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1ο Τest Επιπέδου Γνώσεων  

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ  

 

Κείμενο: O φίλος μας το δάσος 

  

O χρόνος κυλούσε παράξενα στο δάσος. Θρόιζε μαζί με τα πράσινα φύλλα της 

άνοιξης ή έπεφτε αργά μαζί με τις νιφάδες του χιονιού. Έσταζε από τα κλαδιά μαζί με τις 

σταγόνες της φθινοπωρινής βροχής ή χόρευε σαν διαμαντόσκονη στις αχτίδες του 

καλοκαιριάτικου ήλιου. Κυλούσε μαζί με τη ζωή και γινόταν ένα μ' αυτή. 

Υπήρχαν πλάσματα στο δάσος σαν τα Εφήμερα, τα μικρά έντομα που φτερούγιζαν 

πάνω από τα ρυάκια το Μάη και που ζούσαν μονάχα μια μέρα. Ήταν περίεργο όταν 

σκεφτόσουν πως μόλις και προλάβαιναν να δουν μια δεύτερη ανατολή, αν το προλάβαιναν 

κι αυτό.Υπήρχαν άλλα ζωάκια που ζούσαν πολλά ή λίγα καλοκαίρια και χειμώνες. Και τέλος, 

υπήρχαν οι πράσινοι γίγαντες, τα δέντρα, που κανένας δεν ήξερε πόσο ζούσαν. Τα ίδια το 

ήξεραν, αλλά τα δέντρα ένιωθαν τόσο διαφορετικά τον χρόνο! 

Τα μικρά Εφήμερα όμως ζούσαν με τον τρόπο τους σε μία μέρα όσο ζούσαν τα δέντρα 

σε εκατοντάδες χρόνια. Μόνο ο ήλιος μετρούσε τη ζωή με αυγές και δειλινά. Τα πλάσματα 

του δάσους ήξεραν μόνο ότι ζούσαν μια ολόκληρη ζωή, και το τι μετρούσε ο ήλιος δεν είχε 

καμιά σημασία. Έτσι κι αλλιώς, ο ήλιος έλαμπε για όλα.   

 Το πόσο καιρό έμεινε ο Πορκιουπίνος, ο σκαντζόχοιρος, με τον Τιμ, τον σκίουρο, είναι 

ένα ερώτημα που μπορεί να ενδιέφερε μόνο τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι δεν ανήκαν 

στον κόσμο του δάσους. Τα πλάσματα που ζούσαν εκεί δεν ήξεραν τα ρολόγια, αλλά, κι αν 

ακόμη τα ήξεραν, είναι σίγουρο ότι δε θα ενδιαφέρονταν γι' αυτά.   

Υπήρχε η ώρα του φαγητού και η ώρα του ύπνου. Υπήρχε η ώρα που έκανε κρύο, 

ζέστη, που είχε βροχή ή αέρα. Και κάποτε έφτανε η ώρα που το κάθε πλάσμα χανόταν και οι 

γείτονές του δεν το ξανάβλεπαν ποτέ. Όλα αυτά ήταν φυσικά. Αλλά ο χρόνος που ξέρουν τα 

ρολόγια ήταν κάτι αφύσικο για το δάσος. 

 

Γιώργος Μπόντης, Λαμπερά αγκάθια, εκδ. Πατάκη, Aθήνα, 2004 

 

001. Τι είδους ζώα ήταν τα «Εφήμερα»; 

Α. έντομα 

Β. ερπετά 

Γ. πτηνά 

Δ. ελουροειδή  

 

002. Οι άνθρωποι… 

Α. ήταν μέρος του δάσους 

Β. δεν ανήκαν στο δάσος 

Γ. ζούσαν μαζί με τα ζώα του δάσους 

Δ. ήξεραν όλα τα πλάσματα 
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003. Τα δέντρα… 

Α. ζούσαν μόνο λίγα καλοκαίρια και χειμώνες 

Β. πέθαιναν σε λίγους μήνες. 

Γ. ζούσαν για αιώνες 

Δ. τίποτα από τα παραπάνω 

 

004. Σκεφτόσουν: το γ’ ενικό παρακειμένου θα σχηματιστεί ως: 

Α. θα έχει σκεφτεί 

Β. είχε σκεφτεί 

Γ. έχει σκεφτεί 

Δ. είχες σκεφτεί  

 

005. Θρόιζε: τι ισχύει για το ρήμα από τα παρακάτω; 

Α. α’ πρόσωπο ενικού αριθμού παθητικής φωνής Ενεστώτα 

Β. γ’ πρόσωπο ενικού αριθμού ενεργητικής φωνής Παρατατικού 

Γ. γ’ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ενεργητικής φωνής Παρακειμένου 

Δ. β’ πρόσωπο ενικού αριθμού ενεργητικής φωνής Παρατατικού 

 

006. μικρά: σε ποια πτώση βρίσκεται το επίθετο; 

Α. ονομαστική 

Β. γενική 

Γ. αιτιατική 

Δ. κλητική 

 

007. «Θρόιζε μαζί με τα πράσινα φύλλα της άνοιξης» το μαζί στο συγκεκριμένο πλαίσιο 

λειτουργεί συντακτικά ως: 

Α. επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου 

Β. επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

Γ. επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας 

Δ. επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου 

 

008. «Κυλούσε μαζί με τη ζωή και γινόταν ένα μ' αυτή» το τη είναι γραμματικά: 

Α. οριστικό άρθρο 

Β. αόριστο άρθρο 

Γ. προσωπική αντωνυμία 

Δ. κτητική αντωνυμία 
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009. «Τα ίδια το ήξεραν» το το είναι γραμματικά: 

Α. οριστικό άρθρο 

Β. αόριστο άρθρο 

Γ. προσωπική αντωνυμία 

Δ. κτητική αντωνυμία 

 

010. «Υπήρχαν πλάσματα στο δάσος σαν τα Εφήμερα» το στο δάσος λειτουργεί συντακτικά 

ως: 

Α. επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου 

Β. επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

Γ. επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας 

Δ. επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου 

 

011.«προλάβαιναν να δουν» το ρήμα να δουν βρίσκεται σε έγκλιση: 

Α. οριστική  

Β. υποτακτική 

Γ. προστακτική 

Δ. τίποτα από τα παραπάνω 

 

012. «ζούσαν μια ολόκληρη ζωή» η λέξη ολόκληρη είναι γραμματικά: 

Α. ουσιαστικό 

Β. αντωνυμία 

Γ. επίθετο 

Δ. μετοχή 

 

013. Ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν είναι σύνθετη; 

Α. αφύσικο  

Β. καλοκαίρια 

Γ. χειμώνες 

Δ. προλάβαιναν 

 

014. Φυσικά: ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν είναι ομόρριζη;  

Α. φυσαρμόνικα 

Β. φυτικός 

Γ. φυσιολογικά 

Δ. φύση 
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015. «Αλλά ο χρόνος που ξέρουν τα ρολόγια ήταν κάτι αφύσικο για το δάσος» ποιο σχήμα 

λόγου υπάρχει στην πρόταση; 

Α. μεταφορά 

Β. προσωποποίηση 

Γ. παρομοίωση 

Δ. αντίθεση 
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