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ΕΝΤΥΠΟ-ΑΡΩΓΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ  

 ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

   

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύσσωμο το φροντιστήριο NEA ΣΥΜΒΟΛΗ 

σας εύχεται 
 

 

Πρέπει να αξιοποιήσετε κατάλληλα 

το χρονικό διάστημα των εορτών 
Το συγκεκριμένο έντυπο θα σας βοηθήσει να επαναλάβετε την ύλη σε 

όλα τα μαθήματα.  

Στο διάστημα των εορτών είναι βέβαιο ότι θα ξεκουραστείτε.  

Ωστόσο, μην κλείσετε τα βιβλία. Όσοι από εσάς έχετε "κενά", 

πρέπει τώρα να τα καλύψετε.  

Καλή ξεκούραση λοιπόν, αλλά και καλό διάβασμα. 
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ΦΥΣΙΚΗ 

Επανάληψη στη θεωρία και τις ασκήσεις 1ου και 2ου κεφαλαίου (που 

έχουν γίνει στο μάθημα) από τετράδιο και σχολικό βιβλίο. 

1.   Να σημειώσετε ποιές απο τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές 

και ποιες λάθος. 

α. Οι μαγνήτες έλκουν ηλεκτρισμένα σώματα. 

β. Δυο ηλεκτρισμένα σώματα έλκονται πάντα μεταξύ τους. 

γ. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι άλλοτε ελκτικές και άλλοτε απωστικές. 

δ. Αν πλησιάσουμε έναν μαγνήτη στο σφαιρίδιο ηλεκτρικού εκκρεμούς, 

ο μαγνήτης θα απωθήσει το σφαιρίδιο. 

ε. Δυο ηλεκτρισμένα σώματα αλληλεπιδρούν χωρίς να βρίσκονται 

απαραίτητα σε επαφή μεταξύ τους. 

2. Να σημειώσετε ποίες απο τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και 

ποιές λάθος. 

α. Υπάρχουν περισσότερα απο δύο είδη φορτίου. 

β. Αν δύο ηλεκτρικά σώματα έλκονται μεταξύ τους τότε σίγουρα ένα 

απο τα δύο είναι αρνητικά φορτισμένο. 

γ. Αν μια γυάλινη ράβδος τριφτεί με ύφασμα , ηλεκτρίζεται θετικά. 

δ. Η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί ένα σώμα είναι αντιστρόφως ανάλογη 

του ηλεκτρικού του φορτίου. 

 

 

3. Να λυθούν οι παρακάτω. 

- Δυο σώματα έχουν φορτία q1= 5 μC και q2= -5μC να βρεθεί το συνολικό 

τους φορτίο. 

- Να εκφράσετε το 1nC,σε C,σε μC και σε mC. 
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4. Na σημειώσετε ποιές απο τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και 

ποιές είναι λάθος. 

α. Τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα. 

β. Τα νετρόνια είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. 

γ. Ο πυρήνας έχει αρνητικό φορτίο. 

δ. Ο αριθμός των πρωτονίων είναι μεγαλύτερος απο τον αριθμό των 

ηλεκτρονίων στο ίδιο άτομο. 

ε. Σ'ένα θετικό ιόν έχει φύγει ένα ηλεκτρόνιο απο το άτομο του. 

στ. Το πρωτόνιο έχει διπλάσιο φορτίο απο το ηλεκτρόνιο. 

 

5. Δύο μικρές σφαίρες με φορτία q1= + 30μC και q2 = + 10μC 

βρίσκονται στον αέρα και σε απόσταση μεταξύ τους r=3m. 

α. Πόση δύναμη ασκεί η μια σφαίρα στην άλλη ; 

β. Να σχεδιάσετε κατάλληλο σχήμα. Δίνεται Κ = 9 * 109 Νm2/C2 

 

 

 

 

6. Na σημειώσετε ποιές απο τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και 

ποιές λάθος. 

α. Στους μεταλλικούς αγωγούς το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η 

προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων. 

β. Απο τους μονωτές δεν περνά ηλεκτρικό ρεύμα γιατί δεν έχουν 

ελεύθερα ηλεκτρόνια. 



