
1 

 

                                                                        

       ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2020-2021 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

               ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΛΛΑ. ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΟΛΛΑ ΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟ. 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Το βιβλίο, ο καλύτερος φίλος μας! 
FacebookTwitterEmailPinterestMore  

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση του ποσοστού των Ελλήνων που διαβάζουν 
βιβλία, σε αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία. Όμως ακόμη κι αυτή η αυξητική τάση, αν και 
ελπιδοφόρα, δεν είναι ικανοποιητική. Η χώρα μας κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις όσον 
αφορά στην ανάγνωση βιβλίων. Μόλις το 7,8% των Ελλήνων ηλικίας 25 έως 61 διαβάζουν 10 
βιβλία τον χρόνο, ενώ στην Ισλανδία, η οποία κατέχει μάλιστα την πρώτη θέση σε έρευνα που 
αφορά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό αγγίζει το 35,1%. Η έρευνα σημειώνει 
πως μόνο ένας στους δύο Έλληνες διαβάζει έστω κι ένα βιβλίο τον χρόνο. Ποσοστό 
απογοητευτικό! 

 Ευτυχώς όμως τα νέα που έρχονται από τους μικρούς μας φίλους είναι ενθαρρυντικά! Τα 
περισσότερα παιδιά διαβάζουν βιβλία από τη βρεφική ηλικία, παρέα φυσικά με τους γονείς τους. 

Στόχος των βιβλίων αυτών είναι να αρχίσουν τα παιδιά σταδιακά να κατανοούν τις αισθήσεις 
τους. Για παράδειγμα, υπάρχουν βιβλία που παράγουν ήχους, ώστε το παιδί να δέχεται 
διαφορετικά ακουστικά ερεθίσματα και να κατανοεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ήχων. Έπειτα, 

όσο μεγαλώνει, επιλέγει αναγνώσματα που ανήκουν στην κλασική ή στη νεότερη λογοτεχνία και 
καταλήγει στο είδος της μυθοπλασίας που του αρέσει. 
 Ένα βιβλίο μάς ανοίγει ένα διαφορετικό παράθυρο στον κόσμο, μέσα από το οποίο το 
παιδί γνωρίζει μέρη μακρινά, λαούς και ανθρώπινες συμπεριφορές. Αυτό το ταξίδι του μπορεί να 
είναι από τη μία άκρη της γης έως τα πέρατα του διαστήματος! Καταργείται ο χωροχρόνος. Τα 
παιδιά δεν καλλιεργούν μόνο το λεξιλόγιό τους, όπως κάποιοι πιστεύουν, διαβάζοντας βιβλία, 

αλλά καλλιεργούν τη φαντασία, την κρίση και τον χαρακτήρα τους. Βιώνουν όλα τα 
συναισθήματα και τις χαρές των ηρώων. Μαθαίνουν την αξία της ειλικρίνειας, του δικαίου, της 
ειρηνικής συνύπαρξης αλλά και της εργατικότητας. Λαμβάνουν τα σωστά πρότυπα 
συμπεριφοράς. 
 Παράλληλα, διδάσκονται τους κανόνες που διέπουν τις κοινωνίες, τα ήθη και τα έθιμα του 
κάθε λαού αλλά και τις πραγματικές αξίες που έχει η ζωή. Αυτό βοηθά στο να περιοριστούν και 
να αντιμετωπιστούν ο ρατσισμός, η βία και οι υπόλοιπες αρνητικές συμπεριφορές. Θα δανειστώ 
μια φράση της Ζωρζ Σαρρή, η οποία απαντά σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με το αν πρέπει να 
διαβάζουν τα παιδιά βιβλία: " Ένα πανεπιστήμιο υπάρχει, το βιβλίο". 

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ     
ΣΧΟΛΗ JEANNE D ’ARC 
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 Γιατί όμως γίνονται τόσες έρευνες σχετικά με το ποσοστό των ανθρώπων που διαβάζουν 
βιβλία; Είναι τόσο σημαντικά, ώστε να γίνονται κι έρευνες; Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι 
γιατί το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, συνοδοιπόρος στη φαντασία του! Πρέπει 
λοιπόν όλοι να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι το βιβλίο στη ζωή μας και κυρίως στη 
ζωή του παιδιού. 
 

www.enallaktikos.gr, 04/09/2019  

Καλλιόπη Ουζούν-Ανδρέου, Φιλόλογος, Ειδική Παιδαγωγός - Συγγραφέας 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. (5 μονάδες) 

α) Ποιο είναι το είδος του κειμένου;   _________________________________________________ 

β) Να δώσετε έναν άλλον τίτλο στο κείμενο.  

