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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑÏΟΥ 2019 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Η αξία των ταξιδιών 

 Πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποιο είναι το πολυτιμότερο συστατικό της ευτυχίας. Αν και η 
ευτυχία είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό για τον κάθε άνθρωπο, οι περισσότεροι τουλάχιστον από 
εμάς θα συμφωνούσαμε πως ευτυχία είναι αδιαμφισβήτητα μια ευρεία συλλογή ιδιαίτερων και 
ξεχωριστών στιγμών για τον καθένα. 

 Πολύτιμες και ανεξίτηλες στη μνήμη στιγμές μπορούν να μας χαρίσουν πολλά και 
διαφορετικά πράγματα στη ζωή. Ένα από αυτά είναι και τα ταξίδια. Η αξία των ταξιδιών είναι από 
κάθε άποψη ανεκτίμητη. Κι αυτό, γιατί τα ταξίδια έχουν το μοναδικό χάρισμα να συνδυάζουν όλα 
αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται πραγματικά ο άνθρωπος, προκειμένου να εξελιχθεί πνευματικά 
και ψυχικά και ως αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί και να ευτυχήσει. 
 Πνευματικές κατακτήσεις, απεριόριστη ψυχαγωγία αλλά και ψυχική και σωματική υγεία 
και ισορροπία είναι λίγα μόνο από τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί κανείς να αποκομίσει από ένα 
απλό ταξίδι. Καλώς ή κακώς, ζούμε σε μια εποχή που η καθημερινότητα απαιτεί από εμάς μεγάλα 
ποσά ενέργειας, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε επιτυχώς στους γρήγορους, πιεστικούς και 
απαιτητικούς ρυθμούς ζωής. Με τόσες αλλεπάλληλες υποχρεώσεις και δυσκολίες, συχνά 
παρασυρόμαστε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και λησμονούμε να προσφέρουμε στον 
εαυτό μας ένα πολύτιμο δώρο: στιγμές προσωπικής ηρεμίας και ικανοποίησης. 
 Τα ταξίδια είναι μια ευκαιρία για φυγή από την πολλές φορές πληκτική πραγματικότητα 
αλλά και ένας τρόπος για μια καλύτερη γνωριμία με τον ίδιο μας τον εαυτό. Η αλλαγή 
παραστάσεων σε συνδυασμό με τη συλλογή καινούριων εμπειριών και αναμνήσεων καθιστά τα 
ταξίδια τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο ψυχικής εκτόνωσης και αναζωογόνησης του κάθε ανθρώπου. 
 Ακόμη, η συνάντηση και γνωριμία ανθρώπων διαφορετικής εθνικής προέλευσης και 
κουλτούρας σε συνδυασμό με την επαφή με τον πολιτισμό του κάθε τόπου συμβάλλουν στην 
ευρύτερη μόρφωση του ανθρώπου, τη διεύρυνση των πνευματικών του οριζόντων καθώς και τη 
γνώση και υιοθέτηση νέων τρόπων ζωής και σκέψης. 
 Επιπλέον, μέσα από τη διάδοση και ανταλλαγή ιδεών που παρέχουν τα ταξίδια μπορεί να 
επιτευχθεί μια γόνιμη και υγιής επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων και λαών. Το 
τελευταίο μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο επίτευγμα στην προσπάθεια της ανθρωπότητας για 

τον περιορισμό του ρατσισμού και την επικράτηση της ειρήνης και συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών. 

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ     
ΣΧΟΛΗ JEANNE D ’ARC 
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 Συμπερασματικά, είναι φανερό πως τα ταξίδια δεν είναι κάτι απλό. Στην πραγματικότητα, 
αυτές οι μικρές αποδράσεις από την καθημερινότητα κρύβουν πολλά περισσότερα. Είναι μία από 
τις λίγες μορφές αληθινής ψυχαγωγίας που συνδυάζει με τον ωραιότερο τρόπο τη γνώση με τη 
διασκέδαση και που αποτελεί μια αστείρευτη πηγή πολύτιμων και αξέχαστων αναμνήσεων και 
εμπειριών. 

(www.inzone.gr, 12/08/2016, Ηλέκτρα Χατζηδημητρίου, διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. 1. Να εντοπίσετε τις πληροφορίες του κειμένου και να απαντήσετε στις παρακάτω 
ερωτήσεις. (8 μονάδες) 

α) Ποιο είναι το είδος του κειμένου;   _________________________________________________ 

β) Πού έχει δημοσιευτεί;   __________________________________________________________ 

γ) Ποιος είναι ο συντάκτης;   ________________________________________________________ 

δ) Να δώσετε έναν άλλον τίτλο στο κείμενο.  

_____________________________________________________________________________ 

 

2.  Να απαντήσετε σύντομα στην παρακάτω ερώτηση. 

