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ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΠΟΤ 

Η ςημαςύα των γλωςςικών επιλογών ςτη γραπτό 

δοκιμαςύα 

 

 

 

Σκοπόσ 

Να γύνει κατανοητό ότι μαθαύνουμε για τη γλώςςα των κειμενικών ειδών  

για να κατανοούμε τα κεύμενα αναφορϊσ ώςτε 

1. να απαντούμε αποτελεςματικϊ ςτο Α Θϋμα και ςε ερωτόςεισ κατανόηςησ 

περιεχομϋνου 

2. να απαντούμε ςε όλεσ τισ ερωτόςεισ του  Β θϋματοσ 

3. Δ θϋμα: να επιλϋγουμε το κατϊλληλο γλωςςικό και υφολογικό επύπεδο για 

να ςυντϊςςουμε ϋνα επικοινωνιακϊ αποτελεςματικό κεύμενο 

επιχειρηματολογύασ 
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1.γλωςςικϋσ επιλογϋσ του ςυγγραφϋα 

 

 
Προτϊςεισ 

 Αποφαντικϋσ 
 Ερωτηματικϋσ 
 Κύριεσ και δευτερεύουςεσ 

 
ύνδεςη προτϊςεων 

 Παρατακτικό (μικροπερύοδοσ λόγοσ) 
 Υποτακτικό (απλό και διαδοχικό υπόταξη) Μακροπερύοδοσ 

λόγοσ 
 Αςύνδετο 
 Πολυςύνδετο 

Υρϊςεισ, λϋξεισ, 
ςύνδεςμοι, 
διαρθρωτικϋσ λϋξεισ  

που δηλώνουν  
1. το ύδιο θϋμα 
2. όμοιεσ πληροφορύεσ 
3. λογικϋσ ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτισ πληροφορύεσ 

 
ύνταξη 

Ενεργητικό Παθητικό 
Προτύμηςη ςε ρηματικϋσ 
φρϊςεισ 

Ονοματοπούηςη 

ημεύα ςτύξησ 
ςυντακτικϊ 

 Τελεύα 
 Άνω τελεύα 
 Άνω και κϊτω τελεύα 
 Κόμμα 
 Ερωτηματικό 
 Θαυμαςτικό 
 Παρϋνθεςη 
 Παύλεσ/κεραύεσ 

 
Λεξικό ςημαςύα 
ρημϊτων 
Τα ρήματα 
δηλώνουν ποικίλεσ 
πληροφορίεσ!!! 
 

Όταν αναφϋρονται ςτον 
ϊνθρωπο 

Ενϋργειεσ,  
Σκοπού, προθϋςεισ 
Κύνητρα 
Επιθυμύεσ 
Δραςτηριότητεσ 
Προτιμόςεισ 
Ορϊματα 
προςδοκύεσ 
κ.λπ. 

Όταν αναφϋρονται ςε 
αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ 

 
Αιτύεσ 
Αποτελϋςματα 
Προώποθϋςεισ 
Απόψεισ 
Μϋςα 
Διαδικαςύεσ 
Κ.λπ. 

Ρηματικϋσ εγκλύςεισ. 
Επιρρόματα, 
ςύνδεςμοι, ρόματα 
Απρόςωπη ςύνταξη 
 

Σροπικότητα 
Επιςτημικό και δεοντικό 

 
Ρηματικϊ πρόςωπα 
και αριθμού 
 

 
Α ενικό και πληθυντικό 
Β ενικό και  πληθυντικό  
Γ ενικό και πληθυντικό 
 

   

Μορφοσυντακτικά φαινόμενα 
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Λειτουργύεσ τησ 
γλώςςασ 

