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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ                  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014-2015 

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

Μάθημα: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                                                               Ημερομηνία :12/6/15                                                                                                         
Τάξη: A΄                                                                                                           Χρόνος: 2΄ ώρες          
                                                                                                                         Ώρα: 7:45-9:45 π.μ.                                                                                                                                               

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και χωρίζεται σε δύο (2) μέρη. Να 
απαντήσετε και στα δύο μέρη και όλα τα ερωτήματα στις λευκές κόλλες που δίνονται για 
τον σκοπό αυτό. 
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού. 

 

Μέρος Α΄: Νεοελληνική Γλώσσα                                                                   (Μονάδες 14)                                                                                     

ΚEIMENO 1: 

Η διατροφή των εξετάσεων! 

Γράφει ο Κάζης Αβραάμ, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Πτυχιούχος Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου, M.Sc στην Κλινική Διατροφή.  

Καθ' όλη την περίοδο της προετοιμασίας του μαθητή για τις εξετάσεις, η διατροφή έχει τον δικό της 

εξέχοντα ρόλο. Μια πλήρης και ισορροπημένη διατροφή βοηθά τον μαθητή να είναι πιο υγιής και 

ισχυρός, για να έχει καλύτερη απόδοση στο διάβασμά του. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει, κατά 

τη διάρκεια της προετοιμασίας ή των ημερών των εξετάσεων, να ακολουθείται αυστηρή δίαιτα 

αδυνατίσματος.  

Το διαιτολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων, στις κατάλληλες για τον μαθητή 

ποσότητες, δίνοντας έμφαση στα ψάρια και θαλασσινά, στα γαλακτοκομικά, στα φρούτα και τα 

λαχανικά, τροφές που συχνά παραλείπονται ή δεν καταναλώνονται σε επαρκείς ποσότητες. 

Περικλείοντας όλες τις ομάδες τροφίμων στο καθημερινό διαιτολόγιο, μπορούν να καλυφθούν όλες 

οι ανάγκες του έφηβου μαθητή σε μακροθρεπτικά (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη) και 

μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία), χωρίς να απαιτούνται 

συμπληρώματα διατροφής. Η ισορροπία και το μέτρο στην επιλογή των φαγητών συμβάλλουν 

σημαντικά στην απόδοση του μαθητή στο διάβασμα, ενώ η σωστή κατανομή των γευμάτων 

συμβάλλει στην καλύτερη διάθεση, απομνημόνευση και αυτοσυγκέντρωση. 

Η κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων συμβάλλει στο να βρίσκεται ο μαθητής σε εγρήγορση 

και να αυξάνεται η αποδοτικότητά του. Αντίθετα, τα μεγάλα γεύματα προκαλούν υπνηλία και 

μειώνουν τη συγκέντρωση και την ικανότητα σκέψης του παιδιού. Έτσι, είναι προτιμότερο να 

καταναλώνονται μικρότερες ποσότητες τροφίμων (με μορφή σνακ ή κυρίως γευμάτων) ανά δύο – 

τρεις ώρες, ώστε ο μαθητής να μην αισθάνεται ούτε το αίσθημα της πείνας, ούτε το αίσθημα του 

υπερκορεσμού. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πρωινό στη διάρκεια της προετοιμασίας του μαθητή για τις 

εξετάσεις. Ένα πλήρες πρωινό αυξάνει την ενέργεια και τη διάθεση του μαθητή για να 

ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του διαβάσματος και των άλλων υποχρεώσεων της ημέρας. 

Επιπλέον, μειώνει το αίσθημα της πείνας κατά τις μεσημεριανές ώρες, γεγονός που 

αποτρέπει την υπερκατανάλωση φαγητού το μεσημέρι, αποτρέποντας έτσι την υπνηλία και 

τη μειωμένη απόδοση του μαθητή. Ένα καλό πρωινό μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο 

γαλακτοκομικό προϊόν (γάλα ή γιαούρτι ή κρέμα), ένα αμυλούχο τρόφιμο (δημητριακά 

πρωινού, ψωμί ή φρυγανιές, σπιτικό κέικ), φρούτο ή χυμό, μέλι ή μαρμελάδα). Μην το 

παραλείπετε.  
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Η ημέρα που προηγείται των εξετάσεων είναι πολύ σημαντική για την επίδοση του μαθητή. Είναι 

