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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ 

ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 

Το διαγνωστικό τεστ θα πρέπει να καταγράφει το βαθμό αφομοίωσης της διδακτέας ύλης 

των τριών τάξεων του Γυμνασίου, γι' αυτό είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα ασκήσεων που να καταδεικνύουν τις επιμέρους μαθησιακές ελλείψεις και τα 

προβλήματα των μαθητών/τριών στη χρήση της νεοελληνικής γλώσσας. Μέσω του 

διαγνωστικού τεστ ο/η διδάσκων/ουσα θα μπορέσει έτσι να κάνει τις αναγκαίες 

διδακτικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των μαθησιακών κενών και θα βοηθήσει τον/την 

μαθητή/τρια να αποκτήσει την ικανότητα να χειρίζεται τη γλώσσα σε ικανοποιητικό 

βαθμό. 

Συγκεκριμένα, το διαγνωστικό τεστ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα απλό κείμενο (δοκίμιο, 

άρθρο, επιστολή) και ασκήσεις. Οι ασκήσεις θα πρέπει να αφορούν: 

1. στις σημασίες των λέξεων (συνώνυμα, αντώνυμα, κυριολεξία, μεταφορά, πολυσημία 

λέξεων, ύφος) 

2. στη μορφολογία (μέρη του λόγου, ορθογραφία, χρόνοι, κλίσεις, παραθετικά επιθέτων 

κτλ) 

3. στη σύνταξη (όροι της προτάσεως, τα είδη των προτάσεων, προσδιορισμοί) 

4. στη στίξη (χρήση των σημείων στίξεως) 

5. στην παράγραφο (δομή, μορφή, περιεχόμενο) 

6. στην περίληψη (κατανόηση, παραγωγή κειμένου) 

Κριτήριο επιτυχίας ενός μαθητή στο τεστ λογίζεται η επίτευξη συνολικού τελικού βαθμού 

μεγαλύτερου ή ίσου του δεκατέσσερα (14). 
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Α. Κείμενο 

Και αυτά (τα παιδιά) δικά μας είναι... 

«Στις 11 Σεπτεμβρίου 36.615 παιδιά πέθαναν από την πείνα σε όλον τον κόσμο. Τόσα 

πεθαίνουν κάθε μέρα. Και αυτά δικά μας. Δεν τα έδειξε καμιά τηλεόραση. Δεν έγραψε γι' αυτά 

καμιά εφημερίδα. Δεν απηύθυνε μήνυμα γι' αυτά κανείς αρχηγός κράτους. Δεν κρατήθηκε 

πουθενά ούτε ενός λεπτού σιγή. Δεν τα έκλαψε ο Πάπας. Τα χρηματιστήρια λειτούργησαν 

κανονικά. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπήκαν σε κατάσταση ετοιμότητας. Οι διωκτικές αρχές δεν 

έκαναν καμιά έρευνα για τους ενόχους. 

Δική μας η ένοχη σιωπή. Η αλήθεια είναι πικρή: τόσο στη ζωή όσο και στο θάνατο, ορισμένοι 

άνθρωποι μετρούν περισσότερο από άλλους συνανθρώπους τους. Την τελευταία δεκαετία του 
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20ου αιώνα, τη δεκαετία της παγκοσμιοποιημένης «ειρήνης και ευημερίας», περισσότερα από 

δύο εκατομμύρια παιδιά σφάχτηκαν, έξι εκατομμύρια παιδιά τραυματίστηκαν ή έμειναν 

ανάπηρα και δώδεκα εκατομμύρια παιδιά έμειναν άστεγα εξαιτίας των πολέμων σε διάφορα 

μέρη της γης. Και αυτά δικά μας. Δική μας και η ένοχη σιωπή. 

