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Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια  

Δείγμα γραπτής δοκιμασίας 

για την εισαγωγή και την απονομή υποτροφιών  

στην 1η τάξη Γυμνασίου  

Φεβρουάριος 2017 

 

    Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας  

κολλήστε εδώ το μαύρο αυτοκόλλητο  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

Μην συμπληρώσετε τίποτα σε αυτό το μέρος της σελίδας. Προορίζεται για χρήση από το 

προσωπικό του Ανατόλια που θα διορθώσει το γραπτό σας.  

 

  

 

 

ΜΙΚΡΟ ΟΝΟΜΑ 

 

     

ΕΠΙΘΕΤΟ 

 

 

ΜΙΚΡΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 

 

 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
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ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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ENGLISH 

 

PART 1: LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) 

 

Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε  

μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν ακούσετε τον διάλογο, και θα 

ακούσετε κάθε σύντομο διάλογο δύο φορές. Η ερώτηση είναι τυπωμένη και 

στο βιβλιαράκι του τεστ σας. Θα επιλέξετε μια από τις τρεις εικόνες/επιλογές 

— αυτή που νομίζετε ότι απαντάει καλύτερα στην ερώτηση για τον διάλογο.  

Σημειώστε την απάντησή σας μέσα στο βιβλιαράκι του τεστ σας.  

 

Example 

 

Jill: I’m going to the supermarket, museum and library today.  

Susan: But the shops are closed today.  

 

Question: Which place won’t be open?  

 

        a)     b)          c) 

 

 

 

 

 

 

  

Η σωστή απάντηση είναι    a) 

 

 

1.   What time is school ending? 

 

 

a)    b)           c)         d)  

 

 

 

 

 

 

2. Who will not be coming to the birthday party? 

 

a)   James         b)    Tom          c)   Ryan     d) David           
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3.  Where could Lina’s homework be? 

 

a)   Her room     b)    The kitchen     c)   The bathroom   d) The school bus 

 

 

4.  On what day is Lisa’s doctor’s appointment? 

 

a)    Thursday     b)   Monday      c) Sunday      d) Wednesday 

 

 

5. How many dogs could be on the other side of the street? 

     

a)    five     b)    three     c)   eight    d)  six 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 1 
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PART 2: READING COMPREHENSION (20 POINTS) 

 

Carefully read the three pieces and circle the best answer to each of the 

questions. 

 

Anna’s First Day of School 
     

 

On her first day of school, Anna brought her brand new blue 

backpack. She’d bought it, along with all her other school supplies, 

weeks before the start of the new school year. The day before school 

began, she filled her pencil case with pens and put it into her 

backpack. She also packed her notebooks, so she would be ready for 

school the next day. When Anna got to her first class, she was 

prepared for the lesson. First, she put her sweater on the back of her 

chair. Even though the windows were open and it was still early, the room was too 

warm. Then, she took out a green pen and a notebook with a black cover and wrote 

“English” on the front. At the end of class, after taking many notes, Anna put her pen in 

her pencil case and her notebook in her backpack. Later that day, Anna took her blue 

backpack and got on the bus to go home. 

 

1. When does Anna have English class? 
 

a) In the morning         b) After school      c) In the afternoon        d) At night 

 

 
2. Complete the sentence based on your knowledge from the story. 
     Anna is… 

 

a) Late     b) Cheerful        c) Organized        d) Talkative 

 

3. When did Anna buy her school supplies? 
 

a)   The first day of school                  b) One day before the first day of school 

c)   After the first day of school          d) During the summer 

 

 

4. What is the weather like on Anna’s first day of school? 
 

a) Wet       b) Hot      c) Cool      d) Snowy 
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Paula’s Summer Vacation 
 

Paula has always liked to travel, especially when school is over for the year. Her 

favorite place to visit is the United States because her Aunt Ellen and Uncle Rob live 

there. They live in New York City with their dog, Buster, and their cat, Elsa, and their 

three birds. When Paula visits, they take her to the beach and to the big park to play 

with Buster. Aunt Ellen and Uncle Rob often take Paula out for ice cream because 

summers in New York are very hot. Because New York City is so far away, Paula 

usually stays with her aunt and uncle for two weeks in the summer. When Paula takes 

the airplane home to Greece after visiting New 

York, she always thinks about the next time she 

will go back to New York to see her aunt and uncle 

again.  

