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Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει περισσότερο:
1. Ο παππούς κάθε απόγευμα _________________ την πόρτα για να μην μπαίνει μέσα η γάτα.
Α) άνοιγε

Β) έκλινε

Γ) έμπαινε

Δ) έβγαινε

Ε) έκλεινε

2. Οι _______________ των εκκλησιών της περιοχής, επισκέφθηκαν το σχολείο μας και
μοίρασαν εκκλησιαστικά βιβλία στα παιδιά.
Α) πατρός

Β) ιερείς

Γ) ιερέα

Δ) ιερέων

Ε) ιερέας

Δ) αδελφοί

Ε) αδελφής

3. Η ____________________ μου έσπασε το πόδι της.
Α) αδελφή

Β) αδελφών

Γ) αδελφές

4. Πολλοί πιστοί έμειναν έξω από τον __________ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διότι ο
εσωτερικός χώρος ήταν περιορισμένος.
Α) ναών

Β) ναού

Γ) ναό

Δ) ναούς

Ε) ναοί

5. Τα αεροδρόμια δέχονται αυστηρότερους ελέγχους, για να είναι πιο _____________ .
Α) ασφαλείς

Β) ασφαλής

Γ) ασφαλών

Δ) ασφαλή

Ε) ασφαλώς

6. Ο κόσμος χειροκροτούσε με ενθουσιασμό τον ________________ .
Α) αθλητής

Β) αθλητή

Γ) αθλητών

Δ) αθλητές

Ε) αρχηγών

7. Εξαιτίας του χτυπήματος του ποδιού μου, πρέπει να μένω ακίνητος για διάστημα δύο
______________.
Α) μηνών

Β) μηνός

Γ) μήνες

Δ) μήνα

Ε) έτους

8. Οι ________________ αυτών των βιβλίων θα βρίσκονται την ερχόμενη εβδομάδα στο
βιβλιοπωλείο για να τα παρουσιάσουν.
Α) συγγραφέας

Β) συγγραφέων

Γ) συγγραφέα

Δ) αναγνώστης

Ε) συγγραφείς

9. Η επιμονή του να οδηγεί το σπασμένο του ποδήλατο, μας έβαλε σε _______________ .
Α) μπελάς

Β) κίνδυνο

Γ) μπελάδες

Δ) κινδύνους

Ε) μπελάδων

10. Ο εορτασμός της εθνικής επετείου ξεκίνησε με έπαρση της _______________.
Α) σημαίας

Β) σημαία

Γ) σημαίες
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Δ) σημαιών

Ε) εξέδρας
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11. Ο νεαρός επιστήμονας είναι μελετητής των _______________ του λαού μας.
Α) παραδόσεις

Β) παραδόσεων

Γ) παράδοση

Δ) παράδοσης

Ε) ερευνών

12. Μέσα στη σπηλιά η ξεναγός μας προέτρεψε να κάνουμε ησυχία για να ακούσουμε την
_______________ της φωνής της.
Α) ηχούς