 
1. Αναφορικό/δηλωτικό/κυριολεκτικό 
2. Ποιητικό/ςυνυποδηλωτικό/ςυγκινηςιακό 

 
Λεξιλόγιο 

Καταγωγό των λϋξεων 
1. λόγιο 
2. αφηρημϋνο 
3. ειδικό 
4. λαώκό  
5. νεολογιςμού 
6. ξϋνεσ λϋξεισ 
7. λϋξεισ ςυγκινηςιακϊ φορτιςμϋνεσ 
8. λϋξεισ ςε ειςαγωγικϊ 

 
ημαςύα των λϋξεων 

1. πολυςημύα 
2. κυριολεξύα/δόλωςη 
3. μεταφορϊ/ςυνυποδόλωςη  
4. ςυνώνυμα 
5. αντώνυμα 
6. υπερώνυμα 
7. ςυνυπώνυμα 
8. λϋξεισ νοηματικϊ ςυγγενεύσ από τον ύδιο θεματικό χώρο 

 
χόματα λόγου 

1. μεταφορϊ 
2. αναλογύα,  
3. παρομούωςη 
4. προςωποπούηςη 
5. αντύθεςη 
6. ειρωνεύα 
7. επανϊληψη 
8. οξύμωρο 
9. ςύμβολα 
10. ςχόμα λιτότητασ 
11. παραλληλύα 
12. ϊρςη και θϋςη 
13. υπερβατό 
 

Αφηγηματικού 
τρόποι 

1. Περιγραφό 
2. Αφόγηςη 
3. Σχόλιο 

ημεύα ςτύξησ  που 
λειτουργούν 
ςχολιαςτικϊ 

Ειςαγωγικϊ 
Θαυμαςτικό 
Ερωτηματικό ςε παρϋνθεςη 
Αποςιωπητικϊ 

 

Εξόγηςη των όρων και παραδεύγματα ςε αρχεύο που βρύςκεται ςτα μη λογοτεχνικϊ 

κεύμενα ςτην ιςτοςελύδα www.mariakappou.gr 

 

Λεξιλόγιο 

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/10/05Enotita3-%CE%A4%CE%BF-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%80%CF%8E%CE%BD%CF%89.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/10/05Enotita3-%CE%A4%CE%BF-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%80%CF%8E%CE%BD%CF%89.pdf
http://www.mariakappou.gr/
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2.Γλωςςικϋσ επιλογϋσ και γραπτό δοκιμαςύα 

Από τισ γλωςςικϋσ επιλογϋσ του 
πομπού κατανοούμε το 
περιεχόμενο και τον τρόπο 
οργϊνωςησ τησ παραγρϊφου 
 

  Επομϋνωσ, αναγνωρύζουμε τισ         
    προθϋςεισ    
   του πομπού, ςυγκεκριμϋνα: 
 

 
 

1. Οριςμόσ 
 
 
 
 

2. Διαύρεςη 
 
 
 

3. Αναλογία 
 
 
 
 
 

4. ύγκριςη-αντίθεςη 
 
 
 

5. Αύτιο-αιτιατό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Αιτιολόγηςη 
 
 
 

 

 
7. Παραδεύγματα 

 

 
Πρόθεςό του εύναι  
Να διευκρινύςει/εξηγόςει το περιεχόμενο 
μιασ ϋννοιασ, δηλαδό να αναφϋρει τα 
ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ/γνωρύςματα/ιδιότητεσ που 
τη διαφοροποιούν από ϊλλεσ ϋννοιεσ. 
 
Να αναφϋρει τισ  μορφϋσ  μιασ ϋννοιασ και τισ 
ιδιότητεσ κϊθε μορφόσ που τη 
διαφοροποιούν από τισ ϊλλεσ. 
 
Να αναδεύξει τισ ομοιότητεσ ανϊμεςα ςε δυο 
ϋννοιεσ ό αντύςτοιχα γεγονότα/περιςτατικϊ, 
με ςκοπό να εξηγόςει  το περιεχόμενο μιασ 
ϋννοιασ αξιοποιώντασ μύα ϊλλη ϋννοια πιο 
οικεύα ςτον αναγνώςτη. 
 
