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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Κριτήριο αξιολόγησης 
 
Ι. Kείµενο: Oι δυσκολίες της τωρινής ζωής µου 
Είµαι µαθητής της Α' Γυµνασίου. Σ' αυτή την τάξη τα µαθήµατα είναι περισσότερα και 

δυσκολότερα απ' ό,τι στο Δηµοτικό σχολείο. Ο χρόνος για τη µελέτη πολλαπλασιάστηκε, οι 
ελεύθερες ώρες µειώθηκαν. Ώρες για παιχνίδι σχεδόν δεν υπάρχουν στο ηµερήσιο πρόγραµµά µου. 
Στο τέλος της σχολικής ηµέρας, ύστερα από εντατική παρακολούθηση και συµµετοχή στα 

µαθήµατα, αρχίζει το µεγάλο µου βάσανο. Αφού γευµατίσω, θα ξεκουραστώ λίγο και αµέσως µετά 
θα αρχίσω το διάβασµα. Τι να πρωτοδιαβάσω όµως; Μαθηµατικά, Αρχαία, Ιστορία, Θρησκευτικά; 
Μεγάλος µπελάς! Για την Ιστορία έχω να διαβάσω πολλές σελίδες, στα Μαθηµατικά να λύσω 

αρκετές ασκήσεις, στα Αρχαία να γράψω εργασία. Από τη µια πλευρά οι εξισώσεις, από την άλλη 
ο Οδυσσέας και η Ναυσικά, όλα µαζί πραγµατικά µε έχουν τρελάνει. 
Τι να κάνω όµως; βλέπετε, σήµερα έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις της κοινωνίας, γι' αυτό πρέπει 

επίσης να µάθω τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, σε ηλικία που δεν έχω µάθει ακόµη καλά καλά 
τα ελληνικά. Έτσι, εκτός από τα µαθήµατα του σχολείου µου, έχω καθηµερινά να διαβάζω αγγλικά 
και γερµανικά, που είναι επίσης πολύ δύσκολα. 
Έπειτα, λοιπόν, από απασχόληση πολλών ωρών και στις ξένες γλώσσες, µε το κεφάλι 

«καζάνι», γυρίζω σπίτι να συνεχίσω τη µελέτη των υπόλοιπων µαθηµάτων. Ζαλισµένος διαβάζω 
όσο ακόµη κρατούν οι δυνάµεις µου. 
Η ώρα τώρα είναι 9.00 το βράδυ. Είναι ώρα για φαγητό. Μα επιτέλους, βαρέθηκα πια! Τα 

µαθήµατά µου παρουσιάζουν βέβαια ενδιαφέρον, αλλά έλα που πρέπει να έχω και ελεύθερες ώρες 
για παιχνίδι και ξεκούραση! Όσο κι αν προσπαθώ όµως να εξοικονοµήσω αυτές τις ελεύθερες 
ώρες, δεν τα καταφέρνω. Ούτε παιχνίδι, ούτε ξεκούραση λοιπόν. 
– Τι κατάσταση είναι αυτή; Τι θα γίνει, επιτέλους; 
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ΙΙ. Ερωτήσεις 
1. α)Ποιος είναι ο ποµπός του κειµένου και για ποιο σκοπό το γράφει; 
β) «Τα µαθήµατά µου παρουσιάζουν βέβαια ενδιαφέρον, αλλά έλα που πρέπει να έχω και 
ελεύθερες ώρες για παιχνίδι και ξεκούραση!»: Να σχολιάσετε το συγκεκριµένο σηµείο του 
κειµένου, εκφράζοντας τη δική σας άποψη γι᾽ αυτό, ως µαθητές Γυµνασίου πλέον. 

(Μονάδες 6) 
2. α) Να βρείτε τη δοµή της έκτης παραγράφου του κειµένου. 
β) Να βρείτε στο κείµενο µια πρόταση ελλειπτική και µια επαυξηµένη.  
-(« Ο χρόνος για τη µελέτη πολλαπλασιάστηκε»). Η πρόταση είναι αποφαντική. Να τη 
µετατρέψετε σε επιφωνηµατική και ερωτηµατική. 

(Μονάδες 4) 
3. Να γράψετε ένα γράµµα σ᾽ έναν φίλο σας που ζει στο εξωτερικό, περιγράφοντάς του την 
καθηµερινότητά σας. 

(Μονάδες 10) 


