπακμξ ......................... 

 

8) Πμιιά από ηα παναθάης ζειοθά μοζηαζηηθά είκαη γναμμέκα ιάζμξ . Βνεξ πμηα είκαη θαη 

δηόνζςζέ ηα. 

 

Λέλε  Σςζηό/Λάζμξ  Δηόνζςζε Λέλε Σςζηό/Λάζμξ Δηόνζςζε 

ειηά 

μμμνθεηά 

ζμδηά 

θαιαμηά 

πακηνηά 

δμλμιμγεία 

δειεία 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

πνμμήζεηα 

γεηημκεηά 

δηάνθεηα 

αγέκηα 

θαιιηένγεηα 

νεημνία 

αθέιεηα 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

 

Λέλε  Σοκηαθηηθή  ζέζε 
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