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ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ:
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α’ Κείμενο

«Από τα παιδιά ξεκινά η Ειρήνη και η Αγάπη...»
Ο Θεός απογοητεύθηκε από τη στάση των «μεγάλων» στη γη, όταν οι άγγελοι
του μετέφεραν το μήνυμα: «και επί γης πόλεμος...» Τα έργα των ισχυρών
της γης» αφού μόλυναν τον πλανήτη μας θέλησαν να μεταφέρουν τη «μόλυνση»
αυτή και σ' άλλους πλανήτες... Γιατί; «Όμως ο Θεός δεν απελπίζεται». Υπάρχει η
ελπίδα, υπάρχει η σωτηρία, υπάρχουν οι ροδαυγές... Και αυτές είναι οι νέοι, τα
παιδιά, τα οποία με την αγνότητα, αθωότητα και ειλικρίνεια τους θα
καταδικάσουν κάθε πόλεμο και θα οικοδομήσουν έναν καινούργιο κόσμο, με τα
«υλικά» της Ειρήνης.
Σας λέγω ότι τα παιδιά τού χθες ακολουθούν την κηδεία της εποχής που τα
ίδια έφτιαξαν για τους εαυτούς των... Αλλά τα παιδιά τού αύριο τα καλεί η ζωή,
και την ακολουθούν με βήμα σταθερό με το κεφάλι ψηλά είναι η χαραυγή νέων
συνόρων ο καπνός δε θα θολώσει τη ματιά τους και ο ήχος της αλυσίδας δε θα
πήξει τη φωνή τους. Σε αριθμό είναι λίγοι, αλλά αξίζουν όσο ένα σπειρί σιτάρι
μπροστά σ' ένα δεμάτι άχυρο. Κανείς δεν τους γνωρίζει, αλλά αυτοί γνωρίζουν ο
ένας τον άλλο.
(Χαλίλ Γκιλμπράν «Σκέψεις και Διαλογισμοί»)
Β’ Ερωτήσεις
Ι. Σύμφωνα με το συντάκτη του κειμένου ποιοι και πώς μπορούν να φέρουν την
ειρήνη στη γη;
(μον. 2,5)
ΙΙ. Να βάλετε πλαγιότιτλους σε κάθε παράγραφο του κειμένου;
(μον. 2,5)
ΙΙΙ. 1. Να μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων στους παροντικούς και
παρελθοντικούς χρόνους:
«Ο καπνός δε θα θολώσει… φωνή τους».
2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις:
α) «Αλλά τα παιδιά τού αύριο τα καλεί η ζωή»
β) «θα οικοδομήσουν έναν καινούργιο κόσμο»
γ) «Σε αριθμό είναι λίγοι»
(μον. 2,5)

IV. 1. Οι επόμενες λέξεις είναι σύνθετες με λόγια αχώριστα μόρια. Να βρείτε ποια
είναι και να γράψετε τι σημαίνουν:
αεικίνητο
ημισφαίριο
τηλέφωνο
υπόγειο
δύστυχος
2. Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις (οι φράσεις της δευτερης
στήλης ανταποκρίνονται στη σημασία των υπογραμμισμένων λέξεων):
α Έγινε συνδιάσκεψη για την 1 Πολεμικές ενέγειες
ασφάλεια στην Ευρώπη
β Άρχισαν οι εχθροπραξίες στα 2 Προστασία από κίνδυνο κήρυξης
σύνορα
πολέμου
γ Συχνά γίνονται οικογενειακές 3 Διαφορά απόψεων
διαμάχες για κληρονομικά
δ Διατύπωσε
δημόσια
την 4 Προσωρινή διακοπή πολεμικών
επιχειρήσεων
διαφωνία του και παραιτήθηκε
από υπουργός
ε Την ανακωχή συνήθως την 5 Αντιπαραθέσεις
ακολουθεί οριστική σύναψη
ειρήνης
(μον. 2,5)
Γ. Σύνταξη Κειμένου
Υποθέστε ότι συμμετέχετε σε ένα διασχολικό διαγωνισμό για το καλύτερο
κείμενο με θέμα την ειρήνη. Να γράψετε ένα κείμενο 2‐3 παραγράφων,
στο οποίο να αναπτύσσετε τα αγαθά της ειρήνης για τον άνθρωπο και
τον κόσμο γενικότερα.
(μον. 10)
Καλή Επιτυχία!

