Απαντήσεις διαγωνίσματος έκθεσης γ’ γυμνασίου (6/10/2013)
1. Οφείλεται στην ταπείνωση λόγω της τουρκικής κατάκτησης, στη φτώχεια και στην
απαιδευσία.
2.

•
•
•
•
•
•
•

ποιότητα ζωής - εξανδραποδισμός της ανθρώπινης ύπαρξης
τεχνική που σέβεται και αναδείχνει το φυσικό υλικό - βαρβαρότητα της
καταναλωτικής βουλιμίας που αποτιμά τη φύση μόνο οικονομικά
οργάνωση της κοινωνικής ζωής βασισμένη στις προσωπικές σχέσεις και το
ήθος τους- απρόσωπος ορθολογισμός των συστημάτων «γενικής ευτυχίας»
οι βυζαντινές εικόνες και η βυζαντινή μουσική ήταν καθολική απαίτηση της
λαϊκής ευαισθησίας - αποτέλεσαν μέτρο αναφοράς για τη συνειδητοποίηση
του αποδιοργανωτικού αδιεξόδου της δυτικής τέχνης
σοφή κατασκευή του λαϊκού κτίσματος - εφιαλτική ασχήμια και πνιγμός της
εργολαβιστικής βιομηχανοποιημένης «στέγης»
νοστιμιά των καρπών της γης δίχως βιομηχανικά λιπάσματα - τυποποιημένη
και γεμάτη λιπάσματα τροφή
χειροποίητα αντικείμενα με τη σφραγίδα της προσωπικής έμπνευσης και
δεξιοτεχνίας - απρόσωπη ομοιομορφία και κακογουστιά των προϊόντων
της μηχανής

3.
«Όταν ήμουν ακόμη κοριτσάκι, μια γυναίκα ήρθε» : υποτακτική σύνδεση (όταν)
«μια γυναίκα ήρθε και ζήτησε» : παρατακτική σύνδεση (και)
«ζήτησε να με πάρει στο Παρίσι» : υποτακτική σύνδεση ( να)
«να με πάρει στο Παρίσι, για να προσέχω τα παιδιά της» :υποτακτική (για να)
«Ολημερίς σκούπιζα το σπίτι, μαγείρευα, πρόσεχα τα παιδιά, έπλενα...» :ασύνδετο
σχήμα
«έπλενα και τάιζα το μωρό» : παρατακτική σύνδεση (και)
«Με έδερναν, με κλείδωναν, με βασάνιζαν»: ασύνδετο σχήμα
4.
α) και επιβιβάστηκαν στα λεωφορεία (παρατακτική σύνδεση)
που θα πήγαιναν εκδρομή (υποτακτική σύνδεση)
β) ούτε διάβασε τα μαθήματα του (παρατακτική σύνδεση)
αν και ήταν καλά διαβασμένος (υποτακτική σύνδεση)
γ) και προετοιμαζόταν για το διαγώνισμα (παρατακτική σύνδεση)
ενώ ήταν άριστος μαθητής (υποτακτική σύνδεση)
5.
α. αποκομίζω
β. συλλαμβάνω
γ. εξυπηρετώ
δ. παραγράφω
ε. δηλώνω
Γ. Παραγωγή λόγου
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•
•

Πολιτισμική προσφορά του ελληνισμού
Θεμελίωση όλων των επιστημών και όλων των ειδών του έντεχνου λόγου. Η
ελληνική φιλοσοφία κατέρριψε πολλές δεισιδαιμονίες, ανοίγοντας το δρόμο
για πνευματική απελευθέρωση.
Θεμελίωση του ανθρωπισμού, της θρησκείας, των νόμων, του δικαίου.
Ανακάλυψη αναλογιών, ρυθμών, νόμων.
Δημιουργία έργων τέχνης που προσεγγίζουν την τελειότητα.
Εισαγωγή της ανάλυσης, της σύνθεσης, της υπόθεσης.
Ανάπτυξη μαθηματικών συλλογιστικών και δημιουργία της τραγωδίας.
Σύλληψη της ιδέας της Δημοκρατίας.
Η ελληνική γλώσσα υπήρξε ό,τι σημαντικότερο δημιούργησε το ανθρώπινο
πνεύμα, καθώς εκφράζει με τον ακριβέστερο τρόπο όλα τα διανοήματα του
ανθρώπου.
Ισχυροποίηση της ιδέας της ελευθερίας, πολιτικής και θρησκευτικής.
Ανθρωποκεντρικός πολιτισμός
Αθλητικό ιδεώδες και ολυμπιακοί αγώνες

