
1 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
   Ονοματεπώνυμο:_____________________________ 

                                                                                                    

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ 
 
Α. Κείμενο:           

Τα  δέντρα καθαρίζουν τον μολυσμένο αέρα 

   Οι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος προβλέπουν δαπανηρά 
συστήματα φίλτρων για τη διατήρηση σχετικά καθαρής ατμόσφαιρας στις 
μεγάλες πόλεις. Οι δημοτικές αρχές των αστικών κέντρων θα μπορούσαν 
παράλληλα να εφαρμόσουν μια πολύ πιο «φιλική» μέθοδο για τον 
καθαρισμό του αέρα των πόλεων. Η μέθοδος αυτή δεν είναι άλλη από τη 
δεντροφύτευση. 
   Πράγματι, οι συστάδες των δέντρων μπορούν να προσφέρουν 
ανεκτίμητες υπηρεσίες στην υπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Και τούτο γιατί τα φύλλα των περισσότερων δέντρων λειτουργούν συχνά σαν 
μικροσκοπικά φίλτρα, που καταβροχθίζουν με βουλιμία τις διάφορες 
ρυπαντικές ουσίες της ατμόσφαιρας. Ένα και μόνο φύλλο διαθέτει 
εκατοντάδες χιλιάδες λεπτές τρίχες και «στόματα» ή πόρους. Τα 
μικροσκοπικά αυτά χαρακτηριστικά των φύλλων, που χρησιμοποιούνται 
κανονικά για την προστασία και τη διατροφή του δέντρου, μπορούν να 
δράσουν αποτελεσματικά στη σύλληψη των αιωρούμενων ακαθαρσιών της 
ατμόσφαιρας. Τα στόματα των φύλλων απορροφούν τα ρυπαντικά αέρια. 
Ταυτόχρονα, οι λεπτές τρίχες παγιδεύουν τα αιωρούμενα σωματίδια των 
ατμοσφαιρικών ρυπαντών και τα συγκρατούν εκεί ως  την επόμενη βροχή. 
Το νερό της βροχής ξεπλένει τα φύλλα από τις ρυπαντικές ουσίες και τις

   Τα δέντρα όμως δεν μπορούν ν’ αναλάβουν μόνα τους το έργο του 
καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των 

 
μεταφέρει, διαλυμένες πια, στο έδαφος. 

ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Ακόμα και το πιο ανθεκτικό δέντρο είναι ενδεχόμενο να 
υποστεί «περιβαλλοντική κόπωση», όταν εκτεθεί σε υπερβολικές 
ποσότητες ρυπαντικών ουσιών. Το αποτέλεσμα θα είναι  μια επικίνδυνη 
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απόφραξη των πόρων που υπάρχουν στην επιφάνεια των φύλλων. Το 
καλύτερο αντίδοτο, επομένως, για την αυξανόμενη αστική ρύπανση είναι 
ένας καλά μελετημένος συνδυασμός δεντροφυτεύσεων και μέτρων 
περιορισμού των ρυπαντών που προέρχονται από τη βιομηχανία και άλλες 
πηγές.                   
                                                                Περιοδικό «Το περισκόπιο της επιστήμης», τεύχος 52 

 

1.  Με ποιον τρόπο τα δέντρα καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από τους 
ρύπους; 

Β. Ερωτήσεις κατανόησης:                                                                                
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα δέντρο μπορεί να υποστεί «περιβαλλοντική 
κόπωση» και ποια τακτική είναι η καλύτερη για την αντιμετώπιση της 
αστικής ρύπανσης; 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________                                                                                                                                 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

                                                                                            (20 μονάδες)                                                                                                                                                                                                                      
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1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω λέξεων: 
Γ. Ασκήσεις γραμματικής: 

 
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ευθύς γενική πληθυντικού αρσενικού γένους  
γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  

δευτερεύων γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  
γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους  

κεραμιδής 
γενική ενικού  αρσενικού (Τύπος 1)  

-// -                    (Τύπος 2)  
γενική ενικού ουδετέρου γένους  

επιεικής αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους  
αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους  

πάροδος  ονομαστική πληθυντικού  
αιτιατική πληθυντικού  

 
 

(10 μονάδες) 
 
 
2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

                   

 (12 μονάδες)                                                      

     
 
 
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
           κατάγγειλε 

 να συλλογιστείς  
επέβαλες   

  επίλεξε 
 να διαθέσεις  
            κατάβαλε 

καταγράφεις   
 να  καλλιεργηθείτε  

προέβλεψες   
οργανωθήκατε   

  περίγραψε 
 να καθρεφτιστείς  
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3. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα: 

 

καταβάλλουν, κατέγραψες, δραστηριοποιούνται 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
                                                                                                ( 9 μονάδες)                                                                                                            
 

 

1.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 

Δ. Ασκήσεις συντακτικού: 
 

 
       1.______________________________                                                                                  

       2.______________________________ 

       3.______________________________ 

       4.______________________________ 

       5.______________________________      

                                                                                                       (5 μονάδες) 

 

2. Να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις των παρακάτω      
περιόδων και να δηλώσετε το είδος τους.    

                                                                                                                 
•  Σαν άκουσε τη φωνή του γιου του, έβαλε τα κλάματα. 
                (_________________________________) 
 
•  Θα ήθελα να πάω μαζί τους κινηματογράφο, όμως έχω πολύ 
διάβασμα. 
                 (_________________________________) 
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•   Αν θυμηθείς τη διεύθυνση, τηλεφώνησέ μου. 
                 (_________________________________) 
 
•  Φαίνεται πως τον απασχολεί κάτι, αφού είναι συνέχεια σκεφτικός. 
                (_________________________________) 

 
•  Ρίξε λίγο νερό, ώστε να αραιώσει το διάλυμα. 

                         (_________________________________) 
 

•  Άνοιξε το τετράδιο να γράψεις την άσκηση.                                
(_________________________________) 

                                                                                                       (9 μονάδες) 
                                                                                                                 

 
 

1. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις μαυρισμένες λέξεις 
του κειμένου:  

Ε. Ασκήσεις λεξιλογίου:  
 

 
       1.______________________________                                                                                  

       2.______________________________ 

       3.______________________________ 

       4.______________________________ 

       5.______________________________      

 
                                                                                                       (5 μονάδες) 

2. Εσύ και οι συμμαθητές σου έχετε αναλάβει να υλοποιήσετε ένα 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος στην περιοχή σας. Αν κάνατε μία συνέλευση με όλους 

ΣΤ. Παραγωγή γραπτού λόγου: 
 
Να αναπτύξετε σε δύο παραγράφους (100 - 120 λέξεις) ένα από τα 
παρακάτω θέματα: 

 
1. Αφηγηθείτε μια εμπειρία σας από επίσκεψη ή σχολικό περίπατο σε έναν 

αρχαιολογικό χώρο της χώρας μας. Προσπαθήστε να κάνετε την 

αφήγησή σας ζωντανή και παραστατική χρησιμοποιώντας -όπου κρίνετε 

απαραίτητο- ρήματα σε ενεστώτα. 
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τους μαθητές του σχολείου σας, ποια μέτρα θα μπορούσατε να τους 
προτείνετε να υλοποιήσουν οι ίδιοι χωρίς τη βοήθεια των γονιών τους; 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________          

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________                                                                                        

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________                                                                                                                  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 (30 μονάδες) 


