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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2016
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Ερώτηση 1 – 7: 3 βαθμοί
Ερώτηση 8 – 20: 4 βαθμοί
Ερώτηση 21 – 30: 5 βαθμοί

Διαβάστε το κείμενο «Λιοντάρι και αγριόχοιρος» και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-7

Λιοντάρι και αγριογούρουνο
Μέσα στη μεγάλη κάψα του καλοκαιριού, βρέθηκαν ένα λιοντάρι και ένα
αγριογούρουνο κοντά σε μια μικρή πηγή, όπου έτρεχε δροσερό νεράκι.
Είχαν και οι δυο τους τέτοια δίψα, που δεν είχαν την υποµονή να
περιμένουν να πιει πρώτα ο ένας κι ύστερα ο άλλος. Το λιοντάρι έσπρωξε µε
τόση ορµή το αγριογούρουνο, που το αγριογούρουνο βρέθηκε δυο μέτρα
πέρα από το νερό. Μα κι αυτό ορθώθηκε στα γρήγορα και, πέφτοντας
πάνω στο λιοντάρι, το απομάκρυνε από την πηγή. Κι αυτό συνεχίστηκε
αρκετή ώρα. Έτσι που ούτε το ένα ούτε το άλλο δεν είχαν καταφέρει να
ξεδιψάσουν, µα ούτε να δροσιστούν µε μια ρουφηξιά νερό. Πάλευαν του
σκοτωμού πεισματωμένα και, παίρνοντας βαθιές ανάσες, σταματούσαν ένα
λεπτό, ξαναπαίρνανε φόρα και ξανάρχιζαν. Είχαν και οι δυο καταξεσκιστεί,
καταπληγιαστεί. Τους είδαν από ψηλά δυο σαρκοφάγα, αρπακτικά πουλιά,
ένας γύπας και ένα κοράκι, κατέβηκαν χαµηλά και πετούσαν από πάνω
τους, περιμένοντας πότε θα πέσουν πια ψόφια για να τα καταβροχθίσουν.
Το λιοντάρι και το αγριογούρουνο τα είδαν, κατάλαβαν το σχέδιό τους και
τρομοκρατήθηκαν.
– Βλέπεις τι γίνεται από πάνω µας; είπε το λιοντάρι στο αγριογούρουνο.
Περιµένουν να αλληλοφαγωθούµε, για να γλεντήσουν µε τις σάρκες µας.
– Καλά που το κατάλαβες. Εµένα δε µου αρέσουν οι τσακωμοί. Με τη φιλική
συνεννόηση τελειώνουν όµορφα και καλά όλες οι δουλειές... Θα είχαµε πιει
το νεράκι µας, θα είχαµε ξεδιψάσει και δε θα είχαµε γεµίσει πληγές.
Στάθηκαν µε τη σειρά τους µπρος στην πηγή, ήπιαν, µε την ψυχή τους,
ξεδίψασαν και θεωρούσαν τους εαυτούς τους αξιολύπητους που κόντεψαν
µε το παράλογο πείσµα τους να κάµουν τα κορµιά τους πλούσιο τραπέζι
στα σαρκοφάγα πουλιά.
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1. Ποια ζώα είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας;
Α) Ο γύπας και το κοράκι
Β) Το λιοντάρι και το αγριογούρουνο
Γ) Το λιοντάρι και ο γύπας
Δ) Το κοράκι και το λιοντάρι
Ε) Η αλεπού και το λιοντάρι

2. Πού συναντήθηκαν τα ζώα της ιστορίας μας;
Α) Στο δάσος
Β) Στον ζωολογικό κήπο
Γ) Κοντά σε µια µικρή πηγή, όπου έτρεχε δροσερό νεράκι
Δ) Κοντά σε μια καλύβα
Ε) Δίπλα από ένα αγροτόσπιτο

3. Γιατί τσακώθηκαν;
Α) Γιατί διψούσαν και οι δύο, αλλά δεν είχαν την υποµονή να περιμένουν να
πιει πρώτα ο ένας κι ύστερα ο άλλος
Β) Γιατί πεινούσαν και βρήκαν τροφή που αρκούσε μόνο για τον ένα
Γ) Γιατί διψούσαν και το νερό δεν έφτανε και για τους δυο
Δ) Γιατί και οι δύο ήθελαν να φάνε τον γύπα και το κοράκι
Ε) Γιατί βρήκαν μια κρυψώνα για να σωθούν από τον γύπα και το κοράκι,
που τους κυνηγούσαν, αλλά δεν χωρούσαν και οι δύο μέσα
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4. Τι περίμεναν τα αρπακτικά πουλιά, ο γύπας και το κοράκι;
Α) Να εμφανιστούν το λιοντάρι και το αγριογούρουνο, για να παίξουν μαζί
τους
Β) Να αφήσουν το φαγητό τους το λιοντάρι και το αγριογούρουνο, για να
τους το αρπάξουν
Γ) Να φύγουν από την πηγή το λιοντάρι και το αγριογούρουνο για να
κατεβούν κι αυτά να πιουν νερό
Δ) Να πέσουν ψόφια από τον τσακωμό το λιοντάρι και το αγριογούρουνο
για να τα καταβροχθίσουν
Ε) Να τελειώσουν τον καβγά το λιοντάρι και το αγριογούρουνο για τους
επιτεθούν και να τα σκοτώσουν