Β) ήχος

Γ) ήχου

Δ) ηχώ

Ε) ήχοι

13. Μετρήσαμε τη _______________ του κύκλου.
Α) διάμετρος

Β) διαμέτρου

Γ) διαμέτρων

Δ) διάμετροι

Ε) διάμετρο

14. Ο αόριστος του ρήματος «πλένω» είναι:
Α) έπλυνα

Β) θα πλύνω

Γ) έπλενα

Δ) έχω πλύνει

Ε) είχα πλύνει

15. Ο στιγμιαίος μέλλοντας του ρήματος «κοιτάζουμε» είναι:
Α) κοιτάξαμε

Β) θα κοιτάξουμε

Γ) κοιτάζαμε

Δ) είχαμε κοιτάξει

Ε) θα έχουμε κοιτάξει

16. Ο παρατατικός του ρήματος «καλείτε» είναι:
Α) θα καλείτε

Β) θα καλέσετε

Γ) καλέσατε

Δ) καλούσατε

Ε) έχετε καλέσει

17. Το ουσιαστικό που παράγεται από το ρήμα «καλώ» είναι:
Α) κλίση

Β) κλείσει

Γ) κλίσει

Δ) κλήσει

Ε) κλήση

18. Ο ενεστώτας του ρήματος «έτρεξαν» είναι:
Α) θα τρέχουν

Β) θα τρέξουν

Γ) τρέχουν
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Δ) έτρεχαν

Ε) έχουν τρέξει
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
(Μόνο μία είναι η σωστή απάντηση από τις Α,Β,Γ,Δ,Ε)
19. το βράδ __ , η βραδ __ ά , το γραφ __ ο , ο ευθ __ ς
Α) υ, ι, εί, ύ
Β) η, ει, οί, ί
Γ) ι, ι, ύ, εί
Δ) υ, ι, η, ή
Ε) υ, ι, εί, η

20. ο πολ ___ ς , το πολ ___ , μιάμ__ ση , παίζ ___
Α) ύ, ύ, ι, ει
Β) ή, ί, η, ω
Γ) υ, υ, ί, ει
Δ) ύ, ί, ι, ω
Ε) η, ύ, ί, ει

21. α ___ ίστρι , ά ___υρα , ε ___ έφαλος , α ___ ελία , έ ___ ραφο
Α) γκ, γκ, γκ, γγ, γγ
Β) γκ, γγ, γγ, γγ, γκ
Γ) γκ, γκ, γγ, γγ, γγ
Δ) γγ, γγ, γκ, γκ, γγ
Ε) γκ, γκ, γγ, γκ, γκ
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22. Φτάσαμε αργοπορημένοι __το αεροδρόμιο.
Ο δάσκαλο__ μας έβαλε πολλές εργασίες σήμερα.
Ο __ ωτήρης είναι άριστος μαθητής.
__ το Τρόοδος τον χειμώνα χιονίζει και δεν μπορούν όλα τα αυτοκίνητα να πάνε μέχρι επάνω.
Πώ __ πήγατε στις εξετάσεις;
Α) ς, ς, σ, σ, ς
Β) σ, ς, σ, Σ, ς
Γ) σ, ς, Σ, Σ, ς
Δ) Σ, ς, Σ, Σ, ς
Ε) σ, ς, Σ, σ, ς

23. Η δασκάλα μας απουσίαζε χθες από το σχολείο διότι _____________ άρρωστη.
Οι φίλοι μου ______________ πάντα κοντά μου όταν τους χρειάζομαι.
Πού (εσείς) ______________ χθες το βράδυ;
Σε τέσσερα χρόνια από σήμερα _______________ τις σπουδές μου.
Την πρώτη μέρα στο σχολείο ήμουν πολύ χαρούμενος που ______________ και πάλι τους
συμμαθητές μου.
Α) είναι, ήταν, είστε, τέλειωνα, θα βλέπω
Β) ήταν, είναι, ήσασταν, θα έχω τελειώσει, θα έβλεπα
Γ) ήταν, ήταν, είμασταν, θα τελειώσω, είδα
Δ) είναι, είναι, ήσασταν, θα είχα τελειώσει, θα δω
Ε) ήταν, είναι, είμασταν, θα έχω τελειώσει, θα έβλεπα

24. ____ αρχηγό , ____ αίθουσα , ____ βιβλίων , ____ σκιά , ____ άνοιξη
Α) τον, η, των, τη, την
Β) το, την, των, τα, τη
Γ) ο, η, των, την, τη
Δ) το, τη, των, την, τη
Ε) τον, την, τον, τη, τη
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25. Αποφεύγει να περπατά μεγάλες αποστάσεις διότι ___________ αδύναμα πόδια.
Τι ___________ μέσα στην αποθήκη σας;
Κάτι ___________ κι είσαι σκεφτικός.
Θα (εμείς) ____________ βροχερό χειμώνα φέτος.
______________ σκιστεί οι κάλτσες μου από το πολύ περπάτημα.

