ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1999
ΤΑΞΗ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά

Οδηγίες
1. ∆ιάβασε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες.
2. Γράψε τον αριθµό σου µέσα στο κουτί.
3. Όλες σου τις απαντήσεις να τις γράψεις στο
ξεχωριστό ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ που σου δώσαµε.
Μόνο αυτό θα διορθωθεί.
4. Πριν από κάθε άσκηση υπάρχουν ειδικές οδηγίες.
Να τις διαβάσεις προσεχτικά προτού αρχίσεις να απαντάς.
5. Μην καθυστερείς πολύ σε ερωτήσεις που σε δυσκολεύουν γιατί πρέπει να
προσπαθήσεις να τελειώσεις όλο το γραπτό.
6. Να είσαι σίγουρος πως την απάντηση σου τη
γράφεις στον κατάλληλο χώρο που έχει τον ίδιο αριθµό µε την ερώτηση που απαντάς.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ∆ΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.

ΕΛΛHNIKA 1999
ΑΣΚΗΣΗ Α - 30 βαθµοί
Απάντησε στις ερωτήσεις του κειµένου, αφού πρώτα το διαβάσεις µε προσοχή.
Στα Ταµπάκικα είχαµε ένα µικρό οινοποιείο, πάππου προς πάππου. Η µισή Βλαµαρή ήταν
του παππού µου, αµπέλια και χωράφια καρπερά· ραβδί να έµπηγες στη γη, φύτρωνε. Το
καλοκαίρι τα κλήµατα λύγιζαν. Στις καλές χρονιές, από ένα κλήµα γέµιζε ένα µεγάλο κοφίνι
µοσχάτα σταφύλια. Έτρεχε ο ξανθός µούστος στα πατητήρια και γέµιζε τις χαβούζες.
Τρελαινόµουν να πηγαίνω στο οινοποιείο. Μ’ άρεσε n 'µεθυσµένn' ατµόσφαιρα, τα
πηγαινέλα των εργατών, οι ξέχειλες δεξαµενές µε το µούστο, τα χοντρόκοιλα βαρέλια
αραδιασµένα στη σειρά, µπόµπες τα λέγαµε. Γύριζα ανάµεσα στα στυφτήρια, τα κοφτήρια,
τις πρέσες, τα καζάνια και τους αποστακτήρες, χωρίς κανείς να µε προσέχει µέσα στη
φούρια της δουλειάς. Έπλαθα παραµύθια µε τη φαντασία µου. Το στυφτήριο ήταν ένας
σιδερόφραχτος ιππότης του Μεσαίωνα που πολεµούσε µε τα βαρέλια, τους χοντρούς
στρατιώτες του βασιλιά και πάνω στο καζάνι της απόσταξης στεκόταν η κακιά µάγισσα κι
έβραζε ποντίκια και νυχτερίδες για τα µαγικά της φίλτρα. Όταν κουραζόµουν, ανέβαινα
πάνω σ’ ένα βαρέλι και ξάπλωνα. Άκουγα το µούστο να βράζει και να γίνεται κρασί.
--Είναι θυµωµένος, γιατί τον κλείσαµε µέσα στο βαρέλι. Σε λίγες µέρες θα µερέψει και θα
γλυκάνει, µου έλεγε ο παππούς και µου χάιδευε βιαστικά το κεφάλι.
Αυτό το κρασί µάς έσωσε στις δύσκολες µέρες που ακολούθησαν. Πήγαινε η υπηρέτρια η
Σµαράγδα µια χιλιάρα στο διπλανό στρατώνα και οι Ιταλοί φαντάροι έκαναν σαν τρελοί.
Άρπαζαν την µπουκάλα και γέµιζαν την ποδιά της µε ψωµάκια, κονσέρβες, σοκολάτες.
Όταν νύχτωνε, η µάνα µου γέµιζε ένα κανάτι, έπαιρνε όσο ψωµί µάς είχε περισσέψει κι
έτρεχε στη γειτονιά να στυλώσει όποιον είχε ανάγκη. Λίγο ψωµί βουτηγµένο σε γλυκό κρασί
ήταν σπουδαίο δυναµωτικό εκείνους τους καιρούς.
--Πάει να κοινωνήσει τους ανήµπορους πάλι, αναστέναζε η Σµαράγδα.