                                                                                                        Σωτήρος   40 & Υψηλάντου 149 
                                                     www.nea-simboli.gr                            2104100055-56 
 

γ. Η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά κίνησης 

των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 

δ. Όλοι οι ηλεκτρικοι αγωγοι , δηλαδή όλα τα μέταλλα έχουν την ίδια 

ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

7. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό Ι=2Α 

για χρονικό διάστημα t= 5 s. Πόση ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου 

κινήθηκε μέσα από μια διατομή του σύρματος σε αυτό το χρονικό 

διάστημα ; 

8. Να σημειώσετε ποιές απο τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και 

ποιές λάθος. 

α. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές ονομάζονται ηλεκτρικά δίπολα. 

β. Αντιστάτες είναι τα ηλεκτρικά δίπολα που η αντίσταση τους δεν είναι 

σταθερή. 

γ. Ο νόμος του Ωμ ισχυεί μόνο για αγωγούς που η αντίσταση τους είναι 

σταθερή. 

δ.  Η ένταση του ηλεκτρικού  ρεύματος είναι ανάλογη της 

εφαρμοζόμενη τάσης σε όλα τα ηλεκτρικά δίπολα. 

ε. Μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης στο S.I είναι το 1 Ω. 

 

 

9. Μπαταρία τάσης V=12V συνδεέται μέσω αμπερόμετρου με 

αντίσταση αντίστασης R= 30 Ω.  

α. Να κάνετε τη σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος και να 

σημειώσετε τη συμβατική φορά του ρεύματος στο κύκλωμα. 

β. Πόση είναι η ένδειξη του αμπερόμετρου σε Α και σε μΑ. 

γ. Αν το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο είναι e= - 1.6*10-19C 
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ΧΗΜΕΙΑ 
 

Επανάληψη στη θεωρία και τις ασκήσεις του 2
ου

 κεφαλαίου (Π.Π 

και μετά) και στους υδρογονάνθρακες (από τετράδιο και σχολικό 

βιβλίο).  

1. Τρία στοιχεία Α,Β,Γ ανήκουν στο περιοδικό πίνακα και έχουν 
διαδοχικούς ατομικούς αριθμούς. Εάν το Α είναι ευγενές αέριο, 
τα Β,Γ ανήκουν στην ίδια περίοδο με το Α ; Σε ποια ομάδα 
ανήκουν τα Β,Γ. 

 

2. Αναφέρατε τις ιδιότητες των μετάλλων. 
 

3. Για ποιο λόγο κατασκευάζονται τα κράματα ; Να αναφέρετε δυο 
κράματα με σημαντικό τεχνολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον. 
 

4. Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές 
και ποιες λάθος. 
 
Α. Ο άνθρακας ανήκει στη 14η ομάδα του περιοδικού πίνακα. 
Β. Ο άνθρακας ανήκει στα αμέταλλα. 
Γ. Ο άνθρακας συναντάται στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το 
βιοαέριο. 
Δ. Ο άνθρακας μπορεί να βρεθεί ελεύθερος με τη μορφή 
γαιανθράκων, γραφίτη και διαμαντιού. 
Ε. Ο άνθρακας σχηματίζει μόνο λίγες ενώσεις.  
 

5. Αναφέρατε 3 τρείς τεχνητούς άνθρακες και χρήσεις τους. 
 

6. Πως παράγεται ο ασβέστης από ασβεστόλιθους ; (Γράψτε και τη 
σχετική ένωση) 
 

7. Τι είναι κονιάματα και σε ποιες κατηγορίες διαχωρίζονται ; 
 

8. Τι είναι το σκυρόδεμα και τι το οπλισμένο σκυρόδεμα ; 
 

9. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και 
ποιες λάθος. 

   

Α. Το μεγαλύτερο μέρος του διοξειδίου του πυριτίου απαντάται σε 

μορφή της κοινής πυριτικής άμμου (άμμος θάλασσας). 
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Β. Με τις οπτικές ίνες πετυχαίνουμε ταχύτερη διακίνηση 

μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών. 

Γ. Οι ημιαγωγοί επιτρέπουν πάντα τη διέλευση του ηλεκτρικού 

ρεύματος από το εσωτερικό τους. 

Δ. Τα κεραμικά αποτελούνται αποκλειστικά από πυρίτιο. 