Γιατί ανεχόμαστε να μην τα δείχνει καμιά τηλεόραση, να μην γράφει γι' αυτά καμιά 

εφημερίδα, να μην απευθύνει μήνυμα γι' αυτά κανείς αρχηγός κράτους, να μην κρατιέται 

γι' αυτά πουθενά ενός λεπτού σιγή, να μην τα κλαίει ούτε ο Πάπας. Το κόλπο της 

σύγκρουσης διαφορετικών πολιτισμών δεν φτάνει για να κρύψουμε τις ενοχές μας. Γιατί 

όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν και μαζί διαφέρουν μεταξύ τους. Μα όσο περισσότεροι 

άνθρωποι σωπαίνουν, τόσο κάποιοι άλλοι θα βλέπουν σαν έγκλημα είτε τις ομοιότητες είτε 

τις διαφορές μας. 

(από εφημερίδα) 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 

1. Γράψτε σ' ένα κείμενο 80-90 λέξεων την περίληψη του κειμένου. (μον. 30) 

2. Να αναπτύξετε την παράγραφο με βάση το σκοπό και τις σχετικές λεπτομέρειες που 

σας δίνονται. (μον. 15) 

Σκοπός: Τα κριτήρια που έχουν πολλοί για την επιλογή του επαγγέλματος. 

Λεπτομέρειες: 1. κοινωνικό γόητρο, 2. οικονομικές απολαβές 3. πίστη πως θα αποκτήσουν 

υπόσταση και κύρος από το επάγγελμα. 

3. Να γράψετε δύο ρηματικά και δύο ονοματικά σύνολα του 

κειμένου.(μον. 4) 

4. Να δώσετε ένα αντώνυμο στις λέξεις: (μον. 4 ) 

Ειρήνη -σιγή - 

κρύψουμε -άστεγα - 

5. Να συμπληρώσετε τα κενά με ο ή ω. (μον. 5) 

Γράφ ... ντας, δημιουργ ντας, περιφερ '...μενος, αφαιρ '...ντας, λύν.... ντας. 

6. Να συμπληρώσεις τις φράσεις, τοποθετώντας στον ενεστώτα ή τον αόριστο τα 

ρήματα που σας δίνονται σε παρένθεση. (μον. 10) 

Α. Αν και ήταν τελευταίος σε ψήφους, το δεκαπενταμελές τον 

 (εκλέγω) πρόεδρο. 

Β.   Στη   δουλειά   αυτή   είμαι   καινούριος. Με  .....................................................  
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(προσλαμβάνω) πρόσφατα. 

Γ. Αυτός ο άνθρωπος με  .........  (προσβάλλω) συνεχώς χωρίς 

κανένα λόγο. 

Δ. Πήγαμε όλοι στο Διευθυντή και  ..........  (εκθέτω) ποια είναι η 

κατάσταση. 

Ε  (λυπάμαι) πάρα πολύ για την αναστάτωση που σας 

φέραμε. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να σας αποκρύψουμε αυτό το θλιβερό γεγονός. 

7. Να τοποθετήσετε στον πίνακα που ακολουθεί τα ρήματα: πεθαίνουν, κρατήθηκε, 

είχε τρομοκρατηθεί, έχεις λύσει, γραφόταν, θα προσέλθω. (μον. 6) 
 

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλικος 

      

 

8. Να εντάξετε στον πίνακα τις λέξεις: (μον. 10) 

την , αρχηγός, ένοχη, κανονικά, για, και, ομοιότητες, αυτά, παγκοσμιοποιημένη, 

κρατήθηκε. 
 

Άρθρο Ουσιαστικό Επίθετο Αντωνυμία Ρήμα 

     

Μετοχή Επίρρημα Πρόθεση Σύνδεσμος Επιφώνημα 

     

 

9. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των λέξεων ώστε να βρίσκονται στη σωστή πτώση. 

(μον. 8) 

Α. Ήταν αξιέπαινη η προσπάθεια της ως σύζυγ... και μητέρ... . 

Β. Η μητέρα της δούλευε σαν σ κ υ λ ' . .  , από τότε που πέθανε ο άντρας τ. . 

Γ. Η κυβέρνηση ζήτησε την έκδοση ενός ατόμου που θεωρείται υπεύθυν. . για 

τρομοκρατικές ενέργειες. 

