
 

Γ΄ Λςκείος 
 

Νέα Δλληνική Γλώζζα (Γενικού Λςκείος και ΔΠΑ.Λ) 

Η. ΓΗΑΒΑΕΧ / ΚΑΣΑΝΟΧ ΚΑΗ ΓΡΑΦΧ 

 

1.Ο καζεηήο απαληά γξαπηά ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ έλα θείκελν. 

 

α) Όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ελόο θεηκέλνπ, επηδηώθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνεί ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα : 

λα δηαθξίλεη: 

ηνπο ηξόπνπο πεηζνύο (επίθιεζε ζηε ινγηθή, επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ δέθηε, επίθιεζε ζην 

ήζνο, επίθιεζε ζηελ απζεληία) 

ηα κέζα πεηζνύο (επηρεηξήκαηα, ηεθκήξηα θ.ά.) 

ην είδνο ηεο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο (παξαγσγηθή-επαγσγηθή) κηαο παξαγξάθνπ ή ελόο θεηκέλνπ 

λα δηαθξίλεη ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα πεηζνύο: 

ζηε δηαθήκηζε 

ζηνλ πνιηηηθό ιόγν 

ζηνλ επηζηεκνληθό ιόγν 

λα αμηνινγεί ηα κέζα πεηζνύο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

λα ειέγρεη ηελ αιήζεηα, ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ νξζόηεηα ελόο επηρεηξήκαηνο 

λα ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ηεθκεξίσλ 

λα δηαθξίλεη ηελ πεηζώ από ηελ πξνπαγάλδα 

λα εληνπίδεη ζε έλα θείκελν (δνθίκην/άξζξν/επηθπιιίδα θ.ά.): 

ην ζέκα 

ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα 

ηα κέζα πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηεθκεξηώζεη ηελ άπνςή ηνπ 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θ.ά. 

λα δηαθξίλεη ζε έλα θείκελν ην θαίξην θαη ην νπζηώδεο από ηε ιεπηνκέξεηα θαη ην επνπζηώδεο. 

 

β) Όζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε / δνκή ελόο θεηκέλνπ επηδηώθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε: 

λα εληνπίδεη ηα βαζηθά κέξε (πξόινγν, θύξην κέξνο, επίινγν) ελόο θεηκέλνπ 

λα ρσξίδεη ην θείκελν ζε παξαγξάθνπο/λνεκαηηθέο ελόηεηεο 

λα αλαγλσξίδεη ηα κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε ζπλεθηηθόηεηα θαη ε ζπλνρή ελόο θεηκέλνπ 

(δηαξζξσηηθέο ιέμεηο, θξάζεηο θ.ά.) 

λα επηζεκαίλεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νξγαλώλνληαη νη παξάγξαθνη π.ρ. κε αηηηνιόγεζε, 

κε ζύγθξηζε θαη αληίζεζε, κε νξηζκό, κε δηαίξεζε, κε παξάδεηγκα θ.ά. 

λα δηαθξίλεη ηελ νξγάλσζε/δνκή ελόο θεηκέλνπ (ινγηθή ή ζπλεηξκηθή νξγάλσζε, παξαγσγηθή ή 

επαγσγηθή ζπιινγηζηηθή πνξεία θ.ά.). 

 

γ) Όζνλ αθνξά ηε γιώζζα ελόο θεηκέλνπ (ιεμηιόγην, ζηίμε, κνξθνζπληαθηηθά θαηλόκελα, 

γισζζηθέο πνηθηιίεο, ιεηηνπξγίεο ηεο γιώζζαο, ύθνο θ.ά.) επηδηώθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε 

ζέζε: 



 

λα εληνπίδεη θαη λα αηηηνινγεί επηινγέο ηνπ πνκπνύ νη νπνίεο αθνξνύλ ηε ρξήζε: 

ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο θσλήο 

ζπγθεθξηκέλνπ ξεκαηηθνύ ηύπνπ (πξνζώπνπ/ρξόλνπ/έγθιηζεο) 

καθξνπεξίνδνπ ή κε ιόγνπ 

παξαηαθηηθνύ ή ππνηαθηηθνύ ιόγνπ 

ξεκαηηθώλ ή νλνκαηηθώλ ζπλόισλ 

αλαθνξηθήο ή πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο 

ησλ ζεκείσλ ηεο ζηίμεο 

ιόγησλ ή ιατθώλ ιέμεσλ, εηδηθνύ ιεμηινγίνπ, όξσλ θ.ά. 