Α) έχω, έχεις, έχει, έχετε, έχουν
Β) έχουμε, έχει, είχες, είχαμε, είχαν
Γ) έχουμε, έχεις, έχουν, έχετε, έχει
Δ) έχει, έχετε, έχεις, έχουμε, έχουν
Ε) έχουν, είχε, είχες, έχετε, έχει
Διαβάστε το κείμενο «Το καυκασιανό παραμύθι» και απαντήστε στις ερωτήσεις 26-30
Στη διάρκεια του πολέμου ένα μικρό κορίτσι χάνει τη μητέρα του. Το σώζει μια γυναίκα, που το
υιοθετεί και το ανατρέφει με τρυφερότητα και αγάπη. Μετά από χρόνια, η φυσική του μητέρα, που
ποτέ δεν σταμάτησε να το αναζητά, το ξαναβρίσκει και θέλει να το πάρει κοντά της. Στο κείμενο που
ακολουθεί, η Μόνα, η θετή μητέρα της ιστορίας μας, διηγείται στο παιδί ένα παραμύθι, με σκοπό
να το προετοιμάσει για την αλήθεια, αλλά και για τις αλλαγές που πρόκειται να συμβούν στη ζωή
του.
Από κείνο, το ίδιο κιόλας βράδυ, άρχισε να του λέει με δικά της λόγια απλά το καυκασιανό
παραμύθι του «Κύκλου με την κιμωλία».
«Ήταν, που λες, Λουλούδι μου, στα πολύ παλιά χρόνια, ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα, που είχαν
ένα μεγάλο παλάτι, που έμπαινες και δεν ήξερες τι να πρωτοθαυμάσεις. Τις ζωγραφιές, τους
καθρέφτες, τα χρυσαφικά, τα χαλιά, τους κήπους, τα πατώματα κι ό, τι άλλο θες. Ο βασιλιάς κι η
βασίλισσα δεν είχαν παιδιά. Όλα τα καλά τα είχαν. Μόνο ένα παιδί τούς έλειπε. Ώσπου μια μέρα
ήρθε κι αυτό με το καλό. Χαρές, γιορτές, γλέντια, που κράτησαν μέρες. Και τότε, πάνω στο μεθύσι
της χαράς του, ο βασιλιάς είπε ότι δεν φοβόταν πια κανένα. Κανένα.
Το άκουσε ο δράκος Πόλεμος και λέει: «Να δεις, θα τους δείξω εγώ!» Παίρνει τα τσιράκια*
του και πάνε και βάζουν φωτιά στο παλάτι. Και τρέχει ο βασιλιάς να σωθεί και τρέχει η βασίλισσα
να φύγει. Αλλά, προτού βγει από το παλάτι, η βασίλισσα θυμήθηκε ότι ξέχασε να πάρει το πιο
ακριβό πράγμα που είχε στον κόσμο: ένα μεγάλο ρουμπίνι που άστραφτε σαν μικρός ήλιος. Τρέχει,
που λες, το παίρνει και φεύγει από την πίσω πόρτα. Μόλις βγήκε από το παλάτι, θυμήθηκε ότι είχε
κι ένα άλλο πολύτιμο πράγμα: το μονάκριβο παιδί της που κοιμόταν στην κούνια του. Αχ, πώς το
ξέχασε! Κάνει να γυρίσει να το πάρει, μα βλέπει ότι τα τσιράκια του δράκου Πόλεμου είχαν μπει
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στο παλάτι. «Αχ, βαχ», τι να κάνει η βασίλισσα, φεύγει με την άμαξα και γλιτώνει τη ζωή και το
ρουμπίνι της.
-