Να αναδεύξει  τισ  αντιθϋςεισ/διαφορϋσ 
ανϊμεςα ςε ϋννοιεσ των οπούων η ςημαςύα 
μπορεύ να ςυγχϋεται. 
 
Να αναφϋρει 
-ό τισ αιτύεσ και τα αποτελϋςματα που μπορεύ 
να προκύπτουν από ϋνα αρνητικό 
φαινόμενο-πρόβλημα 
-ό τισ θετικϋσ ςυνϋπειεσ  μιασ ενϋργειασ, ενόσ 
θεςμού, μιασ επιλογόσ κ.λπ. 
-ό τα προςδοκώμενα αποτελϋςματα από 
προτϊςεισ αντιμετώπιςησ ενόσ προβλόματοσ 
ό ενόσ αρνητικού φαινομϋνου. 
 
-ό να αιτιολογόςει  την  ϊποψό του ότι 
(γιατύ) 
-ό να αιτιολογόςει μια αρνητικό ό θετικό 
αξιολόγηςη 
-ό να διαφωνόςει με απόψεισ ϊλλων 
(αντύλογοσ) 
 
ό εξηγεύ /διευκρινύζει 
ό τεκμηριώνει με δεδομϋνα μια 

ϊποψη/γνώμη 
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Από τισ γλωςςικϋσ επιλογϋσ κατανοούμε τη ςυνεκτικότητα 
 

 
1. Αντωνυμύεσ 

2. υνώνυμα 
3. Τπερώνυμα 

4. υνυπώνυμα 
5. Επαναλόψεισ λϋξεων 

6. Παρϊλειψη λϋξεισ 
7. Φρόςη γενικότερου όρου 

8. Λϋξεισ νοηματικϊ ςυγγενεύσ 
από τον ευρύτερο θεματικό 

χώρο  
 
 
 

1.ύνδεςμοι 
2.Διαρθρωτικϋσ λϋξεισ 

 
 

 
 
 
 
 

  Α. Ότι γύνεται λόγοσ για το ύδιο θϋμα 
 
 
 
 
 
 

Β. Σισ λογικϋσ ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτισ 
πληροφορύεσ όπωσ: 
Επεξόγηςη, προςθόκη όμοιων 
πληροφοριών, ςκοπόσ, αιτύα, 
αποτϋλεςμα, ςυμπϋραςμα κ.λπ. 

 

 

 

 

Από τισ γλωςςικέσ επιλογέσ Αναγνωρύζουμε την τροπικότητα,  
δηλαδό τη ςτϊςη του ομιλητό απϋναντι 
ςτα λεγόμενϊ του 
 

 
 
 

1. Εγκλύςεισ 
2. Ρόματα 

3. Επιρρόματα 
4. Προθετικϊ ςύνολα 

5. Επιρρηματικϋσ φρϊςεισ 

Επιςτημικό 

Βεβαιότητα 
Πιθανότητα 
Δυνατότητα 
Υπόθεςη 

 
Δεοντικό 

Υποχρϋωςη 
Πρόθεςη 
Επιθυμύα 
Ευχό 
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         Από τις γλωσσικές επιλογές                         χαρακτηρίζουμε το ύφος 

 

 

Από τισ γλωςςικϋσ επιλογϋσ 
αναγνωρύζουμε τα μϋςα πειθούσ 

και επομϋνωσ, αναγνωρύζουμε  
τουσ τρόπουσ πειθούσ 

 
1. Επιχειρόματα-τεκμόρια 

2. υνυποδηλωτικό/ςυγκινηςιακό 
χρόςη τησ γλώςςασ 

3. Αποφθϋγματα, γνωμικϊ, ρητϊ, 
παροιμύεσ, ςτύχοι ποιητών, 

αναφορϋσ ςε ειδικούσ, αυθεντύεσ 
κ.λπ. 

