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ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΄Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1) 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. 

Α) «Ότι η πρωτογενής...γεγονός»: ως αντικείμενο στην κύρια ‘ Έχουν 

καταλήξει στο συμπέρασμα ’ 

Β) «Ότι οι γλωσσικοί...ερέθισμα»: ως επεξήγηση στην προηγούμενη ειδική 

δευτερεύουσα ‘Ότι η πρωτογενής...μοναδικό γεγονός ’ 

 

 

 

 

 

2)  

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

 Πλάγια ερωτηματική, μερικής άγνοιας, ως αντικείμενο στην Ειδική ‘Δεν 

ξέρει’ 

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

 Πλάγια ερωτηματική, μερικής άγνοιας, ως αντικείμενο στην κύρια 

‘Ρώτησε’ 

γ. Αναρωτιόταν αν έπρεπε να του δανείσει χρήματα. 

 Πλάγια ερωτηματική, ολικής άγνοιας, ως αντικείμενο στην κύρια  

‘Αναρωτιόταν’ 

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

 Πλάγια ερωτηματική, ολικής άγνοιας, ως αντικείμενο στην κύρια ‘Δεν 

μου είπατε’ 

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

 Πλάγια ερωτηματική, ολικής άγνοιας, ως επεξήγηση στην κύρια ‘Μόνο 

αυτό τον ρώτησα’ 

στ. Ρώτησα που βρισκόταν όλη αυτή την ώρα. 

 Πλάγια ερωτηματική, μερικής άγνοιας, ως αντικείμενο στην κύρια 

‘Ρώτησα’ 
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3)  

Τον προειδοποίησα για ένα, να μην τολμήσει να έρθει. 

 Δευτερεύουσα ονομ. βουλητική, ως επεξήγηση στο ‘ένα’ 

Πιστεύω ότι σου δημιούργησα μεγάλο πρόβλημα άθελά μου. 

 Δευτερεύουσα ονομ. ειδική, ως αντικείμενο στο ‘πιστεύω’ 

Δεν ήξερα τι να του πω. 

 Δευτερεύουσα ονομ. πλάγια ερωτηματική, μερικής άγνοιας, ως 

αντικείμενο στο ‘δεν ήξερα’ 

Λέγεται πως το αεροπλάνο θα έχει καθυστέρηση. 

 Δευτερεύουσα ονομ. ειδική, ως υποκείμενο στο ‘λέγεται’ 

 Θα καλέσει όσα παιδιά χωράει το σπίτι του. 

 Δευτερεύουσα ονομ. αναφορική, ως αντικείμενο στο ‘καλέσει’ 

 Φοβάμαι μήπως βρέξει και δεν στεγνώσουν τα ρούχα. 

 Δευτερεύουσα ονομ. ενδοιαστικές, ως αντικείμενο στο ‘φοβάμαι’ 

 Ήθελα να ήξερα τι έκανες τόση ώρα. 

 Δευτερεύουσα ονομ. βουλητική, ως αντικείμενο στο ‘ήθελα’// 

Δευτερεύουσα ονομ. πλάγια ερωτηματική, μερικής άγνοιας, ως 

αντικείμενο στο ‘ήξερα’ 

Ένα πράγμα χρειάζεσαι, να εξασκηθείς περισσότερο. 

 Δευτερεύουσα ονομ. βουλητική, ως επεξήγηση στο ‘ένα πράγμα’ 

Μαθεύτηκε πως πήρε τη δουλειά με μέσο. 

 Δευτερεύουσα ονομ. ειδική, ως υποκείμενο στο ‘μαθεύτηκε’ 

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

 Δευτερεύουσα ονομ. πλάγια ερωτηματική, ολικής άγνοιας, ως επεξήγηση 

στο ‘ένα’ 

Φοβήθηκα μήπως τον στενοχωρήσω. 

 Δευτερεύουσα ονομ. ενδοιαστική, ως αντικείμενο στο ‘φοβήθηκα’ 

Θα σου έκανε καλό να τρέχεις μισή ώρα την ημέρα. 

 Δευτερεύουσα ονομ. βουλητική, ως υποκείμενο στο ‘θα σου έκανε’ 

Ανησύχησα για εκείνο, μη και καταλάβει ότι λέω ψέμματα. 

 Δευτερεύουσα ονομ. ενδοιαστική, ως επεξήγηση στο ‘εκείνο’// 

Δευτερεύουσα ονομ. ειδική, ως αντικείμενο στο ‘καταλάβει’ 

Με ρώτησε αν ήξερα τη διεύθυνση. 

 Δευτερεύουσα ονομ. πλάγια ερωτηματική, ολικής άγνοιας, ως 

αντικείμενο στο ‘ρώτησε’ 

Σκεφτόμουν τι φαγητό να είχαμε σπίτι. 

