
  

 

 

THE ENGLISH SCHOOL  

ΑΓΓΛΙΚΗ ΧΟΛΗ   

 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2013 

Αϋ τάξη  

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 

Διάρκεια εξζταςησ: 1 ϊρα και 15 λεπτά 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

Διάρκεια εξζταςθσ: 1 ϊρα και 15 λ 

 

 

 

 

 

 

Συνολικι βακμολογία: 100 μονάδεσ 
Το γραπτό αποτελείται από 11 ςελίδεσ 

 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ 

1. Διάβαζε προζετηικά ασηές ηις οδηγίες.  
 

2. Γράυε ΟΛΕ ηις απαμηήζεις ζηο γραπηό ποσ έτεις 
μπροζηά ζοσ.  
 

3. Διάβαζε προζετηικά ηις οδηγίες κάθε άζκηζης πριμ αρτίζεις 
μα ηημ απαμηάς.  
 

4. Μημ καθσζηερείς πολύ ζε ερφηήζεις ποσ ζε δσζκολεύοσμ, 
γιαηί πρέπει μα προζπαθήζεις μα ηελειώζεις όλο ηο γραπηό. 
 

5. ΔΕΝ ΕΠΘΣΡΕΠΟΝΣΑΘ ΕΡΩΣΗΕΘ ΠΟΤ 
ΥΕΣΘΖΟΝΣΑΘ ΜΕ ΣΟ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ.  
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ΜΕΡΟ Α:  Ζκθεςη                       (30 μονάδεσ) 
 
Να επιλζξεισ και να αναπτφξεισ ΕΝΑ από τα ακόλουθα θζματα ςε 220-250 λέξεισ.  

 
 
 
 

 
 
 

1. Να περιγράψεισ ζνα όμορφο τοπίο που ςου ζχει κάνει μεγάλθ εντφπωςθ.  
 
 

2. «Τα τρία Τ τθσ επιτυχίασ: Ταλζντο, Τόλμθ, Τφχθ», Οδυςςζασ Ελφτθσ.  

Γράψε τισ ςκζψεισ ςου διαβάηοντασ τθν πιο πάνω φράςθ.  

 
 
3. Ποιεσ είναι οι ςκζψεισ ςου βλζποντασ τισ πιο κάτω εικόνεσ;  
 

              

 

Σημείωςε τον αριθμό του θέματοσ που έχεισ επιλέξει: ________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Μθν ξοδζψεισ περιςςότερα 

από 30 λεπτά ςτθν Ζκκεςθ  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ΜΕΡΟ Β: Κατανόηςη κειμζνου και γλωςςικζσ αςκήςεισ       (55 μονάδεσ) 

 

 Ο Πζτροσ δεν ικελε να γίνει μετανάςτθσ, όπωσ ο αδελφόσ τθσ μάνασ του, που άνοιξε τα 

φτερά του ςαν χελιδόνι, πιγε και ρίηωςε ςτθ Βοςτόνθ κι από τότε οφτε φωνι, οφτε ακρόαςθ.  

Αυτόσ ικελε να γυρίςει όλθ τθ γθ για να γνωρίςει τον κόςμο και να γράψει βιβλία μ’ ό,τι είδε 

κι ζμακε και να τα διαβάςουν εδϊ ςτθν πατρίδα του, να φωτιςτοφν.  Ήκελε να γνωρίςει όλουσ 

τουσ μακρινοφσ και παράξενουσ τόπουσ που του ιςτοροφςε ο καπετάν Μελζτθσ, ο 

φαροφφλακασ.  

 Και ποφ δεν πιγε ετοφτοσ ο άνκρωποσ, ποφ δεν ταξίδεψε, τι δεν είδαν τα μάτια του. 

Κακόντουςαν εκεί, πάνω ςτο μπαλκονάκι του φάρου, τ’ ατζλειωτα βράδια οι δυο τουσ, άναβε 

το φάρο ο καπετάν Μελζτθσ κι άρχιηαν τθ μαγικι τουσ περιπλάνθςθ.  Λζξεισ παράξενεσ 

θχοφςαν ςτ’ αυτιά του Πζτρου: Αφρικι, Αυςτραλία, Χονγκ Κονγκ, πειρατζσ, ναυάγια κι ό,τι 

άλλο το ’ηθςε ςτ’ αλικεια ι το ςκάρωνε με τθ φανταςία του ο καπετάν 

Μελζτθσ. Κι άνοιγε ο Πζτροσ το ςτόμα του κι ζχαςκε και τζντωνε και τα 

μάτια του να χωρζςουν το μαγευτικό όραμα και ρωτοφςε και μάκαινε. 

