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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Α΄ΤΑΞΗ 
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Διδακτικά εγχειρίδια: 

- Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ, «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2016 

- Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Σ. Χατζησαββίδης – Α. Χατζησαββίδου, 

ΙΤΥΕ, «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2016 
 

▪ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ 
➢ Παράγοντες επικοινωνίας: Επικοινωνιακό-Κειμενικό πλαίσιο (πομπός, δέκτης, ύφος, 

λεξιλόγιο, περίσταση, μήνυμα, κώδικας, εικόνα-πολυτροπικό κείμενο, μέσο, θέμα, 

σκοπός, πηγή, τίτλος, κειμενικό είδος-επιστολή ή άρθρο σε εφημερίδα, περιοδικό, 

διαδίκτυο) σσ. 12-17 

➢ Είδη προτάσεων: σσ. 17-21 

-Ως προς τα συστατικά τους: απλή, ελλειπτική, επαυξημένη  

-Ως προς το περιεχόμενό τους: αποφαντικές, ερωτηματικές, προστακτικές, 

επιφωνηματικές, 

 -Ως προς την ποιότητά τους: καταφατικές, αρνητικές 
  

▪ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ 
➢ Η παράγραφος : Δομικά στοιχεία (θεματική πρόταση, λεπτομέρειες, κατακλείδα), 

συνδετικές λέξεις και φράσεις σελ. 35  
 

▪ 3η ΕΝΟΤΗΤΑ 
➢ Κειμενικοί τύποι: Περιγραφή και Αφήγηση σσ. 40-51 (εκτός τα σημεία που αναφέρονται 

στην περίληψη και την επιχειρηματολογία) 

-Περιγραφή: στοιχεία περιγραφής (δομή - από το γενικό στο ειδικό, στατική- κινητική), 

είδη περιγραφής (αντικειμενική-υποκειμενική), λεξιλόγιο περιγραφής (χρήση επιθέτων) 

-Αφήγηση: στοιχεία αφήγησης (δομή – τόπος, χρόνος, πρόσωπα, πρόβλημα, δράση, 

λύση) είδη αφήγησης (ρεαλιστική/ιστορική- μυθοπλαστική), λεξιλόγιο αφηγηματικών 

κειμένων (ρήματα δράσης, αιτιολογικοί - χρονικοί σύνδεσμοι) 
 

▪ 4η ΕΝΟΤΗΤΑ 
➢ Ονοματική φράση – Ρηματική φράση σσ. 63-64 

➢ Επιθετικός προσδιορισμός σσ.65-67 

➢ Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων σσ. 68-74 

➢ Παραγωγή και Σύνθεση σσ. 74-75 
 

▪ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ 
➢ Οι μορφές του ρήματος: Πρόσωπο, Αριθμός, Φωνές και Χρόνοι του ρήματος, σσ. 85-91 

(εκτός οι συζυγίες, οι διαθέσεις και το ποιόν ενέργειας) 

➢ Συνδετικά ρήματα - Κύριοι όροι της πρότασης: Ρήμα-Υποκείμενο-Αντικείμενο-

Συνδετικό Ρήμα-κατηγορούμενο σσ. 91-92 

➢ Παράγωγα ρήματα  σσ. 92-93  
 

▪ 6η ΕΝΟΤΗΤΑ 
➢ Παράγωγα ουσιαστικά σσ. 106-107  

➢ Παράγραφος-πλαγιότιτλοι  σσ. 107-108 

 

❖ Στη Νεοελληνική Γλώσσα θα περιλαμβάνονται δύο άγνωστα κείμενα με θέματα 

σχετικά με τις θεματικές ενότητες: Σχολική ζωή (1η ενότητα), Περιγραφή (χώρου-

προσώπου με αφηγηματικά στοιχεία (3η ενότητα) 



 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

▪ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολική ζωή 

  – Περιγραφή σχολικού χώρου 

- Περιγραφή συναισθημάτων κι εντυπώσεων 

 

▪ 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιγραφή-Αφήγηση 

  – Περιγραφή τόπου 

- Περιγραφή προσώπου (με αφηγηματικά στοιχεία) 
 

❖ Στην παραγωγή γραπτού λόγου θα ζητηθεί συγγραφή φιλικής επιστολής γι’ αυτό να 

μελετηθεί η δομή της. Η έκταση της έκθεσης θα είναι 200-220 λέξεις. 

 

 

 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Θεματική ενότητα: Παιδικά-Σχολικά χρόνια 
▪ Η Νέα Παιδαγωγική, Ν. Καζαντζάκη (φυλλάδιο) 

▪ Μαθητική Περιπέτεια, Α. Τσέχοφ (σελ. 21) 

▪ Η Βαγγελίτσα, Ε. Αλεξίου ( σελ.30) 

Θεματική ενότητα: Λαϊκή παράδοση και Λογοτεχνία 

Εισαγωγή στο Δημοτικό τραγούδι (ορισμός, κατηγορίες, χαρακτηριστικά ως προς τη μορφή τους) 

▪ Η πάλη του Διγενή με τον Χάροντα, Δημοτικό τραγούδι (σελ.69) 

▪ Ο γυρισμός του ξενιτεμένου, Δημοτικό τραγούδι (σελ. 78) 

Χαρακτηριστικά παραδοσιακού παραμυθιού 

▪ Ο κυρ Λάζαρος κι οι δράκοι, Λαϊκό παραμύθι (σελ. 105) 

▪ Δρακοπαραμύθι, Α. Βαρελλά (σελ.123) 

Θεματική ενότητα: Χιούμορ και Λογοτεχνία 

▪ Η Μαντάμ Σουσού, Δ. Ψαθά (σελ.152) 

 

❖ Στη Λογοτεχνία τα διδαγμένα κείμενα θα συνεξεταστούν με άγνωστα κείμενα. 
 

 

Σημείωση: 

❖ Για όλες τις θεματικές ενότητες, την παραγωγή λόγου και τη λογοτεχνία θα 

μελετήσετε επίσης τα σχετικά φυλλάδια και φύλλα εργασίας που σας έχουν δοθεί. 

 

Οι διδάσκουσες: 

 

Ελπινίκη Νικηφόρου 

Χρυστάλλα Προκοπίου 

Έλενα Παναγή 

Μαρία Αρμοστή 

Μαρία Ανδρέου 

 

 

 


