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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 1 ώρα 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

Να λάβετε υπόψη σας ότι µόνο µία απάντηση είναι η σωστή. 
 
 
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

1. Γνωρίζω καλά όσα έχουν λεχθεί για τη σηµασία της ανάγνωσης. Έχω 
ακούσει κάθε τι που µας διατυµπανίζουν, όταν εµποτιζόµαστε από την 
επίσηµη εκπαίδευση. 

Σ. Μπίκερτς, Οι ελεγείες του Γουτεµβέργιου, εκδ. Καστανιώτη 

Α. Η πρώτη αναφορική πρόταση είναι παραθετική και η δεύτερη 
προσδιοριστική. 

Β. Η πρώτη αναφορική πρόταση είναι προσδιοριστική και η δεύτερη 
παραθετική. 

Γ. Και οι δύο αναφορικές προτάσεις είναι προσδιοριστικές. 
∆. Και οι δύο αναφορικές προτάσεις είναι παραθετικές. 

 

2. Η ανάγνωση, εφόσον είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης, σηµαίνει ότι θεωρείς 
δεδοµένο έναν άλλο τόπο και κατευθύνεσαι προς τα εκεί. 

Σ. Μπίκερτς, Οι ελεγείες του Γουτεµβέργιου, εκδ. Καστανιώτη 

Η λέξη εφόσον: 

Α. Είναι µεταβατική/διαρθρωτική και εκφράζει αντίθεση- εναντίωση. 
Β. Είναι µεταβατική/διαρθρωτική και εκφράζει όρο-προϋπόθεση. 
Γ. ∆εν έχει κανένα ρόλο στη συνοχή του κειµένου. 
∆. Είναι µεταβατική/διαρθρωτική και εκφράζει συµπέρασµα. 
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3. Πολλοί πύργοι στη Γαλλία έχουν γίνει ξενοδοχεία. 

Στο παραπάνω απόσπασµα η σύνταξη είναι: 

Α. Ενεργητική. 
Β. Μέση. 
Γ. Ουδέτερη. 
∆. Παθητική. 

 
4. Μερικές φορές παραιτούνται από το ερώτηµα αµέσως. 

Στο απόσπασµα η σύνταξη είναι: 

Α. Ενεργητική και την επιλέγει ο ποµπός για να δώσει έµφαση στην ενέργεια 
της παραίτησης. 

Β. Παθητική και την επιλέγει ο ποµπός για να δώσει έµφαση στην ενέργεια 
της παραίτησης. 

Γ. Ενεργητική και την επιλέγει ο ποµπός για να δώσει έµφαση στο 
υποκείµενο που ενεργεί. 

∆. Παθητική και την επιλέγει ο ποµπός για να δώσει έµφαση στο υποκείµενο 
που ενεργεί. 

 
5. Μπορεί οι Κινέζοι να µας έµαθαν ότι µια φωτογραφία λέει περισσότερα από 

ό,τι χίλιες λέξεις, όµως οι Βρετανοί µε µια και µόνο λέξη – που συνήθως δε 
µεταφράζεται – µπορούν να περιγράψουν µία ολόκληρη κατάσταση και 
συµπεριφορά. Αυτό συµβαίνει µε τον εκφοβισµό (bullying) που, όταν 
συναντάται σε ένα εργασιακό περιβάλλον, δεν απέχει πολύ από το να 
σηµαίνει «ταύρος σε υαλοπωλείο». 

Χ. ∆αµουλιάνου, εφ. Η Καθηµερινή,14-4-2013 

Τα εισαγωγικά στη φράση «ταύρος σε υαλοπωλείο» εκφράζουν: 

Α. θαυµασµό 
Β. απορία 
Γ. αυτούσια µεταφορά έκφρασης 
∆. έκπληξη 

 
6. Ο «Μεγάλος Αδελφός» (Big Brother) και τα συναφή προϊόντα 

αντιπροσωπεύουν το έπος και το αίσχος της συλλογικότητας. Την 
επιφανειακή αποθέωση, αλλά και τον ουσιαστικό ευτελισµό τόσο της έννοιας 
της κοινότητας όσο και της ατοµικότητας. Όπως στην πραγµατική ζωή 
υπάρχουν κάποιες πύλες µπροστά στις οποίες η δηµοκρατία καταργείται, 
έτσι και το «δωµάτιο επικοινωνίας» στο σπίτι του «Μεγάλου Αδελφού» ήταν 
ο τόπος όπου η φιλία, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα τινάζονταν στον αέρα, 
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αφού εκεί ο κάθε παίκτης έπρεπε να «καρφώσει» δύο συγκατοίκους του, 
προτείνοντας την εκπαραθύρωσή τους. 

Μ. Τζιαντζή, εφ. Η Καθηµερινή, 6-1-2002 

Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης στην παράγραφο; 

Α. Παραδείγµατα  
Β. Σύγκριση και Αντίθεση 
Γ. Αναλογία 
∆. Ορισµός 

 

7. […] βυθιζόµαστε σε έναν ιδιωτικό µικρόκοσµο γινόµαστε αφεντικό του 
τηλεκοντρόλ.  