Και το παιδί, τι έγινε το παιδί;
Ναι, το παιδί. Θα δεις τι έγινε.
Πέρασαν χρόνια κι η βασίλισσα, που δεν ήταν πια βασίλισσα κι ο άντρας της είχε σκοτωθεί,
μαθαίνει ότι το παιδί της ζούσε. Το είχε σώσει μια από τις υπηρέτριές της, η πιο μικρή. Όταν είδε
ότι το ξέχασαν, το πήρε και με κίνδυνο της ζωής της το έσωσε. Δεν είχε άμαξα να φύγει αυτή, δεν
είχε άλογα, δεν είχε λεφτά. Το πήρε και, περπατώντας, τράβηξε προς το βουνό. Κι εκεί κρύφτηκε.
Ύστερα, βρήκε κάτι καλούς ανθρώπους που της δώσανε δουλειά, και το μεγάλωσε το παιδί.
Λοιπόν, ήρθε ύστερα από χρόνια η μητέρα του, που το ξέχασε στην κούνια και λέει: «Το παιδί
είναι δικό μου». «Όχι», λέει η γυναίκα που το έσωσε. «Εγώ το γλίτωσα, το μεγάλωσα, το αγάπησα·
είναι δικό μου το παιδί». «Όχι, δικό μου» η μια, «δικό μου» η άλλη και, για να βρουν το δίκιο τους,
πήγαν σε ένα μεγάλο και σοφό δικαστή.
Κι αυτός λέει σε κάποιον από τους ανθρώπους του να πάρει μια κιμωλία και να φτιάξει στο
πάτωμα έναν κύκλο κι εκεί μέσα να βάλουν το μικρό παιδί.
Έτσι και κάνουν. Κι όλοι κοιτούν με απορία. Τότε, λέει ο δικαστής στις δυο γυναίκες να πιάσουν
το παιδί. Από το ένα χέρι η μια, από το άλλο χέρι η άλλη. Και μόλις θα ‘δινε εκείνος το σύνθημα, να
το τραβούσε η κάθε μια προς το μέρος της. Όποια κατάφερνε να το τραβήξει έξω από τον κύκλο,
προς το μέρος της, θα κέρδιζε το παιδί, θα ‘ ταν δικό της.
Σφυρίζει ο δικαστής μια, και να σου, τραβά η μια από τη μια μεριά κι η άλλη από την άλλη. Μα
σε λίγο, αφήνει το χέρι του παιδιού η μια και το τραβά προς το μέρος της και το βγάζει έξω από τον
κύκλο με την κιμωλία η άλλη. Η μάνα που το γέννησε. Ήταν όλο περηφάνια που αυτή κέρδισε, και
περίμενε ο δικαστής να της πει να πάρει το παιδί και να φύγει.
Ο δικαστής όμως στράφηκε στην άλλη γυναίκα και ρώτησε: «Γιατί σταμάτησες να το τραβάς;
Γιατί του άφησες μόνη σου το χέρι;» Κι εκείνη απάντησε: «Τι να έκανα; Να το σακάτευα; Να του
έβγαζα το χέρι; Είδα ότι το παιδί είχε αρχίσει να πονά».
Τότε ο δικαστής της είπε: «Το παιδί είναι δικό σου, γιατί εσύ το αγαπάς τόσο πολύ, που δε
θέλεις να του κάνεις κακό».
Κι έτσι, η γυναίκα που το μεγάλωσε το πήρε και έφυγε, ρίχνοντας μια τρυφερή ματιά στον
δικαστή και στον κύκλο με την κιμωλία, που άστραφτε στο ηλιόλουστο πάτωμα κι ήταν σαν να της
μιλούσε και να της έλεγε: «Στο καλό, κοπέλα μου, στο καλό...».
— Κι αν το παιδί δεν έδινε τα χέρια του να τα τραβήξουν, βρήκε να πει το Λουλούδι, τότε τι θα έκανε
ο δικαστής; Γιατί δεν το ρώτησαν και το μικρό παιδί ποια από τις δυο γυναίκες αγαπούσε
περισσότερο;
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Η Μόνα ξαφνιάστηκε από την παρατήρηση αυτή του Λουλουδιού και για μια στιγμή δεν
ήξερε τι να πει. Ύστερα, είπε:
— Πολύ σωστό. Μπράβο σου που το σκέφτηκες. Έτσι, ας πούμε ότι ήσουν εσύ στη θέση του παιδιού
και σε ρωτούσαν ποια από τις δυο αγαπάς πιο πολύ, τι θα ’λεγες;
— Θα ’λεγα ότι εγώ αγαπούσα εκείνη που μ’ αγαπούσε πιο πολύ.
Έτσι, σιγά σιγά άρχισε να του φανερώνει την αλήθεια. Σε λίγες μέρες το Λουλούδι όχι μόνο ήξερε
πώς το βρήκε η (θετή) μητέρα του, αλλά κι ότι κινδύνευε να της το πάρουν.

