ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Α.Κείμενο
Το κυνήγι με το λάστιχο
Πταν ήμουν εφτά χρονϊν, μου ζτυχε κάτι που δεν μπορϊ ακόμη ςήμερα να το ξεχάςω. Ο φίλοσ μου ο
Ερρίκοσ κι εγϊ είχαμε φτιάξει δυο λάςτιχα, για να πάμε να κυνηγήςουμε πουλιά. Ήταν η αρχή τησ άνοιξησ,
Μεγαλοβδομάδα. Μια μζρα ο Ερρίκοσ μου είπε: « Ράμε ςτο δάςοσ για πουλιά;». Aναςτατϊθηκα με την
πρόταςη του. Αλλά δεν ζφερα αντίρρηςη. Φοβόμουν μη με κοροϊδζψει ο φίλοσ μου.
Ξεκινήςαμε λοιπόν για το δάςοσ. Σταθήκαμε κοντά ς’ ζνα γυμνό δζντρο. Τα κλαριά του ήταν γεμάτα
πουλιά. Ρληςιάςαμε. Τα πουλιά δε φοβήθηκαν. Τραγουδοφςαν χαροφμενα τον ερχομό τησ ολόφωτησ
μζρασ. Ο φίλοσ μου ζςκυψε, πήρε μια μικρή πζτρα και την ζβαλε ςτο λάςτιχο. Ραρ’ όλεσ τισ τφψεισ που
είχα , ζκανα και εγϊ το ίδιο. Ρροςπαθοφςα όμωσ να μη ςημαδεφω τα πουλιά, αλλά να ρίχνω ςτον αζρα.
Εκείνη ακριβϊσ τη ςτιγμή άρχιςαν να χτυποφν οι καμπάνεσ τησ εκκληςιάσ. Εμζνα μου φάνηκε πωσ η
φωνή τησ καμπάνασ ερχόταν από τον ουρανό. Ρζταξα πζρα το λάςτιχο και άρχιςα να κάνω θόρυβο, για να
φφγουν τα πουλιά από το φονικό ςημάδι του φίλου μου κι ζφυγα τρζχοντασ για το ςπίτι μου.
Από τότε, κάθε φορά που χτυποφν οι καμπάνεσ και είναι Μεγαλοβδομάδα και ο ήλιοσ λάμπει, θυμάμαι
εκείνο το κυνήγι με το λάςτιχο. Και νιϊθω απζραντη ευγνωμοςφνη, που η φωνή τησ καμπάνασ χάραξε τόςο
βαθιά μζςα ςτην καρδιά μου την εντολή « Ου φονεφςεισ».
Αλβζρτοσ Σβάιτςερ (διαςκεφη)

Β.Ασκήσεις
1α) Να βρείτε τη δομή του κειμζνου ςυμπληρϊνοντασ τον παρακάτω πίνακα
Tόποσ
Χρόνοσ
Πρόςωπα-ήρωεσ
Κατάςταςη απ’ την οποία
ξεκινά η αφήγηςη
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Εξζλιξη τησ ιςτορίασ

Λφςη

1β) Με βάςη τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊςατε ςτον παραπάνω πίνακα, να καταςκευάςετε την
περίληψη του κειμζνου ςε 60-70 λζξεισ.
Περίληψη:…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(Μονάδεσ 4)

2.Να βρείτε ςτο κείμενο 2 ςυνδετικζσ λζξεισ ή φράςεισ που δείχνουν τη χρονική ςειρά των
γεγονότων.
( Μονάδα 1)

3. Στην παρακάτω παράγραφο να διακρίνετε τη θεματική περίοδο, τισ λεπτομζρειεσ και την
κατακλείδα( αν υπάρχει). Στη ςυνζχεια να δϊςετε τον πλαγιότιτλο τησ.
Η τάξθ γιορτάηει τθ χαρά τθσ πρϊτθσ μζρασ. Αγκαλιζσ, φιλιά, γζλια, φωνζσ και ψίκυροι, μικρά και μεγάλα
μυςτικά, φρεςκοςιδερωμζνεσ ποδιζσ, καινοφργια παποφτςια, καινοφργιεσ τςάντεσ, μαλλιά κοντά, μαλλιά
μακριά , κοτςιδάκια, κοτςίδεσ, πιαςτράκια, μπαρζτεσ, χτενάκια, κορδζλεσ…Μάτια λαμπερά γεμάτα
κάλαςςεσ και βουνά, γεμάτα παιχνίδια, γεμάτα τρζλεσ. Η τάξθ ξεχείλιςε από τισ καλοκαιριάτικεσ
αναμνιςεισ. Η κάκε μακιτρια είχε να λζει για το δικό τθσ καλοκαίρι.
Ζϊρη Σαρι
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Θεματικι περίοδοσ:………………………………………………………………………………
Λεπτομζρειεσ :……………………………………………………………………………………….
Kατακλείδα:…………………………………………………………………………………………..
Πλαγιότιτλοσ:…………………………………………………………………………………………
( Μονάδεσ 2)

4.α. Να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ( αποφαντικζσ,
ερωτηματικζσ, προςτακτικζσ, επιφωνηματικζσ).
1. Δεν αντζχω άλλο τισ υποψίεσ ςου!
2.Αφριο θα πάμε περίπατο με το ςχολείο.
4.β.Να κυκλϊςετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη
1.Εςυ και ο Γιϊργοσ δεν θα βγζιτε καθόλου ζξω από το ςπίτι ςήμερα!
α. απλή, προςτακτική και καταφατική
β.απλή, επιφωνηματική και αρνητική
γ.Σφνθετη, προςτακτική και αρνητική
δ.Ελλειπτική, αποφαντική και αρνητική.
(Μονάδεσ 3)
5.Να αφηγηθείτε ςε ζνα κείμενο τριϊν παραγράφων την πιο ευτυχιςμζνη μζρα των
Χριςτουγεννιάτικων διακοπϊν ςασ.
(Μονάδεσ 10)

Καλή επιτυχία!!!
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