Στο παραπάνω απόσπασµα η λειτουργία της γλώσσας είναι: 

Α. λογική 
Β. συγκινησιακή 
Γ. αναφορική 
∆. δηλωτική 

 

8. Η πίεση προέρχεται από δύο κυρίως πηγές. Η πρώτη είναι η τεχνολογική 
εξέλιξη, η οποία µε ταχείς ρυθµούς καταργεί πλήθος θέσεων εργασίας σε 
όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων, από τη βιοµηχανία ως τις υπηρεσίες. 
Πράγµατι, πάρα πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη εισάγουν νέες, 
τεχνολογικά προηγµένες µεθόδους παραγωγής και προβαίνουν σε 
αναδιάρθρωση του προσωπικού τους, περιορίζοντας συνήθως τον αριθµό 
των εργαζοµένων. Η δεύτερη συνίσταται στην ένταση του διεθνούς 
ανταγωνισµού µετά το άνοιγµα των αγορών και την απελευθέρωση του 
διεθνούς εµπορίου. Κάτω από την πίεση του ανταγωνισµού πολλές 
πολυεθνικές εταιρίες µεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης, 
σε χώρες χαµηλού εργατικού κόστους, µε συνέπεια να πλήττεται η 
απασχόληση στις παλιές της µητροπόλεις. 

Α. Καρακούσης, εφ. Η Καθηµερινή, 11-5-1997 

Η παράγραφος αναπτύσσεται µε: 

Α. ∆ιαίρεση. 
Β. Αιτιολόγηση και ∆ιαίρεση. 
Γ. Ορισµό και Αίτια – Αποτελέσµατα. 
∆. ∆ιαίρεση και Αίτια – Αποτελέσµατα. 

 
9. Ωστόσο, για την αξιολόγηση των µαθητών εκφράζονται αντικρουόµενες 

απόψεις. Έτσι, οι επικριτές της αξιολόγησης, για να τεκµηριώσουν την 
άποψή τους, επικαλούνται λόγους που αφορούν στις ανεπιθύµητες 
παρενέργειες των παραδοσιακών µορφών βαθµολόγησης. Υποστηρίζουν πως 
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διαταράσσεται η παιδαγωγική σχέση ανάµεσα στον µαθητή και στον 
δάσκαλο απ' τη στιγµή που ο τελευταίος αναλαµβάνει τον ρόλο του 
βαθµολογητή. Μάλιστα, δίνουν έµφαση στο γεγονός ότι ο δάσκαλος δεν είναι 
εκπαιδευµένος βαθµολογητής και συνεπώς η βαθµολογία του είναι 
παιδαγωγικά ερασιτεχνική. Σύµφωνα µε άλλη άποψη η έλλειψη 
εµπιστοσύνης της κοινωνίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα ή η κρίση της 
νοµιµοποίησης της εκπαίδευσης επιβάλλουν την αξιολόγηση, ενώ η 
ανατροφοδότηση και η παρώθηση που παρέχει η αξιολόγηση των µαθητών 
λειτουργούν ως µορφές άσκησης κοινωνικού ελέγχου. 

Π. Μανωλάκος, Η αξιολόγηση του µαθητή, εκδ.ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. 

Τα δοµικά µέρη της συγκεκριµένης παραγράφου είναι: 

Α. Θεµατική περίοδος, Λεπτοµέρειες - Σχόλια 
Β. Θεµατική περίοδος, Λεπτοµέρειες – Σχόλια, Περίοδος - Κατακλείδα 
Γ. Λεπτοµέρειες – Σχόλια, Κατακλείδα 
∆. Λεπτοµέρειες – Σχόλια 

 
10. Εµείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά µας χρησιµοποιούµε ευρύτατα τον όρο 

«κοινωνικοποίηση», µε την έννοια ότι το άτοµο από την ώρα που γεννιέται, 
υπόκειται σε µια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το 
διαµορφώνουν ως κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι το ανθρώπινο 
άτοµο πρέπει να µάθει να συµβιώνει ως κοινωνικό άτοµο. Η 
κοινωνικοποίηση παλαιότερα γινόταν αποκλειστικά µε ενδιάµεσα πρόσωπα: 
τους γονείς, τους δασκάλους, τα πρόσωπα γενικότερα του άµεσου 
κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήµερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως ένας εκ των 
βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθµιαία εκτοπίζει τους 
παραδοσιακούς φορείς της. ∆ιότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και 
πρωταρχικά η τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτοµα. Γιατί 
αυτή η τεράστια επιρροή; ∆ιότι δεν λειτουργεί το Μέσο σε σχέση µε το 
αριστερό µέρος του εγκεφάλου, που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά 
επενεργεί απευθείας στο υποσυνείδητο και, εποµένως, σε πολύ µεγάλο βαθµό 
αναιρεί και παραλύει τη λογική λειτουργία του εγκεφάλου. 