Κι ιξερε τόςο μικρόσ γεωγραφία κι ιςτορία και μυκολογία και όλα όςα 

του ζλεγε ο καπετάν Μελζτθσ. Κι ιξερε για κείνο το ςπουδαίο τον 

Ηρακλι που ζπνιξε πιτςιρίκοσ τα φίδια ςτθν κοφνια του κι άμα μεγάλωςε, ςκότωςε εκείνο το 

κεριό με τα εφτά κεφάλια, τθ Λερναία Ύδρα κι ακόμα, ιξερε για τον Οδυςςζα και όλα τα 

ςχετικά με τον Κφκλωπα.  Και ο καπετάν Μελζτθσ ςχεδίαηε κάτω ςτο χϊμα τουσ χάρτεσ και 

ζδειχνε τθν Αμερικι, τθν Αςία και ρωτοφςε ο Πζτροσ αχόρταγοσ, και του απαντοφςε ςε όλα 

ςχεδόν ο ακοφραςτοσ καπετάν Μελζτθσ.  

 Σε ζνα μονάχα που τον ρωτοφςε δεν ιξερε να  απαντιςει. Στα γράμματα, ςτθν 

αλφαβιτα που ικελε τόςο πολφ να τθ μάκει ο Πζτροσ για να μπορεί να διαβάηει και να 

γράφει. Γιατί ο καπετάν Μελζτθσ, ιταν αγράμματοσ ο κακομοίρθσ. Μα τι πείραηε αυτό, αφοφ 

τα άλλα που ιξερε ιταν τόςο όμορφα και καυμαςτά που ακοφγοντάσ τα ο Πζτροσ μαγευόταν. 

 Κι ικελε κι αυτόσ να ταξιδζψει ςε τοφτεσ τισ άγνωςτεσ, παράξενεσ, μακρινζσ χϊρεσ. Να 

δει πϊσ είναι τα παιδιά ςτθν Αφρικι, ςτθν Αςία, ςτθν Αυςτραλία, ςτθν Αμερικι, πϊσ παίηουν,  

να μάκει τθ γλϊςςα τουσ, να τ’ ακοφςει να κουβεντιάηουν για τθ ηωι τουσ, για τα ςχολεία 
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τουσ, για το τι κα γίνουν άμα μεγαλϊςουν. Και μίλαγε μονάχοσ του δυνατά εκεί ψθλά, πάνω 

ςτο φάρο, και ρωτοφςε κι απαντοφςε ο ίδιοσ.   

 − Εγϊ; Τι κα γίνω εγϊ; Εγϊ κα γίνω ταξιδευτισ.  

 Κι ζκανε «κρ... κρ... κρ...» με τθ γλϊςςα του, όπωσ κάνουν οι μθχανζσ όταν δουλεφουν, 

κι φςτερα ζςφιγγε τα χείλια του κι ζκανε «βββπππ... βββπππ... βββπππ...!» τρεισ φορζσ, όπωσ 

ςφυρίηουν τα πλοία ςτθν ομίχλθ. 

− Τι κα πει ταξιδευτισ; ρωτοφςε ςε λίγο ο ίδιοσ τον εαυτό του. 

− Ταξιδευτισ κα πει ταξιδευτισ!  

 Και κράταγε γερά το τιμόνι, γιατί ςε τοφτεσ τισ κάλαςςεσ, που ταξίδευε ςιμερα, 

ξεςποφνε κφελλεσ τζτοια εποχι, όπωσ θ μπόρα θ χτεςινι που πλθμμφριςε το Κοχφλι κι ζκανε 

όλθ τθ ςτεριά να χακεί κάτω από το νερό και να μοιάηει, από 

κει ψθλά που βριςκόταν ο Πζτροσ και κοίταηε κάτω, ςαν 

πζλαγο αλθκινό.    

 

«Τα δελφινάκια του Αμβρακικοφ», Ντίνου Δθμόπουλου 

(Διαςκευι) 

 

Να απαντήςεισ ςε ΟΛΕ τισ ερωτήςεισ ςημειϊνοντασ τισ απαντήςεισ ςου ςτισ γραμμζσ που 

ακολουθοφν.   

 

1. Ποιο ιταν το όνειρο του μικροφ Πζτρου;               (3) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Από ποφ αντλοφςε πλθροφορίεσ ο Πζτροσ για τα άγνωςτα μζρθ;           (2) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3. Ο Πζτροσ πιγαινε ςχολείο; Να δικαιολογιςεισ τθν απάντθςι ςου με μία πλθροφορία από το 

απόςπαςμα.                    (3) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Ποια φράςθ ζξι λζξεων από το κείμενο φανερϊνει πωσ άρεςαν πολφ ςτον Πζτρο αυτά που 

άκουγε από τον καπετάν Μελζτθ;                 (2)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

 

5. Στο τζλοσ του αποςπάςματοσ βλζπουμε τον Πζτρο να ταξιδεφει. Σε ποια κάλαςςα ταξίδευε; 

Δικαιολόγθςε τθν απάντθςι ςου.                             (3) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. α) Ποιοσ είναι ο κφριοσ χρόνοσ του αποςπάςματοσ και ποιοσ ο χρόνοσ ςτα ςθμεία που 

αναφζρονται ςτισ ιςτορίεσ του καπετάν Μελζτθ;               (2) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

     β) Για ποιο λόγο νομίηεισ ότι ζχει επιλζξει ο ςυγγραφζασ τουσ ςυγκεκριμζνουσ χρόνουσ;    (2)   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________ 
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7. Ο Πζτροσ πίςτευε ότι ςε όλεσ τισ χϊρεσ τα παιδιά ζμοιαηαν και είχαν τισ ίδιεσ ςυνικειεσ.  