Δ. Η σύλληψη ενός δραπέτη ήταν το έναυσμα για να ξεσπάσουν ταραχές στις φυλακές 

υψίστ. ασφαλεί. . 

10. Στις φράσεις που ακολουθούν να βάλετε τα κατάλληλα σημεία στίξης (όπου 

χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις κεφαλαία γράμματα). (μον. 8) 
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Α. Ο Διονύσιος Σολωμός ο εθνικός μας ποιητής είπε ότι το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό 

ό,τι είναι αληθινό. 

Β. Μια νύκτα είδα ένα όνειρο ήμουν σκυμμένος πάνω σ' ένα σωρό χαρτιά και έγραφα 

έγραφα. 

Γ. Δεν πρέπει πολλοί και άσχετοι να ανακατεύονται χωρίς πρόγραμμα σε μια δουλεια η 

δουλεια δεν προχωρεί θυμηθείτε την παροιμία που λέει όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί 

να ξημερώσει. Δ. Κρίμα δεν το περίμενα από σένα. 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 

Α. Κείμενο 

Βία και εγκληματικότητα 

Η βία και η εγκληματικότητα είναι πανάρχαια φαινόμενα και παρατηρούνται από τότε που 

εμφανίστηκε ο άνθρωπος. Όμως στις μέρες μας υπάρχει έξαρση. Υπάρχει βία παντού: στην 

οικογένεια, στα γήπεδα, στις διεθνείς σχέσεις, στην πολιτική. Αλλά και τα αίτιά της βρίσκονται 

παντού: στην ανεργία και στη φτώχεια, στη διάδοση των ναρκωτικών, στον κλονισμό της 

οικογένειας, στην έλλειψη ιδανικών, στους οικονομικούς ανταγωνισμούς, στην κρίση των 

ηθικών αξιών, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που ωραιοποιούν τους εγκληματίες. Για να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της εγκληματικότητας και της βίας, πρέπει πάνω απ' όλα να 

αρχίσουν οι προσπάθειες από τα σχολεία για την ηθική ανάπλαση των νέων. Στη συνέχεια να 

καταπολεμηθεί η ανεργία και τα ναρκωτικά, να ισχυροποιηθεί ο θεσμός της οικογένειας και 

να εφαρμοστεί από την πολιτεία μια κοινωνική πολιτική, όπου θα δίνονται ίσες ευκαιρίες 

εργασίας, μόρφωσης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. 

Οι νόμοι επίσης θα πρέπει να είναι αμείλικτοι, ενώ κάθε δράστης θα πρέπει να τιμωρείται με 

το βαθμό της εγκληματικότητάς του και τις προοπτικές της κοινωνικής του επανένταξης. Αν 

όλοι οι εγκληματίες μετά την αποφυλάκισή τους αποκατασταθούν επαγγελματικά, θα 

αποτραπούν από νέα εγκλήματα. 

Φυλλάδιο, «Κοινωνικά προβλήματα», Εκδόσεις Βασίλης Κωστόπουλος 
 

 

Β. Ασκήσεις 

1. Πώς μπορεί κατά το συγγραφέα, να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της βίας και της 

εγκληματικότητας; (Μ25) 
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2. Να γράψετε μία παράγραφο (50-60 λέξεις) στην οποία θα συσχετίζετε νοηματικά τις 

εξής έννοιες: (Μ25) 
 

1. ανεργία - φτώχεια 

2. ρατσισμός 

3. προβολή της βίας από τα ΜΜΕ 

3. Να δώσετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων του κειμένου: (Μ5) 

διάδοση έλλειψη 

να ισχυροποιηθεί θα δίνονται 

ευκαιρίες 
 

 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά με ι_ ή ηη: (Μ5) 

Αρχ'_ζει, δημιούργ_σε, πληροφορ'_σει, σκουπ'_σαμε, γεμ'_ζουν 

5. Να συμπληρώσετε τις φράσεις τοποθετώντας τα ρήματα που είναι στην 

παρένθεση στον αόριστο: (Μ4) 
 

 

I. Σε φυλάκιση τριών χρόνων  ......................................... (καταδικάζομαι) ο 

Κ.Χ. 