Ι. Δ. Ιωαννίδης
*τα τσιράκια (το τσιράκι): οι πιστοί ακόλουθοι
Από το βιβλίο "Με λογισμό και μ’ όνειρο", Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων για την Ε΄ και Στ΄
Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2001

26. Ο βασιλιάς κι η βασίλισσα της ιστορίας:
Α) Δεν έκαναν ποτέ παιδί
Β) Κατάφεραν κάποτε να κάνουν ένα παιδί
Γ) Είχαν πολλά παιδιά
Δ) Έκαναν ένα παιδί, το οποίο πέθανε στον πόλεμο
Ε) Έκαναν ένα παιδί, το οποίο μεγάλωσαν και το είχαν μαζί τους μέχρι τα γεράματά τους

27. Όταν ο Πόλεμος βάζει φωτιά στο παλάτι:
Α) Ο βασιλιάς και η βασίλισσα παίρνουν το παιδί τους και τρέχουν να σωθούν
Β) Ο βασιλιάς και η βασίλισσα τρέχουν να σωθούν χωρίς να πάρουν τίποτα μαζί τους
Γ) Ο βασιλιάς και η βασίλισσα προλαβαίνουν να πάρουν μαζί τους μόνο ένα πολύτιμο ρουμπίνι
Δ) Ο βασιλιάς και η βασίλισσα δεν προλαβαίνουν να φύγουν για να σωθούν κι έτσι καίγονται μέσα
στο παλάτι
Ε) Ο βασιλιάς και η βασίλισσα καταφέρνουν να σβήσουν έγκαιρα τη φωτιά και σώζουν το παλάτι
τους, συνεχίζοντας να μένουν σ’ αυτό
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28. Το παιδί του βασιλιά και της βασίλισσας:
Α) Σώθηκε τελικά από μια μικρή υπηρέτρια που το μεγάλωσε
Β) Κάηκε μέσα στο παλάτι όταν αυτό πήρε φωτιά
Γ) Το μεγάλωσαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα
Δ) Σώθηκε από ένα υπάλληλο του παλατιού, ο οποίος το έδωσε για υιοθεσία
Ε) Σώθηκε από τη φωτιά, αλλά πέθανε λίγο αργότερα εγκαταλελειμμένο, από την πείνα

29. Τι έγινε με το παιδί όταν μετά από χρόνια η βασίλισσα έμαθε πως αυτό ζει;
Α) Η βασίλισσα το ζήτησε από την υπηρέτρια που το μεγάλωσε κι αυτή της το έδωσε
Β) Οι δυο γυναίκες αποφάσισαν να ζήσουν μαζί στο ίδιο σπίτι για να έχουν κι οι δύο το παιδί
Γ) Η βασίλισσα αποφάσισε να το αφήσει στη γυναίκα που το μεγάλωσε
Δ) Οι δυο γυναίκες αποφάσισαν να ζητήσουν τη γνώμη του παιδιού για το πώς αυτό επιθυμεί να
συνεχίσει τη ζωή του
Ε) Τόσο η βασίλισσα όσο κι η υπηρέτρια που το μεγάλωσε ήθελαν να το κρατήσουν, γι’ αυτό
ζήτησαν τη γνώμη ενός μεγάλου και σοφού δικαστή

30. Τι αποφάσισε τελικά ο μεγάλος και σοφός δικαστής σχετικά με το ποια γυναίκα θα πάρει το
παιδί ;
Α) Αποφάσισε να το δώσει στην πραγματική του μητέρα διότι το θεώρησε πιο δίκαιο, αφού αυτή
το έφερε στον κόσμο
Β) Αποφάσισε εξαρχής να το δώσει στη γυναίκα που το μεγάλωσε, γιατί χωρίς αυτήν το παιδί δεν
θα ζούσε
Γ) Αποφάσισε να ρωτήσει το παιδί με ποια γυναίκα θέλει να ζήσει και να κάνει ό, τι αυτό επιθυμεί
Δ) Αποφάσισε να το δώσει στη γυναίκα που το μεγάλωσε γιατί όπως φάνηκε από τον κύκλο με
την κιμωλία, αυτή το αγαπούσε περισσότερο
Ε) Αποφάσισε πως οι δυο γυναίκες θα παίρνουν το παιδί και θα το έχουν μαζί τους μια βδομάδα η
μια και μια η άλλη
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