 

 

 

 

 
5. How many pets do Aunt Ellen and Uncle Rob have? 
 

a) Zero             b) One           c) Five             d) Three 

 
 
6. Why does Paula travel to the United States during the summer? 
 

a) Because she can take an airplane        b) Because she is not in school 

c) Because Buster can go outside              d) Because the weather is hot  

 
7.   What does Paula NOT do when she visits her aunt and uncle? 
 

a) Go swimming       b) Play in the park   

c) Eat ice cream       d) Go shopping 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    7 
 

 

Kite Flying Day 

 
Marcus is eleven years old and his younger brother, Jim, is ten. They both like to fly 

kites in the spring and summer, and every year they get new kites to fly for Kite Flying 

Day. When they were little, the boys had simple kites shaped like diamonds. The kites 

had long tails, and they were easy to fly on windy days. This year, Marcus has a special 

kite that looks like a grey shark with very big teeth, and he can’t wait to see what it 

looks like when it is flying. Jim’s kite looks like a parrot, and it is bright red, blue, 

yellow, and green. Every year on Kite Flying Day, Marcus and Jim go to a park for a 

picnic with their four-year-old sister, Marie, their parents, and their dog, Rex. 

Sometimes it’s too rainy and cold to go on a picnic or to fly kites, so Marcus and Jim 

hope that this year will be sunny and warm because they want to see their kites up in 

the sky. 

 

8. Why do Marcus and Jim want the weather to be nice on Kite Flying Day? 

 

a) So Marie can fly a kite.                         b) Because they don’t like rain.     

c) So they can be with their friends.             d) So they can fly their kites. 

 

 

9. How many brothers does Marie have? 

 

a) Three          b) None      c) Two    d) One 

 

 

10. Jim’s kite is NOT …………? 

 

a) Green         b) Grey       c) Blue    d) Yellow 
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PART 3: MULTIPLE CHOICE – KNOWLEDGE OF ENGLISH (30 POINTS) 
 

 1. There are ____________ girls ____________ boys in my class. 

 

a) less......from     b) fewer......than      c) more.....from      d) many......than 

 

2. You ____ me to buy some bread.  

 

a) said       b)  tell      c)   ask      d) told     

 

3. That picture is _____ difficult for me to copy.  

 

a) very much     b) enough        c) too        d) such 

 

4. Anna: “Do you have any money with you?” 

     Bill: “No, I don’t have ______.”  

a) it    b) them     c) none   d) any 

 

5. This is the ____________ comfortable bed I’ve ever slept in. 

 

a) least         b) less       c) little    d) most little 

 

6. Anna is afraid of ______, but she isn’t afraid of snakes.  

 

a) mouses           b) mices       

c) mice       d) the mouses 

 

7. I’ll see you at the station tomorrow, ____ I?  

 

a) won’t         b) aren’t        c) do         d) going 

 

8. It’s too dark in here. Can you please ____ the light?  

 

a) open       b) turn on      c) close       d turn off 

 

9. What time do you eat breakfast? 
 
a) At seven fifteen 
b) At seven and fifteen 
c) At seven and fifteen minutes 
d) At a seven and a quarter 
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10. Usually, Peter takes the bus to school, but yesterday he ________ a taxi. 
 
 a) had taken        b) takes     c) will take     d) took 
 
11. Which word could NOT fit in the sentence: 
 

Tara _________ wakes up at 7 am.  

