
 

 

 

 

Ερωτήσεις Γ΄ ΤΑΞΗ 

1.5 Γλώσσες Προγραμματισμού 

 

Ερωτήσεις 

 

1. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Ποια είναι η μοναδική γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής; 

………………………………………………………………………………………… 

3. Ποια είναι η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε; 

………………………………………………………………………………………… 

4. Πού οφείλει το όνομά της η γλώσσα μηχανής;  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Ποια τα μειονεκτήματα της γλώσσας μηχανής; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. Πώς επιλέγουμε ποια γλώσσα προγραμματισμού θα χρησιμοποιήσουμε για την 

ανάπτυξη μιας εφαρμογής; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

7. Αναφέρετε 3 γλώσσες προγραμματισμού. 

………………………………………………………………………………………… 

8. Ποια τα 3 χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού; Εξηγήστε σε τι 

αναφέρεται το καθένα.  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

9. Ποιο είναι το αλφάβητο της γλώσσας μηχανής; 

………………………………………………………………………………………… 
10. Τι περιλαμβάνει ένα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
11. Για ποιο λόγο χρειάζονται οι μεταφραστές; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
12. Ποια τα 2 είδη μεταφραστών; Σε τι διαφέρουν; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

13. Ποια τα 2 διαφορετικά είδη προγραμματιστικών λαθών; 

Δώστε από ένα παράδειγμα. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

14. Ποια γλώσσα προγραμματισμού θα χρησιμοποιήσουμε φέτος; 

………………………………………………………………………………………… 
15. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι για να προγραμματίσω σε μια γλώσσα πρέπει να 

«φορτώσω» την γλώσσα στον υπολογιστή μας;  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
16. Ποια είναι τα βασικά στάδια για την εκτέλεση ενός αλγορίθμου από τον υπολογιστή 

σας; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

              

Συμπληρώστε τα κενά: 

 

 Για να …………………….. ο ΗΥ με τον άνθρωπο χρησιμοποιούνται οι 

…………………… ………………..........., με τις οποίες κατασκευάζουμε διάφορα 

………………………. κάθε ένα από τα οποία υλοποιεί κι έναν αλγόριθμο. Ένα 

πρόγραμμα είναι ένα σύνολο από ………………….. που καθοδηγούν τον 

υπολογιστή να εκτελέσει μια εργασία.  

 Μόνο η …………….. …………… δεν χρειάζεται μετάφραση και μπορεί να 

εκτελεστεί άμεσα από τον υπολογιστή. Για όλες τις άλλες γλώσσες πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ένας ……………………………. ή ένας 

……………………….Ένας μεταφραστής μεταφράζει τις εντολές γραμμένες σε μια 

γλώσσα προγραμματισμού στις αντίστοιχες εντολές σε ……………………………..  

 Τα  ………………… λάθη επισημαίνονται  από τον μεταφραστή ενώ αντίθετα τα 

……………….λάθη σχετίζονται με τον σχεδιασμό του αλγορίθμου μας.   
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