ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3
Α. Κείμενο
Τα «δάση των νεφών»
Α. ………………………………………………..
Τα χαμηλά σύννεφα γλιστρούν ανάμεσα στα τροπικά δέντρα και ταξιδεύουν ανάμεσα στους
κορμούς τους που τα αναρριχητικά φυτά αγκαλιάζουν σαν γιρλάντες. Μέσα στην υγρασία της
συννεφιάς, της ομίχλης και του μυστηρίου, τα «δάση των νεφών» ζουν επί αιώνες στα ορεινά των
θερμών χωρών, μακριά από τον άνθρωπο, ως άγνωστοι ευεργέτες του. Πάνω στα μικρά, σκληρά
φύλλα δέντρων που δεν υπερβαίνουν τα είκοσι μέτρα, κυλούν σταγόνες νερού, στάζουν πάνω
στις άγριες ορχιδέες και σε χιλιάδες άλλα πανέμορφα λουλούδια και φυτά και γλιστρούν πάνω
στα βρύα: τα «τα δάση των νεφών» προσφέρουν πέντε έως είκοσι τοις εκατό περισσότερο νερό
στις γύρω περιοχές, από τις οποίες οι περισσότερες συχνά υποφέρουν από ξηρασία. Και όμως
σήμερα τα δάση αυτά καταστρέφονται.
Β. …………………………………………………….
Αντίθετα με τα «δάση της βροχής» που γίνεται τεράστιος αγώνας για να σωθούν, τα «δάση των
νεφών» είναι σχεδόν άγνωστα, αν και η προσφορά τους στον άνθρωπο είναι μοναδική και ο
ρυθμός καταστροφής τους απίστευτος. Η μετακίνηση των πληθυσμών της πεδιάδας στις πλαγιές
των βουνών που «φιλοξενούν» τα «δάση των νεφών», η προσπάθεια να καλλιεργήσουν ακόμα
και... πατάτες καταστρέφοντας τα δάση, το ξερίζωμα των δέντρων για να χτιστούν κέντρα
τηλεπικοινωνιών, ακόμα και ο τουρισμός, είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί των δασών αυτών. Καθώς
τα δέντρα μειώνονται και τα φυτά ξεραίνονται, τα σύννεφα δεν συγκεντρώνονται πια και η
υγρασία και το νερό δεν υπάρχουν για να πολεμήσουν την ξηρασία.
Καθώς τα σύννεφα αραιώνουν πάνω από τα «δάση των νεφών, τεράστιες περιοχές και
εκατομμύρια άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να αντιμετωπίσουν ακόμα οξύτερο πρόβλημα
μείωσης των υδάτινων πόρων και να δουν ολόκληρες σοδειές να χάνονται από την ξηρασία. Αν
μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται κυρίως για χώρες που αντιμετωπίζουν και οικονομικά
προβλήματα και προβλήματα υπερπληθυσμού (όπως η Κολομβία, το Μεξικό, η Καραϊβική, η
Κόστα Ρίκα, η Ονδούρα, η Γουατεμάλα, η Ουγκάντα, η Ρουάντα, η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη, το
Βιετνάμ, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες και η Πολυνησία)φαίνεται καθαρά ότι η άγνοια και η φτώχεια
των κατοίκων και η αδιαφορία των ξένων κυβερνήσεων και των τουριστών μπορούν να
δημιουργήσουν ακόμα πιο άθλιες συνθήκες ζωής, αν καταστραφούν τα «δάση των νεφών», τα
οποία χρειάζονται αιώνες ολόκληρους για να ξαναδημιουργηθούν.

