
 

ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΤΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΣΗΝ 1Η ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΣΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΑ 

 

 

 

 

 

- Σο ηεύτος ποσ έτεηε ζηα τέρηα ζας αποηειείηαη από ηρία κέρε.  
 
- ηο 1ο κέρος ζας δεηείηαη λα απαληήζεηε ζε ερωηήζεης Αγγιηθώλ, ζηο 2ο κέρος 

ζε ερωηήζεης Μαζεκαηηθώλ θαη ζηο 3ο κέρος ζε ερωηήζεης Ειιεληθώλ.   
 

- Έτεηε ζηε δηάζεζή ζας 2 ώρες. Ο τρόλος είλαη αρθεηός γηα λα ζθεθηείηε ήρεκα 
θάζε απάληεζε, τωρίς λα τρεηάδεηαη λα βηάδεζηε.  

 
- Υρεζηκοποηήζηε κπιε ή καύρο ζησιό, γηα ηης απαληήζεης ζας.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δείγμα για τρήση από μαθητές ποσ επισκέπτονται το στολείο 
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ENGLISH 

 
 
A.  Circle the correct answer. 
 

1. __________ was a man in the house. 
 

a.   It b.    He c.     There d.    This 

 
2. Did it __________ last week? 

a.    snowed b.     snows c.     snow d.   snowd 

 
 

3. ___________ James __________ to work every day? 

a.    Is…going b.     Does…go c.     Does…goes d.    Did…went 

 
 

4. He ___________ to the movies. 

a.    want to go b.    wants to goes c.    wants to go d.    want to goes 

 
 

5. We went to the theater ____________. 

a.     always b.     usually c.     last week d.      next week 

 
 

6. One of the books ____________ on the floor. 

a.      are b.     were c.     is d.      have been 

 
 

7. Who ___________ this book? 

a.      did buy b.     does buy c.   have bought d.     bought 

 
 

8. Look at that cat! ____________ tail is black and white. 

a.      Its b.     It’s c.     Hers d.     He’s 

 
9. --Tom has breakfast at 8 o’clock. 

--No, he ____________. 

a.      doesn’t b.     hasn’t c.    didn’t d.     isn’t 

 
 

10. She didn’t ___________ early. 

a.       get up b.     got up c.     get d.      gets 

 
 

11. Peter went to the bathroom to ____________ a bath. 

a.      make b.    do c.     have d.    did 
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12. ___________ handbag is this? Is it Mary’s? 

a. Who’s b.  Whose c. Who d. Of who 

  
 

13. Peter can’t come with us tonight. He ________________ his mom. 

a.    would visit b.    visits c.    is visiting d.     sees 

 
 

14. How long ago ____________ Ben at the station? 

a.     went b.    did c.    was d.      has been 

 
 

15. It’s eleven o’clock ___________ Sunday morning. 

a.     at b.      in c.      of d.     on 

 
 

16. –-Why are you looking at Lena and Ann? 
--I’m looking at ___________ because they are wearing funny hats. 

a.     them b.    theirs c.    ours d.     her 

 
 

17. --What are these? 
--_____________. 

a.    These apples b.     They’re apples c.    It’s an apple d.   Those apples 

 
 

18. Did he ___________ fruit at the age of five? 

a.   eats b.    eaten c.     ate d.     eat 

 
 

19. Where are the ____________ hats? 

a.    childrens’ b.    children’s c.    childrens d.     childs’ 

 
 

20. He ____________ from his house to the car. 

a.    ran b.    run c.     has ran d.    didn’t ran 

 
 

21. I’m sorry. Tom _____________ a shower. He can’t come to the phone at the moment. 

a.    takes b.   is taking  c.     took d.   has taken  

 
 

22. __________ Sophia ___________ to ski when she was young? 

a.   Did…used  b. Was…used    c.   Did…use   d.    Was…use 

 
 

23.  Anna ___________ her bedroom. 

a.   tidies never  b.   never tidys  c.  never tidies    d.   is never tidies  
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B. Read the story and circle the correct answer. 
 

One day the sun and the wind had an argument. The wind said that he was stronger than the sun. 
“Wrong,” replied the sun. “I’m stronger than you.” 

As they were arguing, a woman came down the road, wearing a heavy coat. 
“Here’s how we can decide who is stronger,” shouted the wind. “See that woman? Let’s see 

which one of us can remove her coat.” 
“Good idea,” the sun replied. “You go first.” So the wind started to blow. He blew and blew, as 

hard as he could. Trees swayed almost to the ground, but the woman only wrapped her coat more 
tightly around her. 

Now the sun began to shine. She shone down on the woman, until the woman felt warm and 
unbuttoned her coat. The sun kept on shining. Soon, the woman removed her coat. 