Συμφωνείσ; Δικαιολόγθςε τθν απάντθςι ςου με ςτοιχεία από το απόςπαςμα.                           (4) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

8. Με τθ φράςθ «οφτε φωνι, οφτε ακρόαςθ»  ο ςυγγραφζασ κζλει να πει:                 (3) 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (μζχρι 8 λζξεισ)   

 

9. Η φράςθ «που άνοιξε τα φτερά του ςαν χελιδόνι» είναι:             (1) 

α) μεταφορά 

β) παρομοίωςθ 

γ) υπερβολι 

Το γράμμα τθσ ςωςτισ απάντθςθσ είναι: __________  και θ φράςθ αυτι ςθμαίνει 

___________________________________________________________________________  (2)  

 

Να αντικαταςτιςεισ το «που» ςτθν πιο πάνω φράςθ με μία αντωνυμία χωρίσ να αλλάξεισ το 

νόθμα τθσ φράςθσ και να γράψεισ τθ νζα πρόταςθ ςτθν πιο κάτω γραμμι.  

_________________________________________________________________________  (1,5) 

 

Ποιο είναι το είδοσ τθσ αντωνυμίασ που ζχεισ χρθςιμοποιιςει; 

Απάντθςθ: ____________________________________ (1,5) 
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10. Η φράςθ «ρίηωςε ςτθ Βοςτόνθ» είναι:  

α) μεταφορά 

β) παρομοίωςθ 

γ) υπερβολι 

Το γράμμα τθσ ςωςτισ απάντθςθσ είναι: __________ (1) 

 

Το ριμα τθσ  πιο πάνω φράςθσ ςχθματίηει τθν εξισ πακθτικι μετοχι: 

__________________________ (1) 

Με ποια λζξθ κα μποροφςεσ να ςυνδυάςεισ το ριμα τθσ πιο πάνω φράςθσ ϊςτε να ςθμαίνει 

κάτι πραγματικό; 

Σθμείωςε εδϊ ολόκλθρθ τθ φράςθ: ______________________________________________(1) 

(ςε οποιοδιποτε πρόςωπο και αρικμό)                       

 

11. H λζξθ μετανάςτθσ προζρχεται από το ριμα  ___________________________ (1) το οποίο 

μασ δίνει και το ουςιαςτικό __________________________________  (1) κακϊσ και το επίκετο 

___________________________________ (1).   

 

Μετανάςτθσ είναι αυτόσ ο οποίοσ :                 (2) 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ (μζχρι 12 λζξεισ) 

ενϊ ταξιδευτισ είναι αυτόσ που:                 (1)   

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ (μζχρι 10 λζξεισ)  

 

12. Η λζξθ περιπλάνθςθ προζρχεται από το ριμα _______________________________ (1)  το 

οποίο βρίςκεται ςτθν _____________________ (1) φωνι. Ο αόριςτοσ αυτοφ του ριματοσ είναι 

_________________________ (1) και ο παρακείμενοσ ______________________________ (1). 
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13. Σθμείωςε τα παρακετικά του επιρριματοσ πολφ και τα μονολεκτικά παρακετικά του 

επικζτου μικρόσ.                    (4) 

πολφ   

μικρόσ   

 

14. Η λζξθ εκείνο είναι επίκετο, αντωνυμία ι μετοχι ;  

H ςωςτι απάντθςθ είναι : ____________________________ (1) 

 

15. Η λζξθ κακομοίρθσ αποτελείται από τθ λζξθ ___________________________ (1) και τθ 

λζξθ ______________________________ (1).   

Δϊςε ζνα ςυνϊνυμο του βϋ ςυνκετικοφ :  _________________________________________ (1) 

Γράψε μια ςφνκετθ λζξθ με ίδιο το αϋ ςυνκετικό:  ___________________________________(1) 

 

16. Να μεταφζρεισ τθν πιο κάτω πρόταςθ ςτθν αντίκετθ φωνι.             (3) 

Ο Ηρακλισ είχε πνίξει τα φίδια και ςκότωςε τθ Λερναία Ύδρα.   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

 

 

Ο Ηρακλισ ςκοτϊνει τθ Λερναία Ύδρα 
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ΜΕΡΟ Γ: Παραγωγή γραπτοφ λόγου        (15 μονάδεσ) 

 

Είςαι ζνα παιδί που ταξιδεφει με τουσ γονείσ του αναηθτώντασ μια καινοφρια πατρίδα και ζνα 

καλφτερο μζλλον.  

 

Να καταγράψεισ ςτο ημερολόγιό ςου τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςθήματά ςου από το ταξίδι. 

(100-120 λζξεισ)  

 

Φρόντιςε να περιλάβεισ τα πιο κάτω ςτοιχεία.  

α. Πϊσ νιϊκεισ που εγκαταλείπεισ το ςπίτι και τουσ φίλουσ ςου. 

β. Ποια είναι τα όνειρά ςου.  

γ. Πϊσ μοιάηει αυτό το ταξίδι. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΑΑΑ    ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ       

 


