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ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ   

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση στις ακόλουθες προτάσεις.  

1. Σαν έρθει η ώρα, θα σου το πω.                                                                                

Α. Βουλητική πρόταση                                                                                                

Β. Χρονική πρόταση                                                                                                     

Γ. Παρομοίωση                                                                                                             

Δ. Αιτιολογική πρόταση 

2. Ήθελα να ξέρω τι κάνεις. 

Α. Αντικείμενο στο ρήμα ήθελα 

Β. Υποκείμενο στον ρηματικό τύπο να ξέρω 

Γ. Επεξήγηση στο ρήμα ήθελα 

Δ. Αντικείμενο στον ρηματικό τύπο να ξέρω 

 

3. Φέρε μου τις αποδείξ…ς. 

Α. οι 

Β. ει 

Γ. η 

Δ. ι 

 

4. Στο σχεδιάγραμμα θα βρείτε τις οδ…ς της περιοχής. 

Α. έ 

Β. ά 

Γ. ού 

Δ. εί 

 

5. Τρώμε, για να ζήσουμε. 

Α. Αποτελεσματική πρόταση 

Β. Αναφορική πρόταση 

Γ. Ειδική πρόταση 

Δ. Τελική πρόταση 

 

6. Αν…λυσέ μας τι ακριβώς θα …θελες να κάνουμε. 

Α. έ, ή 

Β. ά, ή 

Γ. έ, εί 

            Δ. ά, εί  
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7. Αφού το ξέρεις, γιατί με ρωτάς; 

Α. Χρονική πρόταση 

Β. Αιτιολογική πρόταση 

Γ. Συμπερασματική πρόταση 

Δ. Ειδική πρόταση 

 

8. Αθρ … στε τους αριθμούς και παρατηρ…στε τα αποτελέσματα. 

Α. οί, ή 

Β. ί, εί 

Γ. ή, εί 

Δ. οί, εί 

 

9. Ετοιμάζεται να πάει ταξίδι. 

Α. Χρονική πρόταση 

Β. Βουλητική πρόταση 

Γ. Τελική πρόταση 

Δ. Ειδική πρόταση 

 

10. Μου χάρισαν ένα καινούριο ποδήλατο. 

Α. Υποκείμενο 

Β. Κατηγορούμενο 

Γ. Αντικείμενο 

Δ. Επεξήγηση 

 

11. Μολονότι είχε ταξιδέψει πολύ, δε φαινόταν κουρασμένος. 

Α. Εναντιωματική πρόταση 

Β. Αποτελεσματική πρόταση 

Γ. Αιτιολογική πρόταση 

Δ. Χρονική πρόταση 

 

12. Το ποτάμι κ…λούσε κελαρ…ζοντας. 

Α. η, ύ 

Β. ι, εί 

Γ. ει, ή 

Δ. υ, ύ 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΚΕΙΜΕΝΟ & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Μια φορά ταξίδεψε μ΄ ένα καράβι και τους έπιασε τρικυμία μεγάλη και πέσανε 

όξω και πνιγήκανε όλοι, εξόν από τον Προφήτ΄ Ηλία που γλίτωσε και βγήκε στη 

στεριά· αλλά τέτοια τρομάρα επήρε από τη θάλασσα, σαν στεριανός που ήτανε, 

που τράβηξε μακριά δίχως να κοιτάξει πίσω του. Περπάτηξε κατά μέσα, όσο που 

δε φαινότανε πια η θάλασσα, κι έφταξε σ΄ ένα μέρος που ‘χανε μαντρί κάτι 

τσομπάνηδες, και τους ρώτηξε «τ΄ είναι τούτο;» δείχνοντάς τους το κουπί, και 

κείνοι τ΄ αποκριθήκανε πως είναι κουπί. Ακούγοντας έτσι, δε στάθηκε· μόνο πήρε 

πάλι δρόμο και περπάτηξε όλη τη μέρα, ώσπου έφταξε σ΄ ένα χωριό, και ρωτά 

πάλε «τ΄ είναι τούτο;» και τ’ απαντήσανε «κουπί». Ευθύς κίνησε κι από κει και 

περπάτηξε κάμποσο, ώσπου έφταξε προς το βράδυ σ΄ ένα άλλο μέρος με 

βουνίσιους ανθρώπους και τους ρώτηξε πάλε «τ΄ είναι τούτο που βαστώ;» και 

κείνοι τ΄ αποκριθήκανε «ξύλο!» - γιατί δε γνωρίζανε από θάλασσα και δεν είχανε 

ξαναδεί κουπί ποτέ τους. Τότες πια καταλάγιασε ο Προφήτ΄ Ηλίας και κάθισε σε 

κείνο το μέρος, κι έχτισε το σπίτι του απάνου στα βουνά. Για τούτο λένε πως τα 

ρημοκλήσια του είναι όλα απάνου στις κορφές, μακριά από τη θάλασσα. 