 

10. Τι ονομάζουμε καύση ; Γράψτε την χημική αντίδραση της 
τέλειας καύσης υδρογονανθράκων. 

 

ΑΡΧΑΙΑ 

 1. Να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό: 

ὁ εὐσεβής βασιλεύς................................................................................................... 

τῶν τραχέων ἐδαφῶν................................................................................................ 

τῷ εὐδαίμονι ἔθνει.....................................................................................................  

τούς μεγάλους ἄνδρας............................................................................................. 

(ὦ) σοφοί ῥήτορες..................................................................................................... 

 

2. Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους ζητούμενους τύπους: 

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλικος 

 ἐμήνυον     

ἱδρύῃ      

    ἐστράτευκας  

   εδίωξας   

  βλάψονται    

   γυμνάσαιμεν   

     ἠλπίκεμεν 

  κοψοίμεθα    

ῥίπτωμαι      

 

3. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους τύπους των επιθέτων που λείπουν 

(χωρίς να αλλάξετε πτώση, γένος, αριθμό):  

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

ἱερόν   

 πλουσιωτέρους  

  καλλίστῃ 

πολέμιος   
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φρόνιμα   

  μεγίστων 

 χείρους  

 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους επιθέτων ή επιρρημάτων που 

σας ζητούνται: 

α) Τό λίαν ……………………… (ὀλίγον, συγκρ., επίρρ.) ἐκτιμῶ τοῦ μηδέν ἄγαν 

(=Το πολύ το εκτιμώ λιγότερο από το μέτρο.) 

β) Δεινόν ἡγοῦμαι τούς …………………………( ἀνόητος, συγκρ., αρσεν.) τοῖς 

……………………… (ἀγαθός=ευγενής, συγκρ., αρσεν.) προστάττειν. 

γ) Οἶδα δέ (=Γνωρίζω καλά) τοῖς ………………… (πολύς, υπερθ., αρσεν.) αὐτῶν 

………………………(ὀλίγον, υπερθ., επίρρ.) χαίρουσιν. 

δ) Πῶς ἄν τις ………………………(εὖ, συγκριτ., επίρρ.) ἐβουλεύσατο; 

 

5. Να κλίνετε τα ακόλουθα συνηρημένα ρήματα α΄ τάξης στους ζη-

τούμενους χρόνους και εγκλίσεις σε Ενεργητική και Μέση φωνή:  

■ ἀπατάω-ῶ (Ενεστώτας, οριστική) 

■ νικάω-ῶ (Παρατατικός, οριστική) 

■ μελετάω-ῶ (Ενεστώτας, υποτακτική) 

■ ἐρευνάω-ῶ (Ενεστώτας, ευκτική) 

■ ὁρμάω-ῶ (Ενεστώτας, προστακτική) 

■ χαλάω-ῶ (Ενεστώτας, να γραφούν οι ονοματικοί τύποι) 

 

6. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους ζητούμενους τύπους συνη-ρημένων 

ρημάτων της α΄ τάξης: 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 

ἐρωτώμεθα     

  γελῷ   

τελευτῶμεν     

   μηχανᾶσθε  

 τολμᾶτε    

ἀγαπᾷς     

 πειρῶνται    

προσδοκᾶτε     

  ἡττῷο   

   ὁρᾶτε  

 ἀπαντῶμεν    

 

7. Να κλίνετε τα ακόλουθα συνηρημένα ρήματα α΄ τάξης στους ζη-

τούμενους χρόνους και εγκλίσεις σε Ενεργητική και Μέση φωνή:  

■ καλέω-ῶ (Ενεστώτας, οριστική) 

■ εὐδοκιμέω-ῶ (Παρατατικός, οριστική) 



                                                                                                        Σωτήρος   40 & Υψηλάντου 149 
                                                     www.nea-simboli.gr                            2104100055-56 
 

■ ἀγνοέω-ῶ (Ενεστώτας, υποτακτική) 

■ βοηθέω-ῶ (Ενεστώτας, ευκτική) 

■ αἰτέω-ῶ (Ενεστώτας, προστακτική) 

■ οἰκέω-ῶ (Ενεστώτας, να γραφούν οι ονοματικοί τύποι) 

 

 

8. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους ζητούμενους τύπους συνη-ρημένων 