 

 a) sometimes   b) never      c) cannot     d) often 
 

12. The store closes ____ 17:00 on Friday. 
 
a) on          b) at         c) in       d) upon 
 

13. I took this dress from my sister’s closet. It’s not mine, it’s ______________________ . 
 
a) theirs       b) her’s      c) hers      d) their’s 
 

14. Tomorrow we _____ to the movies 
 
a) would go         b) go           c) went    d) are going 
 

15. _____ I do my homework, I will get a good grade. 
 
a) If         b) For     c) How      d) So 

 
             Part 3 

 

      

           

PART: 4 LANGUAGE AND LOGIC   (20 POINTS) 

 

1.  Spoon is to soup as fork is to _________________________. 

  

a) macaroni  b) yogurt  c) knife  d) food 

 

2. Which of these purrs when it is happy?  A ________________________ 

 

a) cow   b) dog   c) cat   d) pig 

 

3. Which one of these words sounds the same as its first letter? 

 

a) Sea   b) Key   c) Zoo   d) Bee 
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4. George was born on December 21st, but his birthday is in the summer. How is            

    this possible? He _______________________________________________. 

 

a) likes the summer better 

b) lives in Australia 

c) likes winter 

d) likes to have two birthdays 

 

5. How do we say the number 17.39 in English?   

 

a) seventeen comma thirty nine       b) seventeen point three nine 

c) seventeen three nine                        d) seventeen point thirty nine  

 

6. Which of the following has no legs? 

 

a) bear  b) tiger  c) cobra   d) duck 

 

7. An anagram is a word which has its letters all mixed up. For example, ANM is 

an anagram for MAN and ARWTE is an anagram for WATER. 

 

Which one of the following is used when we wash our hands? 

 

a) PEPERP  b) SLAT  c) HEECSE  d) POAS  

 
8. If HUNGRY is to EAT, then TIRED is to ___________________. 

 

a) WEAR  b) SLEEP  c) DRINK  d) COOK 

9. Which one of the 4 words given in a), b), c) or d) can be used after the first 

word AND before the second word in the pair of words given below: 

 

 
       e.g.   music ___school_____ ; ____school______  bag 

 

school ____________ ; ______________ route  

 

a) subject  b) travel  c) bus   d) teacher 

 

10. Which one is the odd one out (does not belong with the others)? 

 

a)  FPA  b) CDE  c) JKL   d) OPQ 

                                                                                                                                             Part 4 
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PART 5: WRITTEN EXPRESSION (20 POINTS 

If you could have one and only one superpower—you could fly or you could become 

invisible (αόρατος) —which would you choose? Explain the reasons for your choice, 

and give some examples of when you would use your superpower and how it would 

help you or someone else.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

                        Part 5 

REMEMBER TO WRITE IN ENGLISH. 
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ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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________________________________________________________________________________                 

                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα οφέλη των επιτραπέζιων παιχνιδιών για τα παιδιά 
 
