
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δηαβάδω πνμζεθηηθά ημ θείμεκμ θαη θάκω ηηξ ενγαζίεξ πμο αθμιμοζμύκ.  

Κείμεκμ: «O Ανίωκ θαη ημ δειθίκη» (Ηνόδμημο, «Η γιώζζα μμο», a΄ μένμξ, ζει. 68) 

Λέκε όηη μ Ανίςκ, πμο έμεκε ημκ πενηζζόηενμ θαηνό ζηεκ αοιή ημο Πενηάκδνμο, ζέιεζε κα 

ηαληδέρεη ζηεκ Ιηαιία θαη ηε Σηθειία. Εθεί ενγάζηεθε, έθαμε πμιιά πνήμαηα θαη είπε κα γονίζεη πίζς 

ζηεκ Κόνηκζμ. Έθογε  ιμηπόκ από ημκ Τάνακηα, αιι’ επεηδή δεκ είπε εμπηζημζύκε πανά μόκμ ζημοξ 

Κμνηκζίμοξ  καύιςζε έκα θμνηκζηαθό  θανάβη. 

Σημ ηαλίδη όμςξ μη Κμνίκζημη ζοκεκκμήζεθακ κα πεηάλμοκ ημκ Ανίμκα ζηε ζάιαζζα γηα κα πάνμοκ 

ηα πνήμαηά ημο. Ο Ανίςκ θαηάιαβε ημ ζθμπό ημοξ θαη ημοξ ηθέηεοε κα ημο πανίζμοκ ηε δςή θαη κα ημοξ 

δώζεη όια όζα είπε. Δεκ θαηόνζςζε κα ημοξ πείζεη θαη μη καύηεξ ημκ δηέηαλακ ή κ’ αοημθημκήζεη μέζα 

ζημ πιμίμ θαη κα ημκ ζάρμοκ αοημί όηακ θηάζμοκ ζηεκ ζηενηά ή κα πεδήζεη αμέζςξ ζηε ζάιαζζα. Μεκ 

λένμκηαξ ηη κα θάμεη, μ Ανίςκ ημοξ δήηεζε μηα ηειεοηαία πάνε: κα ζηαζεί ζημ θαηάζηνςμα ημο πιμίμο 

θαη κα ηναγμοδήζεη θμνώκηαξ ηα θαιύηενά ημο νμύπα. Όηακ ζα ηέιεηςκε ημ ηναγμύδη, ζ’ αοημθημκμύζε. 

Οη καύηεξ θοζηθά πάνεθακ πμιύ πμο ζ’ άθμογακ ημκ θαιύηενμ ηναγμοδηζηή ημο θόζμμο θαη 

ζογθεκηνώζεθακ ζηε μέζε ημο πιμίμο γηα κα ημκ αθμύζμοκ. Ο Ανίςκ θόνεζε ηα θαιύηενά ημο νμύπα, 

πήνε ηεκ θηζάνα ημο, ηναγμύδεζε έκα παιηό ηναγμύδη, θαη όηακ ηέιεηςζε, έπεζε ζηε ζάιαζζα όπςξ 

ήηακ, με ηα νμύπα ημο. Οη καύηεξ ζοκέπηζακ ημ ηαλίδη ςξ ηεκ Κόνηκζμ. 

Εθείκμκ, θαζώξ ιέκε, ημκ πήνε έκα δειθίκη ζηε νάπε ημο θαη ημκ μεηέθενε ζημ Ταίκανμ. Εθεί 

βγήθε ζηε ζηενηά θαη λεθίκεζε γηα ηεκ Κόνηκζμ με ηα ίδηα νμύπα. Όηακ έθηαζε εθεί, ηα δηεγήζεθε όια. Ο 

Πενίακδνμξ όμςξ δεκ ημκ πίζηερε, θαη ημκ θοιάθηζε ζε αοζηενή απμμόκςζε πενημέκμκηαξ κα ένζεη ημ 

πιμίμ. 