“You win!” said the wind to the sun. “Your gentleness succeeded where my rudeness failed.” 
 
1. This story is about 
a. solar power 
b. how the wind beat the sun in a contest 
c. how the wind learned a lesson from the sun 
d. why we don’t wear coats when it’s warm out 
 
2. The woman removed her coat because 
a. the wind was blowing it off 
b. she became too warm in the sun 
c. she wanted the wind to lose in the contest 
d. she didn’t like the contest 
 
3. The word swayed means 
a. moved from side to side 
b. stood 
c. lost their leaves 
d. blew 

 
4. The story teaches that 
a. you should wear a coat in warm weather 
b. the wind shouldn’t blow so hard 
c. loud people often beat quiet people 
d. kindness may get you further than rudeness  
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C. Listening – Listen carefully to the story and circle the correct answer. 
 
Listening Test Script 
 
[The Hottest Day Ever 
 
I woke up one August morning in a warm sweat.  I ran to the fridge to get a cold drink, but the 
refrigerator was broken and all the drinks were as hot as me.  I walked over to my air conditioner, but 
it wasn’t working either.  I then turned on the television and finally realized that the electricity in my 
house was out.  Later that day, I went to the pool to cool off.  I dived right in! I swam up and down 
eight times and then I stopped.  Then, my friend Jeremy brought me a chocolate ice cream cone.  It had 
rainbow sprinkles on top.  Even though it was a really hot day, I had a lot of fun!] 
 
1.  What did he want from the refrigerator? 
a. a ham sandwich 
b. a drink 
c. a fan 
d. an apple 
 
2.  Why does the air conditioner not work? 
a. it was broken 
b. it needed batteries 
c. the power was out 
d. it wasn’t oiled 
 
3.  How many times did he swim up and down before he got really tired? 
a. two 
b. six 
c. four 
d. eight 
 
4.  Who bought him an ice cream cone? 
a. Sarah 
b. Joe 
c. Samantha 
d. Jeremy 
 
5.  What was the flavor of the ice cream? 
a. vanilla 
b. chocolate 
c. rainbow 
d. strawberry 
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Writing 
Topic:   The postman brought a mysterious package to the zoo. Inside there was… 
 
Directions:   What happened next? Continue the story… 
 
   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

1. Σο αποτζλεςμα τθσ πρόςκεςθσ  

είναι:     

α)    β)    γ)    δ)   

 

 

2. Σο κλάςμα που λείπει από τθν παρακάτω  

ιςότθτα  είναι:    

α)    β)    γ)    δ)   

 

 

3. Ο αρικμθτισ που λείπει από τθν παρακάτω  

ιςότθτα    είναι:    

α) 50   β)13   γ) 130   δ) 150  

 

 

4. Βάλε ςε κάκε παρζνκεςθ το Σ (ςωςτό) ι το  Λ (λάκοσ). τον κενό χϊρο δίπλα ςε κάκε 

ερϊτθςθ να δικαιολογιςεισ τθν απάντθςι 

ςου. 

α)    (    )  

 

 β) Δφο αρικμοί λζγονται αντίςτροφοι όταν  

  ζχουν άκροιςμα 1.  (     ) 

 

γ) Σο κλάςμα   είναι  

 ανάγωγο.   (     ) 

 

1 2

2 3


1

6

5

6

7

6

2

3

1
1 .........

6
 

5

6

1

3

1

6

2

3

13 .....

5 50


5
2,5

2


2

4
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δ) Μια γωνία 150°είναι οξεία. (     )  
 

 

 

 

ε) Σα κλάςματα που ζχουν  

παρονομαςτι  το 100 διαβάηονται  

και με το ςφμβολο %  (     ) 

 

5. τθ ςχολικι εκδρομι ο Γιϊργοσ είχε 24 ευρϊ και ξόδεψε τα των χρθμάτων του, ενϊ ο  

Νίκοσ είχε 28 ευρϊ και ξόδεψε τα  των χρθμάτων του. Ποιοσ ξόδεψε περιςςότερα και 

πόςα; 

  

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

6. Σο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορκογϊνιο ςτθ γωνία . Γνωρίηουμε ότι μία οξεία γωνία είναι 

διπλάςια τθσ άλλθσ . Να βρείτε όλεσ τισ γωνίεσ του τριγϊνου ςε μοίρεσ. 

 

 

 

 

 

7. Η Άννα ςυγκζντρωςε ςτα γενζκλιά τθσ 256 ευρϊ. Αγόραςε ζνα πουλόβερ και ζδωςε το   

των χρθμάτων τθσ. Μετά αγόραςε ζνα παντελόνι και ζδωςε το των χρθμάτων που τθσ 

είχαν απομείνει. Πόςα χριματα περίςςεψαν; 

 

 

 

3

4

6

8

â ̂

̂

1

8

1

4
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8. Σο παρακάτω ςχιμα αποτελείται από 8 ίςα μεταξφ τουσ τετράγωνα. Η περίμετροσ του 

ςχιματοσ είναι 84 μζτρα. Ποιο είναι το ςυνολικό εμβαδόν του.   