     Τα μπουγάζια τ΄ Αϊβαλιού, Φώτη Κόντογλου 

1. Ο αφηγητής αισθάνεται για τη θάλασσα:  

Α. φόβο και ανασφάλεια  

Β. θαυμασμό και υπερηφάνεια 

Γ. σεβασμό και δέος 

Δ. οργή και αγανάκτηση  

 

2.  Και ρωτά πάλε «τ΄ είναι τούτο;» και τ’ απαντήσανε «κουπί».: Τι ισχύει από τα 

παρακάτω για το συγκεκριμένο απόσπασμα;  

Α. περιγραφή  

Β. αφήγηση και περιγραφή 

Γ. αφήγηση και διάλογος  

Δ. αφήγηση  

 

3.  «Μια φορά ταξίδεψε μ΄ ένα καράβι …»: η υπογραμμισμένη φράση είναι:  

Α. προσδιορισμός τόπου  

Β. προσδιορισμός χρόνου  

Γ. προσδιορισμός ποσού  

Δ. προσδιορισμός αιτίας  
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4. «…τέτοια τρομάρα επήρε από τη θάλασσα…»: ποιο σχήμα λόγου υπάρχει στο 

συγκεκριμένο απόσπασμα;  

Α. προσωποποίηση  

Β. μεταφορά  

Γ. υπερβολή  

Δ. κυριολεξία 

 

5. «τέτοια τρομάρα επήρε από τη θάλασσα,… που τράβηξε μακριά δίχως να 

κοιτάξει πίσω του.»: η πρόταση που υπογραμμίζεται είναι: 

Α. αναφορική πρόταση 

Β. συμπερασματική / αποτελεσματική πρόταση 

Γ. ειδική πρόταση 

Δ. αιτιολογική πρόταση 

 

6. «αλλά τέτοια τρομάρα επήρε από τη θάλασσα…»: τι μέρος του λόγου είναι η 

υπογραμμισμένη λέξη; 

Α. ουσιαστικό   

Β. επίθετο  

Γ. δεικτική αντωνυμία  

Δ. αναφορική αντωνυμία 

 

7.  «Περπάτηξε κατά μέσα, όσο που δε φαινότανε πια η θάλασσα,…»: η 

σύνδεση των προτάσεων είναι: 

Α. παρατακτική  

Β. υποτακτική 

Γ. ασύνδετο σχήμα 

Δ. πολυσύνδετο σχήμα 

 

8. «τ΄ είναι τούτο;»: η λέξη που υπογραμμίζεται είναι συντακτικά: 

Α. υποκείμενο 

Β. αντικείμενο  

Γ. κατηγορούμενο  

Δ. προσδιορισμός της αναφοράς 

 

9.  «και δεν είχανε ξαναδεί κουπί ποτέ τους.»: η συγκεκριμένη πρόταση του 

κειμένου είναι: 

Α. αιτιολογική  

Β. κύρια  

Γ. τελική  

Δ. συμπερασματική  
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10. Να δώσετε ένα (1) συνώνυμο για κάθε λέξη από τις πιο κάτω  

(οι λέξεις είναι υπογραμμισμένες στο κείμενο): 

 έπιασε ……………………………………. 

 ευθύς …………………………………….. 

 

11. Να δώσετε ένα (1) αντώνυμο για κάθε λέξη από τις πιο κάτω 

(οι λέξεις είναι υπογραμμισμένες στο κείμενο): 

 δίχως ………………………………………. 

 γνωρίζανε ……………………………. 

 

12. Γιατί ο Προφήτης Ηλίας ρωτούσε συνεχώς τους ανθρώπους «τ΄ είναι τούτο 

που βαστώ;»;  

Να απαντήσετε με κείμενο 30 - 40 λέξεων. 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος Α: [24 μονάδες] 

[Α. 1-12) μονάδες 24 

 

Μέρος Β: [26 μονάδες] 

[Β. 1-11] μονάδες 22 

[Β. 12]     μονάδες 4 

 


