
 

 

ΤΑΞΗ Γ 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΊΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ           
΄Ασκηση 1: Διάβασε το παρακάτω κείμενο και απάντησε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν. 
Η ελευθερία του τύπου είναι έκφραση και της ελευθερίας γνώμης και της 

ελευθερίας πληροφόρησης.Η διάκριση έχει τη σημασία της.Από τις δυο πιο  
ουσιαστική είναι η ελευθερία της πληροφόρησης.Η πλήρης και ακριβής γνώση του τι 
συμβαίνει κινητοποιεί τη σκέψη και υποβοηθεί τη διαμόρφωση της γνώμης που τη 
λέμε «κοινή γνώμη» και είναι η γνώμη του λαού.Και είναι αυτή η γνώμη που 
μετατρέπεται σε συνειδητή και υπεύθυνη στάση.Η ιστορία του Τύπου και του 
έντυπου λόγου γενικότερα είναι πλούσια σε ανελεύθερους περιορισμούς και σε 
αγώνες για την κατάλυσή τους. 
α)Ποιων άλλων ελευθεριών είναι έκφραση η ελευθερία του τύπου και ποια από τις 

δύο είναι πιο ουσιαστική; 
β)Να γράψετε τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου στην κόλλα διαγωνισμού 

και δίπλα σε κάθε μία το συνώνυμό της. 
΄Ασκηση 2:Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις του πλαγίου λόγου (στην κόλλα 

διαγωνισμού) 
     α)Μας κατηγόρησες με το δίκιο σου.                        Του είπε ………………… 
      β)Τι είπατε,κυρία;                                                      Ρώτησε……………………    

γ)Να περάσετε και από το σπίτι μας.                          Τους παρακάλεσε……………… 
΄Ασκηση 3:Σχημάτισε προτάσεις,αφού τοποθετήσεις τα παρακάτω λεκτικά σύνολα 

στη σωστή σειρά. 
        α) για τον υπολογισμό των ωρών/ ήταν/ τα ηλιακά ρολόγια / που εφευρέθηκαν/ 

τα πρώτα όργανα 
           β) του ηλεκτρισμού/ σε πολλές εφευρέσεις/ οδήγησε/ η ανακάλυψη 
         γ) από υπουργούς/ το Υπουργικό Συμβούλιο/ που μετέχουν στην κυβέρνηση/ 

απαρτίζεται 
΄Ασκηση 4) Από το παρακάτω κείμενο να μεταφέρετε στην κόλλα διαγωνισμού τις 

ειδικές προτάσεις. 
      Γνωρίζουμε ότι σε λιγότερο  από πέντε χρόνια ο ουρανός θα φιλοξενεί περίπου 

2000 τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους.Φαίνεται πως στο κοντινό μέλλον  θα μας 
εξυπηρετεί μόνον η ψηφιακή τεχνολογία.Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως εμείς θα 
μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε,όπως θέλουμε. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΕΚΘΕΣΗ 
Να συντάξετε ένα κείμενο τριών παραγράφων σχετικά με τη φιλία,όπου θα 

απαντάτε στα εξής ερωτήματα:Με ποια κριτήρια επιλέγετε τους φίλους σας; Πώς 
συνηθίζετε να διασκεδάζετε με τους φίλους σας;Είστε ευχαριστημένοι από τις φιλικές 
σας σχέσεις; 

 
Πρέπει να; απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 
 