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

Μζροσ Α΄: Κατανόθςθ κειμζνου 

Διαβάςτε προςεκτικά το παρακάτω κείμενο και ςθμειϊςτε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτα ερωτιματα που 

ακολουκοφν. 

 
Η χϊρα μασ ζχει πολφπλοκο ανάγλυφο. Οι μεγάλεσ οροςειρζσ, τα οροπζδια, οι πεδιάδεσ, τα 

ποτάμια και τα υπόλοιπα γεωμορφολογικά ςτοιχεία διαμορφϊνουν ειδικζσ τοπικζσ ςυνκικεσ που 

επθρεάηουν το κλίμα τθσ περιοχισ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ οροςειρά τθσ Πίνδου, θ 

οποία διαςχίηει τθν Ελλάδα από βορειοδυτικά προσ νοτιοανατολικά χωρίηοντάσ τθν ςτθ δυτικι και 

ςτθν ανατολικι Ελλάδα. Οι υγροί άνεμοι, που ζρχονται από το Ιόνιο πζλαγοσ μεταφζροντασ μεγάλεσ 

ποςότθτεσ υδρατμϊν, προςκροφουν ςτθν Πίνδο, ανεβαίνουν ψθλά, ψφχονται και οι υδρατμοί 

μετατρζπονται ςε ςταγόνεσ βροχισ. Για το λόγο αυτό ςτθ Δυτικι Ελλάδα ζχουμε πολλζσ βροχζσ, ςε 

αντίκεςθ με τθν Ανατολικι, όπου οι άνεμοι φτάνουν με λίγουσ υδρατμοφσ δίνοντασ λιγότερεσ βροχζσ. 

Από τθν Πίνδο επίςθσ και οι ψυχροί βορειοανατολικοί άνεμοι εμποδίηονται να περάςουν ςτα δυτικά 

και γι' αυτό θ Δυτικι Ελλάδα ζχει θπιότερουσ χειμϊνεσ. 

 
1. Η φράςθ  Η χώρα μασ ζχει πολφπλοκο ανάγλυφο, με βάςθ αυτά που υπάρχουν ςτο κείμενο,  

ςθμαίνει ότι : 

  ζχει πολλά αρχαία ανάγλυφα ςτα μουςεία 

  ζχει πολλά μεγάλα νθςιά 

  ζχει πολλζσ οροςειρζσ, πεδιάδεσ, ποτάμια, χαράδρεσ, λιβάδια κ.α.   

  τίποτα από τα παραπάνω 

2. Ποιο από τα παρακάτω ςχιματα αποτυπώνει πιο ςωςτά τθ φράςθ του κειμζνου:  θ οροςειρά τθσ 

Πίνδου, θ οποία διαςχίηει τθν Ελλάδα από βορειοδυτικά προσ νοτιοανατολικά χωρίηοντάσ τθν ςτθ 

δυτικι και ςτθν ανατολικι Ελλάδα 

 

Α    Β    Γ 

  το Α   το Β    το Γ    κανζνα από τα παραπάνω 
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3. Οι άνεμοι φζρνουν βροχζσ, περιςςότερεσ ςτθ Δυτικι Ελλάδα και λιγότερεσ ςτθν Ανατολικι. Αυτό 

που κάνει τθ διαφορά είναι :  

 Η ποςότθτα των υδρατμϊν που μεταφζρει ο άνεμοσ 

 Η ταχφτθτα του ανζμου 

 Η κερμοκραςία  

 Σίποτα από τα παραπάνω 

 

4. Η Ανατολικι Ελλάδα, ςε ςχζςθ με τθ Δυτικι Ελλάδα ζχει : 

 Πιο πολλζσ βροχζσ 

 Πιο ιπιο χειμϊνα 

 Λιγότερεσ λίμνεσ 

 Λιγότερεσ βροχζσ  

 

 

Μζροσ Β΄: Παραγωγι κειμζνου 

κεφτείτε και γράψτε με λίγα λόγια δυο λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι χριςιμθ και ευπρόςδεκτθ 

θ βροχι.  

