
Γυρίστε σελίδα! 

 

Ονοματεπώνυμο   ………………………………………………………………………..    Αίθουσα  ……. 

Εισαγωγικές εξετάσεις Α Γυμνασίου Μάιος  2016 
                         Νεοελληνική Γλώσσα 

SSSeeecccooonnnddd    lll iiifffeee    

Έχετε ονειρευτεί ότι μπορείτε να πετάξετε; Ότι αποκτάτε 
αναλογίες μοντέλου, ότι κάνετε διακοπές με τη σωσία της Ζιζέλ 
στο ιδιωτικό σας νησί, ότι αποκτάτε τηλεπαθητικές ικανότητες, 
ότι παραμένετε νέος και αθάνατος; Η πιο τρελή σας επιθυμία 
τώρα μπορεί να γίνει (εικονική) πραγματικότητα σε ένα νέο διαφορετικό κόσμο που σου επιτρέπει να 
αποδράσεις στις φαντασιώσεις σου και να τις ζήσεις. Εδώ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αρκεί να έχεις 
συμπληρώσει τα 18σου χρόνια. Ονομάζεται second life και είναι μια τρισδιάστατη εικονική online κοινωνία 
που έχει χτιστεί από απλούς χρήστες και ανήκει αποκλειστικά σ’ αυτούς. Μετράει μόλις τρία χρόνια ζωής 
κι έχει ήδη 850 χιλιάδες «κατοίκους» που κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται. Αν και η πλειοψηφία επιλέγει να 
ζήσει μια «Δεύτερη Ζωή» κυρίως για να διασκεδάσει, παρόλα αυτά δεν πρόκειται απλώς για ένα παιχνίδι. 
Οι κάτοικοί του, συνήθως εξαιρετικά θελκτικοί* και αγέραστοι, μπορούν να επιδοθούν σε επικίνδυνα 
σπορ , να πολεμήσουν προϊστορικά ζώα, να συμμετέχουν σε ομάδες στήριξης για διάφορες ασθένειες, να 
σπουδάσουν μέσω προγραμμάτων εκμάθησης από απόσταση, να χτίσουν βουδιστικούς ναούς για να 
διαλογιστούν, να κάνουν ασκήσεις για ενδεχόμενο σεισμό και ό,τι άλλο μπορούν να διανοηθούν. 

* ελκυστικοί 

Ασκήσεις 

1. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. Σύμφωνα με το κείμενο, «η Δεύτερη Ζωή» είναι 

Α) ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα γνώσεων       Β) ένα διαδικτυακό παιχνίδι        Γ) ένα τηλεοπτικό παιχνίδι      
Δ) μια τηλεοπτική σειρά 

 

2. Να αποφασίσεις αν, σύμφωνα με το κείμενο, οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες 
γράφοντας Χ   στο αντίστοιχο κουτάκι 

  Σύμφωνα με το κείμενο …            Σ  Λ 
  πρέπει να είσαι ενήλικος για να συμμετέχεις στη Δεύτερη Ζωή   
  πρέπει να είσαι όμορφος για να συμμετέχεις στη Δεύτερη Ζωή   
  στη Δεύτερη Ζωή μπορείς να γνωρίσεις  διάσημους ανθρώπους   
  στη Δεύτερη Ζωή μπορείς να ζήσεις τρία χρόνια   

 



3. Να γράψεις από μία δική σου συνώνυμη λέξη για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 

να αποδράσεις  =     έχει χτιστεί = 

πολλαπλασιάζονται =    να διανοηθούν =  

 

4. Να γράψεις από μία δική σου αντώνυμη λέξη για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 

ιδιωτικό ≠       αθάνατος ≠ 

να χτίσουν ≠      πλειοψηφία ≠      

 

5. Η τρισδιάστατη κοινωνία έχει χτιστεί από απλούς χρήστες: χωρίς να αλλάξεις το νόημα της πρότασης  
γράψε ξανά την πρόταση αρχίζοντας με τις λέξεις … 

 

Απλοί χρήστες  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

.. η πλειοψηφία επιλέγει να ζήσει μια «Δεύτερη Ζωή»……: πώς θα ήταν αυτή η φράση, αν η πρώτη λέξη 
ήταν … 

Μόνο χτες    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Την επόμενη Τρίτη ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Να γράψεις τις πτώσεις των ουσιαστικών που σου ζητούνται 

ικανότητες: των     …………………………  κατοίκους: οι     ………………………….. 

ασθένειες: των      …………………………..  απόσταση: τις    …………………………… 

 

7. Συνήθως: να γράψεις τις πτώσεις του αντίστοιχου  επιθέτου  που σου ζητούνται       
               

ο …………………………………            το …………………………………. 

οι ………………………………..            τα ………………………………….. 

 



Παραγωγή λόγου 

8. Αφού μελετήσεις προσεκτικά το παρακάτω σκίτσο, να γράψεις  μία παράγραφο 8-10 γραμμών 
(περίπου 80 λέξεις) στην οποία να περιγράψεις το σκίτσο και να αναλύσεις τις πιθανές αιτίες του 
προβλήματος που απεικονίζεται. 
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