ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 26/04/21
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αφορά την πλειοψηφία των χωρών δεν είναι η άμεση
έκθεση στον πόλεμο, αλλά η προετοιμασία του πολέμου, οι πολεμικές δαπάνες. Μεγάλα
κονδύλια των κρατικών προϋπολογισμών διατίθενται για την προμήθεια όπλων και των
ανταλλακτικών τους. Η συνεχής βελτίωση των πολεμικών μέσων (είναι γνωστό πως οι πόλεμοι
δεν κρίνονται πια στα πεδία των μαχών ούτε από τη γενναιότητα των πολεμιστών ούτε από την
ευφυΐα των στρατηγών, αλλά από τη χρησιμοποίηση των όπλων υψηλής τεχνολογίας) οδηγεί σ'
ένα αδιάκοπο κυνηγητό προμήθειας εξελιγμένων όπλων. Αυτή η συνεχής ένταση έχει πολλές
επιπτώσεις και στην οικονομική ανάπτυξη (αφού δε διατίθενται τα χρήματα που απαιτούνται
στις παραγωγικές επενδύσεις) και στην εκπαίδευση (οι μειωμένες δαπάνες για την εκπαίδευση
προς όφελος των πολεμικών δαπανών δε βοηθούν στην ανάπτυξή της σύμφωνα με τις
απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής) και στην πολιτιστική ανάπτυξη (αφού δε διατίθενται τα
χρήματα που χρειάζονται για την πολιτιστική άνθηση μιας κοινωνίας).
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, το 1988, το σύνολο των στρατιωτικών δαπανών στον
κόσμο ξεπερνά 2,5 φορές τις δαπάνες για την υγεία και 1,5 φορά τις δαπάνες για την παιδεία.
Η μεταφορά του μεγαλύτερου τμήματος των στρατιωτικών δαπανών με τη μορφή
συμπληρωματικών επενδύσεων σε άλλους κύκλους -σύμφωνα με την εκτίμηση των ειδικών- θα
μπορούσε ν' αυξήσει τους ρυθμούς ανόδου της οικονομίας κατά 1-2%. Για να μπει τέλος στην
πείνα, σ' ένα μεγάλο ποσοστό ασθενειών, στον αναλφαβητισμό είναι αρκετό ένα ποσό ίσο με
το 8-10% των στρατιωτικών δαπανών όλου του κόσμου.
Αιμ. Καραλή, Λόγος, τεχνική και τέχνη στην έκθεση, εκδ. Στάχυ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Ποιο είναι το θεματικό πεδίο στο οποίο ανήκει το κείμενο και ποιο το ειδικό θέμα στο οποίο
αναφέρεται;
(5 μονάδες)
2. Ποιες επιπτώσεις έχει για τα κράτη το γεγονός ότι εξοπλίζονται συνεχώς με νέα, πιο
εξελιγμένα και πιο αποτελεσματικά όπλα;
(10 μονάδες)
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3. Να βρεθούν τα ομόηχα των παρακάτω λέξεων και να σχηματιστούν προτάσεις έτσι ώστε
να φανεί η διαφορά στη σημασία τους.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Λύπη
Κρητικός
Φύλλο
Ψηλή
Κλίση
(5 μονάδες)

4. Στις παρακάτω περιόδους να βρείτε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις, να
προσδιοριστεί το είδος τους και ο συντακτικός τους ρόλος.
α. Οι λαοί μπορούν να ανταλλάσσουν πολιτιστικά στοιχεία χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η
ιδιαιτερότητά τους.
β. Η πεποίθηση ότι το διαδίκτυο ευνοεί την επικοινωνία των ανθρώπων κρίνεται αμφίβολη.
γ. Εξήγησέ μου τώρα αμέσως τι συμβαίνει.
δ. Δεν είναι βέβαιο πότε θα την συναντήσω.
ε. Πάρε μαζί σου όποιον θέλεις.
(10 μονάδες)

5. Στις παρακάτω περιόδους να βρείτε ποιες αναφορικές προτάσεις είναι επιθετικές και ποιες
ελεύθερες και να προσδιορίσετε το συντακτικός του ρόλο.
α. Θα χαρίσω αυτό το cd σε όποιον με βοηθήσει να κάνω την εργασία μου.
β. Όποιος έχει αντίρρηση να το πει τώρα!
(5 μονάδες)
6. Στις παρακάτω περιόδους να βρείτε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις, να
προσδιοριστεί το είδος τους και ο συντακτικός τους ρόλος.
α. Καθώς προχωρούσα στο δρόμο, θυμήθηκα ξαφνικά ότι είχα ξεχάσει την τσάντα μου στο
σπίτι.
β. Μιλούσε σιγά, για να μην ξυπνήσει τα παιδιά.
γ. Αν δεν είχαμε τσακωθεί, θα μπορούσα να του ζητήσω αυτή τη χάρη.
δ. Θύμωσε, επειδή του μίλησαν άσχημα.
ε. Όταν συνειδητοποίησε τι είχε κάνει, ήταν πλέον αργά.
(10 μονάδες)
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7. Στις παρακάτω περιόδους να βρείτε τις χρονικές προτάσεις και να σημειώσετε αν αυτές
δηλώνουν το ταυτόχρονο, το προτερόχρονο ή το υστερόχρονο.
α. Έγινε διακοπή ρεύματος την ώρα που μαγείρευα.
β. Όταν σε γνωρίσουν καλύτερα, θα σε συμπαθήσουν.
γ. Πριν φύγει, ήρθε να με αποχαιρετήσει.
(5 μονάδες)

8. Το γεγονός ότι τα κράτη εξοπλίζονται συνεχώς με νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα, πολλά
από τα οποία είναι πυρηνικά, φέρνει την ανθρωπότητα μπροστά σε μια μεγάλη απειλή,
ενός παγκόσμιου πολέμου και μιας πυρηνικής καταστροφής. Αν είχατε την ευκαιρία να
γράψετε μια επιστολή (200-250 λέξεις) στους ισχυρούς της Γης, τι θα τους λέγατε,
προκειμένου να τους πείσετε να αποφύγουν έναν μελλοντικό πυρηνικό πόλεμο;
(50 μονάδες)
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