Άμα έθηαζε ημ πιμίμ θάιεζε ημοξ καύηεξ κα ημο πμοκ ακ ήλενακ ηίπμηα γηα ημκ Ανίμκα. Εθείκμη 

ημο απμθνίζεθακ όηη ημκ είπακ δεη ζηεκ Ιηαιία, όηη ήηακ θαιά θαη όηη, όηακ έθογακ, ημκ άθεζακ ζημκ 

Τάνακηα όπμο ενγαδόηακ πμιύ θαιά. Εθείκε ηε ζηηγμή πανμοζηάζηεθε εμπνόξ ημοξ μ Ανίςκ, κηομέκμξ 

όπςξ ήηακ όηακ είπε πέζεη ζηε ζάιαζζα. Οη καύηεξ, έθπιεθημη, δεκ μπόνεζακ κ’ ανκεζμύκ ηίπμηα. 

Αοηά δηεγμύκηαη θαη μη Κμνίκζημη θαη μη Λέζβημη, θαη ζημ Ταίκανμ οπάνπεη αθόμε έκα μηθνό 

ακάζεμα πμο πανηζηάκεη έκακ άκζνςπμ θαζηζμέκμ ζε δειθίκη. 

καοιώκς = πιενώκς πιμίμ γηα ηε μεηαθμνά επηβαηώκ                         Ταίκανμ = αθνςηήνη ζηεκ Πειμπόκκεζμ 

ακάζεμα = ακηηθείμεκμ πμο αθηενώκεηαη ζε Άγημ ή ζε καό ςξ εοπανηζηία από ημκ πηζηό 

Δεμμηηθό Σπμιείμ Κιήνμο 
Γιιεκηθά: Δηαγκωζηηθό Δμθίμημ ζηεκ 7ε Γκόηεηα 

Όκμμα: _________________________ Tάλε: ____ Ημενμμεκία: __________                                          

Χνόκμξ Έκανλεξ:……,  Χνόκμξ Οιμθιήνωζεξ….. 

Baζμόξ:                                                        Δηάνθεηα Σομπιήνωζεξ:………… 

__________________             

 

Φοιιάδημ θωδηθόξ: 50,8-10.5.20 
    



 

 

1. Γνάθω Ο δίπια από ηηξ μνζέξ πνμηάζεηξ θαη Λ δίπια από ηηξ ιακζαζμέκεξ.               (9  μ.) 

 ................  Ο Ανίμκαξ καύιςζε έκα ηηαιηθό θανάβη, γηα κα γονίζεη ζηεκ Κόνηκζμ. 

 ................  Οη καύηεξ ήζειακ κα ζθμηώζμοκ ημκ Ανίμκα, γηα κα ημο πάνμοκ ηα πνήμαηά ημο. 

 ................  Ο Ανίμκαξ, πνηκ πέζεη ζηε ζάιαζζα, έβγαιε ηα νμύπα ημο. 

 ................  Όηακ μ Ανίμκαξ έπεζε ζηε ζάιαζζα, ημκ πήνε έκα δειθίκη θαη ημκ μεηέθενε ζηεκ Κόνηκζμ.                             

 ................  Ο Πενίακδνμξ δεκ πίζηερε ημκ Ανίμκα θαη ημκ θοιάθηζε ζε αοζηενή απμμόκςζε. 

 ................  Οη καύηεξ είπακ πεη ζημκ Πενίακδνμ όιε ηεκ αιήζεηα γηα ημκ Ανίμκα. 

 

2. Βάδω  ανηζμμύξ από ημ 1 – 6, γηα κα δείλω με πμηα ζεηνά έγηκακ ηα γεγμκόηα ή με πμηα ζεηνά 

πανμοζηάδμκηαη ζημ θείμεκμ.                                                                                               ( 9 μ.)      

 ................  Ο Ανίμκαξ δήηεζε από ημοξ καύηεξ κα ημκ αθήζμοκ κα ηναγμοδήζεη. 

 ................  Άμα έθηαζακ μη καύηεξ, μ Πενίακδνμξ θαηάιαβε πόζμ δίθαημ είπε μ Ανίμκαξ. 

 ................  Ο Ανίμκαξ ηαλίδερε ζηεκ Ιηαιία θαη ηε Σηθειία, εθεί ενγάζηεθε θαη έγηκε πιμύζημξ. 

 ................  Ο Πενίακδνμξ δεκ πίζηερε ηίπμηα γηα ηεκ πενηπέηεηά ημο θαη ημκ θοιάθηζε. 