Τα επιτραπέζια παιχνίδια δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να προσπαθούν αλλά και 
να αποτυγχάνουν. Η αποτυχία τους δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσουν την 
στρατηγική τους, να τροποποιήσουν τις ενέργειές τους και να προσπαθήσουν ξανά 
την επόμενη φορά. Στα περισσότερα παιχνίδια η αποτυχία είναι αναπόφευκτη … 
κανείς δεν μπορεί να κερδίζει συνέχεια. Τα επιτραπέζια παιχνίδια βοηθούν τα παιδιά 
να εξασκήσουν πολύτιμες δεξιότητες, όπως η επιμονή, η προσαρμογή και η σκληρή 
δουλειά.  
Το άνοιγμα και η διερεύνηση ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού προσφέρει πολλές 
διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης. Το περιεχόμενο της συσκευασίας αλλά και οι 
κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να κατανοηθούν. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να 
οργανώνουν τα κομμάτια του παιχνιδιού, τι συμβαίνει όταν λαμβάνουν κρίσιμες 
αποφάσεις και πώς πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένες στρατηγικές ή τακτικές. 
Τα παιχνίδια αποτελούν για τα παιδιά μια τεράστια πηγή καλλιτεχνικής και 
δημιουργικής έμπνευσης. Τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν καταπληκτικές 
εικόνες από έναν φανταστικό κόσμο, συναρπαστικούς χαρακτήρες και 
μεγάλες περιπέτειες και βοηθούν τα παιδιά να φανταστούν και να απεικονίσουν τους 
δικούς τους υπέροχους κόσμους, εκφράζοντας τη δική τους προσωπικότητα. 
Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι είναι μια κοινωνική δραστηριότητα. Και χάρη σ’ αυτήν τα 
παιδιά μαθαίνουν να μοιράζονται, να περιμένουν τη σειρά τους, να συνεργάζονται, να 
αποδέχονται αλλά και να μαθαίνουν από τις αποτυχίες, να επικοινωνούν, να 
σκέφτονται κριτικά και να αναλύουν, να λαμβάνουν αποφάσεις, να επιλύουν 
προβλήματα, να ακολουθούν κανόνες.  
Κάθε παιχνίδι συνήθως έχει ένα θέμα και χρειάζεται συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Δίνεται 
έτσι η δυνατότητα στα παιδιά να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, μαθαίνοντας 
καινούργιες λέξεις. 
Μετρώντας τα διαστήματα στο ταμπλό του παιχνιδιού ή αθροίζοντας τα 
αποτελέσματα των ζαριών, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά σε ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι, τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές έννοιες των μαθηματικών. Υπολογίζοντας 
πόσο πρέπει να προχωρήσουν, για να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή 
τι συνδυασμό ζαριών χρειάζονται, για να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα, ασκούνται στην 
πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, στα κλάσματα και τη 
γεωμετρία.   
Σε σύγκριση με την παθητική εμπειρία, που προσφέρει η τηλεόραση,  τα επιτραπέζια 
παιχνίδια προσφέρουν κοινές εμπειρίες και ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
παικτών: ευκαιρίες για συζήτηση, γέλιο, συντροφικότητα και ευχάριστες αναμνήσεις.  
 

http://boardgames.gr/paidia-kai-epitrapezia/ (διασκευή) 

 

http://boardgames.gr/paidia-kai-epitrapezia/
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  (20 μονάδες) 

Διαβάστε προσεκτικά το παραπάνω κείμενο και μετά διαλέξτε ποια από τις 

απαντήσεις που προσφέρονται για κάθε ερώτηση είναι η σωστή.  

1. Το κείμενο αυτό αναφέρεται  

 στους κανόνες των επιτραπέζιων παιχνιδιών 

 στη διάρκεια των επιτραπέζιων παιχνιδιών  

 στα πλεονεκτήματα των επιτραπέζιων παιχνιδιών 

 στην ποικιλία των επιτραπέζιων παιχνιδιών 
 

2. Τα επιτραπέζια παιχνίδια δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά   

 να χάνουν συνέχεια 

 να μαθαίνουν από τα λάθη τους 

 να κερδίζουν χωρίς προσπάθεια 

 να παίζουν αναπόφευκτα 
 

3. «...να εξασκήσουν πολύτιμες δεξιότητες» σημαίνει  

 πως οι γονείς θα πληρώσουν πολλά χρήματα 

 πως τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι ακριβά 

 πως θα καταναλώσουν πολύτιμο χρόνο 

 πως θα αποκτήσουν πολύ χρήσιμες ικανότητες 
 

4. Για να παίξει κάποιος ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, πρέπει οπωσδήποτε 

 να ξέρει τους κανόνες του 

 να ξέρει το περιεχόμενο της συσκευασίας  

 να ξέρει τον κατασκευαστή του  

 να ξέρει να μετράει 
 

5. Σύμφωνα με το κείμενο, τα περισσότερα επιτραπέζια παιχνίδια  

 δεν έχουν όμορφες ζωγραφιές 

 είναι βαρετά 

 αντιγράφουν την πραγματικότητα 

 εμπνέουν τα παιδιά 
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6. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι μαθαίνει στα παιδιά «να περιμένουν τη σειρά 

