
 

 

                                                                          

 
 

 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  27/11/2021 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Η εκμάθηζη ξένων γλωζζών αποηελεί αναγκαιόηηηα για ηοςρ ζύγσπονοςρ νέοςρ; 

 

Το διαζκεςαζμένο κείμενο πος ακολοςθεί είναι από ηο άπθπο ηηρ Κλαίπηρ Γαλανάκη 

πος δημοζίεςζε ζηην εθημεπίδα «Το Βήμα» ζηιρ 4/7/2013. 

 

Σε έλαλ θφζκν πνπ νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ εμαθαλίζεη ηα ζχλνξα θαη ηηο 

απνζηάζεηο, δελ κπνξνχκε πηα λα παξακέλνπκε κνλφγισζζνη
1
. Η εθκάζεζε κηαο 

μέλεο γλώζζαρ έρεη γίλεη αλαγθαία πεξηζζφηεξν απφ πνηέ γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ 

ππφινηπν θφζκν. Η εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ δελ απνηειεί πιένλ έλα ρφκπη, 

απνηειεί κηα αλαγθαηφηεηα γηα ηνπο ζχγρξνλνπο λένπο.  

Σε επαγγεικαηηθφ επίπεδν ε γισζζνκάζεηα είλαη «θιεηδί» γηα ηελ εχξεζε 

εξγαζίαο. Κάπνηνο πνπ κηιάεη θηλεδηθά ή ξσζηθά είλαη πιένλ πεξηδήηεηνο! Η γλψζε 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, αλ θαη εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ηα πξσηεία, δελ απνηειεί 

πιένλ πξνζφλ κηαο θαη ζεσξείηαη δεδνκέλε. Σε κηθξέο αγγειίεο παξαηεξνχκε πσο ε 

άξηζηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ είλαη απαξαίηεηε θαη φρη απιψο επηζπκεηή.  

Σηελ επαγγεικαηηθή «θαξηέξα» είλαη δχζθνιν λα εμειηρζεί θάπνηνο, αλ δελ 

γλσξίδεη φρη κφλν κία, αιιά ηνπιάρηζηνλ δχν μέλεο γιψζζεο. Η γισζζνκάζεηα βνεζά 

                                                           
1
 Μονόγλωςςοι είναι όςοι μιλοφν μία μόνο γλώςςα. 



ηνλ εξγαδφκελν ζηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ. Τνπ επηηξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε 

αιιφγισζζνπο,  λα καζαίλεη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο ζην 

εμσηεξηθφ. Απηφ, ζε κηα θνηλσλία φπνπ εηαηξείεο κε έδξα ηε Ειιάδα ζπλεξγάδνληαη 

κε οπγανιζμούρ απ’ φιν ηνλ θφζκν, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. 

Σηελ Επξσπατθή Έλσζε πξνζθέξνληαη αξθεηέο επθαηξίεο εξγαζίαο. Πνιιέο 

Ειιελίδεο θαη πνιινί Έιιελεο απαζρνινχληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, εθφζνλ 

γλσξίδνπλ μέλεο γιψζζεο. Ταπηφρξνλα, φκσο, νη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο έρνπλ 

απμεζεί ηφζν ψζηε ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε αθφκα θαη γηα ηνπο 

πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα εξγάδνληαη ζηε ρψξα ηνπο. Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα 

ζηελ Ειιάδα, γηα παξάδεηγκα, θαζηζηά αλαγθαία ηελ εθκάζεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 

γισζζψλ. 

Σηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, έλαο/κία θνηηεηήο/-ηξηα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα γλσξίδεη ηνπιάρηζηνλ αγγιηθά γηα λα κπνξεί λα κειεηά μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία.    Η ζπκκεηνρή επίζεο ελφο θνηηεηή ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο 

θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ, νη ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ ή αθφκα θαη ε εξγαζία εθεί δείρλεη 

πσο νη μέλεο γιψζζεο είλαη απαξαίηεηεο. 

 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ππώηη δπαζηηπιόηηηα  

Α1.  Να ραξαθηεξίζεηο θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε ΣΩΣΤΟ 

(αλ είλαη ζσζηή) ή ΛΑΘΟΣ (αλ είλαη ιαλζαζκέλε).  

 

1. Σχκθσλα κε ηελ αξζξνγξάθν, ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ είλαη αλαγθαία. 

2. Η γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο δελ είλαη απαξαίηεηε θαη απνηειεί πξνζφλ 

ζηελ επνρή καο. 

3. Δελ απνηειεί πξνυπφζεζε ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, γηα ηηο Ειιελίδεο θαη 

ηνπο Έιιελεο πνπ εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ. 

4. Όζνη ζέινπλ λα εξγαζηνχλ ζηε ρψξα ηνπο, δε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ μέλεο 

γιψζζεο. 

5. Η γισζζνκάζεηα είλαη απαξαίηεηε γηα έλαλ θνηηεηή.  

