
 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  

Α. Κείμενο  

Απογοητευτικές οι επιδόσεις των 15άρηδων της Ελλάδας 

Μάλλον απογοητευτική για τις επιδόσεις των 15άρηδων της Ελλάδας υπήρξαν τα στοιχεία της 

ετήσιας έρευνας του ΟΑΣΑ, που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες. Στοιχεία που 

τους φέρνουν στον πάτο της κατάταξης ανάμεσα στους μαθητές 27 χωρών του ΟΑΣΑ. Με μια 

περίεργη, όμως, με πρώτη ματιά, αντίφαση: ενώ τους καταλογίζεται «λειτουργικός 

αναλφαβητισμός1» και «έλλειψη κατανόησης κειμένων και αφομοίωσης εννοιών», αναφέρεται 

ότι είναι οι περισσότερο φορτωμένοι με μαθήματα στο σπίτι, ενώ συγκαταλέγονται στους 

πρώτους όσον αφορά στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

Τι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα στοιχεία; Το πιθανότερο –με κάθε επιφύλαξη- ότι τα παιδιά 

βαριούνται τα σχολικά μαθήματα, ιδιαίτερα όταν ο εκπαιδευτικός δεν είναι σε θέση να τα κάνει 

ελκυστικά. Η δε σχολική εργασία στο σπίτι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να τους προκύψει, 

ειδικότερα στους καιρούς μας, καθώς τους διεκδικούν λογής πειρασμοί: τηλεόραση, διαδίκτυο, 

έξοδοι (και, κατά τεκμήριο, καθόλου εξωσχολικά βιβλία). Βάλτε και το γεγονός ότι δεν 

αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των παλαιότερων (τιμωρίες, το φάσμα μιας στερημένης λόγω 

αγραμματοσύνης, ζωής κ.α.). Όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, υπάρχει εξήγηση: Και στην έσχατη 

παρέα πλέον δεν γίνονται αποδεκτοί, αν δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε μια ξένη 

γλώσσα –και κυρίως την αγγλική. Τα υπόλοιπα –ή και όλα μαζί- έχουν σχέση με την 

εικονολατρική εποχή μας και το γεγονός ότι, ιδιαίτερα σ’ έναν τόπο σαν τον δικό μας, με τα 

πρότυπα που πλασάρονται, μετρούν περισσότερο η καπατσοσύνη, το θράσος, οι γνωριμίες, η 

αντίληψη να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, δουλεύοντας όσο γίνεται λιγότερο – αν δεν 

μπορούμε να το αποφύγουμε τελείως. 

Δημήτρης Γκιώνης, 

Εφημερίδα Ελευθεροτυπία 

1. Λειτουργικός αναλφαβητισμός: αναφέρεται α) σε άτομα που γνωρίζουν στοιχειωδώς να 

διαβάζουν και να γράφουν και δεν έχουν ολοκληρώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση β) σε 

άτομα που έχουν φοιτήσει σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά έχουν αποκτήσει μια 

τυπική μόρφωση, δηλαδή δεν διαθέτουν κριτική σκέψη και δεν μπορούν να κατανοούν σε βάθος 

τα γεγονότα και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. 



 

 

Β. Ερωτήματα:  

1ο Θέμα (6 μονάδες) 

Α.1.  Ποιο είναι το θέμα του κειμένου; (2-3 γραμμές) 

Α.2.  Ποια είναι η αντίφαση σχετικά με τους Έλληνες μαθητές που επισημαίνει ο συγγραφέας; 

Α.3.  Πού οφείλονται σύμφωνα με το κείμενο οι χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών; 

 

2ο Θέμα (5 μονάδες) 

B.1.  Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τις λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή και η αλληλουχία των νοημάτων του .  

Β.2.  Βρείτε τα αντικείμενα των ρημάτων στο κείμενο που ακολουθεί και διακρίνετε α) το είδος 

των ρημάτων ( μεταβατικά ή αμετάβατα, μονόπτωτα ή δίπτωτα) και β) το είδος των 

αντικειμένων ( άμεσο, έμμεσο) : 

«..Έγινε ακριβώς έτσι, όπως το ’ λεγαν ο Γιάννης κι ο Αχιλλέας , όπως το ’χε πει κάποτε κι ο 

τρελός με τις πιτζάμες. Γέμισαν τα ντουβάρια με μεγάλα κόκκινα και πράσινα γράμματα κι 

όταν η Αθήνα είχε γίνει απέραντο αλφαβητάριο, τότε κουβάλησαν στα σχολεία κάτι 

τεράστια μαύρα καζάνια . Στου Πέτρου το σχολείο, στο άδειο γκαράζ, άρχισαν πάλι τα 

μαθήματα και τώρα δεν απουσιάζει σχεδόν κανένα παιδί, γιατί, αν λείψει, χάνει το 

συσσίτιο...» 

Άλκη Ζέη, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου (απόσπασμα) 

Β.3.  Να μεταφέρετε σε όποιο σημείο χρειάζεται τις παρακάτω προτάσεις από την 

ενεργητική σύνταξη στην παθητική ή το αντίστροφο, ώστε να βγαίνει νόημα. 

Παρατηρείτε κάποια αλλαγή στο νόημα μετά την μετατροπή; 

1.   Τους διεκδικούν λογής πειρασμοί. 

2.  Με τα πρότυπα που πλασάρονται από την εποχή μας, μετρούν περισσότερο η 

καπατσοσύνη, το θράσος, οι γνωριμίες, η αντίληψη να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, 

δουλεύοντας όσο γίνεται λιγότερο – αν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τελείως. 

3ο Θέμα (Παραγωγή λόγου, 10 μονάδες) 

Με αφορμή το παραπάνω κείμενο, σε ένα άρθρο σας για τη σχολική εφημερίδα αναφέρεστε 

αρχικά, στα προβλήματα του σημερινού σχολείου, τα οποία προκαλούν την απέχθεια των 

μαθητών για το μάθημα και τον σχολικό χώρο γενικότερα, και έχουν ως αποτέλεσμα τον 

λειτουργικό αναλφαβητισμό των εφήβων. Στη συνέχεια, προτείνετε λύσεις ώστε οι μαθητές να 

αγαπήσουν και πάλι τα σχολικά μαθήματα, τους καθηγητές και το σχολείο. 

 
** Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις πληροφορίες του κειμένου, αλλά και 

παραδείγματα από την προσωπική σας εμπειρία.  

** Δώστε πολύ μεγάλη προσοχή στη δομή της έκθεσής σας και στην δομή των παραγράφων σας. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


