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Η κυρία Γκράντε ιταν γυναίκα αδφνατθ , ςτεγνι , κίτρινθ ςαν κυδϊνι ,
αργι και αδζξια , μια από κείνεσ τισ γυναίκεσ που μοιάηουν καμωμζνεσ
για να τυραγνιοφνται. Χοντροκόκαλθ , με χοντρή μφτθ , μεγάλο
μζτωπο,μεγάλα μάτια , ζδειχνε με τθν πρϊτθ ματιά κάποιαν ομοιότθτα
με κάτι χνουδωτά φροφτα , που δεν ζχουν πια οφτε γεφςθ , οφτε ηουμί.
Τα δόντια τθσ αριά και μαφρα , το ςτόμα τθσ ςουφρωμζνο και το
πθγοφνι τθσ είχε το ςχιμα γαλότςασ . Ήταν εξαίρετθ γυναίκα , αλθκινι
λα Μπαρτελιζρ . Ο αβάσ Κρουςό ιξερε να βρίςκει ευκαιρίες να τθσ λζει
πωσ ςτα νιάτα τθσ δεν ιταν πολφ άσχημη , κι εκείνθ το επίςτευε. Μια
αγγελικι γλυκφτητα , μια εγκαρτέρηςη εντόμου τυραγνιςμζνου από τα
παιδιά , ςπάνια ευςέβεια , αδιατάραχθ αγακότθτα ψυχισ και καλοςφνη
καρδιάσ τθν ζκαναν να τθ λυποφνται όλοι και να τθ ςζβονται.

Ευγενία Γκράντε
Ονορέ ντε Μπαλζάκ

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
1. Βάλε Σ ςτο τζλοσ κάκε ςωςτισ απάντθςθσ και Λ ςτο τζλοσ κάκε
λανκαςμζνθσ.
 Η κυρία Γκραντζ ιταν αντιπακθτικι.
 Ο αβάσ Κρουςό τθν καφμαηε .
 Τα ψυχικά γνωρίςματα τθσ κυρίασ Γκραντζ τθν ζκαναν
αξιοςζβαςτθ.
 Η κυρία Γκραντζ ιταν υπομονετικι.
20 μονάδες

2. Να βρείτε και να καταγράψετε το ςυντακτικό ρόλο των
ακόλουκων λεξεων του κειμζνου.
γυναίκα:
χοντρι :
ευκαιρίεσ:
άςχθμθ :
20 μονάδες
3α. Να γράψετε τα ςυνϊνυμα των παρακάτω λζξεων του
κειμζνου.
αδφνατθ ->
εξαίρετθ ->
ιξερε ->
αγακότθτα ->

10 μονάδες

3β. Να κάνετε προτάςεισ με τισ ακόλουκεσ λζξεισ του κειμζνου.

γλυκφτθτα , εγκαρτζρθςθ , ευςζβεια , καλοςφνθ

10 μονάδες
4. Τϊρα που ζμακεσ αρκετά πράγματα για τθν εμφάνιςθ αλλά
και τον χαρακτιρα τθσ κυρίασ Γκράντε , αφθγιςου μια
ιςτορία, ςτθν οποία αυτι κα είναι θ πρωταγωνίςτρια.
(Το κείμενο να εκτείνεται ςε 2- 3 παραγράφουσ )
40 μονάδες