_____________________________________________________________________________ 

 

2.  Να απαντήσετε σύντομα στην παρακάτω ερώτηση. (4 μονάδες) 

Σύμφωνα με τη Ζωρζ Σαρρή "Ένα πανεπιστήμιο υπάρχει, το βιβλίο". Ποια είναι τα οφέλη που 
αποκομίζουν τα παιδιά από την ανάγνωση βιβλίων; Να αναφέρετε τουλάχιστον τέσσερα. 
Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις πληροφορίες του κειμένου και τις δικές σας γνώσεις.  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση/τις σωστές απαντήσεις σύμφωνα με το κείμενο. (6 

μονάδες) 
 

 Στην έρευνα για την ανάγνωση των βιβλίων πήρε/πήραν μέρος… 

α) η Ισλανδία.                                               β) η Ελλάδα.                                       γ) χώρες της ΕΕ. 

 Η ανάγνωση των βιβλίων συμβάλλει στη μείωση… 

α) των βίαιων και ρατσιστικών συμπεριφορών.       β) της δικαιοσύνης.       γ) της εργατικότητας. 

 Μέσα από τα βιβλία τα παιδιά διδάσκονται… 

α) πανεπιστημιακές γνώσεις.   β) τον τρόπο ζωής άλλων λαών.  γ) σκέψεις και συναισθήματα.  

 

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

____ Το 1/4 των Ελλήνων ηλικίας 25 έως 61 διαβάζουν 10 βιβλία τον χρόνο.  

____ Μέσω των βιβλίων τα βρέφη καλλιεργούν μόνο την αίσθηση της ακοής. 

____ Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι οι Έλληνες διαβάζουν περισσότερα βιβλία. 

____ Τα παιδιά μπαίνουν στη θέση των ηρώων των βιβλίων και αντιλαμβάνονται τα    

συναισθήματά τους. 

  

5. Στις μέρες μας παρατηρείται η σταδιακή αντικατάσταση του παραδοσιακού έντυπου βιβλίου 
από το ψηφιακό. Ωστόσο πολλοί άνθρωποι παραμένουν πιστοί στο έντυπο βιβλίο, το οποίο 
θεωρούν αναντικατάστατο. Και τα δύο όμως έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Να τα 
εντοπίσετε βάζοντας Χ στο σωστό κελί του πίνακα. (7 μονάδες) 

 

 Ψηφιακό βιβλίο  
(ebook) 

Έντυπο 
βιβλίο 

ελάχιστο κόστος παραγωγής   

πιο οικολογικό   

εύκολη πρόσβαση από κάθε ηλικία   

απουσία φθοράς στον χρόνο   

συλλογή σπάνιων και παλιών αντίτυπων   

δυνατότητα ύπαρξης οπτικοακουστικού υλικού   

λιγότερο επιβλαβές για την όραση   
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6. α) Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις των προτάσεων με συνώνυμές τους.  
(2 μονάδες) 
 

 Καταργείται ο χωροχρόνος.                  ______________________________ 

 Το παιδί δέχεται διαφορετικά ακουστικά ερεθίσματα και κατανοεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
των ήχων. 

______________________________ 

 

β) Να αντικαταστήσετε την υπογραμμισμένη λέξη της πρότασης με μία αντώνυμή της.  

(1 μονάδα) 

 Μαθαίνουν την αξία της ειλικρίνειας, της ειρηνικής συνύπαρξης αλλά και της εργατικότητας. 

______________________________ 

γ) Να σημειώσετε την παράγωγη λέξη που σας ζητείται για τα παρακάτω ρήματα. (2 μονάδες) 

 κατανοεί : ______________________________ (παράγωγο ρηματικό επίθετο) 

 καλλιεργούν: _______________________________ (παράγωγη μετοχή παρακειμένου 

παθητικής φωνής) 

 

7. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις υπογραμμισμένες λέξεις/ φράσεις. (6 μονάδες) 

 

Παρατηρείται μια αύξηση των Ελλήνων που διαβάζουν βιβλία.    ___________________________ 

Η αυξητική τάση, αν και ελπιδοφόρα, δεν είναι ικανοποιητική.     ___________________________ 

Ένα βιβλίο μάς ανοίγει ένα διαφορετικό παράθυρο στον κόσμο.  ___________________________ 

 

8. Να αναγνωρίσετε τις παρακάτω υπογραμμισμένες εξαρτημένες προτάσεις ως προς το είδος 
τους. (6 μονάδες) 
 

 Η Ζωρζ Σαρρή απαντά σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με το αν πρέπει να διαβάζουν τα παιδιά 

βιβλία.  _________________________________ 

 Η έρευνα σημειώνει πως μόνο ένας στους δύο Έλληνες διαβάζει έστω κι ένα βιβλίο τον χρόνο. 