προτιμότερο η προηγούμενη ημέρα να περιλαμβάνει κάποιο οικείο και μάλιστα αγαπητό στο παιδί 

φαγητό, που θα του προσφέρει ευχαρίστηση και θα του ανεβάσει τη διάθεση. Η επιλογή του 

φαγητού είναι καλό να γίνει από τον ίδιο τον μαθητή, με τη διακριτική καθοδήγηση της μητέρας, 

καθώς είναι σημαντικό να είναι μεν γευστικό αλλά ταυτόχρονα να μην είναι ιδιαίτερα πικάντικο και 

βαρύ, ώστε να αποφευχθούν πιθανά στομαχικά προβλήματα.  

Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο δείπνο, καθώς ένα βαρύ βραδινό μπορεί να επηρεάσει 

τη χαλάρωση και την ξεκούραση του μαθητή και κατ’ επέκταση την απόδοσή του την επόμενη 

ημέρα. Τέλος, την τελευταία αυτή μέρα πριν τις εξετάσεις, η κατανάλωση καφέ ή άλλου 

καφεϊνούχου ροφήματος (coca-cola, redbull) και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, θα πρέπει να 

αποφευχθεί. 

Την ημέρα των εξετάσεων, ο μαθητής δεν πρέπει να ξεκινήσει τις εξετάσεις του με άδειο στομάχι, 

γιατί υπάρχει η πιθανότητα να ζαλιστεί και δεν θα μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα. 

http://www.mednutrition.gr  

ΚEIMENO 2: 

         Διατροφή για άριστη απόδοση στο Σχολείο  

Η απόδοση του μαθητή στο σχολείο δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο καλά έχει 
διαβάσει. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή διατροφή. Νηστικό αρκούδι 
δεν... γράφει καλά στις εξετάσεις! Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις 
διατροφικές συνήθεις του μαθητή δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές που θα 
πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας. Απλώς, για τα παιδιά μικρές λεπτομέρειες 

έχουν μεγαλύτερη σημασία. Και αυτό διότι το παιδί εκτός από τις καθημερινές του ανάγκες, θα 
πρέπει παράλληλα να καλύψει και τις ανάγκες ανάπτυξης. Τι θα πρέπει, λοιπόν, να προσέξει ένας 
μαθητής (και οι γονείς του); 

Καταρχάς, το πρωινό. Μετά τη βραδινή αποχή από το φαγητό, οι αποθήκες ενέργειας του 
οργανισμού έχουν σχεδόν αδειάσει. Ο εγκέφαλος χρειάζεται άμεσα τροφή για την παροχή 
ενέργειας και απαραίτητων για τη λειτουργία του θρεπτικών συστατικών. Πολλές μελέτες 
επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά που τρώνε ένα πλήρες και θρεπτικό πρωινό παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη εγρήγορση για σκέψη και ικανότητα μάθησης, έχουν καλύτερη συμπεριφορά στην 
τάξη, δεν κουράζονται εύκολα και διατηρούν την απόδοσή τους σε υψηλά επίπεδα μέχρι το 
μεσημέρι. Παράλληλα, η συστηματική λήψη πρωινού μειώνει το άγχος, τη μελαγχολία και τη 
συναισθηματική κατάθλιψη. 

Τι άλλο πρέπει να προσέχει ο μαθητής; Σωστή κατανομή γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο 
εγκέφαλος χρειάζεται συνεχή ροή από "καύσιμα" για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Τα 
καύσιμα αυτά, με τη μορφή της γλυκόζης, προέρχονται από την τροφή αλλά και από αποθήκες 
ενέργειας του οργανισμού. Για να μπορεί ο οργανισμός να παρέχει την απαραίτητη ποσότητα 
γλυκόζης στον εγκέφαλο, ο μαθητής θα πρέπει να τρώει ένα γεύμα ή σνάκ κάθε 3-4 ώρες, κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. 

