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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1) Στην παρακάτω παράγραφο να εντοπίσετε τις ειδικές δευτερεύουσες και να 

βρείτε τη συντακτική τους λειτουργία.              (μονάδες 3) 

 

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως ο άνθρωπος μαθαίνει τη γλώσσα κατά τα 

πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του, δηλαδή πολύ πριν έρθει σε επαφή με την 

οργανωμένη διδασκαλία του Συντακτικού και της Γραμματικής. Έχουν 

καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η πρωτογενής αυτή εκμάθηση της γλώσσας 

στηρίζεται στο ένα και μοναδικό γεγονός, ότι οι γλωσσικοί μηχανισμοί του, 

αντιδρούν σε κάθε είδους γλωσσικό ερέθισμα, ακόμη και σ’ εκείνο που 

δέχεται πρώτη φορά. 

 

 

2) Να υπογραμμίσετε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις των επόμενων 

φράσεων και να κάνετε πλήρη συντακτική αναγνώριση. (μονάδες 4) 

 

α. Της απάντησα ότι δεν ξέρει τι θα πει ταλαιπωρία. 

 β. Ο καθηγητής μας ρώτησε ποιο παιδί θέλει να πάει πιο πίσω.  

γ. Αναρωτιόταν αν έπρεπε να του δανείσει χρήματα. 

 δ. Δεν μου είπατε αν με έχετε συγχωρήσει για τα σφάλματα που έκανα.  

ε. Μόνο αυτό τον ρώτησα, αν θα ήθελε να έρθει μαζί μου. 

στ. Ρώτησα που βρισκόταν όλη αυτή την ώρα. 
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3) Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές και να τις αναγνωρίσετε 

πλήρως.         (μονάδες 5) 

  

 

1. Τον προειδοποίησα για ένα, να μην τολμήσει να έρθει. 

2. Πιστεύω ότι σου δημιούργησα μεγάλο πρόβλημα άθελά μου. 

3. Δεν ήξερα τι να του πω. 

4. Λέγεται πως το αεροπλάνο θα έχει καθυστέρηση. 

5.  Θα καλέσει όσα παιδιά χωράει το σπίτι του. 

6.  Φοβάμαι μήπως βρέξει και δεν στεγνώσουν τα ρούχα. 

7.  Ήθελα να ήξερα τι έκανες τόση ώρα. 

8. Ένα πράγμα χρειάζεσαι, να εξασκηθείς περισσότερο. 

9.  Μαθεύτηκε πως πήρε τη δουλειά με μέσο. 

10.  Ένα με ενδιέφερε να μάθω, αν εξακολουθούσε να συχνάζει εκεί. 

11. Φοβήθηκα μήπως τον στενοχωρήσω. 

12. Θα σου έκανε καλό να τρέχεις μισή ώρα την ημέρα. 

13. Ανησύχησα για εκείνο, μη και καταλάβει ότι λέω ψέμματα. 

14. Με ρώτησε αν ήξερα τη διεύθυνση. 

15. Σκεφτόμουν τι φαγητό να είχαμε σπίτι. 

 

4) Στο παρακάτω κείμενο: 

 Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της 1ης παραγράφου. 

 Για τις λέξεις με έντονα μαύρα γράμματα, να γράψετε από ένα 

συνώνυμο. 

 Για τις λέξεις με πλάγια γράμματα να γράψετε από μία ομόρριζη. 

 Να εξηγήσετε γιατί η υπογραμμισμένη φράση στην 2η παράγραφο, 

ξεκινάει με ‘Και’. Τι προσπαθεί να πετύχει ο συγγραφέας?  

 Να γράψετε μια επιστολή στον Υπουργό Παιδείας ως μαθητής του 

σχολείου σας και να του μιλήσετε για το φαινόμενο που περιγράφει το 

παρακάτω κείμενο. Στην επιστολή, θα εκθέτετε τους λόγους που 

οδηγούν στο φαινόμενο των επιθετικών γονέων (συμβουλευτείτε το 

κείμενο) και θα προτείνετε τρόπους με τους οποίους μπορεί να 

αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. (ως και 200 λ.)             