Ήταν ένας αργόσυρτος χειµώνας, που έλεγες πως δε θα τελειώσει ποτέ. Η φύση όµως δε
λογαριάζει πολέµους και δυστυχίες. Μόλις µπήκε ο Μάης, φόρεσε τα καλά της. Οι χυµοί της
άνοιξης τινάχτηκαν από τη γη και τα κλαδιά
γέµισαν µπουµπούκια. Τα παιδιά βγήκαµε πάλι στους δρόµους να παίξουµε και να
ζεσταθούµε στον ήλιο. Μια γειτονοπούλα, η Φιλιώ, µέρες µε γυρόφερνε και µου πιπίλιζε το
µυαλό να γραφτώ κι εγώ στο ιταλικό σχολείο.
Ένα µεσηµέρι µάζεψα όλο το θάρρος µου και το είπα στον πατέρα µου. Ποιος είδε όµως το
Θεό και δεν τον φοβήθηκε!
"Το διπλό ταξίδι"
Λ. Ψαραύτη

1.

(i) Το απόσπασµα αναφέρεται σε εικόνες από:
α) το παρόν
β) το παρελθόν
γ) το µέλλον
Σωστό το γράµµα ________.
(ii) Οι εικόνες αυτές κατά κύριο λόγο έχουν σχέση µε το ________ όπου παραγόταν.
(iii) Το πρώτο συνθετικό της λέξης οινοποιείο είναι ________ που σηµαίνει ________.

2. Με τη φράση "πάππου προς πάππου" φαίνεται πως το οινοποιείο:
α) ανήκε στον παππού
β) ήταν επιχείρηση κάποιου παππού
γ) ήταν οικογενειακή επιχείρηση
δ) ήταν επιχείρηση που αγοράστηκε παλιά
Το σωστό είναι το γράµµα________.
3. καρπερά σηµαίνει ________ (1 λέξη).
Μια φράση 6 λέξεων επιβεβαιώνει πως τα χωράφια ήταν καρπερά.
___________________________.
4. "Μ’ άρεσε η µεθυσµένη" ατµόσφαιρα... "
Το σχήµα λόγου που χρησιµοποιείται ονοµάζεται _________.
∆ώσε µια συνώνυµη της λέξης "µεθυσµένη" _________.
5. Η παρουσία της µικρής ηρωίδας στο οινοποιείο δε γινόταν αντιληπτή, γιατί όλοι ήταν
πολύ απασχοληµένοι.
Μια φράση 5 λέξεων (µέσα από το κείµενο) σηµαίνει το ίδιο µε την
υπογραµµισµένη φράση. ______________.
6. α) Το ότι η µικρή έφτιαχνε ιστορίες αποδεικνύει ότι είχε πλούσια _________.
β) Γράψε 3 χαραχτηριστικά πρόσωπα των παραµυθιών που χρησιµοποιούσε και η ηρωίδα
στις ιστορίες της. ________ ________ _________.

7. "Άκουγα το µούστο να βράζει..."
Ποια από τις πέντε αισθήσεις της λειτουργούσε σ’ αυτό το σηµείο;
___________________________.