_________________________________ 
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 Πρέπει λοιπόν όλοι να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι το βιβλίο στη ζωή μας και 

κυρίως στη ζωή του παιδιού.       _________________________________ 

 

9. Να μετατρέψετε τις απλές προτάσεις σε επαυξημένες και το αντίστροφο. (4 μονάδες) 
 

 Τα περισσότερα παιδιά διαβάζουν βιβλία από τη βρεφική τους ηλικία. 

______________________________________________________________________________ 

 Τα ποσοστά είναι απογοητευτικά.  

______________________________________________________________________________ 

 

10. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική και το αντίστροφο. (4 μονάδες) 
 

 Τα παιδιά επιλέγουν παραμύθια της κλασικής ή νεότερης λογοτεχνίας. 

______________________________________________________________________________ 

 Οι πραγματικές αξίες της ζωής διδάσκονται από τα βιβλία.  

______________________________________________________________________________ 

 

11. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα ρήματα των παρενθέσεων στον 
Αόριστο (Οριστική ή Προστακτική). (8 μονάδες) 

 

α) Δεκάδες χιλιάδες φρέσκα φρούτα _______________________ (εισάγομαι) στη χώρα μας τα 

τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς η κυβέρνηση ______________________ (υπογράφω) μεγάλη 

εμπορική συμφωνία, η οποία ___________________ (στέλνομαι) σε όλα τα ελληνικά κανάλια, για 

να ενημερωθούν οι πολίτες.  

β) Αισθάνθηκα πως με _______________________ (προσβάλλω) με τα λόγια του χθες το βράδυ 

και γι’ αυτό του απάντησα: «______________________ (διαγράφω) με από φίλο σου οριστικά!». 

γ) Το Υπουργείο Παιδείας _____________________ (ανατρέπω) όλα του τα σχέδια, καθώς 

_______________________ (αιφνιδιάζομαι) από την πανδημία του κορωνοϊού, που 

____________________  (πλήττω) τον κόσμο. 
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12.    I) Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων στις 
παρενθέσεις (4 μονάδες) 

 

α) Δε σημειώθηκαν τραυματισμοί από τη ρίψη αντικειμένων λόγω των _____________________  

_____________________ (ενστικτώδης αντίδραση) των διαδηλωτών. 

β) Το αποτέλεσμα της αιφνίδιας __________________ (έφοδος) του στρατηγού ήταν να βρει 

απροετοίμαστους τους στρατιώτες. 

γ) Το σχέδιο που κατέστρωσε η κυβέρνηση θεωρήθηκε ιδιαίτερα ___________________  

(ευφυής), καθώς αποφεύχθηκαν άμεσα οι μετακινήσεις  στο εξωτερικό. 

  II) Να συμπληρώσετε τα κενά γράφοντας με γράμματα τους αριθμούς στις παρενθέσεις (3 

μονάδες) 

α) Το φορτηγό θα φτάσει στις _______________________  (3 ½) μ.μ. στην ψαραγορά, για να 

παραλάβει _____________________  (1 ½) τόνο ψάρια.  

β) Το πακέτο που έφερε ο ταχυδρόμος ζύγιζε _______________________(4½) κιλά. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Την περίοδο που όλοι μείναμε στο σπίτι, σας δόθηκε η ευκαιρία να αξιοποιήσετε δημιουργικά 
τον χρόνο σας διαβάζοντας βιβλία. Από όσα διαβάσατε, ξεχωρίσατε ένα! Αποφασίζετε, λοιπόν, 
να στείλετε ένα γράμμα σε έναν φίλο σας, για να του αφηγηθείτε με λίγα λόγια την υπόθεση, 
αλλά και για να τον πείσετε να το διαβάσει κι αυτός!  (120 - 150 λέξεις)               (30 μονάδες) 

                                      (Προσοχή: μη γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