 
Επύκληςη ςτη λογικό 
Επύκληςη ςτο ςυναύςθημα 
 
Επύκληςη ςτην αυθεντύα και το 
όθοσ του πομπού 
 
αξιολογούμε  
την πειςτικότητα τησ 
επιχειρηματολογύασ 
 

 

 

Από τισ γλωςςικϋσ επιλογϋσ αναγνωρύζουμε τα κειμενικϊ εύδη 
 

 
Γλώςςα τησ επιχειρηματολογύασ  

Γλώςςα τησ εξόγηςησ 
Γλώςςα τησ περιγραφόσ 

Γλώςςα τησ αφόγηςησ 
 

 
1. Επιχειρηματολογύα 
2. Εξόγηςη 
3. Περιγραφό 
4. Αφόγηςη 

 
 

 

 

 

 

 

Λεξιλόγιο 
ύνταξη 

Ρηματικϊ πρόςωπα 
χόματα λόγου 

ημεύα ςτύξησ 
κ.λπ. 

 

οικεύο 
ϊμεςο 
παραςτατικό 
λόγιο 
επύςημο, 
τυπικό 
ειρωνικό 
χιουμοριςτικό 
κ.λπ. 
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Από τισ γλωςςικϋσ επιλογϋσ 
αναγνωρύζουμε το περιεχόμενο, 

δηλαδό το εύδοσ των πληροφοριών 

επομϋνωσ, αναγνωρύζουμε τισ 
προθϋςεισ του/τησ ςυγγραφϋα ςε 
οριςμϋνα ςημεύα του κειμϋνου 

 

 
Λειτουργύα τησ γλώςςασ 

(αναφορικό/δηλωτικό ό 
ςυνυποδηλωτικό/ςυγκινηςιακό) 

Λεξιλόγιο  
(λόγιο, λαώκό κ.λπ.) 

ύνταξη 
(Ενεργητικό ό παθητικό) 

Ρηματικϊ πρόςωπα 
Ρηματικϋσ εγκλύςεισ 

Ρηματικού χρόνοι 
Ερωτηματικϋσ προτϊςεισ 

Ονοματοπούηςη 
χόματα λόγου 

 
 
 
 

 
 Εκφρϊζει τισ ςκϋψεισ, 

προβληματιςμούσ ανηςυχύεσ για… 
 Προτεύνει 
 Περιγρϊφει 
 Αφηγεύται/αναφϋρεται ςε 

περιςτατικϊ/φαινόμενα 
  Ενημερώνει 
 Ειρωνεύεται 
 Επιδοκιμϊζει 
 Αποδοκιμϊζει 
 Καταγγϋλλει 
 Αςκεύ αρνητικό κριτικό π.χ. ςτουσ 

χειριςμούσ τησ κυβϋρνηςησ, ςτα ςχϋδια, 
ςτα προγρϊμματα, ςτισ αποφϊςεισ, ςτη 
ςτϊςη κ.λπ. 

 Δύνει ϋμφαςη/τονύζει/επιςημαύνει 
 Σχολιϊζει π.χ. κϊποιο γεγονόσ, 

ςυμπεριφορϊ 
 Παρουςιϊζει  ϋνα βιβλύο, μια 

παρϊςταςη 
 Αξιολογεύ 
 Παρακινεύ/προτρϋπει 
 Διακωμωδεύ μύα κατϊςταςη 
 Σατιρύζει 
 Ευαιςθητοποιεύ/ςυγκινεύ 
 Αμφιςβητεύ 
 Προκαλεύ  καλαιςθητικό 

ςυγκύνηςη/ςκοπόσ του εύναι να  τϋρψει 
 Να προςελκύςει/ανανεώςει το 

ενδιαφϋρον του δϋκτη 
 Να τον κϊνει κοινωνό των ιδεών του 
 Να δημιουργόςει/ προκαλϋςει  

ςυναιςθόματα (ενοχό, ευθύνη 
ενθουςιαςμό, κ.λπ.) 

 Να ςυμβουλεύςει 
 
 

 

 


