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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ
Β1
Ι. Κείκελν 1
Σχκθσλα κε ην θείκελν 1 «πάλσ από 7 ζηνπο 10 Επξσπαίνπο ζπκθσλνύλ όηη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο». Με πνην ηξφπν κπνξεί λα ζπκβεί απηφ θαηά ηε
γλψκε ηνπ ζπληάθηε ηνπ θεηκέλνπ;
Να απαληήζεηο ζε κία παξάγξαθν (κέρξη 40 ιέμεηο).
Μνλάδεο 8
Δλδεηθηηθή απάληεζε:
Η πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαηά ηνλ ζπληάθηε ηνπ θεηκέλνπ απνηειεί «πεγή αλάπηπμεο θαη ζέζεσλ απαζρφιεζεο». Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη «πάλσ απφ 8 εθαηνκκχξηα ζέζεηο
εξγαζίαο ζηελ ΔΔ ζπλδένληαη έκκεζα κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά». Γη’ απηφ ζεσξεί φηη κε
ηελ επθαηξία ηνπ Έηνπο Δπξσπατθήο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζα πξέπεη νη αξκφδηνη πνιηηηθνί
θνξείο λα πξνσζήζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ ηνπξηζκφ (πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ), ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη γηα αλάπηπμε. Όηαλ κεηψλεηαη ε αλεξγία, νη άλζξσπνη βξίζθνπλ εξγαζία θαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο
βειηηψλεηαη.
ΙΙ. Κείκελν 2
«Ο άλζξσπνο από γελλήηνξαο πνιηηηζκνύ κεηακνξθώλεηαη ζε θαηαλαισηηθή κεραλή». Να αλαθέξεηο
δύν από ηα παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο γηα λα ζηεξίμεη ηελ παξαπάλσ ζέζε. Να
ρξεζηκνπνηήζεηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο ζηελ απάληεζή ζνπ.
Μνλάδεο 8
Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο:
1. Δπεηδή ηα ηειεπηαία ρξφληα «ν Γπηηθφο θαη Αλαηνιηθφο θφζκνο δνπλ παγηδεπκέλνη απφ ηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία», ν άλζξσπνο απφ γελλήηνξαο πνιηηηζκνχ κεηακνξθψλεηαη ζε θαηαλαισηηθή κεραλή,.
2. Δπεηδή νη θαηξνί καο ηνπνζεηνχλ πξψηα ηα νηθνλνκηθά ελδηαθέξνληα ησλ ιαψλ θαη ηειεπηαία ηα
πλεπκαηηθά, νη άλζξσπνη εγθισβίδνληαη ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε θαη απφ γελλήηνξεο
πνιηηηζκνχ κεηακνξθψλνληαη ζε θαηαλαισηηθή κεραλή.
3. Δπεηδή «ε δσή ηνπ αλζξψπνπ ζήκεξα είλαη μερεηιηζκέλε απφ πιηθά αγαζά, απφ κεραλέο, απφ
ηερληθέο επηηεχμεηο», θηλδπλεχεη ν άλζξσπνο λα κεηακνξθσζεί απφ γελλήηνξαο πνιηηηζκνχ ζε
θαηαλαισηηθή κεραλή.
4. Δπεηδή ν άλζξσπνο ζήκεξα «αηζζάλεηαη λα εγθισβίδεηαη κέζα ζην θαχιν θχθιν ηεο παξαγσγήο
θαη δηαθήκηζεο πιαζκαηηθψλ αλαγθψλ», εχθνια κεηαηξέπεηαη ζε θαηαλαισηηθή κεραλή αληί λα
είλαη γελλήηνξαο πνιηηηζκνχ.
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ΙΙΙ. Κείκελν 3
Αθνχ παξαηεξήζεηο πξνζεθηηθά ηηο εηθφλεο 1 θαη 2, λα ηηο πεξηγξάςεηο θαη λα επηζεκάλεηο ην ζπκβνιηζκφ θαη ην κήλπκα πνπ θάζε κία εθπέκπεη ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ
Μνλάδεο 10
Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο:
ηελ 1ε εηθόλα ε ΔΔ απεηθνλίδεηαη κε κία δέζκε απφ κπαιφληα θνπζθσκέλα, ηα κέιε θξάηε ηεο
ΔΔ, δεκέλα κε θισζηέο ηηο νπνίεο θξαηάεη έλα ρέξη. Τα κπαιφληα αησξνχληαη ζηνλ αέξα ην έλα
δίπια ζην άιιν, ελψ κεξηθά κφιηο δηαθξίλνληαη, γηαηί θαιχπηνληαη ελ κέξεη απφ θάπνηα άιια.
Έλα άιιν ρέξη κε ςαιίδη θφβεη ηελ θισζηή πνπ έρεη ηε ζεκαία ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ην νπνίν απνκαθξχλεηαη απφ ηε δέζκε ησλ άιισλ κπαινληψλ.