5. Γιατί το λιοντάρι και το αγριογούρουνο αποφάσισαν να γίνουν φίλοι στο
τέλος;
Α) Γιατί κατάλαβαν πως με το να τσακώνονται δεν θα κέρδιζαν τίποτα
Β) Γιατί κουράστηκαν και ήταν πληγωμένα
Γ) Γιατί κατάλαβαν πως ο γύπας και το κοράκι περίμεναν να σκοτωθούν για
να τα φάνε
Δ) Γιατί κατάλαβαν πως αν δεν ακολουθούσαν μια σειρά, δεν θα
κατάφερναν ποτέ να ξεδιψάσουν
Ε) Γιατί κατάλαβαν πως μέσα στην πηγή δεν υπήρχε νερό τελικά

6. Τι έκαναν το λιοντάρι και το αγριογούρουνο όταν έγιναν πια φίλοι;
Α) Πήρε ο καθένας τον δρόμο του
Β) Κυνήγησαν τον γύπα και το κοράκι κι αφού τους έπιασαν, τους έφαγαν
Γ) Έπαιζαν χαρούμενα μέσα στο δάσος
Δ) Ζήτησαν από το κοράκι και τον γύπα να γίνουν φίλοι
Ε) Στάθηκαν µε τη σειρά τους µπρος στην πηγή, ήπιαν µε την ψυχή τους και
ξεδίψασαν
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7. Ποιοι ήθελαν να φάνε το λιοντάρι και το αγριογούρουνο;
Α) Το κοράκι και ο γύπας
Β) Το λιοντάρι κι ο ελέφαντας
Γ) Η τίγρη και το λιοντάρι
Δ) Ο ελέφαντας και η τίγρη
Ε) Ο αετός και το κοράκι

Βρείτε τα δίψηφα φωνήεντα ή σύμφωνα που λείπουν.
8. Π __ νώ
Α) οι

Β) ει

Γ) αι

Δ) αυ

Ε) ου

Β) ευ

Γ) αι

Δ) αυ

Ε) ου

9. Κλ __ ω
Α) οι

10. Ακ __ ω
Α) αι

Β) ει

Γ) οι

Δ) αυ

Ε) ου

11. Κ __ τάζω
Α) ευ

Β) ει

Γ) αι

Δ) οι

Β) ει

Γ) αι

Δ) αυ

Ε) ου

12. Πιστ __ω
Α) ευ
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Ε) ου

Βάλτε το σωστό ρήμα στην κάθε πρόταση
13. _________________ άρρωστος χθες βράδυ.
Α) Είναι

Β) Ήμουν

Γ) Πήγα

Δ) Είδα

Ε) Πέρασα

14. Οι μαθήτριες ______________ ευγενικές.
Α) είναι

Β) κάνουν

Γ) κάθονται

Δ) διαβάζουν

Ε) κοιτάζουν

15. Πάμε να _______________ θέατρο αύριο;
Α) ακούσουμε

Β) κοιτάξουμε

Δ) επισκεφθούμε

Ε) κάνουμε

Γ) παρακολουθήσουμε

16. Καθημερινά ____________ στο σχολείο.
Α) πηγαίνω

Β) ακολουθώ

Γ) παρακολουθώ

Δ) γράφω

Ε) τρέχω

17. Οι καραμέλες ___________ στα παιδιά.
Α) αρέσουν

Β) τρώνε

Γ) αγοράζουν

Δ) είναι

Ε) γεύονται

18. Τα σπίτια ____________ το ένα κοντά στο άλλο.
Α) υπάρχουν

Β) γίνονται

Γ) έχουν Δ) κάνουν

Ε) βρίσκονται

19. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ____________ κάθε τέσσερα χρόνια.
Α) υπάρχουν

Β) κάνουν

Γ) βρίσκονται

Δ) γίνονται

20. Η αυλή του σχολείου ________________ με παιδικές φωνές.
Α) είναι

Β) γίνεται

Γ) γεμίζει

Δ) ακούγεται
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Ε) ήταν

Ε) ήταν

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
21. __ σπίτι, __ αυλή, __ πράγματα, __ αρχηγός, __ αθλητές
Α) το/τη/τα/η/τα
Β) τα/τη/τα/η/οι
Γ) το/η/τα/ο/οι
Δ) το/τα/οι/ο/η
Ε) ο/η/οι/το/τα

22. __γυναίκες, __παιδιά, __ άνθρωποι, __ ποδιά, __ φαγητό
Α) οι/τα/οι/η/οι
Β) η/οι/οι/η/το
Γ) οι/ο/οι/τα/το
Δ) οι/τα/οι/η/το
Ε) ο/η/οι/το/τα

23. Το σπίτι είναι __________________
Α) άσχημο Β) απέραντο

Γ) παλιό

Δ) μακρύ

Ε) ήσυχο

24. Το αυτοκίνητό μας είναι ________________
Α) γρήγορο

Β) χοντρό Γ) αδύνατο Δ) δύσκολο

Ε) καλό

25. Η αδελφή μου είναι __________________
Α) αργή Β) όμορφη Γ) παλιά Δ) κίτρινη Ε) δύσκολη

26. Το φαγητό είναι _________________
Α) όμορφο

Β) άσχημο

Γ) νόστιμο

Δ) παχύ
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Ε) χαλαρό

27. Η εκδρομή μας ήταν ________________
Α) εξαιρετική Β) μακριά

Γ) κοντά

Δ) ψηλά

Ε) άγρια

28. Στο ταξίδι περάσαμε __________________
Α) υπέροχα

Β) ήσυχα

Γ) καλό

Δ) όμορφο

Ε) γρήγορα

29. Ο δάσκαλός μας είναι ______________
Α) παλιός

Β) μέτριος

Γ) απέραντος

Δ) αυστηρός

Ε) μεγάλος

30. Οι δυο φίλοι είναι _______________
Α) παλιοί

Β) καινούργιοι

Γ) κοντινοί
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Δ) αγαπημένοι

Ε) μακρινοί