Μονάδερ 15 

 

Γεύηεπη δπαζηηπιόηηηα 



Α.2.1.  Να ππνγξακκίζεηο, ζηα παξαθάησ απνζπάζκαηα, ηηο δεπηεξεχνπζεο εηδηθέο 

θαη βνπιεηηθέο πξνηάζεηο. Σηε ζπλέρεηα, λα γξάςεηο ηνλ ζπληαθηηθφ ηνπο ξφιν.  

   

 

«Σε μικπέρ αγγελίερ παπαηηπούμε πωρ η άπιζηη γνώζη ξένων γλωζζών είναι 

απαπαίηηηη» 

 

«Σηην επαγγελμαηική καπιέπα είναι δύζκολο να εξελισθεί κάποιορ, αν δεν γνωπίζει 

όσι μόνο μία, αλλά ηοςλάσιζηον δύο ξένερ γλώζζερ.» 

«Ταςηόσπονα, όμωρ, οι επαγγελμαηικέρ απαιηήζειρ έσοςν αςξηθεί ηόζο ώζηε η 

γνώζη ξένων γλωζζών κπίνεηαι απαπαίηηηη ακόμα και για ηοςρ πολίηερ πος θέλοςν 

να επγάζονηαι ζηη σώπα ηοςρ». 

 

«Η ζςμμεηοσή επίζηρ ενόρ θοιηηηή ζε ππογπάμμαηα ανηαλλαγήρ θοιηηηικού 

πληθςζμού, οι ζποςδέρ ζηο εξωηεπικό ή ακόμα και η επγαζία εκεί δείσνει πωρ οι 

ξένερ γλώζζερ είναι απαπαίηηηερ.» 

 

Μονάδερ 8 

 

Α.2.2 Να βξεηο ηε δεπηεξεχνπζα πξφηαζε ζηελ παξαθάησ πεξίνδν ιφγνπ, λα ηελ 

ραξαθηεξίζεηο σο νλνκαηηθή ή επηξξεκαηηθή αηηηνινγψληαο ηελ απάληεζή ζνπ. 

 

«Πολλέρ Ελληνίδερ και πολλοί Έλληνερ απαζσολούνηαι ζε διάθοποςρ ηομείρ, 

εθόζον γνωπίζοςν ξένερ γλώζζερ.» 

Μονάδερ 3 

 

Α.2.3.  Να βξείηε ζην θείκελν ηηο ιέμεηο γλώζζαρ θαη οπγανιζμούρ. Οη ιέμεηο απηέο 

είλαη πνιχζεκεο. Να γξάςεηε δχν πξνηάζεηο κε δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ 

απηψλ.  

Μονάδερ 4 

 

Σπίηη δπαζηηπιόηηηα 

Α.3. Με αθνξκή ην άξζξν πνπ δηάβαζεο, γξάθεηο κία νκηιία κε ζέκα ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ μέλσλ γισζζψλ γηα ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν. Θα εθθσλήζεηο ηελ νκηιία 



ζηνπο/ζηηο  ζπκκαζεηέο/-ηξηεο ζνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ Νέσλ 

Ειιεληθψλ. Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο θαη ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. Τν θείκελφ ζνπ 

λα έρεη έθηαζε 200-250 ιέμεσλ πεξίπνπ. 

Μονάδερ 20 

 

 

 

 

 

 

Β. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Οι επιζκέπηερ 

Το κείμενο πος ακολοςθεί είναι απόζπαζμα ηος μςθιζηοπήμαηορ ηηρ Διδώρ Σωηηπίος 

«Οι επιζκέπηερ» (1979).  

 

 Απφ κηθξφ παηδί έλησζα κηα θιφγα λα κε θαίεη. Ήζεια λα εθθξαζηψ, λα 

γξάςσ. Πψο φκσο; Γξάκκαηα δελ ήμεξα. Ωο ηα νρηψ κνπ ρξφληα, φπσο ζνπ είπα, 

αγλννχζα θαη απηφ ην αιθάβεην. Καλείο απ’ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ αγσγή κνπ δελ 

είρε δηάζεζε λα ηθαλνπνηήζεη ηε λασηάπα πνπ έλησζα γηα ηα γξάκκαηα. Παξαθάιεζα 

θάπνηε ηελ άιιε θπιαθηζκέλε, ηε κεηέξα κνπ, λα κνπ δείμεη απηή ηα ιίγα 

γξακκαηάθηα πνπ ήμεξε. Η θαεκελνχια έθαλε πξνζπάζεηα λ’ αληαπνθξηζεί. Άξρηζε 

απφ ην «Άγηνο ν Θεφο, άγηνο ηζρπξφο ... ». Απηφ ην ειάρηζην πνπ κπφξεζε λα κνπ 

δψζεη ην άξπαμα θαη απφ ηφηε κφλε κνπ επηδφζεθα κε ην δήιν
2
 εθεπξέηε, γηαηί 

πξαγκαηηθά εθεχξηζθα φζα εθείλε δελ ήμεξε λα κνπ εμεγήζεη. Απηφ ήηαλ ην πξψην 

κνπ μεθίλεκα, κηα θαη ν παηέξαο κνπ θαη ν αδειθφο κνπ πνπ είραλ θνηηήζεη ζηα 

κεγαιχηεξα Κνιέγηα θαη Παλεπηζηήκηα ηεο Επξψπεο, νχηε ήζειαλ νχηε 

καηαδέσονηαν λα αζρνιεζνχλ κε ηε κφξθσζε ελφο θνξηηζηνχ. Τνπο θαηλφηαλ 

αλήθνπζην θαη επηδήκην λα γςπεύει γξάκκαηα έλα θνξίηζη!  

