ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1) Να αναπτύξετε την παρακάτω θεματική πρόταση με τη μέθοδο της
αιτιολόγησης και της διαίρεσης: «Η πραγματική επικοινωνία μεταξύ των
ανθρώπων έχει μειωθεί τη σημερινή εποχή»
(μονάδες 4)

2) Να βρείτε τα είδη των παρακάτω σύνθετων λέξεων.
(μονάδες 2)
Στομαχόπονος:
Ανεβοκατεβαίνω:
Γλωσσοπλάστης:
Κρασοπότηρο:
Μεγαλούπολη:
Κιτρινοπράσινος:
Νυχτολούλουδο:
Κρεοπώλης:

3) Να αναγνωρίσετε την έγκλιση των υπογραμμισμένων ρημάτων και να
δηλώσετε τι φανερώνει.
(μονάδες 4)











Ήταν καλύτερα που δεν ήρθες χτες.
Ας γινόταν να πάμε ένα ταξίδι κάπου!
Φόρεσε κάτι πάνω σου γιατί θα κρυώσεις.
Να είσαι πιο σίγουρος για τον εαυτό σου!
Σου φώναζα για να γυρίσεις πίσω αλλά δεν με άκουγες.
Πίστευε εσύ ό,τι σου λένε.
Κάντε όλοι ησυχία!
Σε παρακαλώ ζήτησε ένα αντίγραφο παραπάνω για εμένα.
Όταν σου μιλάω, θέλω να με ακούς.
Σε παρακαλώ να προσέχεις ό,τι κι αν κάνεις.
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4) Στις παρακάτω προτάσεις να δηλώσετε το χρόνο, τη χρονική βαθμίδα και το
ποιόν ενέργειας των υπογραμμισμένων ρημάτων.
(μονάδες 4)







Είχα προσέξει πως κάθε μέρα έκανε το ίδιο δρομολόγιο.
Μου μιλούσε ακατάπαυστα και δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
Θα έχω τελειώσει το διάβασμα μέχρι να γυρίσεις.
Θα στο εξηγήσω άλλη μία φορά.
Πάω να σου φέρω αυτό που μου ζήτησες χτες.
Προσπάθησα να του εξηγήσω αλλά δεν καταλάβαινε.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΚΘΕΣΗ




Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις της επιστολής που είναι
υπογραμμισμένες.
Τι πιστεύετε ότι νιώθει ένα παιδί που βιώνει τον ρατσισμό?
Διαβάστε την επιστολή που έγραψε ένας μαθητής στον διευθυντή του
σχολείου του. Γράψτε κι εσείς μία παρόμοια με θέμα τον ρατσισμό
και πως αυτός μπορεί να εκφραστεί στο σχολικό περιβάλλον, καθώς
και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα (150 λ.)
(μονάδες 6)

Προς τον αξιότιμο διευθυντή του σχολείου μας,
Σας γράφω αυτή την επιστολή για να σας πω πόσο επικίνδυνο φαινόμενο θεωρώ
τον ρατσισμό.
Ο ρατσισμός είναι κάτι που μπορεί να σκοτώσει σωματικά και ψυχικά ένα παιδί.
Δεν είναι δίκαιο να περνάει ένα μαύρο παιδάκι και όλοι να το αγνοούν, ενώ μετά να
βλέπεις έναν άλλον που είναι ίδιος με εσένα και να τον χαιρετάς.
Αν σκέφτονταν και έμπαιναν στη θέση ενός παιδιού που καθημερινά υποφέρει από
τον ρατσισμό δεν θα φέρονταν έτσι. Ο ρατσισμός είναι καταστροφή όχι μόνο για
εκείνους που τον υποφέρουν αλλά και για αυτούς που τον πράττουν. Χάρις σ’ αυτόν
μπορεί να ξεσπάσει από στιγμή σε στιγμή πόλεμος. Επειδή αυτοί που τον δέχονται
κάποια μέρα θα ξεσπάσουν και τότε θα πάρουν την εκδίκησή τους κάνοντας
καταστροφικές ενέργειες.Το βασικότερο δικαίωμα ενός παιδιού είναι η αγάπη. Αυτό
το γεγονός έχει στιγματίσει αρνητικά τη ζωή τους και σκέφτονται ήδη, αυτή τη
στιγμή που μιλάμε, πώς θα εκδικηθούν για αυτό.
Για αυτούς τους λόγους πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα για την εξάλειψη του
ρατσισμού, και την αναπλήρωση των δικαιωμάτων αυτών των παιδιών όπως η
εκπαίδευση, η ψυχαγωγία τους και το βασικότερο δικαίωμα ενός παιδιού, η αγάπη.

Με εκτίμηση,
μαθητής β΄ γυμνασίου
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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