λα αηηηνινγεί ηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ 

λα εξκελεύεη ιέμεηο 

λα αμηνινγεί ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζαθήλεηα ηνπ ιεμηινγίνπ 

λα βξίζθεη ζπλώλπκα, αληώλπκα, νκόξξηδα, λα αληηθαζηζηά ιέμεηο ή θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε 

άιιεο, λα ζρεκαηίδεη κε νξηζκέλεο ιέμεηο θξάζεηο ή πεξηόδνπο ιόγνπ θ.ά. 

λα ραξαθηεξίδεη ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε 

(ζθνπό, δέθηε, είδνο ιόγνπ θ.ά.). 

 

2.Ο καζεηήο - κε βάζε ζπγθεθξηκέλν θείκελν - παξάγεη γξαπηό θείκελν. πγθεθξηκέλα, 

επηδηώθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε: 

λα ππθλώλεη έλα θείκελν, λα θάλεη ηελ πεξίιεςή ηνπ 

λα δίλεη ηίηιν ζην θείκελν ή πιαγηόηηηινπο ζε παξαγξάθνπο/λνεκαηηθέο ελόηεηεο ελόο θεηκέλνπ 

λα νξγαλώλεη ην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ 

λα αλαπηύζζεη έλα θεηκεληθό απόζπαζκα (κηα θξάζε ή έλα επηρείξεκα ηνπ θεηκελνγξάθνπ) 

λα αλαζθεπάδεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θεηκελνγξάθνπ θαη λα αλαπηύζζεη ηελ αληίζεηε άπνςε 

λα κεηαζρεκαηίδεη έλα θείκελν π.ρ. από έλα επίπεδν ύθνπο ζε άιιν θ.ά. 

 

ΗΗ. ΓΡΑΦΧ 

 

Ο καζεηήο παξάγεη θείκελν, εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην, ην ζέκα ηνπ νπνίνπ ζρεηίδεηαη 

άκεζα ή έκκεζα κε νηθείνπο ζεκαηηθνύο θύθινπο από ηε γισζζηθή δηδαζθαιία. 

Από ηα δηάθνξα είδε γξαπηνύ ιόγνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ παξαγσγή θξηηηθνύ–απνθαληηθνύ 

ιόγνπ, δειαδή ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ ζην νπνίν θπξηαξρνύλ ε πεηζώ, ε ινγηθή νξγάλσζε, ε 

αλαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο, π.ρ. άξζξνπ, επηζηνιήο, γξαπηήο εηζήγεζεο θ.ά. 

 

ην πιαίζην ηεο παξαγσγήο θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα επηδηώθεηαη από ηνλ καζεηή: 

 

Α. Χρ ππορ ηο πεπιεσόμενο ηος κειμένος 

ε ζπλάθεηα ησλ εθηηζέκελσλ ζθέςεσλ κε ηα δεηνύκελα ηνπ ζέκαηνο 

ε επαξθήο ηεθκεξίσζε ησλ ζθέςεώλ ηνπ κε ηελ παξάζεζε θαηάιιεισλ επηρεηξεκάησλ 

ε αλάπηπμε όισλ ησλ ζεκαηηθώλ θέληξσλ 

ε πξσηνηππία ησλ ηδεώλ 

ν βαζκόο επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ πνπ επηδηώθεηαη κε ην παξαγόκελν θείκελν θ.ά. 



Β. Χρ ππορ ηην έκθπαζη/μοπθή ηος κειμένος 

ε ζαθήο θαη αθξηβήο δηαηύπσζε 

ν ιεθηηθόο θαη εθθξαζηηθόο πινύηνο 

ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο γισζζηθήο πνηθηιίαο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ 

ε ηήξεζε ησλ κνξθνζπληαθηηθώλ θαλόλσλ 

ε νξζνγξαθία θαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θ.ά. 

Γ. Χρ ππορ ηη δομή/διάπθπωζη ηος κειμένος 

ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ λνεκάησλ 

ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ (νκαιή ζύλδεζε πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ θαη επξύηεξσλ κεξώλ ηνπ 

θεηκέλνπ) 

ε έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζην δεηνύκελν επηθνηλσληαθό πιαίζην θ.ά. 