ρημάτων της β΄τάξης: 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 

 καλῶμεν    

ἡγεῖσθε     

  μετακινοῖμεν   

   παραποίει  

 ἀρκῇς    

 ἀπολογῆσθε    

ἀφικνοῦνται     

  ἐξαιροῖμι   

   λυπείσθω  

ὠφελεῖται     

  αἰδοῖτο   

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΕΚΘΕΣΗ 

 
 ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ:  
♦ Κείμενα & Θεματικές ενότητες 1-3  
♦ Συντακτικό:  
 - Σύνδεση προτάσεων, 
 - Οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις, 
 - Ειδικές-Βουλητικές-Ενδοιαστικές προτάσεις, 
 - Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, 
 - Ευθύς & Πλάγιος λόγος, 
 - Αναφορικές προτάσεις. 
♦ Λεξιλογικά: Κυριολεξία & Μεταφορά. 
 
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ» 
 Στη σημερινή εποχή πολλά προβλήματα διακρίνουν την κοινωνία μας. Οι 
ραγδαίες εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε κοινωνικό ρατσισμό μεταξύ των ανθρώπων 
που ζουν μέσα σε μια κοινωνία. Πολλοί αντιμετωπίζουν ορισμένους ανθρώπους 
ως κατώτερα όντα και αυτή η αντιμετώπιση πολλές φορές οδηγεί σε ακραίες 
καταστάσεις, όπως η εκμετάλλευση και η άσκηση βίας επάνω τους. 
     Ο ρατσισμός υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πολλοί είναι οι λόγοι αυτής 
της συμπεριφοράς εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε πολλές χώρες. Αυτό το φαινόμενο 
είναι πολύ εμφανές από την εποχή που οι κοινωνίες χωρίστηκαν σε τάξεις. Αυτός 
ο διαχωρισμός δημιούργησε πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις κι έτσι 
διαιωνίστηκε η αντίληψη ότι οι κύριοι και οι πλούσιοι πρέπει να έχουν την εξουσία. 
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Άλλη μία διάκριση είναι αυτή που αφορά τη θέση της γυναίκας. Τα τελευταία 
χρόνια αυτή η διάκριση τείνει ν’ ανατραπεί, ενώ εδώ και πολλά χρόνια βρισκόταν 
στο περιθώριο. Όπως ξέρουμε, βέβαια, υπάρχουν στον κόσμο κοινωνικές ομάδες 
ανθρώπων που θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους σε σχέση με άλλους. 
Άλλη μία μορφή διάκρισης είναι αυτή των αλλοδαπών. Πολλοί προσλαμβάνουν 
στις εργασίες τους αλλοδαπούς για να τους πληρώσουν όσο το δυνατόν λιγότερο. 
Πολλές οι αιτίες του ρατσισμού, αλλά πολλές και οι συνέπειες. Το χαμηλό 
πνευματικό επίπεδο ορισμένων ατόμων και τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων 
άλλων οδηγούν σε συνεχείς διακρίσεις. Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που 
υπάρχουν σε κάθε κοινωνία ανάλογα με τη φυλή, το φύλο, την ηλικία κ.α. κάθε 
ατόμου δημιουργούν ρατσισμό και μάλιστα άδικο και σκληρό. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες προκαλούν πολλές συνέπειες. Δημιουργούνται όλο και περισσότερο 
κοινωνικές ανισότητες και διχόνοιες μεταξύ των ανθρώπων. Ασκείται βία στους 
αδικημένους, αλλά και οι ίδιοι αντιδρούν για την υποτίμησή τους. Τέλος, ένα άτομο 
που συνεχώς αδικείται σιγά σιγά γίνεται βάρβαρος και δεν εμπιστεύεται κανέναν, 
λόγω αυτού του ρατσισμού και της βίας που του ασκείται επάνω του. 
     Η μανία που έχει ο άνθρωπος να φανεί και να ξεχωρίσει από τους άλλους 
οδηγεί σ’ αυτό το βίαιο φαινόμενο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Έτσι, δεν μπορούμε να αφαιρούμε δικαιώματα από άλλους, αφού κι 
εμείς δεν θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει 
όλοι να καταλάβουμε ότι όλοι είναι ίσοι κι έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε 
καλύτεροι στη ζωή μας, αλλά και απέναντι στο συνάνθρωπό μας. 