8. "Είναι θυµωµένος γιατί τον κλείσαµε µέσα στο βαρέλι." Σε ποιον αναφέρεται αυτό το
συµπέρασµα; _________________________________.
9. Από τις δυο τελευταίες παραγράφους συµπεραίνουµε πως το κρασί χρησίµευσε
(α) για να το ____________ µε άλλα προϊόντα και (β) ως ____________ για όσους είχαν
ανάγκη.
10. Η µητέρα αποδεικνύεται:
(α) έξυπνη (β) ραδιούργα (γ) πονετική (δ) ευσεβής
(ε) εγωκεντρική (στ) φιλάνθρωπη (η) οικονόµα
Επέλεξε 3 από τα πιο πάνω επίθετα που να ταιριάζουν καλύτερα στη µητέρα.
___________ ___________ ____________.
11. Παρόλο που ο χειµώνας ήταν "αργόσυρτος", µια πρόταση του κειµένου 8 λέξεων
δηλώνει πως κάποτε η φύση µεταµορφώθηκε. Βρες την.
________________.
12. Η Φιλιώ "µου πιπίλιζε το µυαλό" σηµαίνει πως προσπαθούσε
α) να µε θυµίσει
β) να µε συµβουλεύσει
γ) να µε πείσει
δ) να µου επιβάλει
Σωστό το γράµµα ____________.

13. Η φράση "Ποιος είδε όµως το Θεό και δεν τον φοβήθηκε!" δηλώνει α) θετική ή β)
αρνητική αντίδραση του πατέρα;
(ί) Το σωστό είναι το _____________.
(ίί) Γράψε το πιο δυνατό αίσθηµα που εκφράζει η φράση αυτή ___________ (1 λέξη)
(ίίί) Από τη φράση αυτή φαίνεται ότι ο πατέρας της
α) θα την άφηνε ή β) δε θα την άφηνε
να πάει στο ιταλικό σχολείο.
Σωστή απάντηση το γράµµα ______________.

ΑΣΚΗΣΗ Β - 32 βαθµοί
Απάντησε στις ερωτήσεις του κειµένου, αφού πρώτα το διαβάσεις µε προσοχή.
Λέγεται ότι σε µια περίπτωση που απουσίαζε ο Φίλιπττος, έφηβος ο Αλέξανδρος
υποδέχθηκε τους πρέσβεις του βασιλέα των Περσών και τους κατέπληξε µε την
ευπρέπεια των τρόπων και τη σπουδαιότητα των ερωτηµάτων που υπέβαλε.
Την προσωπική του ανδρεία ο Αλέξανδρος την κατέδειξε πολύ νωρίς, όταν σε ηλικία
δεκαέξι ετών, επικεφαλής στρατιωτικού τµήµατος, κατέβαλε επανάσταση της
γειτονικής προς τη Μακεδονία θρακικής φυλής των Μεδάρων και, αφού
κυρίευσε την κυριότερη πόλη της, τη µετονόµασε σε Αλεξανδρούπολη. Πιο λαµπρά
όµως καταδείχθηκε η προσωπική πολεµική του αρετή, όταν κατά τη µάχη της
Χαιρωνείας (338 π.χ.), κατατρόπωσε τον ηρωικό και αήττητο Ιερό Λόχο των
Θηβαίων.
Από νεαρός ο Αλέξανδρος έτυχε επιµελέστατης παιδείας και αγωγής, πράγµα που
διαµόρφωσε την ψυχή, το νου, το φρόνηµα και το σώµα του σ' έναν αρµονικότατο
συνδυασµό αρχαιοελληνικής καλοκαγαθίας. Πριν τον αναλάβει ο Αριστοτέλης, σε
ηλικία δεκατριών ετών, δάσκαλοί του υπήρξαν ο Λεωνίδας από την Ήπειρο, που τον
άσκησε στην ηθική αυστηρότητα και στη σωµατική σκληραγωγία και ο Λυσίµαχος ο
Ακαρνάν, που φλόγισε τις δυνατότητες της ψυχής και του φρονήµατός του και
γονιµοποίησε τη φαντασία του για υψηλά πετάγµατα και ευγενή οράµατα.
Στο δρόµο όµως της φρόνησης και της λογικής ασκήθηκε από τον Αριστοτέλη,
φτασµένο ήδη φιλόσοφο στην Αθήνα. Από το 342 ως το 339 π.Χ. ο µικρός
Αλέξανδρος διδάχθηκε από τον Αριστοτέλη στη δασωµένη Μίεζα, µια τοποθεσία έξω
από την Πέλλα. Στο ειδυλλιακό αυτό περιβάλλον ο Αλέξανδρος µυήθηκε στον Όµηρο,
στον Πίνδαρο, στους µεγάλους τραγικούς και ήρθε σε πνευµατική επαφή µε τα
ζηλευτότερα προϊόντα που είχε δώσει µέχρι τότε το ελληνικό πνεύµα: φιλοσοφία,
ποίησή, φυσικές επιστήµες.
"ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ"
Χρ. Σοφιανός