II. Η συμπεριφορά του με ........................... (προσβάλλω). 

III. Η εταιρεία  ................................ (επεκτείνομαι) με επιτυχία και σε 

άλλους τομείς. 

IV. Απευθυνθήκαμε     στον    πρόεδρο    του    τμήματος και 

 ................. (εκθέτω) ποια είναι η κατάσταση. 
 

 

6. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τα ακόλουθα ρήματα στους χρόνους που 

βρίσκονται: Τρέχω, κοιμόταν, Θα χρειαστεί, ιδρύθηκε, έχει φύγει, είχαμε φάει, (Μ6) 
 

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλικος 
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7. Να βάλετε τα ουσιαστικά που είναι στην παρένθεση στη σωστή πτώση: 

(Μ10) 
 

 

I. Η Ειρήνη Παππά είναι ηθοποιός ..........................φήμης (διεθνής). 

II. Οι  ...........................  του παιδιού ζητούν λύτρα από τους γονείς 

(απαγωγέας). 

III. Ύστερα  από  πολλές  ......................................  (έφοδος), οι  ...........................  

(εισβολέας) κατέλαβαν το ύψωμα. 

IV. Οι μικρές  .....................  (πόλη) δεν έχουν ούτε  .........................  (λεωφόρος) 

ούτε ................... (διάβαση). 

V. Με τις  .............................  (κατάθεση) των  ......................... (μάρτυρας) που 

ήταν  περίπου  δέκα,  έπεσε  άπλετο  φως στην  ................................................  

(υπόθεση). 

8. α)   Να βρείτε τα υποκείμενα στις παρακάτω προτάσεις: (Μ3) 
 

I. Ο Μαρίνος και ο Νικόλας είχαν αποφασίσει να εξερευνήσουν την περιοχή.  

II. Ένας ξένος χτυπούσε την πόρτα τους. 

III. Το καλύτερο ήταν να γράψω πρώτα τις ασκήσεις. 
 

 

β) Να βρείτε τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις: (Μ3) 

I. Ο καθηγητής διδάσκει Ιστορία. 

II. Μας έφερε βιβλία από το σπίτι του. 

III. Μη ρωτήσεις τι έπαθε ο Αριστείδης. 

9. Να βρείτε τις κύριες και τις δευτερεύουσες προτάσεις: (Μ4) 

I. Η μητέρα πήγε στο σχολείο να πάρει τους βαθμούς. 

II. Επειδή έβρεχε, δεν πήγαμε εκδρομή. 
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III. Με ρώτησε ποιος ήταν ο αρχηγός της ομάδας. 

IV. Πιστεύω ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. 
 

 

10. Να βάλετε τα κατάλληλα σημεία στίξης στις φράσεις που 

ακολουθούν (όπου χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε κεφαλαία γράμματα). 

(Μ10) 

I. Ο Οιδίπους Τύραννος είναι μια συγκλονιστική τραγωδία που μας άφησε ο 5ος αι. πΧ. 

είναι η τραγωδία των τραγωδιών κανόνα την ονόμασε αυτή την τραγωδία ο 

Αριστοτέλης στην Ποιητική του 

II. Ορίστε ποιος φώναξε πάλι 

III. Τέλος βρίσκετε πληροφορίες για τους ίδιους τους εκδοτικούς οίκους καθώς και για τις 

δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν 

IV. Αυτό που αλλάζει δεν είναι η τεχνική είναι ο άνθρωπος και η χρησιμοποίηση της τεχνικής 

που διαθέτει 

Κανένας αληθινά σπουδαίος άνθρωπος λέγει ο Ρενάν δεν πιστεύει κατά βάθος ότι είναι 
σπουδαίος από τη στιγμή που θα το πιστέψει θα πάψει να είναι σπουδαίος 


