
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2019 - ΓΛΩΣΣΑ 

Α. Κείμενο 

Ο Άραβας και η καμήλα 
Ένας Άραβας έμπορος είχε  μια καμήλα με την οποία μετέφερε τα εμπορεύματά του 

από τη μια άκρη της ερήμου στην άλλη. Αυτό είναι ένα παραμύθι από τα παλιά 

χρόνια, κι εκείνα τα χρόνια οι καμήλες μπορούσαν ακόμη να μιλάνε. 

Λέει μια μέρα η καμήλα στον έμπορο: 

- Αφεντικό, δούλεψα για σένα όλη μου τη ζωή. Δε νομίζεις ότι δικαιούμαι να βγω 

στη σύνταξη τιμής ένεκεν; Πάρε μιαν άλλη καμήλα για τα ταξίδια σου και άσε με 

εμένα να ξαποστάσω στον στάβλο. 

Ο έμπορος τής απάντησε γελώντας κατάμουτρα: «Θα δουλεύεις όσο σε βαστάνε τα 

πόδια σου να περπατάς. Κι όταν σταματήσεις, θα σε σκοτώσω».  

Έφυγαν λοιπόν για ένα μακρύ ταξίδι και, στη μέση της ερήμου, συνάντησαν μιαν 

ανεμοθύελλα. Η καμήλα διπλώθηκε και ο έμπορος καλύφθηκε πίσω από το σώμα 

της. Έμειναν έτσι δύο μέρες και δύο νύχτες. Όταν έπαψε η θύελλα, ο έμπορος είπε: 

-Γρήγορα, ξεκινάμε. Διαφορετικά, ο ήλιος θα μας σκοτώσει. Δεν έχουμε άλλο νερό. 

-Υπάρχει ακόμα νερό στην καμπούρα μου. Κόψ’ την και πιες, λέει η καμήλα. Ο 

έμπορος τής κόβει την καμπούρα και πίνει το νερό. Ξαναρχίζουν το ταξίδι, αλλά η 

καμήλα ήταν πολύ κουρασμένη. 

-Δεν μπορείς πια να περπατήσεις, πρέπει να σε σκοτώσω, λέει ο έμπορος.  

Η καμήλα δεν απάντησε. Επιτάχυνε το βήμα της, σχεδόν άρχισε να τρέχει, αλλά 

βγήκε απ΄ τον δρόμο της κι οδήγησε το αφεντικό της σε μιαν άγρια όαση, όπου 

ζούσε μια βάρβαρη φυλή, που έπιασε σκλάβο τον έμπορο και του πέρασε αλυσίδες. 

-Με πρόδωσες, φώναξε ο έμπορος σφίγγοντας τις γροθιές του. 

- Μην περιμένεις να θερίσεις την αγάπη όταν σπέρνεις μόνο το μίσος. Εγώ σε 

έσωσα από τον θάνατο κι εσύ θέλησες να με σκοτώσεις. Εγώ ήθελα να ήσουν 

αδερφός μου, αλλά εσύ θέλησες να είσαι μόνο αφέντης μου. Τώρα θα μάθεις κι εσύ 

τι σημαίνει να έχεις ένα αφεντικό. 

Κι έφυγε ολομόναχη για την έρημο. Οι Άραβες διηγούνται αυτήν την ιστορία για να 

διδάξουν στα παιδιά τους να αγαπάνε την καμήλα, όχι σαν ένα ζώο, αλλά σαν ένα 

φίλο τους. 

Τζάνι Ροντάρι, Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο, εκδ. Μεταίχμιο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ονοματεπώνυμο: _______________________________________________ 



Β. Κατανόηση Κειμένου 

1. Γράψε τη φράση που είπε ο έμπορος και η οποία καθόρισε την εξέλιξη της 

ιστορίας.                                                                                                    (3 μονάδες) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Η καμήλα έδωσε ένα μάθημα στο αφεντικό της . Ποιο ήταν αυτό; Τι νομίζεις 

πως αισθάνθηκε η καμήλα; Μπορείς να εξηγήσεις και να αιτιολογήσεις την 

πράξη της;                                                                                                 (10 μονάδες) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



Γ. Ασκήσεις γραμματικής 

1. ανέβαλες, μπαίνεις, παρήγγειλες: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των 

τύπων.                                                                                                          (9 μονάδες) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Να συμπληρώσεις τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης στην παρένθεση. 

