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                    ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

                ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  

 

Θ Ε Μ Α Τ Α : Α, Β και ΄΄Κ λ ε ι δ ι ά  Θ ε ω ρ ί α ς΄΄ 

Θέμα Α 

1. Περιληπτική απόδοση κειμένου 

2. Περιληπτική απόδοση αποσπάσματος κειμένου 

3. Περιληπτική απόδοση θεματικής ενότητας κειμένου (π.χ. αίτια φαινομένου ) 

4. Περιληπτική απόδοση αντικρουόμενων απόψεων κειμένου 

5. Ερμηνευτική ερώτηση βάσει κειμένου. 

 

Θέμα Β 

Β1.  

1. Σωστό-Λάθος χωρίς τεκμηρίωση 

2. Σωστό-Λάθος με τεκμηρίωση βασισμένη στην παράθεση σχετικών χωρίων 

κειμένου 

3. Σωστό-Λάθος με τεκμηρίωση βασισμένη στην παράθεση αναδιατυπωμένων 

σχετικών χωρίων του κειμένου, κάνοντας συγχρόνως και παραπομπή των 

σχετικών χωρίων 

4. Σχολιασμός χωρίου με ανάπτυξη παραγράφου 

5. Ανασκευή - αναίρεση θέσης του συγγραφέα με ανάπτυξη παραγράφου. 

 

Β2. 

1. Θεματικό κέντρο κειμένου και βασική θέση συγγραφέα 

2. Βασική θέση συγγραφέα με τεκμηρίωση (με ανάπτυξη παραγράφου) 

3. Κειμενικοί δείκτες ως προς την μορφή (επιγραμματικά) 

4. Κειμενικοί δείκτες ως προς το περιεχόμενο 

5. Σχολιασμός τίτλου με τεκμηρίωση (αναφορά κλειδιών, τεκμηρίωση, παραπομπή 

σε χωρίο, παρουσίαση επικοινωνιακού αποτελέσματος-σκοπού-στόχου-

πρόθεσης συντάκτη 

6. Κειμενικοί δείκτες (ως προς το περιεχόμενο) – τίτλος sos 

7. Συσχετισμός τίτλου με το θεματικό κέντρο 

8. Συσχετισμός τίτλου και με θέση του συγγραφέα 

9. Αξιολόγηση επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας τίτλου. 

 

Β3.  

1. Γλωσσικές επιλογές και πειστικότητα λόγου (επίκληση στη λογική του 

δέκτη) 
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2. Γλωσσικές επιλογές και πειστικότητα λόγου (ευαισθητοποίηση, 

προβληματισμός- ενίσχυση ορθότητας λόγου 

3. Γλωσσικές επιλογές και υποκειμενική οπτική 

4. Γλωσσικές επιλογές και αντικειμενική οπτική 

5. Γλωσσικές επιλογές και αναφορική γλώσσα 

6. Γλωσσικές επιλογές και ποιητική γλώσσα 

7. Γλωσσικές επιλογές και βεβαιότητα συντάκτη (επιστημική τροπικότητα 

ρημάτων) 

8. Γλωσσικές επιλογές και πιθανότητα θέσης συντάκτη( δεοντική τροπικότητα 

ρημάτων) 

9. Γλωσσικές επιλογές και ύφος (Κειμενικοί δείκτες ως προς την μορφή) sos 

10. Γλωσσικές επιλογές και περιγραφή ( επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη) 

11. Γλωσσικές επιλογές και αφήγηση 

12. Γλωσσικές επιλογές και χιούμορ/ ειρωνεία ( επίκληση στο συναίσθημα του 

δέκτη). 

Β4.  

1. Πειθώ (τρόποι  και μέσα πειθούς ) 

2. Μοντέλο επιχειρηματολογίας του Toulmin). 

Β5.  

1. Οργάνωση σκέψεων συντάκτη/τρόποι ανάπτυξης παραγράφου 

2. Συνοχή - λεκτική / εξωτερική /μορφική σύνδεση 

3. Εξασφάλιση συνοχής παραγράφου με διαρθρωτικές λέξεις (μορφική σύνδεση 

) 

4. Εξασφάλιση συνεκτικότητας παραγράφου με εντοπισμό νοηματικής σχέσης- 

σύνδεσης νοημάτων.  

Β6. 

1. Γραμματειακό- διακειμενικό -  κειμενικό είδος/ γνωρίσματα -  τεκμηρίωση / 

παραπομπή σε χωρία ( αποδεικτικό- στοχαστικό- άρθρο- επιστημονικό άρθρο - 

επιφυλλίδα). 

Β7.  

1. Πολυτροπικό κείμενο : αποκωδικοποίηση σημειωτικών συστημάτων 

(εικονιστικό – οπτικό μήνυμα και γλωσσικό – λεκτικό μήνυμα). 

Β8.  

Sos Κειμενικοί δείκτες (ως προς το περιεχόμενο) 

1. Συγκείμενο ( χωροχρονικό πλαίσιο και ρόλος του) επικοινωνιακή 

αποτελεσματικότητα 

2. Περικείμενο- επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα. 

 

Β9  

sos λεξικογραμματικές επιλογές ( ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ) 

1. Ονοματοποιημένος λόγος (χρήση ονοματικών συνόλων) - επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα 

2. Μη ονοματοποιημένος λόγος ( χρήση και ρηματικών συνόλων) - 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα / σκοπός/στόχος/ πρόθεση συντάκτη 

3. Μακροπερίοδος λόγος, Μικροπερίοδος, - επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

4. Παρατακτική, Υποτακτική σύνδεση, Ασύνδετο σχήμα- επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα 
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5. Ευθύς, Πλάγιος λόγος- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

6. Προσωπική, Απρόσωπη σύνταξη- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

7. Ενεργητική παθητική σύνταξη- επικοινωνιακό αποτέλεσμα  

8. Αναφορικές προτάσεις ( ονοματικές, επιρρηματικές) –(προσδιοριστικές – 

παραθετικές) 

9. Επιστημική και Δεοντική Τροπικότητα ρημάτων - επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

10. Ενεργητική, Παθητική φωνή- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

11. Ρηματικοί χρόνοι- επικοινωνιακό αποτέλεσμα- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

12. Ρηματικές εγκλίσεις- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

13. Ρηματικά πρόσωπα /Α’, Β’, Γ’ ενικό και πληθυντικό  ρηματικό πρόσωπο- 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

14. Σχήματα λόγου- επικοινωνιακό αποτέλεσμα - επικοινωνιακή 

αποτελεσματικότητα 

15. Σημεία στίξης(  (εισαγωγικά, ερωτηματικό, θαυμαστικό, αποσιωπητικά, 

παρενθέσεις, διπλή παύλα,….)-,    

16. Λειτουργία ερωτημάτων- επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 

 

Β10. Λεξιλογικές Ασκήσεις. 
 

 

 

 


