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      Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………. 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ` ΤΑΞΗΣ 
 ΜΑΪΟΥ 2018 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ 

Α. Κείμενο:  Ο κοινός χρόνος της οικογένειας – Κάτι παραπάνω από πολύτιμος! 

Στους τρελούς ρυθμούς της καθημερινότητας όλο και πιο συχνά ακούμε πως η οικογένεια πρέπει 

να περνά χρόνο μαζί, και μάλιστα ποιοτικό χρόνο. Τι είναι όμως αυτό που δημιουργεί αυτήν την ανάγκη 

και τι ακριβώς εννοούμε με τον ποιοτικό χρόνο; 

Μεγάλο μέρος της μάθησης των παιδιών λαμβάνει χώρα στην καθημερινή ζωή της οικογένειας. 

Αυτές οι ευκαιρίες μάθησης περιλαμβάνουν όλες τις φορές που τα μέλη της οικογένειας κάνουν 

συνηθισμένα πράγματα μαζί, όπως να μιλούν για τα γεγονότα της ημέρας, να αλληλεπιδρούν, να τρώνε, να 

παίζουν και άλλα τόσα! 

Τα παιδιά μαθαίνουν τη σημασία που έχει η οικογένεια και οι ανθρώπινες αξίες μέσα από το χρόνο 

που περνούν με τους γονείς τους. Μαθαίνουν για την αγάπη και την φροντίδα, για το γάμο και τις σχέσεις, 

να μοιράζονται, να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, να σέβονται και να εκτιμούν. Μαθαίνουν την 

εμπιστοσύνη, να συζητούν και να επιλύουν προβλήματα. Με άλλα λόγια, παίρνουν μαθήματα ζωής! 

Το πιθανότερο είναι ότι τα παιδιά θα μιμηθούν τις συμπεριφορές αυτές που βλέπουν στην 

οικογένειά τους. Αν για παράδειγμα οι γονείς είναι απόντες, το ίδιο θα είναι και τα παιδιά με τη δική τους 

οικογένεια στο μέλλον. Αντίθετα, ο κοινός χρόνος της οικογένειας οικοδομεί στα παιδιά την αίσθηση ότι 

αξίζουν εσωτερικεύοντας όλες τις θετικές οικογενειακές αξίες. 

Ένας ακόμα λόγος που κάνει τον χρόνο της οικογένειας σημαντικό, είναι η ανάγκη των παιδιών να 

ανήκουν. Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν και ότι έχουν κάποιον στον οποίον μπορούν να 

απευθυνθούν για το οτιδήποτε. Ο κοινός χρόνος με τους γονείς εξασφαλίζει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των 

μελών και βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν θετική αυτοεκτίμηση μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της 

οικογένειας. 

Όταν η οικογένεια περνάει χρόνο μαζί γίνεται ισχυρότερη και παραμένει ενωμένη τόσο στα εύκολα 

όσο και στα δύσκολα! Ο ποιοτικός χρόνος είναι ένας σχετικά καινούριος όρος (πρωτοεμφανίστηκε τη 

δεκαετία του ’70) και αναφέρεται στο χρόνο που δαπανούμε με κάποιον ή κάποιους δίνοντας σε αυτόν ή 

αυτούς την αμέριστη προσοχή και αφοσίωσή μας. Σημαίνει να είσαι 100% με κάποιον-ους και 100% 

παρών στη στιγμή. 

Στην περίπτωση της οικογένειας, μπορεί να αναφέρεται σε μια δραστηριότητα που έχει νόημα τόσο 

για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, ή μπορεί να είναι ο χρόνος στον οποίο η οικογένεια έχει την 

ευκαιρία να γνωριστεί καλύτερα, να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της. 

Ελένη Σίγκου για 

Parentshelp.gr 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
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Β. Ερωτήσεις κατανόησης: 
 

1. Ποιες επιλογές προτείνονται για τον ποιοτικό χρόνο που περνά μια οικογένεια μαζί; 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Γιατί είναι απαραίτητος ο ποιοτικός χρόνος στη μάθηση των παιδιών; 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Μονάδες 20 
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Γ. Ασκήσεις γραμματικής: 
 

1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω λέξεων: 
 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

δριμύς 
ονομαστική πληθυντικού αρσενικού 
γένους 

 

αιτιατική ενικού ουδετέρου  

θεμελιώδης 
γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  

γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους  

συνήθης 
γενική ενικού  αρσενικού   

ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους  

απών 

αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους  

αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου 
γένους 

 

μέθοδος 
ονομαστική πληθυντικού  

αιτιατική πληθυντικού  

 
Μονάδες 10 

 
 

2. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα: 
                                   περιγράφω, αναβάλλομαι, εξάγεις 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Μονάδες 18 
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Δ. Ασκήσεις συντακτικού 
 
 
1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 
 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

I.  μέρος  

II.  της ημέρας  

III.  τα δικαιώματα  

IV.  απόντες  

V.  στη στιγμή  

 
Μονάδες 5 

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

I. Μας έστρωσε ολοκάθαρα σεντόνια, για να κοιμηθούμε. 
-------------------------------------------- 

 
II. Είμαι βέβαιος ότι θα νικήσετε στον αγώνα της Κυριακής. 

 
                       -------------------------------------------------- 
 
III. Ο καταγάλανος ουρανός δεν προμηνούσε την καταιγίδα που θα ξεσπούσε. 

 
                        -------------------------------------------------- 
 
IV. Αν και δούλεψε πάρα πολύ, ανταμείφθηκε ελάχιστα. 

 
                        ----------------------------------------------- 
 

V. Φοβηθήκαμε από την τρικυμία, γιατί βρισκόμασταν στη μέση του πελάγους. 
 
                       -------------------------------------------------- 
 
VI. Όλα έχουν ελεγχθεί ώστε να μην υπάρχει περίπτωση λάθους. 

 
                        --------------------------------------- 
 

Μονάδες 12 



 

5 
 

 
Ε. Άσκηση λεξιλογίου 
Να γράψετε μια συνώνυμη  για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 
 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

I.  δημιουργεί  

II.  μαθαίνουν  

III.  φροντίδα  

IV.  λόγος  

V.  δραστηριότητα  

 
Μονάδες 5 

 
ΣΤ. Παραγωγή γραπτού λόγου 
 
Να αναπτύξετε σε δύο παραγράφους (100-120 λέξεις) ένα από τα παρακάτω θέματα: 
 
1. Τα τελευταία χρόνια, τα μέλη των οικογενειών έχουν αποξενωθεί μεταξύ τους λόγω του 

φόρτου εργασίας των γονέων αλλά και των ποικίλων δραστηριοτήτων με τις οποίες 
ασχολούνται τα παιδιά. Γράψτε ένα άρθρο στο οποίο θα προτείνετε τρόπους αξιοποίησης 
του ελεύθερου κοινού χρόνου σε μια οικογένεια. 

 
2. Γράψτε ένα γράμμα σε έναν συμμαθητή σας στο οποίο θα του αναλύσετε πώς προτιμάτε να 

αξιοποιείτε τον ελεύθερό σας χρόνο.(π.χ. αθλητισμός, βιβλία, ταινίες, θέατρο κ.ά). 
 
 

Μονάδες 30 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Καλή επιτυχία! 


