
 

 

 

2ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το παρακάτω κείµενο είναι απόσπασµα από το Γράµµα σ' ένα φίλο µου, που έγραψε ο Αλέξ. 

∆ελµούζος το 1921. 

Κι έβλεπα τότε ξέχωρα από το δικό µου κόσµο ένα πελώριο και άδειο κτίριο, σωστό «νησί των 

νεκρών», αποκλεισµένο µε ψηλά, πυκνά και µαύρα κυπαρίσσια απ' όλη τη ζωή. Ήταν το ελληνικό 

σχολείο και το γυµνάσιο, όπου είχα περάσει εφτά χρόνια, πέντε και έξι ώρες την ηµέρα. Αν από το 

δηµοτικό δε µου είχαν αποµείνει παρά ένα δυο σκηνές και µια θολή εικόνα, το νησί των νεκρών το 

ξαναζούσα ολόκληρο: Το παιδί του Παρνασσού ακούει Γεωγραφία. Ο σχολάρχης, µην µπορώντας να 

περπατήσει, καθόταν στην έδρα του µε µια βέργα µακριά.  

Ένας χάρτης κρεµόταν κοντά του στον πίνακα, κι εκεί φώναζε ένα ένα τα παιδιά µε ονόµατα ειδικά το 

καθένα: «κουτσουκέρα γίδα» ή «ρούσικο στιβάλι» ή «καλαπόδι» και άλλα παρόµοια. Τα φώναζε να 

ειπούν και να δείξουν το µάθηµα. Αλίµονο αν ξεχνιόταν ένα ποτάµι της Αµερικής ή ο αριθµός των 

κατοίκων από κάποια πόλη της. Η βέργα έπεφτε βροχή µαζί µε τις βρισιές. Κι αυτό ήταν το µόνο που 

συγκέντρωνε την προσοχή όλων µας. Μόλις τελείωνε όµως και φώναζε για µάθηµα άλλο παιδί, 

γυρίζαµε αµέσως στη δουλειά µας. Άλλοι διάβαζαν κλεφτά κάτω από το θρανίο το παρακάτω, άλλοι 

παίζαµε µε κλωτσιές αθόρυβες, ώσπου να συγκεντρωθούµε πάλι µε νέο ξύλο και νέες βρισιές. Και 

συλλογιζόµουν τώρα τη Γεωγραφία που την είχα όλη µάθει απ' έξω. κι έβρισκα µονάχα πλήθος 

αριθµούς και ατέλειωτα µπερδεµένα ονόµατα από ποταµούς, βουνά και πόλεις...  

Το µικρό ταχτικό καλλιεργητή του δικού του περιβολιού τον έπαιρνε η σχολική φυτολογία και η 

διδασκαλία της. Αποστήθιζε πώς αναπτύσσονται και ζουν τα φυτά, διάβαζε για «ύπερους, στήµονας, 

θρίδακας16» και τα παρόµοια, και δεν καταλάβαινε τίποτα, άν και ήτανε τα ίδια φυτά και λουλούδια, 

που τόσο τ' αγαπούσε και τα φρόντιζε στο σπίτι του. Και την άλλη µέρα θα το έλεγε το µάθηµα 

νεράκι, αν τον «έβγαζε έξω» ο δάσκαλος, ένας άνθρωπος αγέλαστος µε µεγάλη επιβολή, αλλά και µε 

µάτι που δεν του ξέφευγε τίποτα. Σ' αυτόν ήµαστε αρνάκια- αρνάκια όµως που έτρεµαν και 

παπαγάλιζαν ή µάθαιναν το πολύ ορθογραφία και κάποια σύνταξη. 

 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Πως παρουσιάζεται το σχολείο εκείνης της εποχής; (µονάδες 2) 

 

2. Να αναγνωριστεί το ποιητικό αίτιο: (µονάδα 1): 

• Παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο από τους ποδοσφαιριστές των δύο οµάδων. 

• Όλοι ήταν χαρούµενοι µε τα νέα. 



 

 

 

3. Αφού αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης, να µετατραπεί στο άλλο είδος. (µονάδες 2) 

• Ο διευθυντής του πρόσφερε µια νέα θέση στην επιχείρηση: 

• Η ατµόσφαιρα µολύνεται από τα καυσαέρια. 

 

4. Να συµπληρωθεί ο πίνακας (µονάδες 2) 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ 
(µον/κος & περ/κος) 

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘ 
(µον/κος & περ/κος) 

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΥΠΕΡΘ 
(µον/κος & περ/κος) 

ευσεβής    
5. Να σχηµατιστούν σύνθετες λέξεις: (µονάδα 1) 

• Πίσω + πλάτη =  

• ∆άκτυλα + γράφω = ο  

• Ένα + ρουφάω = το  

• Α + οδύνη =  

 

6. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν οι αντωνυµίες. (µονάδες 2) 

• Κανένας δε γνωρίζει κάτι για την υπόθεση. 

• Κάνει ό, τι θέλει. 

• Ποιος πήρε τηλέφωνο; 

 

7. Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αποστέλλεις επιστολή στον υπουργό 

Παιδείας, στην οποία προτείνεις τρόπους µε τους οποίους το σύγχρονο σχολείο θα µπορούσε 

να βελτιωθεί στην οργάνωση και λειτουργία του. (λέξεις 300 – 400 λέξεις) (µονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 