1. Το απόσπασµα που µόλις διάβασες έχει σκοπό να
α) εξυµνήσει τις ψυχικές αρετές του Μ. Αλεξάνδρου
β) τιµήσει τις στρατιωτικές του ικανότητες
γ) προβάλει τις πνευµατικές του αρετές
δ) τονίσει πόσο ξεχωριστός έφηβος ήταν
Σωστό το γράµµα __________.
2. Στην πρώτη παράγραφο δίνονται δυο λόγοι για τους οποίους ο Αλέξανδρος προκάλεσε
µεγάλη εντύπωση στους Πέρσες. Ο ένας λόγος είναι "µε την ευπρέπεια των τρόπων".
Γράψε µια δική σου διαφορετική φράση που να σηµαίνει όµως το ίδιο.
(όχι πιο µεγάλη από 6 λέξεις) _______________________________.

3. Γράψε τον αντίθετο αριθµό των πιο κάτω λέξεων:
περίπτωση
______________
τους πρέσβεις ______________
των Περσών
______________
των ερωτηµάτων ______________
κατέπληξε
______________
4. Στη δεύτερη παράγραφο η φράση "κατέβαλε επανάσταση" ταιριάζει µε το ρήµα
α) ισοπέδωσε
β) διέσωσε
γ) µαταίωσε
δ) νίκησε
Το ρήµα µε το γράµµα _________ είναι το σωστό.
5. "µετονόµασε" σηµαίνει πως της ____________ (3 ή 4 λέξεις)
6. Ολόκληρη η άσκηση αυτή αναφέρεται στα παραθετικά που είναι υπογραµµισµένα στις
παραγράφους 2, 3 και 4.
α) την κυριότερη, πιο λαµπρά, επιµελέστατης, αρµονlκότατο, τα ζηλευτότερα.
Ένα από τα πιο πάνω είναι επίρρηµα. Γράψε το. ___________.

β) Στη στήλη Α θα ονοµάσεις το βαθµό που βρίσκονται τα παραθετικά και στη στήλη Β θα
γράψεις το θετικό τους βαθµό στον ίδιο γραµµατικό τύπο της λέξης που δόθηκε αρχικά.

Α (βαθµός)

Β (θετικός β.)

την κυριότερη
πιο λαµπρά
επιµελέστατης
αρµονικότατο
Τα ζηλευτότερα
7. Στην τρίτη παράγραφο καθορίζεται µε ακρίβεια πώς οι αρχαίοι Έλληνες φαντάζονταν τον
ιδανικό άνθρωπο. Ήταν αυτός που ασκούσε ___________ και _________ .
8. Πιο κάτω σου δίνονται πέντε ρήµατα (παράγραφος 3). Να δώσεις τον Ενεστώτα στον ίδιο
αριθµό και πρόσωπο.
αναλάβει
υπήρξαν
άσκησε
φλόγισε
γονιµοποίησε

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
___________
___________
___________
___________
___________

9. Στην τελευταία παράγραφο υπάρχουν δυο επίθετα που δηλώνουν
τον ωραίο τόπο µε δέντρα, νερά, λουλούδια.
α) Ποια είναι αυτά;
_________ __________
β) Βρες το ρήµα που δηλώνει πως κάποιος είναι πολύ καλός γνώστης
κάποιου θέµατος.
____________________