 Δευτερεύουσα ονομ. πλάγια ερωτηματική,  μερικής άγνοιας, ως 

αντικείμενο στο ‘σκεφτόμουν’ 
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4) ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Δομικά στοιχεία 1ης παραγράφου 

  Θεματική πρόταση: «Ένα φαινόμενο που παίρνει διαστάσεις τα 

τελευταία χρόνια στην Εκπαίδευση είναι οι γονείς που έρχονται στο 

σχολείο με επιθετική ακόμα και  πολεμική διάθεση.» 

 Λεπτομέρειες-σχόλια: «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.» 

 Κατακλείδα: «Έτσι, απαιτούν από το σχολείο να προσαρμοστεί στις 

δικές τους αντιλήψεις και επιθυμίες, τις οποίες θεωρούν 

αδιαπραγμάτευτες.» 

 

 Συνώνυμα 

 Επιθετική: βίαιη 

 Προσαρμοστεί: ενταχθεί 

 Ανησυχούν: αγχώνονται, φοβούνται 

 Ομόρριζες 

 Στοχοποιηθεί: εύστοχος, στόχος 

 Εκπαιδευτικών:παιδεία, παιδευτικός 

 Αντιπαραγωγικό: παραγωγικός, παράγωγη 

 

 Ο συγγραφέας ξεκινάει την πρόταση με τον σύνδεσμο ‘και’, καθώς θέλει 

να δώσει έμφαση και να προκαλέσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον 

του αναγνώστη σχετικά με τη συμπεριφορά των γονέων. 
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 ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Προς τον αξιότιμο κο. Παπαδόπουλο (Υπουργός Παιδείας), 

     Ο λόγος που σαν μαθητής της ΄Γ γυμνασίου του 12ου γυμνασίου Πετραλώνων σας 

στέλνω αυτή την επιστολή, είναι για να σας εκφράσω τις έντονες ανησυχίες μου 

σχετικά με το φαινόμενο των «επιθετικών γονέων». Το φαινόμενο των γονέων αυτών 

έχει κάνει την εμφανισή του πριν από αρκετά χρόνια αλλά τον τελευταίο καιρό είναι 

πολύ πιο έντονο..... 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: 

Α) Αρχικά, θα ήταν φρόνιμο να εξετάσουμε τους λόγους που οδηγούν τους γονείς σε 

αυτή την συμπεριφορά. Ένας από τους λόγους, είναι το διαρκώς αυξανόμενο άγχος 

που βιώνουν οι γονείς σε όλα τα επίπεδα...Ύστερα, βασικός λόγος μπορούμε να 

θεωρήσουμε πως είναι η έκπτωση αξιών που κυριαρχεί στην εποχή μας και η 

επικράτηση του ατομικισμού και της απομόνωσης....Τέλος, οι σχέσεις σχολείου και 

οικογένειας θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν είναι πλέον όπως παλαιότερα. Σχολείο 

και οικογένεια δεν συνεργάζονται ώστε να λειτουργήσουν ως αρωγοί για την 

καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών.... 

Β) Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να προτείνω κάποιους τρόπους αντιμετώπισης της 

παραπάνω κατάστασης, τους οποίους μάλιστα έχουμε συζητήσει και σαν τάξη και 

μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Ένας πιθανός τρόπος άμβλυνσης του φαινομένου, 

είναι να πραγματοποιούνται συχνές συναντήσεις καθηγητών και γονέων, ώστε οι 

γονείς να ενημερώνονται για τα παιδιά τους και να μην νιώθουν ανασφάλεια. 

Επιπλέον, θα μπορούσαμε σαν σχολείο να προσλάβουμε φύλακες και υπεύθυνους για 

την ασφάλεια των μαθητών, με σκοπό οι γονείς να αισθάνονται πιο ήσυχοι. 

Κλείνοντας, ο πιο σίγουρος και εποικοδομητικός τρόπος για να λυθεί ένα φαινόμενο 

που διχάζει την κοινωνία, είναι πάντα η παιδεία. Το σχολείο μας οφείλει να παρέχει 

υψηλού επιπέδου μόρφωση αλλά και να εμφυσεί στους μαθητές τις αξίες που 

εκλείπουν από τη σημερινή εποχή ώστε τα παιδιά να είναι κατάλληλα εφοδιασμένα 

για την εντιμετώπισης μιας σκληρής κοινωνίας και πραγματικότητας και οι γονείς να 

αντιληφθούν ότι το σχολείο είναι σύμμαχός τους. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Συνοψίζοντας, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση πολλών βίαιων και 

επικίνδυνων φαινομένων αλλά με τη συλλογική και άμεση αντιμετώπιση, πιστεύω 

πως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Εκπροσωπώντας την τάξη μου και όλη τη 

μαθητική κοινότητα του σχολείου, θα σας παρακαλούσα να λάβετε σοβαρά υπόψη 

σας τα παραπάνω και να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην εφαρμογή των λύσεων. 