 Σύμφωνα με τη συγγραφέα του κειμένου, η επαφή του ανθρώπου με άλλους πολιτισμούς, μέσω 
των ταξιδιών, τον ωφελεί. Με ποια επιχειρήματα αιτιολογεί  την άποψή της;  (6 μονάδες) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση σύμφωνα με το κείμενο. (6 μονάδες) 
 

 Αυτό που μπορεί να μας χαρίσει πολύτιμες και αξέχαστες αναμνήσεις είναι: 

α) η ευτυχία                                       β) η καθημερινότητα                   γ) τα ταξίδια 

 Τα ταξίδια είναι ένας τρόπος για καλύτερη γνωριμία με: 

α) τον εαυτό μας                               β) τους φίλους μας                      γ) την οικογένειά μας 

 Η γνωριμία διαφορετικών λαών συμβάλλει: 

α) στην καθημερινότητα                  β) στην ειρήνη                              γ) στον ρατσισμό 

 

4. Να σημειώσετε (Σ) για κάθε σωστή και (Λ) για κάθε λανθασμένη πρόταση. (8 μονάδες) 
 

____ Τα ταξίδια περιορίζουν τους πνευματικούς ορίζοντες του ανθρώπου. 

____ Η ευτυχία ορίζεται διαφορετικά από τον καθένα. 

____ Τα ταξίδια βοηθούν στην πνευματική και ψυχική καλλιέργεια του ανθρώπου και τον   

          οδηγούν στην ευτυχία. 

____  Τα ταξίδια είναι σημαντικά, καθώς μας χαρίζουν μόνο γνώσεις. 

   

Β. 1.α) Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις των προτάσεων με συνώνυμές τους.  
(2 μονάδες) 

 

 Η ευτυχία είναι αδιαμφισβήτητα μια συλλογή ξεχωριστών στιγμών για τον καθένα. 

______________________________ 

 Η ψυχαγωγία και η σωματική υγεία είναι λίγα από τα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζει κανείς 
από ένα ταξίδι. 

______________________________ 
 

β) Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις των προτάσεων με αντώνυμές τους.  
(2 μονάδες) 

 Τα ταξίδια είναι μια ευκαιρία για φυγή από την πολλές φορές πληκτική πραγματικότητα 

______________________ 

 Συχνά λησμονούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας στιγμές προσωπικής ηρεμίας. 

______________________ 
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2. Να σχηματίσετε δύο προτάσεις με τη συνεκφορά «ανεκτίμητη αξία», έτσι ώστε στη μια   
πρόταση να φαίνεται η κυριολεκτική και στην άλλη η μεταφορική της σημασία. (3 

μονάδες) 

 

 Κυριολεκτική σημασία:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Μεταφορική σημασία: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Γ. 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τα υπογραμμισμένα στις παρακάτω περιόδους. (9 

μονάδες) 

 

Τα ταξίδια αποτελούν μια αστείρευτη πηγή αξέχαστων εμπειριών.  

________________________________________________________________________________ 

Είναι φανερό πως τα ταξίδια δεν είναι κάτι απλό. 

 ________________________________________________________________________________ 

Συχνά παρασυρόμαστε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. 

 ________________________________________________________________________________ 

 

2. Να συμπληρώσετε τις κύριες προτάσεις με μια εξαρτημένη (δευτερεύουσα) πρόταση που 
να δηλώνει: (4 μονάδες) 

 

 σκοπό: 

Οι άνθρωποι ταξιδεύουν σε άλλα μέρη _______________________________________________ . 

 συμπέρασμα: 

Είναι τόσες πολλές οι καθημερινές υποχρεώσεις ________________________________________.  
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Δ. 1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα ρήματα των παρενθέσεων 
στον Αόριστο (Οριστική ή Προστακτική). (14 μονάδες) 

 

α) Λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων ______________________ (καθίσταμαι) 

αδύνατο να ταξιδέψω στο εξωτερικό. 

β) Η δημοσιογράφος μου είπε: « Σε παρακαλώ, _____________________ (διαδίδω) το νέο, για να 

το μάθουν όλοι!». 

γ) Το σύνθημα έλεγε: « ______________________ (περιορίζω) τις μετακινήσεις σας με το 

αυτοκίνητο, _________________________ (κινούμαι) με μέσα μαζικής μεταφοράς, 

_________________________ (εξοικονομώ) ενέργεια και _______________________ 

(συμβάλλω) στην προστασία του περιβάλλοντος!».  

δ) _____________________(επαναλαμβάνω), παρακαλώ, την ερώτησή σου, γιατί δε σε άκουσα 

καλά. 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων στις 
παρενθέσεις. (8 μονάδες) 

 

α) Εξαιτίας των _______________________ (καταρρακτώδης) βροχών, πλημμύρισαν οι 

___________________  ___________ (κεντρική οδός) της πόλης. 

β) Το __________________ (ευτυχής) γεγονός για τον ερχομό του νέου _______________ (μέλος) 

ανακοινώθηκε στους μέλλοντες γονείς από τον γιατρό. 

γ) Το δελτίο ειδήσεων αποκάλυψε τα ___________________ (αληθής) γεγονότα και παρουσίασε 

όλες τις ______________________ (παράμετρος) της υπόθεσης. 

δ) Μέσω της ___________________ (υγιής) επικοινωνίας μεταξύ των λαών διαδίδονται και 

ανταλλάσσονται ιδέες. 

________________________________________________________________________________ 
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Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Με αφορμή το κείμενο που διάβασες, γράψε μια επιστολή προς όλους τους συμμαθητές σου 
της Στ’ Δημοτικού, στην οποία α) θα αναφέρεσαι στους «ψεύτικους κόσμους» στους οποίους 
πολλοί νέοι σήμερα νομίζουν πως βρίσκεται η ευτυχία β) θα δίνεις ένα μήνυμα προς τους 
συμμαθητές σου επισημαίνοντάς τους τα στοιχεία που, κατά τη γνώμη σου, συνθέτουν την 
«πραγματική ευτυχία». (20-25 σειρές) (30 μονάδες) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


