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Σελίδα 1

ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Σάµος
Η περιήγηση στο νησί της Σάµου θα σας γεµίσει χρώµατα κι αρώµατα. Πυκνά δάση
και εύφορες πεδιάδες κατάφυτες από ελαιόδεντρα κι αµπέλια, από τα οποία παράγονται τα
φηµισµένα προϊόντα της Σάµου (λάδι και κρασί), σας αποκαλύπτουν τις άπειρες
αποχρώσεις του πράσινου. Η πρωτεύουσα µε την αρχοντική της λάµψη και τα όµορφα
χωριά µε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική προσθέτουν τις δικές τους πινελιές οµορφιάς. Και
φυσικά, οι µαγευτικές παραλίες του νησιού µε τα δαντελωτά ακρογιάλια, τις απέραντες
αµµουδιές, τα µικρά λιµανάκια και βαθυγάλαζα κρυστάλλινα νερά, ολοκληρώνουν το παζλ
του αιγαιοπελαγίτικου παραδείσου.
Η φύση στάθηκε γενναιόδωρη µε τη Σάµο και την προίκισε και µε µοναδικές
οµορφιές. Γι’ αυτό και οι επιλογές δραστηριοτήτων ποικίλουν και ικανοποιούν όλα τα
γούστα. Όσοι προτιµούν τα ορεινά τοπία δεν έχουν παρά να γνωρίσουν το βουνό Κέρκη και
τον Άµπελο ή Καρβούνη. Οι περιπατητικές διαδροµές στα µονοπάτια των πυκνών δασών
θα σας µείνουν αξέχαστες. Οι λάτρεις του υγρού στοιχείου θα γοητευθείτε από τις υπέροχες
παραλίες. Καθαρά νερά και ειδυλλιακό περιβάλλον είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
Εκτός από το κολύµπι και την ηλιοθεραπεία θα χαρείτε και τα θαλάσσια σπορ.
Απολαµβάνοντας τα νερά του Αιγαίου και το παιχνίδισµα του ήλιου θα µαγευτείτε από τις
αποχρώσεις του πελάγους.
Και σαν φτάσει το σούρουπο τα χρώµατα και τα αρώµατα µιας πολλά υποσχόµενης
βραδιάς απλώνονται πάνω από την πόλη και τις αµµουδιές θυµίζοντας ότι οι καλοκαιρινές
νύχτες στα ελληνικά νησιά είναι γεµάτες εκπλήξεις...
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.1. Για ποιους λόγους αξίζει να επισκεφτεί κανείς το νησί της Σάµου;
(2,5 µονάδες)

Β.1. α) Να βρείτε τη δοµή της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου του κειµένου.
β) Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειµένου;
(2,5 µονάδες)
Β.2. Να βρείτε τα υποκείµενα των υπογραµµισµένων ρηµάτων:
i. Η περιήγηση στο νησί της Σάµου θα σας γεµίσει χρώµατα κι αρώµατα.
ii. Πυκνά δάση και εύφορες πεδιάδες κατάφυτες από ελαιόδεντρα κι αµπέλια, από τα οποία
παράγονται τα φηµισµένα προϊόντα της Σάµου (λάδι και κρασί), σας αποκαλύπτουν τις
άπειρες αποχρώσεις του πράσινου.
iii. Η πρωτεύουσα µε την αρχοντική της λάµψη και τα όµορφα χωριά µε την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική προσθέτουν τις δικές τους πινελιές οµορφιάς.
(1,5 µονάδες)
Β.3. α) Να συγκεντρώσετε τις λέξεις του κειµένου που σχετίζονται µε το υγρό στοιχείο.
β) περιπατητικές, διαδροµές, αξέχαστες, υπέροχες: Να βρείτε τα αχώριστα µόρια από τα
οποία σχηµατίζονται οι λέξεις. Στη συνέχεια, να γράψετε δύο δικές σας λέξεις µε το κάθε
µόριο.
(3,5 µονάδες)
Γ. Να γράψετε ένα κείµενο δύο παραγράφων, στο οποίο να παρουσιάζετε την περιοχή σας.
Το κείµενο θα δηµοσιευτεί σε τουριστικό οδηγό.
(10 µονάδες)

Καλή Επιτυχία!
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