Ωζηφζν, κηα θνξά πνπ δήζακε γηα ιίγεο κέξεο κε ηνλ παηέξα κνπ ζηελ εμνρή 

θαη δελ είρε πψο λα πεξάζεη ηελ ψξα ηνπ, ην βξήθε δηαζθεδαζηηθφ λα κνπ δείμεη λα 

δηαβάδσ ηηαιηθά. Ήηαλ ζίγνπξνο πσο δε ζα θαηαιάβαηλα θαη πνιιά πξάγκαηα. Εγψ 
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 Η επιθυμία, η όρεξη να εκτελζςεισ μία εργαςία κατά τον καλφτερο τρόπο.  



φκσο άλνημα κάηηα θαη απηηά θαη φια ηα πνξηνπαξάζπξα ηνπ κπαινχ κνπ θαη 

ξνχθεμα ηε δηδαρή ηνπ φπσο ην μεξφ ζθνπγγάξη ην λεξφ. Απφ θεη θαη πέξα ηε 

γιψζζα ηελ έκαζα κε ηε βνήζεηα κηαο «Μεζφδνπ εθκαζήζεσο ηεο Ιηαιηθήο 

γιψζζεο», πνπ ηελ αλαθάιπςα ζηε βηβιηνζήθε. Απφ ηε κηα ζειίδα είρε ην ηηαιηθφ 

θείκελν θαη απφ ηελ άιιε ηελ ειιεληθή εμήγεζή ηνπ. Αλαζθνπκπψζεθα ινηπφλ θαη 

άξρηζα ην επίκνλν θαη ηφζν απνιαπζηηθφ έξγν ηεο απηνκφξθσζεο
3
. Η ραξά θαη ε 

ικανοποίηζή κνπ ήηαλ ηφζε, ζαξξείο θαη είρα αλαθαιχςεη ρξπζσξπρείν ... Έπεζα κε 

ηα κνχηξα ζηηο γξακκαηηθέο θαη ζηα ζπληαθηηθά θαη πποσώπηζα γξήγνξα θαη ζηηο 

δχν γιψζζεο. […] 

 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Ππώηη δπαζηηπιόηηηα 

Β.1.  Σχκθσλα κε ην θείκελν, ηη έθαλε ε αθεγήηξηα γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε «λασηάπα 

πος ένιωθε για ηα γπάμμαηα»; Ν’ αλαθέξεηο δχν ζρήκαηα ιφγνπ κέζσ ησλ νπνίσλ 

ηνλίδεηαη απηή ε ιαρηάξα.  

Μονάδερ 15 

 

Γεύηεπη δπαζηηπιόηηηα 

Β.2.1 Να βξεηο ηηο θχξηεο θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο ηνπ απνζπάζκαηνο. Να 

γξάςεηο ηνλ ζπληαθηηθφ ξφιν ησλ δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ.   

 

«Κανείρ απ’ ηοςρ ςπεύθςνοςρ για ηην αγωγή μος δεν είσε διάθεζη να ικανοποιήζει ηη 

λασηάπα πος ένιωθα για ηα γπάμμαηα. Παπακάλεζα κάποηε ηην άλλη θςλακιζμένη, ηη 

μηηέπα μος, να μος δείξει αςηή ηα λίγα γπαμμαηάκια πος ήξεπε.»  

 

Μονάδερ 10 

 

Β.2.2. Να ζρεκαηίζεηο κία πξφηαζε κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο ρσξίο λ’ 

αιιάμεη ε ζεκαζία πνπ έρνπλ ζην θείκελν: λασηάπα, καηαδέσονηαν, γςπεύει, 

ικανοποίηζη, πποσώπηζα.  

Μονάδερ 5 
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 Όταν κάποιοσ/ κάποια μαθαίνει μόνοσ/μόνη χωρίσ δάςκαλο/δαςκάλα. 



 

 

 

Σπίηη δπαζηηπιόηηηα 

Β.3. Να ππνζέζεηο φηη ε αθεγήηξηα ζνχ εθκπζηεξεχηεθε ηε ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηεο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην απφζπαζκα. Τη ζα ηελ ζπκβνχιεπεο λα θάλεη γηα λα πείζεη 

ηνλ παηέξα ηεο λα θξνληίζεη γηα ηε κφξθσζή ηεο; (80-100 ιέμεηο).  

Μονάδερ 20 

 

 