Τα κπαιφληα εχθνια ζπάλε θαη ε θισζηή πνπ ηα ζπλδέεη εχθνια θφβεηαη. Με απηφ ν δεκηνπξγφο
ηεο εηθφλαο ζέιεη λα επηζεκάλεη ηε ραιαξή θαη εχζξαπζηε ελφηεηα ησλ κειψλ ηεο ΔΔ, ηα νπνία
δελ θαίλεηαη λα έρνπλ απηνηέιεηα θαη ηζνηηκία, αθνχ είλαη ζπκπηεζκέλα θαη αιιεινθαιππηφκελα.
Με ηελ απνθνπή ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (brexit) εθπέκπεη ην κήλπκα γηα ηνλ θίλδπλν ηεο δηάζπαζεο ηεο ΔΔ, θαπηεξηάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο αδπλακίεο ηεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ Δπξσζθεπηηθηζκνχ.
ηε 2ε εηθόλα ε ΔΔ απεηθνλίδεηαη κε κία κειηά θαη ηα θξάηε κέιε ηεο κε κήια νκνηφκνξθα κε
ίζεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ζηεξηγκέλα ζε θιάδνπο πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ θνηλφ θνξκφ ηνπ δέλδξνπ. Με απηφ ν δεκηνπξγφο ηεο εηθφλαο δείρλεη ηηο ίζεο επθαηξίεο, αθνχ φια είλαη νκνηφκνξθα
θαη ηελ απηνηέιεηα θάζε κέινπο, αθνχ φια μερσξίδνπλ ρσξίο λα αιιεινθαιχπηνληαη. Απηφ δείρλεη αθφκε ηε δηαηήξεζε ηεο Δζληθή ηνπο Ταπηφηεηαο, ρσξίο λα δηαζπάηαη ε κεηαμχ ηνπο ελφηεηα. Όια θαηαιήγνπλ ζε θνηλφ θνξκφ, δειαδή ζε ζηαζεξέο βάζεηο θαη αξρέο πνπ ζηεξίδνπλ θαη νηθνδνκνχλ ην θνηλφ φξακα ηεο Δπξσπατθήο Ταπηφηεηαο.
Οπνηαδήπνηε άιιε ζωζηά ηεθκεξηωκέλε απάληεζε ζεωξείηαη ζωζηή
IV. Κείκελν 2
Πνηα ζεσξείο ζσζηή πξφηαζε γηα ηελ παξαθάησ ξεηνξηθή εξψηεζε:
«Όηαλ δύν πεηπρεκέλα “ιαθηίζκαηα” ακείβνληαη κ’ εθαηνκκύξηα, πώο ζα εμαξγπξσζεί έλα αζάλαην
βηβιίν, έλα εμαίζην άγαικα, έλα ππέξνρν βπδαληηλό ςεθηδσηό;»
Τελ πξφηαζε 3.
Θέιεη λα πξνηείλεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη επαλεθηίκεζε ηεο πςειήο αμίαο έξγσλ δηαρξνληθψλ
ζε κηα επνρή πνπ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο κε εθήκεξε αμία εμαξγπξψλνληαη παλάθξηβα.
Μνλάδεο 4
Β2.
I. Να μαλαγξάςεηο ην παξαθάησ θείκελν κεηαηξέπνληαο ηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο ζε ηξνπηθέο
κεηνρέο. Να θάλεηο φιεο ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, ψζηε ην θείκελν λα είλαη ζσζηφ λνεκαηηθά,
γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά.
«Είλαη ν κόλνο ηξόπνο λα μαλαγίλνπκε νη Έιιελεο Επξσπαίνη. Με ην λα ζπλεηζθέξνπκε θαη όρη λα δαλεηδόκαζηε. Με ην λα επαλαθέξνπκε ηελ ηάμε θαη όρη λα ηελ αλαθαινύκε ζηε κλήκε, πιεξώλνληαο α2

πιώο έλα θόξν ζηε λνζηαιγία ηεο. Με ζεβαζκό πξνο ηηο θαηαθηήζεηο ησλ άιισλ αιιά θαη κε ηε ζπλείδεζε ηνπ πινύηνπ, πνπ έλαο θξπθόο αγσγόο αηώλσλ εθρύλεη αδηάθνπα κέζα καο». (Οδ. Διχηεο)
Μνλάδεο 9
Δίλαη ν κφλνο ηξφπνο λα μαλαγίλνπκε νη Έιιελεο Δπξσπαίνη. πλεηζθέξνληαο θαη φρη δαλεηδόκελνη. Επαλαθέξνληαο ηελ ηάμε θαη φρη αλαθαιώληαο ηελ ζηε κλήκε, πιεξψλνληαο απιψο έλα
θφξν ζηε λνζηαιγία ηεο. εβόκελνη ηηο θαηαθηήζεηο ησλ άιισλ αιιά θαη ζπλεηδεηνπνηώληαο
ηνλ πινύην, πνπ έλαο θξπθφο αγσγφο αηψλσλ εθρχλεη αδηάθνπα κέζα καο.