Γ. ………………………………………………….
Τον μεγάλο κίνδυνο επεσήμαναν επιστήμονες απ' όλο τον κόσμο για πρώτη φορά πριν από ένα
χρόνο, αλλά έως σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για να αποτραπεί η καταστροφή.
Βλέποντας αυτή την απραξία, ο άνθρωπος που δημοσίευσε την πρώτη μελέτη για το θέμα, ο
υδρολόγος Fred Skatena, κάλεσε πριν από λίγους μήνες δημοσιογράφους από πολλές χώρες για
να στείλει SOS και να ακουστεί η φωνή του. Ο ειδικός αυτός επιστήμονας είπε ότι «τα δάση των
νεφών είναι το πιο ευαίσθητο οικοσύστημα στους τροπικούς», εξήγησε ότι σ' αυτά ζουν μοναδικά
ζώα και φυτά κι ότι είναι παρανοϊκό να καταστρέφονται για να μετατραπούν σε καλλιεργήσιμη
γη, εκ των προτέρων καταδικασμένη αφού το νερό που έχει τώρα θα εξαφανιστεί μαζί με το
δάσος. Το παράξενο φαινόμενο τα δάση αυτά να έλκουν -σαν μαγνήτες- τα σύννεφα, είναι
μοναδικό στα «δάση των νεφών», που μοιάζουν συνεχώς χαμένα μέσα στην ομίχλη και στη
δροσιά, κρυμμένα από τα σύννεφα. Είναι σα να βγαίνουν μέσα από ένα μαγικό παραμύθι, που
αν κάποιος θελήσει να το αγγίξει, σβήνει και χάνεται. Μόνο από μικροσκοπικούς σπόρους που
μεταφέρουν με τα παπούτσια τους οι τουρίστες στα «δάση των νεφών» φυτρώνουν ξένα φυτά τα
οποία καταστρέφουν την οικολογική ισορροπία του τόσο ευαίσθητου αυτού δάσους... "Μείνετε
μακριά από τα δάση των νεφών», συμβουλεύει ο Fred Skatena, που βλέπει σαν εφιάλτη τη μείωση
των υδάτινων πόρων σε πολλές περιοχές της γης.
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Παρατηρήσεις
1ο Θέμα (Κατανόηση κειμένου, 3 μονάδες)
Σύμφωνα με το κείμενο ποιες είναι οι αιτίες για την καταστροφή των δασών των νεφών;

2ο Θέμα (Δομή και γλώσσα κειμένου, 7 μονάδες)
α) Να δώσετε έναν εκτεταμένο πλαγιότιτλο σε κάθε απόσπασμα.
β) Στο απόσπασμα Α (Τα χαμηλά σύννεφα..καταστρέφονται) να βρεθούν τα επίθετα. Για ποιον λόγο
χρησιμοποιούνται από τον συγγραφέα του άρθρου; (1 Μονάδα)
γ) Στις παρακάτω πρότασεις
i) να βρείτε τα ονοματικά και τα ρηματικά μέρη
ii) να αναφέρετε αν το ονοματικό μέρος είναι απλό ή σύνθετο
iii) να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των ονοματικών μερών

1. Τα «δάση των νεφών» είναι άγνωστα.
2. Η μετακίνηση των πληθυσμών της πεδιάδας στις πλαγιές των βουνών είναι ένας από
τους μεγαλύτερους εχθρούς των δασών αυτών.
3. Τα δέντρα μειώνονται.

δ) Να αναγνωρίσετε το είδος του κειμένου (περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία) στο
απόσπασμα Α (Τα χαμηλά σύννεφα..καταστρέφονται) και στο απόσπασμα Γ (Τον μεγάλο
κίνδυνο..περιοχές της γης).
ε) Να βρείτε τα δομικά στοιχεία του αποσπάσματος Γ (Τον μεγάλο κίνδυνο..περιοχές της γης).

3ο Θέμα (Παραγωγή λόγου, 10 μονάδες)
Με αφορμή το παραπάνω κείμενο γράφετε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας για να
ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας στο τόσο σοβαρό πρόβλημα της οικολογικής καταστροφής και
των κλιματικών αλλαγών. Στο άρθρο σας να περιγράψετε αρχικά τις αιτίες λόγω των οποίων
προκαλούνται οικολογικές καταστροφές. Στη συνέχεια να προτείνετε δράσεις που μπορεί να κάνει το
σχολείο, αλλά και ο καθένας από εμάς για να σταματήσει η οικολογική καταστροφή.

**Δώστε έμφαση στη δομή της έκθε σης και στη δομή κάθε παραγράφου που θα
γράψετε (οπωσδήποτε τρεις παράγραφοι).

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

