ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : « Τα παιδιά του πολέμου» κείμενο 2 σελ. 49 από το τετράδιο
εργασιών της Νεοελ. Γλώσσας.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. I. Τι είδους κείμενο είναι αυτό; Για ποιο σκοπό έχει γραφτεί; Ποιο σκοπό
εξυπηρετούν οι φωτογραφίες που το συνοδεύουν;
II. Το ύφος του κειμένου είναι :
α) πομπώδες β) ειρωνικό γ) σοβαρό δ) λιτό
(Δικαιολογήστε την απάντησή σας)

2. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου ( 60 - 80 λέξεις ).
3. I. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις παρακάτω περιόδους
και να βρείτε το συντακτικό τους ρόλο :
α) Τα παιδιά για να αναπτυχθούν σωστά έχουν ανάγκη από συνθήκες, που
να τους επιτρέπουν να ζήσουν μια ομαλή παιδική ηλικία.
β) Πόσα παιδιά μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες για
επιβίωση;
γ) Αν νομίζεις ότι πρέπει να βοηθήσεις , βάλε τα δέκα σεντς σε ένα
φάκελο και γράψε «Ινδία».
δ) Φοβάμαι μήπως δεν τα καταφέρω στις τελικές εξετάσεις.
ε) Αν και είχε μελετήσει πολύ δεν πήγε καλά στο διαγώνισμα και
απογοητεύθηκε τόσο ώστε δεν ξαναπροσπάθησε.
II. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με την κατάλληλη από τις λέξεις:
ότι , πως , που , πώς , ό,τι , πού και δικαιολογήστε την επιλογή σας :
α) Με ρώτησε …………….. λέγεται η καινούρια ένοικος.
β) ………… είσαι σήμερα ;
γ) Έμαθα ………….. πήρες προαγωγή.
4. I. Να δώσετε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων του κειμένου :
- αβεβαιότητα
- ευαίσθητα
- επιτρέψουν
- απολαμβάνουν
- φυσική
II. Να δώσετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων :
- αναπτυχθούν
- στοιχειώδη
- αποτέλεσμα
- ξαφνικά
- βασικές ανάγκες

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
«Στο κείμενο γίνεται λόγος για μερικά από τα αναφαίρετα δικαιώματα των
μικρών παιδιών όλου του κόσμου. Σε ένα κείμενο 2 – 3 παραγράφων που θα
δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να αναφέρετε ποια είναι αυτά
και για ποιους λόγους δεν τα απολαμβάνουν όλα τα παιδιά πάνω στον πλανήτη
μας ; Τι θα προτείνατε ως συνομίληκα με αυτά παιδιά για να γίνει η θλίψη
τους χαμόγελο;»

