ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τα ταξίδια αποτελούν μία από τις σπουδαιότερες και ωραιότερες μορφές
ψυχαγωγίας του ανθρώπου. Με τα ταξίδια πρώτα πρώτα ερχόμαστε σε επαφή με
ξένους τόπους και πολιτισμούς, γνωρίζουμε τις συνήθειες, τις αντιλήψεις και τον
τρόπο ζωής άλλων λαών, μαθαίνουμε και διδασκόμαστε απ’ αυτούς αλλά και
κατανοούμε τη συμβολή τους στη δημιουργία του πολιτισμού. Όμως και όταν
ταξιδεύουμε μέσα στην ίδια τη χώρα μας ωφελούμαστε. Γνωρίζουμε καλύτερα τους
ανθρώπους του λαού μας, τα διαφορετικά ήθη και έθιμά τους και ανακαλύπτουμε τις
ποικίλες ιστορικές, αρχαιολογικές και φυσικές ομορφιές του τόπου μας. Το ταξίδι
είναι άλλωστε μία σπουδαία ευκαιρία να καλλιεργήσουμε το πνεύμα μας και να
ενεργοποιήσουμε την κρίση, τη φαντασία και την αντίληψή μας. Ταυτόχρονα οι κάθε
είδους συγκινήσεις που μας προσφέρει και το γεγονός ότι μας απομακρύνει από τις
έγνοιες και το άγχος της καθημερινότητας γεμίζουν την ψυχή μας με δύναμη,
ζωντάνια και αισιοδοξία. Γι’ αυτό λοιπόν οι άνθρωποι πάντα ταξίδευαν και θα
συνεχίσουν να ταξιδεύουν, αφού γνωρίζουν καλά ότι δεν υπάρχει πιο ευχάριστος και
απολαυστικός τρόπος για να μάθει, να καλλιεργηθεί και να ψυχαγωγηθεί κάποιος από
το ταξί
Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α) Να αναλύσετε τη δομή της παραγράφου
(μονάδες 1,5)
β) Να βρείτε έναν τίτλο για το κείμενο
(μονάδα 1)
2. Τί μας προσφέρουν τα ταξίδια, σύμφωνα με το κείμενο
(μονάδες 2,5)
3. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.
(μονάδα 1)
β) Να κάνετε την παρακάτω αντιστοίχιση. Στις λέξεις της αριστερής στήλης
αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας όροι της δεξιάς στήλης.
(μονάδα 1)

α) προφορικός λόγος

1.οργανωμένος
2. διακρίνεται για τη φροντισμένη σύνταξη
και το επιμελημένο λεξιλόγιο
3. αυθόρμητος
4. πυκνός
5. εμπλουτίζεται από χειρονομίες,

εκφράσεις του προσώπου, επιτονισμό κτλ
β) γραπτός λόγος
6.τυπικός
7. αναλυτικός
8. άμεσος
γ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς τη δομή (απλές, σύνθετες,
επαυξημένες, ελλειπτικές)
(μονάδα 1)
1. Να καλλιεργήσουμε το πνεύμα μας
2. Μια σπουδαία ευκαιρία

3. Τα ταξίδια γεμίζουν τη ψυχή μας με δύναμη, ζωντάνια και αισιοδοξία
4. Γνωρίζουμε καλύτερα τους ανθρώπους του λαού μας
δ) Να αντιστοιχίσετε τα επίθετα της αριστερής στήλης με τα κατάλληλα
ουσιαστικά της δεξιάς στήλης ( κάνοντας και τις απαιτούμενες αλλαγές)
(μονάδα 1)
Διδακτικός
Εποπτικός
Χαρισματικός
Παθητικός
Εκπαιδευτικός
Ποιοτικός

δέκτης
δραστηριότητα
ώρα
μαθητής
βιβλίο
μέσα

-κατεβάζω, εξασφαλίζω, τρελαίνω, αρχίζω : να προσδιοριστούν η προέλευση και ο
σχηματισμός των τύπων.
(μονάδα 1)
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Κάνατε πρόσφατα μία εκδρομή-ταξίδι με τους γονείς σας σε κάποιο μέρος. Να
περιγράψετε τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά σας.
(μονάδες 10)