 ................  Επηζηνέθμκηαξ ζηεκ Κόνηκζμ με θανάβη, μη καύηεξ ζοκεκκμήζεθακ κα ημκ πεηάλμοκ ζηε       

ζάιαζζα  

 ................  Όηακ μ Ανίμκαξ έπεζε ζηε ζάιαζζα, έκα δειθίκη ημκ πήνε ζηε νάπε ημο θαη ημκ μδήγεζε ζηε              

ζηενηά 

 

3. Υπμγναμμίδω ηε ζωζηή απάκηεζε πμο είκαη μηα θάζε θμνά.                                              (8 μ.) 

 

1. Ο Πενίακδνμξ ήηακ μ ηύνακκμξ… 

(α) ηεξ Ιηαιίαξ.       (β) ηεξ Σηθειίαξ.        (γ) ηεξ Κμνίκζμο.         (δ) ημο Τάνακηα. 

 

2. Ο Ανίμκαξ ζηεκ Ιηαιία όπμο ενγάζηεθε ελαζθμύζε ημ επάγγειμα… 

(α) ημο καύηε.         (β) ημο ρανά.             (γ) ημο ηναγμοδηζηή.      (δ) ημο δηθεγόνμο. 

 

3. «Ο Ανίμκαξ ηθέηεοε ημοξ καύηεξ κα ημο πανίζμοκ ηε δςή». «Ιθεηεύς» ζεμαίκεη: 

(α) απεηιώ 

(β) ζενμμπαναθαιώ 

(γ) δεηώ 

(δ) θμβενίδς 

 

4. Πμηα πνόηαζε είκαη ιακζαζμέκε; 

Οη καύηεξ είπακ ζημκ Πενίακδνμ όηη… 

(α) πάνεθακ πμο άθμοζακ ημκ θαιύηενμ ηναγμοδηζηή ημο θόζμμο. 

(β) είπακ δεη ημκ Ανίμκα ζηεκ Ιηαιία. 

(γ) μ Ανίμκαξ ήηακ θαιά. 

(δ) άθεζακ ημκ Ανίμκα ζημκ Τάνακηα όπμο ενγαδόηακ πμιύ θαιά. 

 

5. Πμημ από ηα πημ θάης δεκ απμηειεί δίδαγμα ημο μύζμο; 

(α) Πνέπεη κα πνμζέπμομε  ζε πμημοξ δείπκμομε εμπηζημζύκε. 

(β) Ό,ηη θαη κα γίκεη, ζημ ηέιμξ ιάμπεη πάκηα ε αιήζεηα. 

(γ) Τα δειθίκηα είκαη πμιύ θαιμί θίιμη με ημοξ ακζνώπμοξ. 

(δ) Τμ θαιύηενμ επάγγειμα είκαη αοηό ημο ηναγμοδηζηή. 

 

 

 



 

 

4. Απακηώ ηηξ παναθάηω ενωηήζεηξ: 

α. Πμηα ήηακ ε ηειεοηαία πάνε πμο δήηεζε μ Ανίμκαξ από ημοξ Κμνίκζημοξ;                                   (6 μ.)          

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

β. Πώξ ζώζεθε ηειηθά μ Ανίμκαξ;                                                                                               (6 μ.)          

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

γ. Τη πανηζηάκεη ημ ακάζεμα πμο οπάνπεη ζημ Ταίκανμ;                                                                 (4 μ.)          

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

   

5. Αθμύω θαη γνάθω:                                                                                                              (10 μ.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Δηαβάδω ημ παναθάηω θείμεκμ θαη βνίζθω γηα ηα οπμγναμμηζμέκα νήμαηα ημ οπμθείμεκμ, ημ 

ακηηθείμεκμ ή ημ θαηεγμνμύμεκμ (ακ οπάνπμοκ).                                                                 (10  μ.) 

Η μμοζηθή είκαη ε πημ δεμμθηιήξ μμνθή ηέπκεξ. Σθονίδμομε, μμονμμονίδμομε, ηναγμοδάμε… Αθμύμε 

μμοζηθή ζοκεπώξ: ζημ ζπίηη, ζημ αοημθίκεημ, ζηα θαηαζηήμαηα, ζημ δνόμμ… Πμιιμί άκζνςπμη μαζαίκμοκ 

μμοζηθά όνγακα.  

Η γιώζζα ηεξ μμοζηθήξ γίκεηαη θαηακμεηή από όιμοξ ημοξ ιαμύξ. Μηα μειςδία μάξ ενεμεί, άιιε μάξ 

δηαζθεδάδεη θαη άιιε μάξ λεζεθώκεη. Πάκηα όμςξ δςκηακεύεη ηε θακηαζία μαξ. 

