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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Από όλα τα αγαθά που κάνουν τη ζωή του ανθρώπου ευτυχισμένη, τίποτε δεν
είναι μεγαλύτερο, τίποτε γονιμότερο, τίποτε πιο ευχάριστο από την πραγματική
φιλία (επικούρειος φιλόσοφος).
Τι είναι όμως η πραγματική φιλία; Είναι ο στενός και θερμός δεσμός δύο ή
περισσότερων προσώπων, που στηρίζεται στην αμοιβαία ανιδιοτελή αγάπη και
εκτίμηση. είναι ο πολύτιμος και σταθερός δεσμός που ενώνει ενάρετους
ανθρώπους, στην καταγωγή ξένους ή συγγενείς. Οι εκλεκτότεροι πνευματικοί
άνθρωποι όλου του κόσμου έχουν αναγνωρίσει και έχουν εξυμνήσει την
πραγματική φιλία και πολλοί, από τα αρχαιότατα χρόνια ως σήμερα, έχουν γράψει
γι’ αυτήν ότι είναι ένα από τα πιο απαραίτητα και τα πιο βασικά στηρίγματα του
ανθρώπου για την επίλυση των προβλημάτων του, για την προκοπή του και για την
ευτυχία του.
«Συν τε δυ’ ερχομένω» λέει ο Όμηρος. «όταν πηγαίνουν δύο μαζί» μπορούν να
τα βγάλουν πέρα καλύτερα και πιο άνετα. Γιατί ο πραγματικός φίλος θα σε
βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων σου ή των κινδύνων που διατρέχεις
και στην επιτυχία των σκοπών σου. θα ακούσει τα μυστικά σου. στη δυστυχία σου
θα λυπηθεί μαζί σου και με πίστη θα σου συμπαρασταθεί, στην ευτυχία σου δε θα
σε φθονήσει, αλλά θα χαρεί κι εκείνος, θα επαινέσει την καλή σου απόδοση και θα
σου ευχηθεί το καλύτερο. δε θα θελήσει ποτέ να σε εκμεταλλευθεί. όταν βρίσκεσαι
σε ανάγκη θα σε βοηθήσει. θα κάνει θυσίες για σένα, θα σε σκέφτεται και όταν
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βρίσκεται μακριά σου. θα σου πει την αλήθεια. και όταν πρέπει θα σε κρίνει με
αυστηρότητα, θα είναι ειλικρινής μαζί σου. και δε θα σε κολακεύει. θα χαίρεται από
την παρουσία σου και θα είναι ο συμπαραστάτης σου. θα σε ενθαρρύνει και θα σε
στηρίζει για την κατάκτηση της αρετής και θα σε αποτρέπει από το κακό . θα κάνει
υποχωρήσεις και δε θα κάνει οτιδήποτε το πονηρό που θα μπορούσε να
προκαλέσει μείωση, πόνο ή λύπη σε σένα. Τα ίδια φυσικά θα προσφέρεις και συ σ’
αυτόν, για να έχει σταθερά θεμέλια η φιλία σας.
Η πραγματική φιλία ανυψώνει τους ανθρώπους ηθικά και πνευματικά, γιατί σ’
αυτήν ο δόλος δεν έχει θέση και η προσφορά είναι αυθόρμητη, εκούσια και
ανιδιοτελής […]. Η αληθινή φιλία έχει διάρκεια και δεν τραυματίζεται (παρά
σπανιότατα) από τις συκοφαντίες. Μόνο όμως εκείνοι που είναι πραγματικά
καλλιεργημένοι και ενάρετοι αξιώνονται να την προσφέρουν και να την
απολαύσουν.
Περ. Φιλόλογος

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τι είναι η πραγματική φιλία, σύμφωνα με το κείμενο, και σε τι μπορούν οι
πραγματικοί φίλοι να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον;
Μονάδες 10
2. α. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στην άλλη φωνή στο πρόσωπο, τον
αριθμό, την έγκλιση και τον χρόνο στον οποίο βρίσκονται: στηρίζεται, ενώνει,
έχουν αναγνωρίσει, θα αποτρέπει, αξιώνονται.
Μονάδες 10
β. Να βρείτε σε ποια συζυγία και σε ποια τάξη ανήκουν τα παρακάτω ρήματα
του κειμένου: έχουν γράψει, θα βοηθήσει, θα φθονήσει, αξιώνονται.
Μονάδες 10
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γ. Να βρείτε ποιος είναι ο χρόνος, η χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας
των παρακάτω ρημάτων: στηρίζεται, έχουν αναγνωρίσει, θα συμπαρασταθεί.
Μονάδες 10
3. Να κατατάξετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις στη σωστή στήλη ανάλογα με τη
σημασία τους: θηριοδαμαστής, νοτιοανατολικά, κοκκινομάλλα, ανθοπώλης
ανεβοκατεβαίνω, ασχημομούρης, βαρυχειμωνιά, αγριόχορτο.

ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΤΗΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

Μονάδες 10
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
«Σε ένα κείμενο που πρόκειται να δημοσιευτεί στην εφημερίδα εξηγείτε τους
λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι στην εποχή μας δεν έχουν φίλους (200-250
λέξεις).»
Μονάδες 50

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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