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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Αγ1 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το κλίμα της Γης  

Το κλίμα της Γης αλλάζει τα τελευταία χρόνια και οι αλλαγές αυτές φαίνεται 
ότι θα είναι μεγάλες στα επόμενα 50 έως 100 έτη. Τα αίτια των κλιματολογικών 
αλλαγών είναι πολλά, με σπουδαιότερο την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας από 

3 έως 5 βαθμούς Κελσίου για τα επόμενα εκατό χρόνια.  Η αύξηση αυτή θα λιώσει 
ένα ποσοστό από πάγους στους δύο πόλους της Γης και η στάθμη του νερού στις 

θάλασσες θ’ ανεβεί και επομένως θα πνίξει πόλεις, παραλίες, δάση και ό,τι άλλο 
υπάρχει στις ακτές.  

Σε μερικές περιπτώσεις η ζημιά που θα προκληθεί θα είναι τεράστια, όπως 
παραδείγματος χάριν  πολλά μικρά νησιώτικα κράτη στον Ειρηνικό Ωκεανό 

περίπου θα σβήσουν από το χάρτη, πάνω από τις μισές βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις σε χώρες όπως Ιαπωνία, Βιετνάμ, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, 

και..σε  άλλες χώρες της Ασίας, θα κινδυνεύσουν, διότι είναι εγκατεστημένες σε 
επίπεδες παραθαλάσσιες περιοχές.  

Μια άλλη επίπτωση των κλιματολογικών συνθηκών αφορά στη μείωση των 
βροχοπτώσεων. Η Αφρική θα πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο. 

Ακολουθεί η Ευρώπη και συγκεκριμένα η Νότια Ευρώπη, όπου η μείωση θα είναι 
γύρω στα 20% το χειμώνα και 30% το καλοκαίρι. Τέλος, αναμένεται ότι παρόμοια 
φαινόμενα θα πλήξουν την Αυστραλία, το Τέξας των Η.Π.Α., και άλλες περιοχές 

του κόσμου.  

Οι πιο πάνω κλιματολογικές αλλαγές θα έχουν  σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία 
μας. Θα έχουμε έξαρση της ελονοσίας και επέκταση σε περιοχές που μέχρι τώρα 

δεν επλήττοντο από αυτήν, όπως στις Μεσογειακές χώρες, στο Τέξας των Η.Π.Α. 
και αλλού. Επίσης θα έχουμε επιδείνωση των κρουσμάτων κίτρινου πυρετού, αλλά 
και άλλων ασθενειών.  

Αφιέρωμα της GREENPAGE για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (Διασκευή)  
  

http://www.greenpeace.org/greece/el/
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Παρατηρήσεις 

1. Ποιες είναι σύμφωνα με το κείμενο οι επιπτώσεις των κλιματολογικών 
αλλαγών; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο με βάση τις πληροφορίες που 

αντλείται από το κείμενο ΜΟΝ.3  

2 α. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για την 1η και την 4η παράγραφο του 
κειμένου . ΜΟΝ.1,5 

 

2. β. Να βρείτε τη δομή (θεματική περίοδο, σχόλια -λεπτομέρειες, 

κατακλείδα) της τελευταίας παραγράφου. ΜΟΝ.1,5  

 

3 α. Να ταξινομήσετε τις υπογραμμισμένες συνδετικές λέξεις με βάση τη 
σημασία τους, τοποθετώντας τες στο σωστό κουτί. Προσοχή! Περισσεύει ένα 
κουτί! ΜΟΝ.1  

απαρίθμηση  αιτιολόγηση  προσθήκη  παράδειγμα συμπέρασμα 

 

 

    

 

3.β. Να γράψετε από μία πρόταση με τις λέξεις – φράσεις που σας δίνονται: 
ρύπανση, ανακύκλωση, φυσικό περιβάλλον, σκουπίδια.ΜΟΝ.1  

 

4. Να γράψετε την πτώση που ζητείται μέσα στην παρένθεση για τις 
ονοματικές φράσεις που ακολουθούν. Μον.2  

 τα τελευταία χρόνια (γενική ενικού)  

 των κλιματολογικών αλλαγών (αιτιατική πληθυντικού) 

 πολλά μικρά νησιώτικα κράτη (γενική πληθυντικού) 

 τις μισές βιομηχανικές εγκαταστάσεις (αιτιατική ενικού) 

 επίπεδες παραθαλάσσιες περιοχές (ονομαστική ενικού) 

 παρόμοια φαινόμενα (γενική ενικού) 

 σοβαρές επιπτώσεις (γενική πληθυντικού) 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ  

«Στην περιοχή σας οργανώνεται από το Δήμο και διάφορες οικολογικές 

ομάδες μια εκστρατεία διαφώτισης των πολιτών για τη μείωση της 
ρύπανσης και των σκουπιδιών. Η τάξη σας ανέλαβε να γράψει ένα κείμενο 

το οποίο θα εκφωνήσετε προς τους συμπολίτες σας. Αφού περιγράψετε την 
κατάσταση, να τους προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα βοηθήσουν να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρύπανσης και των σκουπιδιών στην πόλη 

σας.» ΜΟΝ.10  

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