  

Ρήμα  Υπμθείμεκμ  Ακηηθείμεκμ  Καηεγμνμύμεκμ  

    

    

    

    

    

 

 

   



 

7.  

7. Σεμεηώκω με Υ ηα οπμθείμεκα, με Ρ ή ΣΡ ηα νήμαηα, με Α ηα ακηηθείμεκα θαη με Κ ηα 

θαηεγμνμύμεκα ζηηξ παναθάηω πνμηάζεηξ:   

                                                 (15 μ.) 

  Ο δηθαζηήξ πανέμεηκε ακέθθναζημξ. 

 

  Ο γηαηνόξ ελέηαζε ημοξ αζζεκείξ.  

             

 Ο μδεγόξ θαίκεηαη θμοναζμέκμξ. 

 

 Ο παππμύξ δηάβαζε ηεκ εθεμενίδα. 

 

 Τναγμύδεζε ηόζμ ςναία ε πμνςδία! 

   

 Οη μμοζηθμί παναθμιμοζμύκ ημ μαέζηνμ. 

 

 Η Άκκα έγηκε ηναγμοδίζηνηα. 

 

 Ο Χάνεξ παίδεη ηύμπακα. 

 

 Τα ηείπε πνμζηάηεοακ ηεκ πόιε. 

 

 Ο παηέναξ μμο εθιέπηεθε πνόεδνμξ ημο ζοιιόγμο. 

 

      

8. Σομπιενώκω ηα θεκά  με εη ή η ή μη θαη βάδω ηόκμοξ όπμο πνεηάδεηαη:                (15 μ.) 

  Οη γηαηνμί ημο είπακ  πςξ ζημ πνόβιεμα πμο έπεη δεκ οπάνπεη ζεναπ…..α. Τμ  μόκμ πνάγμα πμο 

πνέπεη κα θάκεη είκαη κα πάνεη βμήζ….α θαη δύκαμε από ημκ ίδημ ημο ημκ εαοηό. Θέιεη πμιιή  

πνμζπάζ…..α ,  αιιά  πηζηεύμοκ πςξ ζα ηα θαηαθένεη. Η επηζομ….α ημο κα γηαηνεοηεί από ημ άγπμξ είκαη 

μεγάιε. 

  Δεκ έπεη άιιε   πνμζδμθ….α  εθηόξ από αοηήκ.  Η πζεζηκή  βναδ….ά ήηακ ε πεηνόηενε γη΄ αοηόκ . Είπε 

ηόζμ πμιύ άγπμξ πμο δεκ μπμνμύζε μύηε μηα εοζ…..α κα αθμιμοζήζεη ζημ πενπάηεμά ημο. Νηώζεη 

μεγάιε δήι….α  γη΄ αοημύξ πμο έπμοκ ενεμ….α  θαη πνέπεη κα δώζεη θαη αοηόξ  βάζε  ζηεκ θαιιηένγ…..α  

αοημύ ημο ζοκαηζζήμαημξ. Η θμηκςκ….α έπεη απαηηήζεηξ θαη πνέπεη κα ηα θαηαθένεη. Η δςή  είκαη 

μαγ….α ακ ηε δεηξ ζε ανμμκ…α με ημκ εαοηό ζμο. 

 

ε  ιαην….α      ε βαζμμιμγ….α      ε έγκ….α            ε παιίνν….α      ε  γεηημκ….α      ε μμόκ….α 

  

9. Υπμγναμμίδω ηα νήμαηα ηωκ παναθάηω πνμηάζεωκ θαη ζεμεηώκω   ζηεκ θαηάιιειε ζηήιε:                                                                                                                                                        

(8 μ.) 

 Μεηαβαηηθό Αμεηάβαημ  

Ο Χνύζακζμξ παίδεη πίθμιμ.   

Έθενεξ ημκ αοιό ζμο, Σηέθακε;   

Η Εοαγγειία πεηνμθνμηά.   

Όηακ δηαβάζμομε ζα παίλμομε.   

Ο μαέζηνμξ θμοκά ηα πένηα ημο θαη θάκεη κμήμαηα.   

Έγναρα ηηξ κόηεξ ζημ πεκηάγναμμμ.   

Αγόναζα εηζηηήνημ γηα ηε ζοκαοιία.   

Κμημήζεθα κςνίξ, γηαηί ήμμοκ θμοναζμέκμξ.   

 


