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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (20-11-2022) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : 2 ΩΡΕΣ  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα παρουσιάζουν προβλήματα. Αυτό ισχύει για όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια. Το δικό μου 
σχολείο που είναι το 4ο Γυμνάσιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι ένα από αυτά τα σχολεία. 

Αρχικά, θεωρώ ότι το κυριότερό του πρόβλημα είναι η παλαιότητα του κτιρίου. 

Αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος είναι να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
απαιτήσεις των μαθητών του. Μέσα σε αυτό το παλαιό κτίριο ο σύγχρονος μαθητής δεν μπορεί 
να έχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για μια ολοκληρωμένη διδασκαλία, πάνω σε 

όλα τα θέματα που τον αφορούν. Εξαίρεση σ’ αυτό αποτελεί η προσπάθεια που έγινε τελευταία 
για να εξοπλιστούν με διαδραστικούς πίνακες οι τάξεις της Β’ Γυμνασίου. 

Για να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες του σχολείου χρειάστηκε κάποιες παλιές 

αίθουσες να χωριστούν σε μικρότερες. Οι αίθουσες, λοιπόν, διδασκαλίας πολλές φορές 
καταλήγουν να είναι ασφυκτικά μικρές. Ακόμα, οι παλιές υδραυλικές εγκαταστάσεις καθώς 
και τα παλιά σώματα θέρμανσης στις αίθουσες μάς δημιουργούν προβλήματα θέρμανσης το 

χειμώνα. 

Επίσης, ένα άλλο πολύ σπουδαίο πρόβλημα είναι η μικρή αυλή του σχολείου. Σ’ αυτή τη 
μικρή αυλή η γυμναστική γίνεται με περιορισμούς, εφόσον δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. Ας μην αναφέρουμε, βέβαια, τι γίνεται 
τις βροχερές ημέρες, αφού κλειστό γυμναστήριο δεν υπάρχει. Αυτά είναι πολυτέλειες! 

Άλλες ελλείψεις του σχολείου είναι η σχολική βιβλιοθήκη, η αίθουσα εκδηλώσεων και το 
εργαστήριο φυσικών επιστημών. Ένα σχολείο στο οποίο ο μαθητής παίρνει πολύπλευρη 

πνευματική μόρφωση πρέπει να είναι εξοπλισμένο σίγουρα με τα παραπάνω. Η ύπαρξη αυτών 
των ειδικών αιθουσών τονώνει το ενδιαφέρον του μαθητή για κάθε μάθημα και αποδίδει 

καλύτερα. 
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Συνοψίζοντας θεωρώ πως αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα του σχολείου μου. Πιστεύω 

ότι και πολλοί άλλοι μαθητές στην Ελλάδα θα έγραφαν τα ίδια για τα σχολεία τους. Άρα, ας 
ευχηθούμε για ακόμα μια φορά να δοθούν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Η λύση φυσικά 
είναι μία, η πολιτεία να δείξει πραγματικό ενδιαφέρον και να δώσει τα απαιτούμενα χρήματα 

για την ελληνική παιδεία. 

Από την ιστοσελίδα www.gym4thes.wordpress.com (διασκευή) 

Παρατηρήσεις  

1.α. Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του 4ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, κατά τη 
γνώμη του μαθητή, και γιατί; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο. (μον.2) 

1.β.  Γιατί θεωρεί ότι η ύπαρξη ειδικών αιθουσών είναι σημαντικό πλεονέκτημα για 
ένα σχολείο; Να απαντήσετε σε μια μικρή παράγραφο. (μον.2) 

2.α. Να βρεθεί η θεματική περίοδος, τα σχόλια-λεπτομέρειες και η κατακλείδα (αν 

υπάρχει) στην παρακάτω παράγραφο. (1,5) 

Ένα άλλο πολύ σπουδαίο πρόβλημα είναι η μικρή αυλή του σχολείου. Σ’ αυτή τη μικρή 
αυλή η γυμναστική γίνεται με περιορισμούς, εφόσον δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες 

οι αθλητικές δραστηριότητες. Ας μην αναφέρουμε, βέβαια, τι γίνεται τις βροχερές ημέρες, 
αφού κλειστό γυμναστήριο δεν υπάρχει. Αυτά είναι πολυτέλειες! 

2.β. Να τοποθετήσετε τις συνδετικές λέξεις του κειμένου με τα έντονα μαύρα 
γράμματα στο σωστό κουτί με βάση τη σημασία τους. (μον.1,5) 

(Αρχικά, λοιπόν, Επίσης, εφόσον, Άρα, φυσικά, αφού, βέβαια) 

βεβαιότητα αιτιολόγηση συμπέρασμα προσθήκη απαρίθμηση-
σειρά 

 

 

 

    

 

2.γ. Να δώσετε έναν τίτλο σε όλο το κείμενο που να ταιριάζει στο περιεχόμενό του. 
(μον.1) 

3. Να βρείτε ποια από τα χαρακτηριστικά της στήλης Α΄αντιστοιχούν στον 

προφορικό λόγο και ποια στο γραπτό.  (μον.1) 
 
ΣΤΗΛΗ Α΄ 

1. οργανωμένος                                                                                                                                                
2. διακρίνεται για τη φροντισμένη σύνταξη                                                                                                      

και το επιμελημένο λεξιλόγιο                                                                                                                           

https://gym4thes.wordpress.com/
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3. αυθόρμητος                                                     α. προφορικός λόγος                                                                                                           

4. πυκνός                                                                                                                                                     
5. εμπλουτίζεται από χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου,                                                               
επιτονισμό κλπ.                                                     β. γραπτός λόγος                                                                           

6. τυπικός                                                                                                                                                       
7. αναλυτικός                                                                                                                                                       

8. άμεσος  
 
 

4. Να βρείτε ποιο δίαυλο επικοινωνίας (δηλαδή ποιο μέσο χρησιμοποιούν) 
προκειμένου να μεταφέρουν το μήνυμά τους. (μον.1) 

  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Πηγαίνοντας πρώτη μέρα στο νέο σας σχολείο, στο Γυμνάσιο, απογοητευτήκατε με την 
εικόνα που αντικρίσατε… Περιμένατε το σχολείο σας να είναι όμορφο και καινούργιο, 

αλλά δυστυχώς διαπιστώσατε ότι έχει πολλά προβλήματα, ελλείψεις και φθορές. 
Γυρνώντας σπίτι αποφασίσατε να γράψετε μία σελίδα στο ημερολόγιό σας στην οποία 
να περιγράφετε την κακή κατάσταση του σχολείου σας. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κείμενό σας να 

έχει πρόλογο, κύριο θέμα, επίλογο). ΟΡΙΟ ΛΕΞΕΩΝ 180-200 ΛΕΞΕΙΣ! (μον.10) 

 
 
 

 


