
 

 

 

            

 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 

ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-10-2021 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εντυπώςεισ μαθητών τησ Α΄ Γυμναςίου από την πρώτη μζρα ςτο γυμνάςιο 

Το διαςκευαςμζνο κείμενο που ακολουθεί, είναι μζροσ δημοςιευμζνων απόψεων 
των μαθητϊν, μαθητριϊν τησ Α’ Γυμναςίου του Θεοφράςτειου Γυμναςίου ςτην 
Ερεςό τησ Λζςβου1. 

Κεόδωροσ: «Το καλοκαίρι δεν ικελα να πάω ςτο Γυμνάςιο. Νόμιηα ότι το Γυμνάςιο 
είναι δφςκολο και ζχει πολφ αυςτθροφσ κακθγθτζσ-τριεσ. Αλλά είναι πολφ καλοί 
τελικά οι κακθγθτζσ. Τϊρα κζλω να πθγαίνω ςτο Γυμνάςιο.» 

Αναςταςία: «Πλο το καλοκαίρι είχα αγωνία να ανοίξει το ςχολείο. Κα ζμπαινα ςε 
ζνα ολοκαίνουργιο περιβάλλον ςτο ΓΥΜΝΑΣΛΟ! Ικελα να δω τθν καινοφργια τάξθ 
μου, τα βιβλία και πάνω από όλα να γνωρίςω τουσ κακθγθτζσ μου. Ώςπου θ μζρα 
του αγιαςμοφ ζφταςε. Μπικα μζςα ςτο ςχολείο. Ιταν τεράςτια θ τάξθ και ο κάκε 
μακθτισ είχε το δικό του κρανίο. Φζτοσ το γυμνάςιο κα είναι ΤΕΛΕΛΟ!Ηιτω θ πρϊτθ 
γυμναςίου!» 

Μαρία: «Το καλοκαίρι τελείωςε. Από τθν αρχι είχα άγχοσ για τθν πρϊτθ μζρα. Πταν 
βριςκόμουνα με καινοφργιουσ φίλουσ και με ρϊταγαν τι τάξθ κα πάω, τουσ ζλεγα 
Αϋ Γυμναςίου, από τθ μία αιςκανόμουν χαρά και περηφάνια από τθν άλλθ όμωσ 
κάτι με τρόμαηε. Άραγε πϊσ κα ιταν οι κακθγθτζσ; Κα είναι αυςτθροί ι καλοί; Αλλά 
οι απορίεσ μου ζχουν πια λυκεί, οι κακθγθτζσ ιταν πολφ καλοί και πολφ ςοβαροί, 
αυτό όμωσ είναι καλό για να μάκουν ςε εμάσ γράμματα και να γίνουμε ςωςτοί 
άνκρωποι.Εφχομαι μζχρι το τζλοσ να παραμείνουν ζτςι!!!» 

Δθμιτρθσ: «Πλο το καλοκαίρι ςκεφτόμουν "Ρωωω… γυμνάςιο!".Δεν ικελα 
κακόλου να ανοίξουν τα ςχολεία. Άλλοι μου ζλεγαν ότι είναι δφςκολα και άλλοι ότι 
είναι εφκολα, να μθν ανθςυχϊ. Δεν ικελα να τελειϊςει το καλοκαίρι, να αφιςω 
τουσ φίλουσ μου, τθν παρζα μου και να γυρίςω ςτο ςχολείο. Αν και ομολογϊ 

                                                           
1
Λζςβοσ: Νθςί του Αιγαίου. 



 

 

χαιρόμουνα που κα ξαναζβλεπα τουσ ςυμμακθτζσ μου. Πμωσ ςτθ διάρκεια του 
ταξιδιοφ άλλαξα γνϊμθ. Ικελα πολφ να ανοίξουν τα ςχολεία! Ζνιωκα 
ενθουςιαςμό!Καινοφργια τάξθ, καινοφργια βιβλία…» 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Πρώτη δραςτηριότητα 

Α1.  Να χαρακτθρίςεισ κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ με τθν ζνδειξθ ΣΩΣΤΟ 

(αν είναι ςωςτι) ι ΛΑΚΟΣ (αν είναι λανκαςμζνθ).  

I. Πλα τα παιδιά περίμεναν με φόβο, να πάνε ςτο Γυμνάςιο.  
II. Τα παιδιά που εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ ςτο κείμενο πάνε Α’ Γυμναςίου ςτθν 

Ακινα. 
III. Ο Κεόδωροσ δεν αγχωνόταν το καλοκαίρι για τουσ κακθγθτζσ του Γυμναςίου. 
IV. Θ Μαρία εφχεται οι κακθγθτζσ να παραμείνουν μζχρι το τζλοσ τθσ χρονιάσ πολφ 

καλοί και πολφ ςοβαροί.  
V. Το παραπάνω κείμενο είναι επιςτολι. 

Μονάδεσ 15 

Δεφτερη δραςτηριότητα 

Α.2.1. Να χαρακτθρίςεισ κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ απλι, ελλειπτικι, 
επαυξθμζνθ. Να αιτιολογιςεισ τθν απάντθςι ςου. 

