
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 3                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

                                                             

Α. KEIMENO 

Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο 

  Όταν πρωτοήρθα στο γυμνάσιο ένιωθα πάρα πολύ ωραία. Ήξερα ότι θα είχα την ευκαιρία να κάνω μια 

καινούρια αρχή. Αυτή τη φορά όμως θα μπορούσα να κάνω παρέα και με μεγαλύτερα, πιο ώριμα παιδιά.  

Ακόμα και εγώ ο ίδιος ένιωθα πιο ώριμος. Ήμουν σίγουρος ότι μαζί με εμένα θα είχαν αλλάξει και οι 

συμμαθητές μου! Όμως …να μην υπερβάλουμε κιόλας! 

  Με περίμενε μια τεράστια γκάμα εμπειριών που δε θα μπορούσα με τίποτα να φανταστώ. Τις πρώτες μέρες 

σχολείου ήθελα απλά να γνωρίσω τους δασκάλους, να θυμηθώ τους συμμαθητές μου και να μάθω τους 

κανόνες του γυμνασίου. Οι συμμαθητές μου δεν ήταν όπως είχα προβλέψει. Μερικοί είχαν αλλάξει, προς το 

καλύτερο ή το χειρότερο, ενώ δεν το περίμενα, και το αντίθετο. Οι κανόνες ήταν αμέτρητοι και αυστηροί. 

«Κάνε τις ασκήσεις σου!», «θα γράφεις τις εκφωνήσεις των ασκήσεων στο τετράδιό σου», «θα γράφεις με 

στυλό!», «Δεν θα σηκώνεται κανένας κατά τη διάρκεια του μαθήματος!». Θα μπορούσα να αναπνεύσω για τα 

επόμενα τρία χρόνια; 

  Οι καθηγητές ήταν πιο επιβλητικοί από τις δασκάλες του δημοτικού. Δεν ήταν πια τυχαίοι, αλλά άνθρωποι 

με σπουδές και γνώσεις μεγάλου επιπέδου. Ήταν άλλη κατηγορία. Πραγματικοί καθηγητές, με όλη τη 

βαρύτητα της λέξης. Και αυτό μου το περνούσαν κυρίως κάνοντάς με να δω πόση τρέλα και μανία είχαν με το 

αντικείμενό τους αλλά και με την επιθυμία τους να το διδάξουν και να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στα 

παιδιά ως σύνολο αλλά και στον καθένα ξεχωριστά.                                                               

  Τα μαθήματα στην αρχή τα λάτρευα και όντως ήταν πολύ ωραία. Αλλά μετά πέρασε κάποιος καιρός και 

παρότι ήταν υποφερτά, χρειαζόμουν οπωσδήποτε ένα μεγάλο διάλειμμα. Και με το μεγάλο εννοώ 

περισσότερο από δύο μέρες! Ο τελευταίος μήνας πριν τα Χριστούγεννα ήταν τραγικός. Όπως καταλαβαίνετε, 

τα Χριστούγεννα ήταν ευλογία. Δεν φανταζόμουν όμως καθόλου πως το διάστημα μετά θα ήταν πέντε φορές 

χειρότερο. Πέρασαν τρεις μήνες που δεν είχαμε ούτε τριήμερο! Και μετά ήρθαν οι εξετάσεις! Είχα όμως 

πρόγραμμα διαβάσματος και έτσι κατάφερα χωρίς πολύ κόπο να γράψω καλά και να βγάλω έναν άριστο 

βαθμό.                                                                                                                               

  Μέσα στη χρονιά αντιμετώπισα πάρα πολλές δυσκολίες, κυρίως ψυχικές, που αν και με αποδυνάμωσαν, 

τώρα πιστεύω πως ήταν για καλό και στην τελική μάλλον με έχουν κάνει δυνατότερο. Για την ώρα δεν 

ανυπομονώ ιδιαίτερα για τη Δευτέρα Γυμνασίου. Φαντάζομαι το ίδιο πιστεύουν και οι συμμαθητές μου! 

 

Από την ιστοσελίδα www.parentbook.gr (διασκευή) 

                                                              

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Ποια ήταν τα συναισθήματα του μαθητή που γράφει το κείμενο, όταν πρωτοήρθε στο Γυμνάσιο; 

(μον.2) 
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2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως αποφαντικές, ερωτηματικές, επιφωνηματικές ή 

προστακτικές. 

(μον.2,5) 

α) Όταν πρωτοήρθα στο Γυμνάσιο ένιωθα πάρα πολύ ωραία. 

β) Κάνε τις ασκήσεις σου! 

γ) Όμως … να μην υπερβάλουμε κιόλας! 

δ) Θα μπορούσα να αναπνεύσω για τα επόμενα τρία χρόνια; 

ε) Οι συμμαθητές μου δεν ήταν όπως είχα προβλέψει. 

 

3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με τη δομή τους (απλή, επαυξημένη, ελλειπτική, 

σύνθετη) 

(μον.2) 

 

α) Οι κανόνες ήταν αμέτρητοι και αυστηροί. 

β) Μέσα στη χρονιά αντιμετώπισα πάρα πολλές δυσκολίες. 

γ) Και μετά οι εξετάσεις! 

δ) Το ίδιο πιστεύουν οι συμμαθητές μου! 

 

 

4. Αφού διαβάσετε την παρακάτω παράγραφο να βρείτε τη θεματική πρόταση, τις λεπτομέρειες και την 

κατακλείδα. Να επισημάνετε ακόμα τις συνδετικές λέξεις της παραγράφου. 

 

Στην τάξη μου διαφωνούν συχνά τα αγόρια με τα κορίτσια. Στο μάθημα της γυμναστικής, για παράδειγμα, τα 

αγόρια θέλουν να παίζουν συνεχώς μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, ενώ τα κορίτσια προτιμούν το βόλεϊ. Επίσης, τα 

αγόρια έχουν πάθος με την τεχνολογία και θέλουν να ασχολούνται περισσότερο με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, το Διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα κορίτσια αντίθετα πιστεύουν πως είναι βαρετό να 

περνά κανείς τις ώρες του μπροστά στον υπολογιστή και προτιμούν συλλογικές δραστηριότητες που δημιουργούν 

ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και φίλους. Τέλος, τα κορίτσια κατηγορούν τα αγόρια ότι είναι επιθετικά, κάνουν 

πολλή φασαρία τόσο την ώρα του μαθήματος όσο και στο διάλειμμα και ότι δεν μπορεί να μιλήσει κανείς 

σοβαρά μαζί τους. Τα αγόρια τους απαντούν ότι απλώς εκείνα είναι καλομαθημένα και μυγιάγγιχτα. Οι 

διαφωνίες αυτές πολλές φορές οδηγούν σε καβγάδες. 

(μον.1,5) 

 

5. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις λέξεις: ένιωθα, οπωσδήποτε. 

(μον.1) 
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6. Αφού διαβάσετε το παρακάτω τηλεφωνικό μήνυμα να εντοπίσετε: 

1. τον πομπό -› 

2. τον δέκτη -› 

3. τον κώδικα επικοινωνίας -› 

 

  

 

 

 

 

 

(μον.1) 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Στην πρώτη Γυμνασίου διδάσκεστε πολλά και ενδιαφέροντα μαθήματα. Μάλιστα, κάποια τα συναντάτε για 

πρώτη φορά. Σε ένα κείμενο ( 2 – 3 παραγράφων)  να πείτε ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο μάθημα και 

γιατί. 

 

(μον.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Μαρία σε    

     περιμένουμε    

    στην πλατεία.            

    Μην αργήσεις. 

  Κατερίνα- Γιώργος 


