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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η πρωταρχική σημασία του φαγητού είναι η επιβίωση του ανθρώπου. Μέσω των διάφορων τροφίμων 

που καταναλώνουμε καθημερινά παίρνουμε τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας 

για να συντηρηθεί και να αναπτυχθεί ομαλά. Καθώς όμως από το φαγητό εξαρτάται η υγεία μας και η 

φυσική μας κατάσταση, πρέπει να τρεφόμαστε σωστά. Δεν αρκεί να τρώμε οτιδήποτε, αλλά πρέπει να 

φροντίζουμε η διατροφή μας να είναι ισορροπημένη, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να τρώμε 

ποικιλία τροφίμων και να τηρούμε το μέτρο, να μην οδηγούμαστε δηλαδή σε υπερβολές. 

Το φαγητό επίσης υπηρετεί κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου, όπως την ανάγκη για επικοινωνία 

και ψυχαγωγία. Γύρω από το τραπέζι συγκεντρώνεται η οικογένεια καθημερινά ή σε περιόδους 

γιορτών, κι αυτό είναι μια ευκαιρία για τα μέλη της να έρθουν πιο κοντά. Αλλά και ως διασκέδαση το 

φαγητό έχει πρωταρχική θέση στη ζωή μας, αφού συχνά οι άνθρωποι συναντιούνται με τους φίλους 

τους για να φάνε και να πιουν, αλλά ταυτόχρονα και να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις 

και να χαρούν ο ένας τη συντροφιά του άλλου. 

Το φαγητό τέλος είναι απόλαυση. Η μαγειρική στην εποχή μας έχει εξελιχθεί σε πραγματική 

τέχνη και τα ποικίλα εδέσματα και οι λιχουδιές που έχει δημιουργήσει η ανθρώπινη φαντασία 

ερεθίζουν ευχάριστα τις αισθήσεις προσφέροντάς μας ιδιαίτερη ικανοποίηση. 

 

 

 

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1.Ποιες ανάγκες του ανθρώπου- εκτός από την επιβίωση- υπηρετεί το φαγητό σύμφωνα με το 

κείμενο 
 

(μονάδες 2) 
 

 

2. 

α)Να βρείτε τη δομή της 1ης παραγράφου: 

 
 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 

 

1η παράγραφος 

   

 

(μονάδες 1) 
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β)Να βρείτε δύο συνδετικές λέξεις στο κείμενο και να αναφέρετε τι δηλώνουν : 
 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΛΕΞΗ ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ 

  

  

(μονάδες 2) 
 

 

 

3.Να εντοπίσετε στο κείμενο τα παρακάτω : 
 

Επιθετικός προσδιορισμός ...................................... Ουσιαστικό που 

προσδιορίζει:…………………….. 
 

Επιθετικός προσδιορισμός ...................................... Ουσιαστικό που 

προσδιορίζει:…………………….. 

(μονάδες 2) 
 

 

 

4. Να γίνει γραμματική αναγνώριση των παρακάτω ουσιαστικών : 
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΠΤΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΟ/ 

ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΟ 

ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΟ/ 

ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΟ 

οργανισμός      

εδέσματα      

 

(μονάδες 2) 

5.Να εντοπίσετε στο κείμενο 5 σύνθετες λέξεις και να τις αναλύσετε σε α΄και β΄συνθετικό : 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΞΗ Α` ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Β` ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
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6.Να συμπληρώσετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων : 
 

Πρωταρχική :…………………………… 

Ψυχαγωγία :……………………………. 

Απόλαυση :…………………………….. 

Απόψεις :………………………………… 

(μονάδες 2) 
 

 

 

 

 

 
 

Γ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Να γράψετε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο και να εξηγήσετε για ποιους λόγους οι νέοι προτιμούν 

το φαγητό των φαστ-φουντ αντί του σπιτικού μαγειρεμένου φαγητού και να εκφράσετε την γνώμη 

σας για το αν ωφελούνται απ`αυτό ή όχι. 

(μονάδες 8) 