τους», δηλαδή  

 μπαίνουν στη σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο 

 ο καθένας ορίζει τη σειρά του  

 τους μαθαίνει να έχουν υπομονή 

 παίζει αυτός που θα το πει πρώτος 
 

7. Τα παιδιά μαθαίνουν καινούργιες λέξεις,  

 για να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους 

 γιατί κάθε παιχνίδι συνήθως χρειάζεται συγκεκριμένο λεξιλόγιο 

 επειδή οι συμπαίκτες τους θα μιλούν άλλη γλώσσα 

 όταν παίζουν πάντα το ίδιο παιχνίδι 
 

8. Τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές έννοιες των μαθηματικών 

 για να νικήσουν 

 όταν αποφασίζουν με ποια σειρά θα παίξουν 

 στη διάρκεια του παιχνιδιού 

 από το φυλλάδιο με τους κανόνες 
 

9. Στο κείμενο ονομάζεται παθητική η εμπειρία που προσφέρει η 

τηλεόραση στα παιδιά, γιατί 

 τα παιδιά μόνο δέχονται ερεθίσματα  

 τα παιδιά παθαίνουν κάτι  

 οι γονείς δεν παίζουν με τα παιδιά τους 

 οι γονείς αργούν να παίξουν 
 

10.  Αυτό το κείμενο προέρχεται από  

 μια εφημερίδα  

 ένα βιβλίο 

 μια ηλεκτρονική πηγή, μια ιστοσελίδα 

 το φύλλο με τις  οδηγίες ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού 
 
 
 
 
 

       ΜΕΡΟΣ Α     
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ΜΕΡΟΣ Β΄ -  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ (20 μονάδες) 
 
«Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι είναι μια κοινωνική δραστηριότητα. Και χάρη σ’ 

αυτήν τα παιδιά μαθαίνουν να μοιράζονται, να περιμένουν τη σειρά τους, να 

συνεργάζονται, να αποδέχονται αλλά και να μαθαίνουν από τις αποτυχίες ...» 

Σκεφτείτε και αφηγηθείτε πώς μια δική σας αποτυχία σας βοήθησε να μάθετε, 

να πετύχετε ή να κερδίσετε κάτι. (περίπου 120 λέξεις) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________          

                                                                                                                                          ΜΕΡΟΣ B     
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ (10 μονάδες) 

1. Στο απόσπασμα που ακολουθεί να αντικαταστήσετε την υπογραμμισμένη 

μετοχή με δευτερεύουσα αποτελεσματική πρόταση.  

«. . . βοηθούν τα παιδιά να φανταστούν και να απεικονίσουν τους δικούς 

τους υπέροχους κόσμους, εκφράζοντας τη δική τους προσωπικότητα.» 

«... βοηθούν τα παιδιά να φανταστούν και να απεικονίσουν τους δικούς 

τους υπέροχους κόσμους, ___________________________________________________________________» 

2. Στο απόσπασμα που ακολουθεί να αντικαταστήσετε την υπογραμμισμένη 

μετοχή με δευτερεύουσα υποθετική πρόταση.  

«Δίνεται έτσι η δυνατότητα στα παιδιά να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, 

μαθαίνοντας καινούργιες λέξεις.» 

«Δίνεται έτσι η δυνατότητα στα παιδιά να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, ____________ 

 

_________________________________________________________________________________________________» 

3. Στην παράγραφο που ακολουθεί να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες 

μετοχές με δευτερεύουσες προτάσεις που δείχνουν την αιτία (1), το σκοπό (2) και το 

χρόνο (3) 

«Μετρώντας (1) τα διαστήματα στο ταμπλό του παιχνιδιού ή αθροίζοντας (2) τα 

αποτελέσματα των ζαριών, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά σε ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι, τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές έννοιες των μαθηματικών. Υπολογίζοντας 

(3) πόσο πρέπει να προχωρήσουν, για να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή 

τι συνδυασμό ζαριών χρειάζονται, για να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα ασκούνται στην 

πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, στα κλάσματα και τη 

γεωμετρία.» 

« _________________________________________________ (1) τα διαστήματα στο ταμπλό του 

παιχνιδιού ή ______________________________________________ (2) τα αποτελέσματα των 

ζαριών, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, τα παιδιά 

μαθαίνουν τις βασικές έννοιες των μαθηματικών.  ________________________________________ 

(3) πόσο πρέπει να προχωρήσουν ....» 