I. Ρωωω …Γυμνάςιο! 
II. Το καλοκαίρι τελείωςε. 

III. Πλο το καλοκαίρι είχα αγωνία. 

Μονάδεσ 6 

Α.2.2. Να χαρακτθρίςεισ κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ αποφαντικι, 
ερωτθματικι, επιφωνθματικι, προςτακτικι και να αιτιολογιςεισ τθν απάντθςι ςου.  

I. Φζτοσ το γυμνάςιο κα είναι ΤΕΛΕΛΟ! 
II. Άραγε πωσ κα ιταν οι κακθγθτζσ; 

III. Το καλοκαίρι δεν ικελα να πάω ςτο Γυμνάςιο. 



 

 

Μονάδεσ 6 

 

Α.2.3. Να ςχθματίςεισ μία πρόταςθ με κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ: άγχοσ, 
περθφάνια, ενκουςιαςμόσ. 

Μονάδεσ 3 

 

Σρίτη δραςτηριότητα 

Α.3. Να γράψεισ ςτο θμερολόγιό ςου τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ ςου για τισ 
πρϊτεσ μζρεσ ςτο Γυμνάςιο. Το κείμενό ςου να ζχει ζκταςθ 200 λζξεισ περίπου. 

Μονάδεσ 20 

Β. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Παςχαλινό 

Το ποίημα γράφτηκε από τον Κ.Δ. Κρυςτάλλη, το 1888. Στο ποίημα περιγράφεται το 
απριλιάτικο τοπίο ςτην φπαιθρο. Αναφζρεται ςτη γιορτή του Πάςχα, όπου όλοι είναι 
αγαπημζνοι και ξεχνοφν τισ ζχθρεσ τουσ.  

Αυγοφλεσ2 απριλιάτικεσ χαράηουν ςτα βουνά μασ, 
Αυγοφλεσ χαμογελαςτζσ, αυγοφλεσ διαμαντζνιεσ. 
Και τα λουλοφδια ανοίγουνε ςτουσ κάμπουσ, ςτα βουνά μασ, 
Και ροβολάνε3 οι λαγκαδιζσ κακάριεσ, αςθμζνιεσ. 

Στεσ περςυνζσ τουσ τισ φωλιζσ ιρκαν τα χελιδόνια 
Και ςχίηουν γφρω μασ τρελά το δροςερό τ’ αγζρι. 
Πξω ςτα δάςθ τα ςκιερά λαλοφν γλυκά τ’ αθδόνια 
Και τα τρυγόνια, οι πζρδικεσ πετάνε ταίρι-ταίρι. 

Να τθν προβάλλ' θ Παςχαλιά ξανκι, χρυςοντυμζνθ, 
Και με λουλοφδια εδϊ κι εκεί χίλια φιλιά ςκορπάει. 
Πλοι φιλιοφνται ςιμερα, εχκροί κι αγαπθμζνοι, 
Τθν ζχκρα και το πείςμωμα κακζνασ λθςμονάει4, 

Ζλα και ςυ, που όμορφθ μοιάηεισ αυγι τ' Απρίλθ, 
Ξανκοφλα πειςματάρα μου. Το πείςμα ςου λθςμόνει, 
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 Ι αυγοφλα είναι το πρϊτο φωσ τθσ θμζρασ. 

3
 Κατθφορίηουν  

4
 ξεχνάει 



 

 

Και δόσ μου το γλυκό φιλί ςτα ροδαλά ςου χείλη… 
Γελάει κακζνασ ςιμερα, φιλιζται, δεν πειςμϊνει. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Πρώτη δραςτηριότητα 

Β.1. Να εντοπίςεισ μία εικόνα ακουςτικι, μία εικόνα οπτικι και μία μεταφορά με τισ 
οποίεσ ο  ποιθτισ περιγράφει το απριλιάτικο τοπίο ςτισ δφο πρϊτεσ ςτροφζσ. 

Μονάδεσ 15 

Β.2.1. Να γράψεισ μία ςυνϊνυμθ λζξθ για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ με 
βάςθ τθ ςθμαςία τουσ ςτο κείμενο 2: ανοίγουνε, λαλοφν, ταίρι-ταίρι, αγαπθμζνοι. 

Μονάδεσ 8 

Β.2.2. Να χαρακτθρίςεισ κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ καταφατικι  ι 
αρνθτικι. 

I. Γελάει κακζνασ ςιμερα,  
II. Φιλιζται, 

III. Δεν πειςμϊνει.  

Μονάδεσ 3 
 

Β.2.3. Να καταγράψεισ τα επίκετα με τα οποία χαρακτθρίηει ο ποιθτισ τισ λζξεισ: 
αυγοφλεσ, λαγκαδιζσ, Παςχαλιά, χείλη.  

Μονάδεσ 4 

Σρίτη δραςτηριότητα 

Β.3. Να γράψεισ μία μικρι επιςτολι με τθν οποία προςκαλείσ ζναν φίλο ςου για 
Ράςχα ςτο χωριό ςου. Να χρθςιμοποιιςεισ ςτοιχεία του ποιιματοσ για να 
περιγράψεισ τθ φφςθ ςτο χωριό ςου, ϊςτε να τον πείςεισ να ς’ επιςκεφκεί. Το 
κείμενό ςου να ζχει ζκταςθ 80-100 λζξεισ περίπου.  

Μονάδεσ 20 

 