ΑΣΚΗΣΗ Γ - 8 βαθµοί
Στο πιο κάτω κείµενο υπάρχουν υπογραµµισµένες λέξεις. Ονόµασε το
µέρος του λόγου στο οποίο ανήκει η καθεµιά.
Βγαίνω στο δρόµο και αρχίζω να τρέχω σαν κυνηγηµένη. Τα µάτια µου θολώνουν από τα
δάκρυα, δε θέλω όµως να τ’ αφήσω να τρέξουν. Σφίγγω το δόντια µου και προσπαθώ να
πλάσω στο µυαλό µου µια ιστορία για να την ξεφουρνίσω, αν ανταµώσω κανένα γνωστό.
Στο κελί δεν είναι κανείς. Ρίχνοµαι στο κρεβάτι και ξεσπώ σ’ έναν κατακλυσµό από δάκρυα.
Ξαλαφρώνω λιγάκι, βγάζω το ξένο φουστάνι και το κάνω χίλια κοµµάτια. Αποκοιµάµαι
ανακουφισµένη.
α) και =
β) µου =
γ) από =
δ) µια =
ε) το (ξένο) =
στ) φουστάνι =
ζ) το =
η) χίλια =

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

ΑΣΚΗΣΗ ∆ - 6 βαθµοί
Να µετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή και αντίστροφα όπου χρειάζεται.
α) Ποιοι προκάλεσαν τις ζηµιές;
_________________________.
β) Από ποιους προσεγγίστηκαν οι µαθητές;
_________________________.

ΑΣΚΗΣΗ Ε - 11 βαθµοί
α) Να σχηµατίσεις σύνθετα µε τις πιο κάτω λέξεις:
1. κοντά + στέκοµαι
2. κατά + ευχαριστηµένος
3. από + οπλίζω
4. κατά + υστερώ
5. αντί + υγιεινός
6. παύω + πόνος

____________
____________
____________
____________
____________
____________

β) Να βρεις τα σύνθετα που η σηµασία τους δίνεται πιο κάτω:
Πώς ονοµάζεται
1. αυτός αρρωστά εύκολα
2. αυτός που είναι τελείως κίτρινος
3. αυτός που µισεί τις γυναίκες
4. η έλλειψη νερού
5. αυτός που αγαπά τους Τούρκους

____________
____________
____________
____________
____________

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤ - 8 βαθµοί
Από τις πιο κάτω λέξεις επέλεξε αυτή που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε κενό και τοποθέτησέ
την στο σωστό γραµµατικό τύπο, έτσι που να έχει νόηµα η πρόταση.
έµπιστος, φιλία, άσπονδος, σχέση, θανάσιµος, καχυποψία, φιλικός, αφοσιωµένος.
1. Η συζήτηση έγινε σε ____________ ατµόσφαιρα.
2. Είναι ανοιχτόκαρδος άνθρωπος· εύκολα δηµιουργεί κοινωνικές _____________.
3. Η µια έτρεφε έχθρα για την άλλη· ήταν ___________ φίλες. _________ µίσος τις
χώριζε.
4. Τη ___________ τη διαλύουν η ζήλεια, το προσωπικό συµφέρον αλλά και η _________.
5. Πάντα µπορούσα να υπολογίζω σε σένα· ήσουν µια __________ και ___________ φίλη.

ΑΣΚΗΣΗ Ζ - 5 βαθµοί
Προσπάθησε να ζευγαρώσεις τις φράσεις της στήλης Α µε µια ταιριαστή ερµηνεία που
υπάρχει στη στήλη Β π.χ.

Α
1. Είναι γερό πηρούνι
2. ∆εν τρώει άχερα
3. Είναι γερό ποτήρι
4. Έφαγε τα ψωµιά του
5. Τον τρώει η ράχη του
6. Μασά τα λόγια του

Α

Β

1.

α)
Β
α) Τρώει µεγάλες ποσότητες φαγητού
β) Θέλει ξύλο
γ) Είναι έξυπνος
δ) Πίνει πολύ
ε) Τελειώνει η ζωή του
στ) Αποφεύγει την αλήθεια