II. Σχκθσλα κε ηνλ ζπληάθηε ηνπ θεηκέλνπ 1,
Πξέπεη λα πξνσζήζνπκε ηνλ πνιηηηζκφ, λα εληζρχζνπκε ηνλ ηνπξηζκφ θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη αλάπηπμε.
Να κεηαθέξεηο ηα ππνγξακκηζκέλα ξήκαηα ζε β΄ πιεζπληηθφ πξνζηαθηηθήο. Τη παξαηεξείο φηη αιιάδεη ζην χθνο ηνπ θεηκέλνπ;
Μνλάδεο 7
Πξνωζήζηε ηνλ πνιηηηζκφ, εληζρύζηε ηνλ ηνπξηζκφ θαη δεκηνπξγήζηε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη αλάπηπμε.
Τν χθνο ηνπ θεηκέλνπ αιιάδεη. Δλψ θαη ζηα δπν θείκελα εθθξάδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνζψπνπ
λα θάλεη θάηη, ζην αξρηθφ θείκελν ε ππνρξέσζε δηαηππψλεηαη σο θάηη ην επηζπκεηφ. Αληίζεηα,
ζην θαηλνχξγην θείκελν ε ππνρξέσζε δηαηππψλεηαη σο πξνηξνπή (πξνζηαγή) θαη κάιηζηα ην β΄
πιεζπληηθφ πξφζσπν επηηείλεη ηελ αίζζεζε φηη νη ζρέζεηο δελ είλαη ηζφηηκεο αλάκεζα ζηνπο δχν
πφινπο ηεο επηθνηλσλίαο.
III. α. Να αληηθαηαζηήζεηο ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κε κία ζπλψλπκε, ρσξίο λα αιινηψλεηαη ε
ζεκαζία ηνπο.
1. Πιάζνπλ πνιηηηζκφ.
δηακνξθώλνπλ, δεκηνπξγνύλ.
2. Η θαζεκεξηλή δσή απνθηά αλαίδεηα θαη πςεινθξνζχλε.
ζξαζύηεηα, απζάδεηα, αλαηζρπληία.
3. Τα κέηξα ηνπ πλεχκαηνο έρνπλ ζξπκκαηηζηεί.
έρνπλ θνκκαηηαζηεί, έρνπλ δηαιπζεί, έρνπλ ζπάζεη.
4. Τα αζιήκαηα ηνπ πλεχκαηνο.
αγωλίζκαηα, παιαίζκαηα, αζθήζεηο.
5. Γηαζηξέθνπκε ηνλ απζεληηθφ ραξαθηήξα ηνπ Έζλνπο καο.
αιεζηλό, γλήζην, πεγαίν, πξαγκαηηθό.
6. Οη άγξππλεο ζπλεηδήζεηο είλαη δπζεχξεηεο.
ζπάληεο.
7. Η πξναγσγή ηεο ηερλνινγίαο.
αλαβάζκηζε, αλάπηπμε, βειηίωζε.
8. Έλα εμαίζην άγαικα:
ζαπκάζην, ππέξνρν, εμαηξεηηθό, πεξίθεκν, έμνρν, αμηνζαύκαζην
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9. Η ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκίαο.
ελίζρπζε, ηζρπξνπνίεζε, ηόλωζε, αλαζέξκαλζε.
10. Οη Νενέιιελεο πιάζνπλ αδηάθνπα πνιηηηζκφ.
αζηακάηεηα, δηαξθώο.
Μνλάδεο 10
β. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο απνδίδεη ην λφεκα ηεο ιέμεο «δέζκηνη» ζηελ πξφηαζε πνπ αθνινπζεί;
Σν δ. νθεηιέηεο
Μνλάδεο4
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ
Με αθνξκή ηελ αλαθήξπμε ηνπ 2018 σο Έηνπο Επξσπατθήο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο λα αλαπηχμεηο αηηηνινγεκέλα ζε έλα θείκελν 200 πεξίπνπ ιέμεσλ, πνπ ζα παξνπζηάζεηο ζε κηα εθδήισζε ηνπ
ζρνιείνπ ζνπ κε πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ηηο πξνηάζεηο ζνπ κε
ζέκα: «Τί ζεκαίλεη γηα κέλα ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο ρψξαο κνπ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί
ην ζρνιείν λα βνεζήζεη ζηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζή ηεο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν;»
Μνλάδεο 40
Τν θείκελν είλαη πξνζρεδηαζκέλνο πξνθνξηθφο ιφγνο. Οη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ
ζηνηρεία απφ ηα δνζκέλα θείκελα αιιά θαη λα αληιήζνπλ επηρεηξήκαηα απφ δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.
Απηφ πνπ αμηνινγείηαη είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαηππψζνπλ αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο θαη λα
ζπλζέηνπλ θείκελν πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθήλεηα, αιιεινπρία θαη ζπλνρή.
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