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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Κείμενο 1 
Δραστηριότητα 1 (4 μονάδες) 

Να γράψετε 4 λόγους  για τους οποίους – σύμφωνα με το κείμενο 1 – οι άνθρωποι 
παγιδεύουν πουλιά.  

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Δραστηριότητα 2 (6 μονάδες) 

Να αναφέρετε 3 «μυστήρια» που μπορούν να αποκαλυφθούν με την τοποθέτηση 
του δορυφορικού πομπού στον Ασπροπάρη, σύμφωνα με το κείμενο 1. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Δραστηριότητα 3 (4 μονάδες)  

Γράψε τις παρακάτω προτάσεις με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να αλλάξεις το νόημά 

τους: 

α.«Οι άνθρωποι παγιδεύουν εδώ και χιλιάδες χρόνια τα πουλιά». 

να γίνει: 

 «Τα πουλιά εδώ και χιλιάδες χρόνια …………………………… από 

……………………………………….» 

β.      «Στην πλάτη του πουλιού τοποθετήθηκε ένας δορυφορικός πομπός». 

να γίνει: «Οι επιστήμονες………………………………………………………………………………………» 

 

Δραστηριότητα 4 (6 μονάδες) 

Παρατηρώντας την εικόνα με την πορεία των μεταναστευτικών πουλιών από την 

Ελλάδα στην Αφρική να σημειώσεις πάνω στην εικόνα της μετανάστευσης με τον 

αριθμό 1 την ασφαλή αλλά πιο μακρινή διαδρομή και με τον αριθμό 2 τη 

συντομότερη και πιο επικίνδυνη διαδρομή, που ακολουθούν τα πουλιά κατά τη 

μετανάστευσή τους, σύμφωνα με το κείμενο 1.  

(Αν θέλεις μπορείς να συμβουλευτείς και τον γεωγραφικό χάρτη). 

Εικόνα μετανάστευσης      Γεωγραφικός χάρτης 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-HV1rnFyetlI/U-5s710if4I/AAAAAAAAFPI/YbYZCHePBn0/s1600/sxoleio2010-paramesogeies_xores.PNG
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Κείμενο 2  

Δραστηριότητα 1η (10 μονάδες) 

Είναι σωστά τα παρακάτω συμπεράσματα σύμφωνα με το κείμενο 2; Διάβασε το κείμενο 
προσεκτικά και υπογράμμισε Ναι ή Όχι. Στις γραμμές που ακολουθούν να αντιγράψεις τις 
φράσεις-προτάσεις του κειμένου που στηρίζουν την απάντησή σου. 

α. Η χρήση του ποδηλάτου συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος της πόλης. 

ΝΑΙ                                                  ΟΧΙ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

β. Το ποδήλατο είναι ανταγωνιστικό μέσο σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, 
τραμ κλπ.) 

ΝΑΙ                                                  ΟΧΙ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

γ. Όλοι παρατηρούν το ποδήλατο-τρένο να κυκλοφορεί στο δρόμο. 

ΝΑΙ                                                  ΟΧΙ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

δ. Ο συγγραφέας του κειμένου 2 στην πρώτη παράγραφο βλέπει το ποδήλατο να συνδέεται 
με μια σειρά από θετικές συνέπειες. 

 ΝΑΙ                                                  ΟΧΙ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

ε. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Αθήνας συνειδητοποιούν τις θετικές συνέπειες από τη 
χρήση του ποδηλάτου. 

 ΝΑΙ                                                  ΟΧΙ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Δραστηριότητα 2η (5 μονάδες) 

Βάλε τις παρακάτω φράσεις στη στήλη που ταιριάζει η καθεμιά σύμφωνα με το κείμενο 2: 

«νέες θέσεις εργασίας», «βελτίωση της υγείας των πολιτών», «μικρότερος φόρτος 
κυκλοφορίας», «λιγότερα ατυχήματα», «καθαρότερη ζωή». 
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«οικονομική 
ανάπτυξη» 

«περιβάλλον» «υγεία» «βιώσιμη πόλη» 

    

Δραστηριότητα 3η (5 μονάδες) 

Να βρεις τις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις/φράσεις μέσα στο κείμενο 2 και να 

αντικαταστήσεις καθεμιά από αυτές με μία άλλη λέξη/φράση χωρίς να αλλάξει η σημασία 

που έχουν μέσα στο κείμενο. 

 

Κι όμως αυτά τα ίδια μάτια με γελούν.  

………………………………………………………………………………………….………………………….…………………… 

Με το ποδήλατο εξοικονομείς χρόνο. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

…που φέρνει πίσω του νέα επαγγέλματα, νέες θέσεις εργασίας, βελτίωση της υγείας των 

πολιτών, μικρότερο φόρτο κυκλοφορίας. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Κείμενο 3  

Δραστηριότητα  (20 μονάδες) 

Κάποιο παιδί,  που τυχαία βρισκόταν εκεί, άκουσε τα λόγια του γέρου αλλά δεν κατάλαβε 

καλά τι εννοούσε. Γι΄ αυτό και τον ρώτησε τι εννοεί ακριβώς.  

Να συνεχίσεις την ιστορία δίνοντας την απάντηση του γέρου σε μία παράγραφο (10 σειρές 

περίπου). 

Και ο γέρος  απάντησε:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