Έπειτα να μεταφέρεις τις φράσεις στον άλλο αριθμό:          

                                                                                                                     (9 μονάδες)   

(δημοφιλής) Της ………………. ηθοποιού → ______________________________ 

(πολυετής) Το ………………. φυτό  → __________________________________ 

(θαμνώδης) Τη ……………….. περιοχή → ________________________________ 

(ευρύς) Το …………….. πεδίο → ________________________________________ 

(διαρκής) Του ……………….. πολέμου → _________________________________ 

(ταχύς) Του ……………….. ρυθμού → ____________________________________ 

 

3. Να συμπληρώσεις τα κενά με τα γράμματα που λείπουν:             (10 μονάδες) 

Ζητ…..στε πληροφορίες από τους υπευθύνους. 

Αυτό το σπίτι δεν κατοικ…..τ….. πλέον. 

Εσείς θεωρ….στ….  καλοί στη δουλειά σας; 

Μη μιμ….στ…. τους άλλους! Να κάνετε αυτό που εσείς επιθ…μ…..τ….. ! 

Δικαιολογ…..στ…. τη σημερινή σας συμπεριφορά. 

Μη δικαιολογ…..στ…. άλλο! Άκουσα ήδη αρκετά! 

Δαν…..στ…..τε βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου. 

Αφηγ…θ…τ….. το περιστατικό με λεπτομέρειες. 

Απασχολ…στε το μυαλό σας με κάτι δημιουργικό. 

 

 

 



Δ. Ασκήσεις Συντακτικού 

 

1. Στις παρακάτω περιόδους να βάλεις μέσα σε παρενθέσεις τις δευτερεύουσες 

προτάσεις κι έπειτα να γράψεις το είδος τους:                                    (7 μονάδες) 

• Ένας Άραβας έμπορος είχε  μια καμήλα με την οποία μετέφερε τα εμπορεύματά 

του από τη μια άκρη της ερήμου στην άλλη. 

• Δε νομίζεις ότι δικαιούμαι να βγω στη σύνταξη τιμής ένεκεν; 

• Η καμήλα του έδωσε ένα μάθημα, καθώς ήταν αχάριστος. 

• Αν και είχε δουλέψει σκληρά σε όλη της τη ζωή, ο Άραβας δεν την εκτίμησε. 

• Τώρα θα μάθεις κι εσύ τι σημαίνει να έχεις ένα αφεντικό. 

2. Να γράψεις τη συντακτική θέση των λέξεων με τα έντονα γράμματα. Μην 

ξεχάσεις να αναφέρεις και τη λέξη που προσδιορίζουν, όπως στο παράδειγμα:                                                                                                                                          

.                                                                                                                      (12 μονάδες) 

έμπορος Υποκείμενο του ρήματος είχε 

παραμύθι  

μια μέρα  

στον στάβλο  

μακρύ  

σε  

αφεντικό  

 

Ε. Ασκήσεις Λεξιλογίου 

1. Να αντικαταστήσεις τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου με συνώνυμές τους: 

                                                                                                                                          (5 μονάδες) 

να ξαποστάσω  

απάντησε   

θα δουλεύεις   

κουρασμένη  

σκλάβο  



ΣΤ. Παραγωγή Γραπτού λόγου                                                         (35 μονάδες) 

Να επιλέξεις και να αναπτύξεις ένα από τα παρακάτω θέματα (120-150 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Α 

-Δεν μπορείς πια να περπατήσεις, πρέπει να σε σκοτώσω, λέει ο έμπορος. 

Να συνεχίσεις από αυτό το σημείο κι έπειτα την ιστορία δίνοντας ένα δικό σου τέλος, 

σύμφωνα με τη φαντασία σου. 

ΘΕΜΑ Β 

Πρόσφατα έμαθες ότι ένας ένοικος από την πολυκατοικία σου εγκατέλειψε τον σκύλο 

του σε ένα κοντινό βουνό, έπειτα από 5 χρόνια, επειδή δεν τον ήθελε άλλο. Πρέπει να 

γράψεις ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σου, εκθέτοντας τη γνώμη σου και 

τους προβληματισμούς σου σχετικά με την εγκατάλειψη των κατοικίδιων. 

 

Επιλέγω το ΘΕΜΑ ……. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