      ΜΕΡΟΣ Γ     
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ΜΕΡΟΣ Δ΄  ( 40 μονάδες) 

Επιλέξτε τη λέξη που δεν ταιριάζει και αιτιολογήστε την επιλογή σας, όπως 

στο παράδειγμα :  

κοινές  ευχάριστες  πολύτιμες  υπογραμμισμένες   

Δεν ταιριάζει γιατί είναι μετοχή, ενώ οι άλλες είναι επίθετα. 

1.  α)  κανείς δεν μπορεί να κερδίζει συνέχεια  
β)  δίνεται έτσι η δυνατότητα  

γ)  μαθαίνουν κάτι  

δ)  προσφέρει η τηλεόραση  

Δεν ταιριάζει γιατί …………………………………………………………………………………………… 

2. α)  κάθε  
β) όποιο  
γ) άλλο  
δ) κάποιο   

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………………… 

3.  α)  περισσότερα  
β)  ακριβότερα  
γ)  καλύτερα  
δ)  απλούστατα  

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………………… 

4.  α) θέμα  

β) έθνος  

γ) κρέας  

δ) τοίχος 

 
Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………………… 

5.  α)  χρειάζεται  
β)  παρουσιάζετε  
γ)  αφήνετε  
δ)  κλείνετε  

 
  Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………………… 

 
6.  α)  λεξιλόγιο  

β)  αναλόγιο 
γ)  βαθμολόγιο  
δ)  παράλογο  

 
  Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………… 
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7.  α)  έτσι  
β) από  
γ) εδώ  
δ) διαρκώς  

 Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………………… 

8.   α) τα περισσότερα διαθέτουν εικόνες 

β) … για να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα 

γ) κάθε παιχνίδι συνήθως έχει ένα θέμα 

δ) η αποτυχία είναι αναπόφευκτη  

 Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………………… 

9.  α) βοηθούν  
β) αποτελούν  

γ) υποστηρίζουν  

δ) συγκινούν  

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………………… 

10.  α) τεράστια  

β) μικρή  

γ) υπερμεγέθης  

δ) ογκώδης  

 
Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………………… 

11.  α) απεικονίσουν  

β) αναπαραστήσουν  

γ) τραγουδήσουν  

δ) συμφωνήσουν  

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………… 

12.  α) τηλεόραση  

β) συνδυασμός  

γ) αποτέλεσμα  

δ) παιχνίδι  

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………… 

13. α) πολύ συχνά  

β) πολύ χιόνι 

γ) πολύ καλά  

δ) πολύ σιγά  

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………… 
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14.  α) επιμονή  

β) προσαρμογή  

γ) συσκευασία  

δ) συντροφικότητα  

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………… 

15.  α) διαφορετικές 

β) ανόμοιες 

γ) άλλες 

δ) ίδιες  

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………… 

16.  α) μια τεράστια πηγή  

β) το περιεχόμενο της συσκευασίας  

γ) έναν φανταστικό κόσμο 

δ) ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………… 

17.  α) περίπλοκες αποφάσεις  

β) κρίσιμες αποφάσεις 

γ) σημαντικές αποφάσεις 

δ) καθοριστικές αποφάσεις 

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………… 

18.  α) αλλά  

β) όταν  

γ) για  

δ) και 

Δεν ταιριάζει γιατί …………………………………………………………………………… 

19.  α) οφέλη 

β) ωφελεί 

γ) οφείλει 

δ) ωφελείται 

Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………… 
 

20.  α) προσωπικότητα 
β) πρόσωπο  
γ) προσωπικός  
δ) απρόσωπος 

 
Δεν ταιριάζει γιατί ……………………………………………………………………………… 

   ΜΕΡΟΣ Δ     
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ΜΕΡΟΣ Ε’  (10 μονάδες) 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση :  

1. Οι κυκλικές γραμμές που συνδέουν τους δύο πόλους της Γης ονομάζονται: 

 μεσημβρινοί 

 ισημερινοί 

 ημισφαίρια 

 παράλληλοι κύκλοι 
 

2. Η «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη» είναι έργο: 

