
 

 

                                                                           
 
                    
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: α. 
YΠ.ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                           β.  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΤΑΞΗ Β’ 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Η πέρδικα της Σκύρος» Ε. Αλεξίου, σελ.53-56 από το σχολικό 
βιβλίο «Κείμενα Ν.Ε. Λογοτεχνίας» Β’ Γυμνασίου. 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Να αποδώσετε το νόημα του κειμένου σε 10 περίπου σειρές. 
2. α) Να χωρίσετε το διήγημα σε επιμέρους ενότητες και να δώσετε στην καθεμιά       

από ένα σύντομο πλαγιότιτλο. 
    β) Στο διήγημα  κυριαρχεί ο μονόλογος. Τι φανερώνει αυτό; 
3. α) Να βρείτε 5 διαφορετικά σχήματα λόγου και να τα  γράψετε. 
    β) Το κείμενο είναι διήγημα. Να γράψετε τα  κύρια  χαρακτηριστικά του 
λογοτεχνικού αυτού είδους όπως φαίνονται κι απ’ το κείμενο. 
4. α) Ποιο πρόβλημα της σύγχρονης ζωής θίγει η συγγραφέας στο κείμενο; 
    β) Να  περιγράψετε τα συναισθήματα σας για την πέρδικα. 
 
 
 
Α) 1) Σύμφωνα με το κείμενο, ποια είναι τα συναισθήματα του τηλεθεατή από τις 
συνεχείς διακοπές ενός προγράμματος που παρακολουθεί εξαιτίας της συνεχούς 
προβολής διαφημίσεων;                                                                (2,5 Μονάδες)                           
      
      2) Να εντοπίσετε τις παραγράφους του κειμένου («Ωστόσο….προγραμματισμού»)  
 και να γράψετε ένα πλαγιότιτλο για την καθεμία.                       (2,5 Μονάδες)                          
 
 
 
 
 
 
Β) α) Να βρεις το αντικείμενο των ρημάτων στις παρακάτω φράσεις και να πεις ποια 
ρήματα είναι μονόπτωτα και ποια δίπτωτα). 
    1) Αυτό το παιδί με πότισε πολλά φαρμάκια. 
    2) Της χάρισαν ένα βιβλίο. 
    3) Μου μήνυσε ότι θα έρθει. 
    4) Ο Πρόεδρος της εταιρείας βράβευσε τους υπαλλήλους. 
    5) Έβαψε μόνος του το δωμάτιο του.                                       (1,25 Μονάδες) 



 

 

     
     β) Να διατυπωθούν οι φράσεις με τα ρήματα στον παρατατικό. 
   1) Αυτά τα θέματα δεν τα εγκρίνει. 
   2)  Με ενδιαφέρει η πλοκή σε ένα πεζογράφημα. 
   3) Δεν επιτρέπει σε κανένα την τακτοποίηση της βιβλιοθήκης της γιατί τη φροντίζει η      

ίδια.                          
  4) Ο μαθητής γράφει απρόσεκτα .                                             (1,25 Μονάδες)                         
 
 
Γ) α) Να αποδώσεις τις ακόλουθες φράσεις με ένα σύνθετο. 
       1) Φάρμακο που σταματά τον πόνο. 
       2) Σπίτι με δύο ορόφους. 
       3) Αυτός που κρίνει τα όνειρα. 
       4) Λέξη με δύο συλλαβές. 
       5) Το πολίτευμα που κυβερνάει (άρχει) ένας.                      (1,25 Μονάδες) 
      

β) Να αναλύσετε στα συνθετικά τους τα παρακάτω σύνθετα και να δώσετε τη 
σημασία τους. 

       1) Πενταμελής 
       2) Λειψυδρία                                                                        
       3) Ανθέλληνας 
       4) Κάτασπρος 
       5) Φυγόπονος                                                                         (1,25 Μονάδες) 
                                                                                                         
2. Σύνταξη Κειμένου 
 
Να γράψετε ένα κείμενο για την εφημερίδα του σχολείου σας παρουσιάζοντας τα 
μειονεκτήματα των διαφημίσεων και προτείνοντας μέτρα για την εξάλειψη των 
μειονεκτημάτων αυτών. 
                                                                                                        (10 Μονάδες) 
 
 
 
 