 

 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Μζροσ Γ ΄: Αςκιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
1) ε κακεμιά από τισ παρακάτω ομάδεσ λζξεων/φράςεων θ λζξθ που είναι με πλάγια και τονιςμζνα 
γράμματα δεν ταιριάηει με τισ υπόλοιπεσ τρεισ για κάποιο λόγο. Ο λόγοσ μπορεί να ζχει ςχζςθ με τθ 
ςθμαςία τθσ λζξθσ, τθ γραμματικι ι τθν παραγωγι τθσ λζξθσ. Eξθγιςτε γιατί δεν ταιριάηει με τισ 
υπόλοιπεσ.  

 

 γεωμετρικό  

 γεωργικό  

 γεωγραφικό   

 γζρικο   

 

Δεν ταιριάηει θ λζξθ γζρικο γιατί  ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

 κακόμοιροσ   

 κουραςμζνοσ   

 ταλαιπωρθμζνοσ   

 πειναςμζνοσ   

 

Δεν ταιριάηει θ λζξθ κακόμοιροσ γιατί  ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

 αεροπλάνο  

 αεροτομι  

 αςτροναφτθσ  

 αερόςακοσ  

 

Δεν ταιριάηει θ λζξθ αςτροναφτθσ γιατί _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Με βάςθ τισ γνώςεισ ςασ για τθ γλώςςα και τθ γραμματικι, ςε κακεμιά από τισ παρακάτω ομάδεσ 

λζξεων/φράςεων να επιλζξετε (ςθμειϊνοντασ ςτο αντίςτοιχο τετραγωνάκι) εκείνθ τθ λζξθ ι φράςθ 

που δεν ταιριάηει με τισ υπόλοιπεσ και να δικαιολογιςετε με ςυντομία τθν επιλογι ςασ. 

 

 διαςκεδάηετε   

 προετοιμάηεςτε   

 παίηετε    

 ςυηθτάτε   

 

Δικαιολόγηση:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 ψθλόλιγνθ  

 πανζμορφθ  

 καςτανι  

 πανζξυπνθ  

 

Δικαιολόγηση:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Μετά   

 Αμζςωσ   

 Σελευταίοσ  

 υχνά   

 

Δικαιολόγηση:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Ζμενε   

 Ζφυγε   

 Ζριξε   

 Ζδωςε   

 

Δικαιολόγηση:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

3) Με βάςθ τισ γενικζσ γνώςεισ ςασ ςε κακεμιά από τισ παρακάτω ομάδεσ λζξεων να επιλζξετε 

(ςθμειϊνοντασ ςτο αντίςτοιχο τετραγωνάκι) τθ λζξθ που δεν ταιριάηει με τισ υπόλοιπεσ και να 

δικαιολογιςετε με ςυντομία τθν επιλογι ςασ. 

 

 Ευκεία    

 Παραλλθλόγραμμο  

 Ορκογϊνιο   

 Σετράγωνο   

 

Δικαιολόγηση:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 Μφκονοσ   

 ίφνοσ    

 Νάξοσ    

 Κζρκυρα   
 

Δικαιολόγηση:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Γαλλία    

 Ευρϊπθ   

 Ολλανδία   

 Ιςπανία    
 

Δικαιολόγηση:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 αγκϊνασ   

 αςτράγαλοσ   

 επιγονατίδα   

 κνιμθ    
 

Δικαιολόγηση:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 τθλζφωνο   

 τθλεόραςθ   

 τθλεςκόπιο   

 τθλεπαρουςιάςτρια  
 

Δικαιολόγηση:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Σιξθ    

 Σαχφτθτα   

 Εξάτμιςθ   

 Πιξθ    
 
 

Δικαιολόγηση:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Παρατθριςτε προςεκτικά το παρακάτω ραβδόγραμμα. τθ ςυνζχεια απαντιςτε ςτα ερωτιματα με 

βάςθ αυτά που βλζπετε ςτο ςχιμα.  

 

 

Σο ςχιμα απεικονίηει με τρόπο παραςτατικό πόςο νερό (ςε ml) και πόςθ τροφι (ςε γραμμάρια) 

καταναλϊνουν τρία κατοικίδια ηϊα.  

 

1. Ποιο κατοικίδιο καταναλϊνει περιςςότερθ τροφι ; 

o Η γάτα 

o Ο ςκφλοσ 

o Σο κουνζλι 

 

2. Ποιο κατοικίδιο καταναλϊνει ίςθ ποςότθτα τροφισ και νεροφ; 

o Η γάτα 

o Ο ςκφλοσ 

o Σο κουνζλι 

 

3. Ποιο κατοικίδιο καταναλϊνει εξαπλάςια ποςότθτα τροφισ από κάποιο άλλο ; 

o Η γάτα 

o Ο ςκφλοσ 

o Σο κουνζλι 
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ΓΑΣΑ ΚΤΛΟ ΚΟΤΝΕΛΙ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΕΡΟΤ ςε ml ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΡΟΦΗ ςε γραμμάρια 