Δεν αρκεί, όμως, να τρώει συχνά ο μαθητής, θα πρέπει να προσέχει και τι τρώει. Τα δύο κύρια 
γεύματα θα πρέπει να περιέχουν τρόφιμα από όλες τις βασικές ομάδες τροφίμων. Ένα ποιοτικά 
«πλήρες» γεύμα περιέχει έναν εκπρόσωπο από την ομάδα του κρέατος και των οσπρίων (διάφορα 
είδη κρέατος, ψάρι, όσπρια, αλλά και αβγό ή τυρί), έναν εκπρόσωπο από την ομάδα του ψωμιού 
και των δημητριακών (π.χ. ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά, πατάτα, κατά προτίμηση ολικής άλεσης όπου 
γίνεται) και έναν εκπρόσωπο από την ομάδα των λαχανικών, μαγειρεμένων ή ως σαλάτα, και 
ωμών ή βραστών.  

Όσον αφορά στο γεύμα στο σχολείο και το απογευματινό σνακ, φρούτα, ένα γιαούρτι σκέτο ή με 
φρούτα, ένα απλό τοστ, μπάρες δημητριακών, κουλούρι με σουσάμι ή ένα κομμάτι σπιτική πίτα 
αποτελούν ενδεδειγμένες λύσεις. Σκεφτείτε τη δυνατότητα να ετοιμάσετε οι ίδιοι το κολατσιό του 
παιδιού σας, ώστε να είστε σίγουροι για την ποιότητα αλλά και την ασφάλειά του. 

http://eyzin.minedu.gov.gr 
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1. Ερωτήσεις κατανόησης: 

1. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε από το κείμενο 2 τέσσερις λόγους για τους οποίους 

είναι σημαντικό το πρωινό.                                                                                          (μον.1)  

2. α. Και τα δύο κείμενα που έχετε μπροστά σας ανήκουν στο ίδιο κειμενικό είδος. Ποιο 

είναι αυτό;                                                                                                                 (μον.0,5) 

β. Πώς θα χαρακτηρίζατε το ύφος του πρώτου κειμένου;  Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας κάνοντας αναφορά στο γραμματικό (α΄,β΄,γ΄) πρόσωπο και τον 

πομπό του κειμένου.                                                                                              (μον.0,5)                                                     

 

 

 

2. Οργάνωση Κειμένων: 

1. α. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε από το κείμενο 1 τα δομικά μέρη/στοιχεία της 

τέταρτης παραγράφου. (θεματική πρόταση, λεπτομέρειες, κατακλείδα)               (μον. 0,75) 

β. Να σημειώσετε μία συνδετική λέξη που συνδέει τις περιόδους στο εσωτερικό της ίδιας  

παραγράφου.                                                                                                         (μον. 0,25) 

 

 

3. Μορφοσυντακτικά Φαινόμενα: 

α. Να μεταφέρετε τις παρακάτω φράσεις στον αντίθετο αριθμό. (μον. 1) 

                              πλήρες γεύμα 

                           την καλύτερη διάθεση 

β.  Να μεταφέρετε το υπογραμμισμένο ρήμα της πιο κάτω πρότασης που βρίσκεται στο 

κείμενο 2 στον αόριστο και στον παρακείμενο στο πρόσωπο και τον αριθμό που 

βρίσκεται.                                                                                                             (μον. 0,5)     

     

                       Νηστικό αρκούδι δεν... γράφει καλά στις εξετάσεις!   

γ. Να βρείτε το υποκείμενο και το κατηγορούμενο του υπογραμμισμένου ρήματος.(μον. 0,5)     

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πρωινό. 

 

 

4. Λεξιλογικές Ασκήσεις:  

τροφίμων 

α. Να εντοπίσετε το θέμα και το επίθημα της πιο πάνω λέξης. (μον. 0,5) 

 

διατροφή 

β. Να σημειώσετε το α΄ και το β΄ συνθετικό της πιο πάνω λέξης. (μον. 0,5) 
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Παραγωγή  Γραπτού Επικοινωνιακού Λόγου                                                (μονάδες 8) 

 

Να γράψετε ένα σύντομο άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας, το οποίο θα 

αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους οι έφηβοι δεν τρέφονται σωστά σήμερα και να 

εξηγείτε στους συμμαθητές σας τι προσφέρει μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή.    

                                                                                                                      (200-220 λέξεις)   

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                                                                                 (μονάδες 6) 

        

ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄                                          ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ο θάνατος του Διγενή 

 
Ό Διγενής ψυχομαχεί κι η γη τόνε τρομάσσει.  