(Άρθρο μηνιαίας μαθητικής εφημερίδας, 
 Επιμέλεια: Σιφινού Βάσω, Τσιαμόκουρα Αναστασία, Τσιμπονάκης Γιώργος) 

 
1. «Αυτός ο διαχωρισμός…να έχουν την εξουσία»: Να εντοπίσετε τους 
τρόπους σύνδεσης των προτάσεων στην περίοδο. 

(Μονάδες: 6) 
2. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τρεις αναφορικές προτάσεις στο 
κείμενο. 

(Μονάδες: 6) 
3. Στα ακόλουθα παραδείγματα να διακρίνετε τις ενδοιαστικές από τις πλάγιες 
ερωτηματικές προτάσεις:  
α) Αναρωτιέμαι μήπως τα έκανε όλα αυτά για να σε πλησιάσει. 
β) Τρέμω στην ιδέα μήπως έρθει η ώρα να απολογηθώ. 
γ) Ο γιατρός μου είπε να προσέχω μήπως ανέβει κι άλλο ο πυρετός. 
δ) Τι σε κάνει να φοβάσαι μήπως αλλάξει γνώμη;  
ε) Ώρες ώρες απορώ μήπως πηγαίνεις τελικά γυρεύοντας. 

(Μονάδες: 5) 
4. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε πλήρως έξι δευτερεύουσες ονοματικές 
προτάσεις (δύο ειδικές, δύο βουλητικές και δύο πλάγιες ερωτηματικές) από 
την ακόλουθη παράγραφο: 
 «Υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται αν η εκμάθηση ξένων γλωσσών -
ιδιαίτερα από μικρή ηλικία- απειλεί τη γνώση της μητρικής μας γλώσσας. Η γνώμη 
μου είναι ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Η γλωσσο-μάθεια βοηθά τον άνθρωπο να 
κατανοήσει βαθύτερα και ουσιαστικότερα τη γλώσσα του. Τον καθιστά ικανό να 
διεισδύσει πέρα από τις γραμματικές και συντακτικές δομές της στην επικοινωνιακή 
της δύναμη, να κατανοήσει ότι, όπως κάθε γλώσσα, η γλώσσα του καλύπτει τις 
επικοινωνιακές ανάγκες του λαού που τη χρησιμοποιεί. Αυτό που θα πρέπει να μας 
βάζει σε σκέψη είναι, όχι αν η γλωσσομάθεια απειλεί τη γλώσσα μας, αλλά αν είμαστε 
σε θέση να πούμε ότι κατέχουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τη μητρική μας γλώσσα, μιας 
και στην εποχή μας όλο και περισσότεροι θίγουν το ζήτημα της γλωσσικής κρίσης.» 

(Μονάδες: 12) 
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5. Στην παράγραφο της προηγούμενης άσκησης αναφέρεται ότι η 
γλωσσομάθεια βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει βαθύτερα και 
ουσιαστικότερα τη γλώσσα του. Σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων να 
αιτιολογήσετε την άποψη αυτή. 

(Μονάδες:16) 
6. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές 
προτάσεις στα ακόλουθα παραδείγματα. 
 α) Απαιτώ να μου πεις αν είσαι υπέυθυνος γι’ αυτήν την καθυστέρηση. 
 β) Πρόσεξε μην κάνεις λάθος γιατί δε θα μπορώ να σε βοηθήσω. 
 γ) Όσο κι αν προσπάθησα δεν κατάφερα να τον εμποδίσω να κάνει αυτό που 
ήθελε. 
 δ) Έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα νέα μέτρα μπορεί να μας ωφελήσουν. 
 ε) Με έκπληξη διαπίστωσα ότι δε γνώριζε πού είχαν πάει τα χρήματα του 
ταμείου. 

(Μονάδες: 10) 
7. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες δευτερεύουσες προτάσεις με 
ονοματικά σύνολα χωρίς να αλλάξει η σημασία τους. 
 α) Επιτέλους κατάφερε να επιλύσει τα προβλήματα που τον βασάνιζαν. 
 β) Ήθελα να μάθω ποιος θα με αντικαταστήσει. 
 γ) Μου εξήγησε αναλυτικά τι του πρότεινε η διεύθυνση. 
 δ) Επιμένει να ισχυρίζεται ότι είναι αθώος.  
 ε) Ήρθε χθες και μου δήλωσε ότι παραιτείται. 

