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Α. Κείμενο
«Ας γνωρίσουμε τη Φολέγανδρο »
Η Φολέγανδρος, το μικρό νησί των δυτικών Κυκλάδων, τα τελευταία χρόνια
έχει εξελιχθεί σε ένα δημοφιλή προορισμό για ήσυχες διακοπές. Έχει αποκτήσει
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αποτοξινωθούν από τους έντονους ρυθμούς της πόλης.
Η Φολέγανδρος βρίσκεται ανάμεσα στη Μήλο και τη Σίκινο . Έχει έκταση 32
τ.χλμ. και το μήκος των ακτών της φτάνει τα 40 χλμ. Είναι ορεινό νησί με βραχώδες
έδαφος και χαρακτηρίζεται από ε ναλλαγές των τοπίων του. Άγριοι ορεινοί όγκοι,
ειδυλλιακές παραλίες, πράσινα τοπία και κάτασπροι οικισμοί, συνθέτουν την
αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά του νησιού.
Με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, το νησί, αν και δεν έχει να
επιδείξει αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, διαθέτει μια έμφυτη αρχοντιά και
μια αρχοντιά που δεν θα συναντήσετε αλλού.
Η χώρα διαθέτει το ενετικό κάστρο και τον παραδοσιακό οικισμό της. Το
γραφικό λιμάνι του νησιού είναι ο Καραβοστάσης. Η Αγκάλη και η Άνω Μεριά ,
αποτελούν μικρούς οικισμούς με προσωπικότητα και λάμψη.

Οι υπέροχες

παραλίες του νησιού με την παρθένα ομορφιά και τοπία που ηρεμούν τη ματιά,
επισκιάζουν κάθε αρνητική σκέψη. Όλα στη Φολέγανδρο μοιάζουν παραμυθένια.
Β. Ερωτήματα:
1. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο και κάθε παράγραφο του κειμένου και έπειτα να γράψετε
την περίληψή του σε 8-10 γραμμές.
(3 μονάδες)
2. Σε ποιο κειμενικό είδος ανήκει η δεύτερη παράγραφος; (περιγραφή, αφήγηση,
επιχειρηματολογία)
(1 μονάδα)

3. Να βρείτε τα επίθετα τις 2ης παραγράφου και να γράψετε ένα συνώνυμο για 3 από αυτά.
Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά επίθετα μέσα στο κείμενό μας;
(3 μονάδες)
4. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις α. ως προς τη μορφή β. ως προς τη
σημασία γ. σε ποια επικοινωνιακή περίσταση θα χρησιμιποιούσαμε την καθεμια;
i) Έρχεται η καθηγήτρια!
ii) Πές μου!!
iii) Θα έθρεις απόψε.
iv) Θα ήθελα να έρθεις απόψε.
v) Κουράστηκα.
(3 μονάδες)
5. Στα πλαίσια αλληλογραφίας με ένα φίλο σας από το εξωτερικό, περιγράψτε του μια
περιοχή της προτίμησής σας και αφηγηθείτε του μια περιπέτεια που ζήσατε εκεί. Δώστε
έμφαση στη δομή της έκθεσης και στη δομή κάθε παραγράφου που θα γράψετε.
(οπωσδήποτε τρεις παράγραφοι).
(10 μονάδες)

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