              (μονάδες 8) 
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

 

  Ένα φαινόμενο που παίρνει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια στην Εκπαίδευση είναι 

οι γονείς που έρχονται στο σχολείο με επιθετική ακόμα και  πολεμική διάθεση. 

Αυτοί οι γονείς δεν εμπιστεύονται και αμφισβητούν το σχολείο σε κάθε του πτυχή. 

Σχεδόν σε καθημερινή βάση έρχονται σε προστριβές με το σχολείο για άπειρα 

σημαντικά ή και απολύτως ασήμαντα θέματα. Είναι συνήθως γονείς ανώτερης 

μόρφωσης ,  υπερπροστατευτικοί, με απόλυτες απόψεις για την εκπαίδευση και την 

ανατροφή των παιδιών. Έτσι, απαιτούν από το σχολείο να προσαρμοστεί στις δικές 

τους αντιλήψεις και επιθυμίες, τις οποίες θεωρούν αδιαπραγμάτευτες.  

  Κάποιους  απ` αυτούς τους γονείς θα τους συναντήσει κανείς , στα διαλείμματα,   

ανελλιπώς  στα κάγκελα  του σχολείου για να φέρουν «κάτι»  (στο υπέρβαρο 

συνήθως)  παιδί τους, που, όμως,  «δεν τρώει τίποτε». Όταν ψιχαλίζει έρχονται να 

δουν αν βγήκαν  τα παιδιά στην αυλή στο διάλειμμα και αρρωστήσουν. Όταν τα 

παιδιά πηγαίνουν στο θέατρο κουβαλούν μαζί τους το κινητό (που γνωρίζουν ότι  

απαγορεύεται) γιατί θέλουν να ξέρουν που βρίσκονται τα παιδιά, «μη συμβεί κάτι». 

Στην τσάντα τους κουβαλούν προμήθειες που θα έφταναν  να ταΐσουν τουλάχιστον 

δυο παιδιά για μια ολόκληρη μέρα και …για να μη ζηλεύουν κουβαλούν μαζί τους 

χρήματα (από πέντε μέχρι και  δέκα Ευρώ στις εποχές τις κρίσεις)  «να πάρουν κάτι 

από το κυλικείο». Ανησυχούν για τους βαθμούς. Για τους σημαιοφόρους. Για το ποια 

δασκάλα θα πάρει την τάξη του χρόνου. Για το αν θα τελειώσουν την ύλη (της 

Δευτέρας δημοτικού)!! Για τις πολλές ή λίγες εργασίες που τους βάζει η δασκάλα. 

Και οπωσδήποτε για το Bullying. To παιδί τους είναι πάντοτε θύμα. Ποτέ θύτης. Αν 

όλοι λένε το αντίθετο, τότε απλά αυτό  έχει στοχοποιηθεί. Τα παιδιά αυτών των 

γονιών, συνήθως, αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής και συνύπαρξης στο 

σχολικό περιβάλλον. Έχουν  δυσκολίες να σεβαστούν τους κανόνες του σχολείου και 

δημιουργούν διαρκώς προβλήματα με τους συμμαθητές τους αλλά και τους 

εκπαιδευτικούς .  

  Τα τελευταία χρόνια έχουμε ένταση   του φαινομένου και η αιτία θα πρέπει να 

αναζητηθεί στη συστηματική απαξίωση του δημόσιου σχολείου και των 

εκπαιδευτικών,   από τα ΜΜΕ,  που έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις  στα 

μνημονιακά χρόνια. Εκτός όμως απ` αυτή την εξήγηση σίγουρα παίζουν ρόλο και 

πολλοί ακόμη παράγοντες. Ο  άκρατος ατομικισμός, η πίστη στο «δικό μου παιδί που  

αδικείται» γιατί είναι ξεχωριστό και δεν το καταλαβαίνει κανείς, η ανασφάλεια για το 

μέλλον, η  αμφισβήτηση κάθε δημόσιου και συλλογικού αγαθού  (που είναι 

διεφθαρμένο, αντιπαραγωγικό και άδικο, όπως η θηριώδης προπαγάνδα διαλαλεί)  

είναι κάποιοι από τους παράγοντες .  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 