(Μονάδες: 5) 
8. Να συμπληρώσετε τα κενά τοποθετώντας τα πως-πώς ανάλογα με τη 
σημασία της πρότασης:  
 α) Ξέρω……………… ακούγονται κακές φήμες για μένα, αλλά δε δίνω 
σημασία. 
 β) Δεν ξέρω………………να σε ευχαριστήσω για ό,τι έκανες! 
 γ) Του εξήγησα…………………δεν είναι σωστό να ανακατεύεται συνεχώς στις 
δουλειές μου. 
 δ) Υπάρχουν σημάδια που φανερώνουν……………… ο κίδυνος έχει 
ξεπεραστεί. 
 ε) Σκέψου καλύτερα……………θα τα βγάλεις πέρα τις επόμενες μέρες. 

(Μονάδες: 5) 
 
9. Στο σχολείο σας διοργανώνεται μια εκδήλωση σχετική με την 
καταπολέμηση του ρατσισμού στις σύγχρονες κοινωνίες. Παίρνετε τον λόγο 
και εισηγείστε προτάσεις με τις οποίες οι φορείς κοινωνικο-ποίησης (σχολείο, 
οικογένεια, ΜΜΕ, Πολιτεία) θα μπορέσουν να βοηθήσουν τη νέα γενιά να 
γαλουχηθεί χωρίς ρατσιστικές αντιλήψεις. (300-400 λέξεις) 

(Μονάδες: 35) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 

 

ΘΕΜΑ 1 
 
Α1. α. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω ισότητες: 

1.  
2

........................................... a   

2.  
2

............................................. a   

3.     ...............................a        

4.  
3

............................................ a   

5.  
3

.......................................... a   

6. 2 2 ........................................... a   

7.  
2

........................................  a    

 

ΘΕΜΑ 2 

 

Α. Να αποδείξεις την ταυτότητα: 3( ) .a   

 

Β. Να βρεις τα παρακάτω αναπτύγματα: 

1. 2(2 5)x                               2. 2(5 4 )x y                        3. 21
(3 )

3
x

x
  

4.  2( )a b                          5. 2( 2 3 )x a                      6. 3(2 )x y  

7.  3( 3)xy                               8. 3( 2 )a                           

9. 2 2( 6)( 6)x x    10. ( 5 )( 5 )a a          11. ( 2 5)(5 2 )x x             

12. (2 )( 2 )x y y x    13. 2 4 2 4(3 )(3 )x y x y           14. 2( 2 2 )x y z   
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ΘΕΜΑ 3  

 

Α. Να αποδείξεις τις ταυτότητες: 

 

α. 2 2( ) ( )                    β. 2 2 2 2( ) ( ) 2( )x y x y x y      

γ. 2 2(2 3) 4( 1) 5 20a a a          δ. 2 2 2 2(2 ) (2 ) 8 2    a a a    

 

 

 

Β. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω ισότητες: 

 

α. 3 2(4 ....) .... 4 ....a xy            β. 2( ....) .... 4 ....x x     

γ. 2(.... 1) .... 2 ....x                   γ. 2(2 ....) (.... ....) .... 9    a   

  

 

ΘΕΜΑ 4 

 

Α. Να παραγοντοποιήσεις τις παρακάτω παραστάσεις: 

 

α. 3 2a a                                     β. 23 9y y                             γ. 24 4 1a a                    

δ. ( )a x y x y                           ε. 26 4 9 6  x ax x a          

στ. 2 2  ax ay x y   

ζ. 2 216x y                                   η. 2 2ax ay                             θ. 29 12 4x x   

 

Β. Να παραγοντοποιήσεις τις παραστάσεις: 

 

α. 4 4x y                                        β. 2 24 ( 4 )x x y                           

γ. 2 2( ) 16 a y                           δ. 2 4 664 4x y a                                

ε. 3 2 2( ) ( )  xy a x y a      στ. 2( ) 2( ) 1x y x y     

ζ.  29 30 25a a                            η. 
2 2 29 4 4x ya y a                

 θ.   2 2 24 9 36 12x y a xy                                                        

 

 

 

 

 

 


