
 

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

Εισαγωγικές εξετάσεις Α Γυμνασίου Μάιος  2019                                                 

Νεοελληνική Γλώσσα 

Εδώ  χτυπά η καρδιά της Αττικής 

Δημοφιλές, πολυσυλλεκτικό και με πολύ καλές 

υπηρεσίες είναι οι χαρακτηρισμοί που αποδίδουν οι 

επισκέπτες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος σε έρευνα που έγινε πρόσφατα. Από τα 

στοιχεία προκύπτει ότι ένας στους  δύο κατοίκους της 

Αττικής έχει επισκεφτεί το Κέντρο, ενώ οι επισκέπτες 

είναι εξίσου άνδρες και γυναίκες. Οι περισσότεροι 

μένουν στα νότια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας, εκπροσωπούν όλα τα μορφωτικά επίπεδα 

και ιδίως το ανώτερο και  μέσο και πηγαίνουν κατά κύριο λόγο με παρέα ή με την οικογένειά 

τους. Οι περισσότεροι επισκέπτες έρχονται για να κάνουν βόλτα στο πάρκο με φαγητό ή καφέ και 

παρακολουθούν κυρίως συναυλίες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και πιο αργά παραστάσεις της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικογένειες επιλέγουν τις δραστηριότητες και τις παιδικές χαρές. Το 

κοινό με την παρουσία του επιβραβεύει τη δημιουργία ενός μοναδικού έργου πολιτισμού και 

περιβαλλοντικής ευαισθησίας και φέρνει ικανοποίηση στα στελέχη του Ιδρύματος. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι παρά τη μαζική προσέλευση σε περιόδους αιχμής δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα 

βανδαλισμών ή παραβατικότητας ή εντάσεων και αυτό οφείλεται τόσο στην ευδιάκριτη παρουσία 

του προσωπικού φύλαξης αλλά και στο πνεύμα σεβασμού ενός καθαρού δημόσιου χώρου 

υψηλής αισθητικής που τιμά με τις υπηρεσίες του τον επισκέπτη. 

                                                             Σάκης Ιωαννίδης , Η Καθημερινή , 24 Φεβρουαρίου 2019 

1. Το κείμενο αυτό είναι απόσπασμα από ….   (κυκλώστε τη σωστή απάντηση)                                                    

Α. μυθιστόρημα        Β. επιστημονική εργασία      Γ. άρθρο      Δ.  ομιλία  

Αιτιολογήστε την απάντησή σας:  ………………………………………………………………………………………… ……………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ένας έφηβος συνομήλικός σας σκέφτεται να επισκεφτεί με τη μεγαλύτερη αδελφή του και την 

οικογένειά του τον χώρο που παρουσιάζεται στο κείμενο. Τι θα μπορούσαν να κάνουν ;       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Βάσει των στοιχείων που έχετε στο διπλανό  σχήμα το 

μεγαλύτερο ποσοστό των πολύ συχνών επισκεπτών        

Α. ήρθαν με τα πόδια     Β. ζουν στο κέντρο Γ. είναι από τα 

νότια προάστια   Δ. ήρθαν με φίλους 

4. Εδώ χτυπά η καρδιά της Αττικής : σ΄ αυτή τη φράση                                                                                                 

υπάρχει :  Α. παρομοίωση   Β. μεταφορά      Γ. εικόνα             

Δ.  προσωποποίηση      

5.  Να γράψετε από μία δική σας συνώνυμη λέξη που να 

μπορεί  να αντικαταστήσει στο κείμενο  τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου   

 μένουν   ………………………………………..  επιλέγουν    ………………………………………. 

δεν έχουν παρατηρηθεί    …………………………………………………….     το κοινό    ………………………………………… 

6. Να γράψετε από μία δική σας αντώνυμη  (αντίθετη) λέξη για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου  

ευαισθησίας  ………………………………….  δημόσιου   ………………………………………                                             

ευδιάκριτη …………………………………  μαζική   …………………………………….. 

7. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις  με τις αλλαγές που σας ζητούνται μέσα στην παρένθεση

                                                                                                                                               

Α. Από τα στοιχεία προκύπτει …….                                                                                                                                        

Από τα στοιχεία ______________ ______   …….  (αόριστος) 

Β. Οι επισκέπτες εκπροσωπούν όλα τα μορφωτικά επίπεδα                                                                                                

Όλα τα μορφωτικά επίπεδα  ………………………………………………………………………………..    επισκέπτες   (μετατροπή  

σύνταξης) 

Γ. Αυτό οφείλεται τόσο στην ευδιάκριτη παρουσία του προσωπικού φύλαξης   ….                                                             

Αυτό ______________   τόσο στην ευδιάκριτη παρουσία του προσωπικού φύλαξης  …. (παρατατικός) 

8. Να γράψετε τις ζητούμενες πτώσεις              

το δημοφιλές: του   ……………………………………. τα επίπεδα:  του ……………………………. 

οι επισκέπτες: των  …………………………………. η προσέλευση:  οι  ………………………….. 

9.  Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των υπογραμμισμένων λέξεων στις παρακάτω προτάσεις 

κυκλώνοντας το σωστό χαρακτηρισμό                            

-Δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα βανδαλισμών ή παραβατικότητας 

Α. Υποκείμενο     Β. κατηγορούμενο   Γ. Αντικείμενο 



- Οι περισσότεροι επισκέπτες  παρακολουθούν κυρίως συναυλίες 

Α. Υποκείμενο     Β. κατηγορούμενο   Γ. Αντικείμενο 

10. Παραγωγή λόγου     

Ένας φίλος  σας από άλλη πόλη πρόκειται να έρθει στην Αθήνα. Του γράφετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) μίας παραγράφου στο οποίο του προτείνετε να επισκεφτείτε μαζί κάποιο χώρο 

αθλητικό ή πολιτιστικό και του παρουσιάζετε τις δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε για να περάσετε 

όμορφα τον  χρόνο σας μαζί   (100-120 λέξεις). 

                                                                                                                                    Καλή επιτυχία !!! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 
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