 της Αμερικανικής Επανάστασης 

 της Ελληνικής Επανάστασης 

 της Γαλλικής Επανάστασης 

 της Ρωσικής Επανάστασης 
 
 

3. Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι: 

 το πετρέλαιο 

 ο άνεμος 

 τα ορυκτά 

 ο χρυσός 
 

4.  Πλανήτης είναι: 

 το ουράνιο σώμα που εκπέμπει φως και θερμότητα 

 το ουράνιο σώμα που έχει δικό του φως 

 το ουράνιο σώμα που περιστρέφεται γύρω από έναν δορυφόρο 

 το ουράνιο σώμα που περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο 
 

5. Η Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε από: 

 τη Θεσσαλία 

 την Πελοπόννησο 

 τα νησιά του Αιγαίου 

 την Ήπειρο 

   ΜΕΡΟΣ Ε     
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ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  

                                                                                     

1.  Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 10 : 0,001 
είναι:  

 α) 10.000 β) 0,01 γ) 1.000 δ) 0,1 

Μονάδες:  5 

                                                                                     

2.  Aπό τους αριθμούς 2, 3, 5, 9, αυτοί που 
διαιρούν ακριβώς το 3.720 είναι:   

 α) 2,5 β) 2,3,9 γ) 2,3,5 δ) 2,5,9 

Μονάδες: 5 
                                                                                   

3.  Βάλε σε κάθε παρένθεση το  Σ  (σωστό) ή το  Λ  (λάθος). 

 

    α) Ισχύει 6 183 .   (   ) 

 

    β) Ο Μ.Κ.Δ. του 42 και του 70 

  είναι το 14.   (   ) 

 

    γ) Το 8 είναι διαιρέτης του 4. (   ) 

 

    δ) Το αποτέλεσμα της παράστασης 

  10 – 5 + 2  είναι 3.  (   ) 

 

Μονάδες: 20 
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4.  Αν αφαιρέσουμε από τον αριθμό 67,55 τον αριθμό 
35

100
, θα προκύψει ο αριθμός: 

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________   

Μονάδες:  10                                                                                  

 

5.  Το εμβαδόν ενός τριγώνου με βάση 8 εκ. και αντίστοιχο ύψος 4 εκ. είναι: 

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________   

Μονάδες: 5 

 

6.  Η περίμετρος ενός ορθογωνίου με διαστάσεις 4 εκ. και 5 εκ. είναι:  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________   

Μονάδες: 5 

 

7.  Το ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου χωράει 60 λίτρα βενζίνη και είναι γεμάτο. Αν σε ένα ταξίδι 

καταναλώσουμε τα 
3

4
 της βενζίνης, τότε θα μείνουν στο ρεζερβουάρ ____________ λίτρα. 

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________   

Μονάδες: 10 

 

8.  Να υπολογίσετε την παράσταση 

   
       
   

1 12 1
A 5 0,6 : 2

2 15 7
 

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________   

Μονάδες: 10 
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9.  Το κοινό μιας θεατρικής παράστασης απαρτίζεται από 416 θεατές. Οι άντρες μαζί με τα παιδιά 

είναι 304. Οι γυναίκες μαζί με τα παιδιά είναι 333. Πόσοι είναι οι άντρες, πόσες οι γυναίκες 

και πόσα τα παιδιά; 

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________   

Μονάδες: 10 

 

10.  Η κυρία Γεωργία αγόρασε 12,3 μέτρα ύφασμα και πλήρωσε 76,26 € για να φτιάξει 6 ίδια 
τραπεζομάντηλα. Αν της περίσσεψαν 3,6 μέτρα ύφασμα, να βρείτε:  

 α) Πόσα μέτρα ύφασμα χρειάστηκε για καθένα από τα τραπεζομάντηλα που έφτιαξε. 
 β) Πόσο πρέπει να πληρώσει επιπλέον για να αγοράσει ένα μέτρο ακόμη από το ίδιο 

ύφασμα. 

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

 

Μονάδες: 20 

 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ 