Β. Φίλιας, Κοινωνιολογικές Παρεµβάσεις, εκδ. Παπαζήση 

Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθείται στην παράγραφο; 

Α. Παραγωγική 
Β. Επαγωγική 
Γ. Αναλογική 
∆. Αιτιολογική 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

11. Η γενική ενικού του ουσιαστικού ἡ ἅµιλλα είναι: 

Α. τῆς ἅµιλλας 
Β. τῆς ἁµίλλας 
Γ. τῆς ἅµιλλης 
∆. τῆς ἁµίλλης  

 
12. Η κλητική ενικού του επιθέτου ἡ ἐλεήµων είναι:  

Α. ὦ ἐλεῆµον 
Β. ὦ ἐλέηµον 
Γ. ὦ ἐλεήµων 
∆. ὦ ἐλέηµων 

 
13. Η ονοµαστική πληθυντικού του συγκριτικού βαθµού του επιθέτου ὁ ὀλίγος 

στο αρσενικό γένος είναι:  

Α. οἱ µείονες/ µείους 
Β. οἱ µείζονες/ µείζους 
Γ. οἱ ἥττονες/ ἥττους 
∆. οἱ ἐλάττονες/ ἐλάττους 

 
14. Το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής αορίστου β΄ του ρήµατος παρέχω στη 

µέση φωνή είναι:  

Α. παράσχες 
Β. παρασχές 
Γ. παράσχου 
∆. παρασχοῦ 

 
15. Το απαρέµφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήµατος ἀµφισβητῶ είναι: 

Α. ἀµφισβητοῦν 
Β. ἀµφισβητεῖν 
Γ. ἀµφισβητεῖσθαι 
∆. ἀµφισβητᾶν 

 
16. «∆εινὸν δέ µοι δοκεῖ εἶναι εἰ τοῖς εἰποῦσι περὶ τὸ πλῆθος τὸ ὑµέτερον µὴ τὰ 

ἄριστα ὁ µηδὲν εἰπὼν πείσεται». Στην παραπάνω περίοδο η υπογραµµισµένη 
δευτερεύουσα πρόταση είναι:  

Α. υποθετική ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της προϋπόθεσης στην 
απρόσωπη έκφραση δεινὸν εἶναι.  

Β. πλάγια ερωτηµατική ως επεξήγηση στη λέξη δεινόν. 
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Γ. αιτιολογική ως υποκείµενο στην απρόσωπη έκφραση δεινὸν εἶναι. 
∆. πλάγια ερωτηµατική ως υποκείµενο στην απρόσωπη έκφραση δεινὸν 

εἶναι. 
 
17. «Ἔδοξεν αὐτῷ τοῦτο ποιῆσαι, ὡς ἂν σπάνιός τε καὶ σεµνὸς φανείη». Στην 

παραπάνω περίοδο ο σύνδεσµος ὡς εισάγει:  

Α. δευτερεύουσα ονοµατική ειδική πρόταση. 
Β. δευτερεύουσα επιρρηµατική αιτιολογική πρόταση. 
Γ. δευτερεύουσα επιρρηµατική συµπερασµατική πρόταση. 
∆. δευτερεύουσα επιρρηµατική τελική πρόταση. 

 
18. Στον παρακάτω υποθετικό λόγο να συµπληρωθεί η απόδοση, προκειµένου να 

δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν- µέλλον: «Ἢν µὲν τοίνυν 
φυλάττωµεν εὐτυχίαν, …». 

Α. «… ἴσως δυναίµεθα ἂν ἀκινδύνως εὐδαιµονοῦντες». 
Β. «…ἴσως δυνάµεθα ἂν ἀκινδύνως εὐδαιµονοῦντες». 
Γ. «…ἴσως δυνάµεθα ἀκινδύνως εὐδαιµονοῦντες». 
∆. «…ἴσως δυνησόµεθα ἀκινδύνως εὐδαιµονοῦντες». 

 
19. «Ὅσοι συνῄδεσαν ἑαυτοῖς µὴ ὄντες τοιοῦτοι οὐδὲν ἤχθοντο». Στην παραπάνω 

περίοδο η υπογραµµισµένη µετοχή είναι:  

Α. κατηγορηµατική 
Β. αναφορική- επιθετική 
Γ. επιρρηµατική αιτιολογική 
∆. επιρρηµατική εναντιωµατική 

 
20. «Μέλητος ἐγράψατο Σωκράτη ἀσεβείας». Στην παραπάνω πρόταση ο 

υπογραµµισµένος τύπος λειτουργεί ως:  

Α. σύστοιχο αντικείµενο 
Β. έµµεσο αντικείµενο 
Γ. γενική της αναφοράς 
∆. γενική της αιτίας 

 
 