Βροντά κι' αστράφτει ο ουρανός και σείετ΄ ο απάνω κόσμος, 

κι ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια,  

κι η πλάκα τον ανατριχιά πως θα τόνε σκεπάσει, 

πως θα σκεπάσει τον αϊτό της γης τον αντρειωμένο.  

Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπήλιο δεν τον εχώρει,  

τα όρη εδιασκέλιζε, βουνού κορφές επήδα,  

χαράκι'1 αμαδολόγανε2 και ριζιμιά 3 ξεκούνειε.  

Στο βίτσιμα4  ΄πιανε πουλιά, στο πέταμα γεράκια, 

στο γλάκιο5 και στο πήδημα τα λάφια και τ΄ αγρίμια6. 

 

Ζηλεύγει ο Χάρος με χωσιά7, μακρά τόνε βιγλίζει8,  

κι ελάβωσέ του την καρδιά και την ψυχή του πήρε. 

 

χαράκι1 =μεγάλη πέτρα, αμαδολογώ2= παίζω αμάδες (παιγνίδι με μικρές πέτρες), 

ριζιμιό3= μεγάλος βράχος βαθιά ριζωμένος στη γη, βίτσιμά4= τίναγμα του κορμιού 

προς τα πάνω, γλάκιο5= τρέξιμο, αγρίμι6= εδώ: αγριοκάτσικο, χωσιά7= ενέδρα, 

δόλιος τρόπος, βιγλίζω8= παρατηρώ από ψηλά, παραφυλάω.  

 

 

 Ο Διγενής κι ο Χάροντας 

Κωστή Παλαμά   

Καβάλα πάει ο Χάροντας 

τον Διγενή στον Άδη, 

κι άλλους μαζί... Κλαίει δέρνεται 

τ' ανθρώπινο κοπάδι. 

 

Και τους κρατεί στου αλόγου του 

δεμένους τα καπούλια, 

της λεβεντιάς τον άνεμο, 

της ομορφιάς την πούλια. 

 

Και σα να μην τον πάτησε 

του Χάρου το ποδάρι 

ο Ακρίτας μόνο ατάραχα 

κοιτάει τον καβαλάρη. 

 

«Ο Ακρίτας είμαι, Χάροντα 

δεν περνώ με τα χρόνια. 

Μ' άγγιξες και δε μ' ένοιωσες 

στα μαρμαρένια αλώνια; 

 

Εγώ είμαι η ακατάλυτη 

ψυχή των Σαλαμίνων, 

στην Εφτάλοφην1 έφερα 

το σπαθί των Ελλήνων. 

 

Δε χάνομαι στα Τάρταρα, 

μονάχα ξαποσταίνω2, 

στη ζωή ξαναφαίνομαι 

και λαούς ανασταίνω». 
 

1 Εφτάλοφη: η Κων/πολη 
2 ξαποσταίνω: ξεκουράζομαι 
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Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, αφού μελετήσετε και 

αντιπαραβάλετε τα δύο ποιήματα που σας δίνονται πιο πάνω: 

1. Το δημοτικό τραγούδι «Ο θάνατος του Διγενή» και το ποίημα του Κωστή Παλαμά          

«Ο Διγενής κι ο Χάροντας» έχουν κοινό θέμα. Να εξηγήσετε ποιο είναι αυτό.            (μον.1) 

2.α. Ποιος είναι ο νικητής στο ποίημα «Ο θάνατος του Διγενή» και με ποιον τρόπο νικά; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας με στοιχεία από το κείμενο.                                     (μον.1) 

    β. Να εξηγήσετε ποιος είναι ο πραγματικός νικητής στο ποίημα του Κωστή Παλαμά   

«Ο Διγενής κι ο Χάροντας».                                                                                         (μον.1) 

                                                                                                               
3. «Ο θάνατος του Διγενή» σε ποιο είδος – κατηγορία Δημοτικών Τραγουδιών ανήκει και 

σε ποια ιστορική περίοδο αναφέρονται αυτά τα τραγούδια;                                 (μον.1) 

4. Να αναφέρετε και να εντοπίσετε τέσσερα γνωρίσματα των δημοτικών μας τραγουδιών 

στο ποίημα «Ο θάνατος του Διγενή».                                                                          (μον.2) 

 

 

 

 

 

 

                                     Η Διευθύντρια 

 

                   

                                                                                                        Χριστούλλα Συρίμη  


