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Διαβάστε το κείμενο «Ο γάιδαρος, ο πετεινός και το λιοντάρι» και απαντήστε τις
ερωτήσεις 1-7.

Ο γάιδαρος, ο πετεινός και το λιοντάρι

Κάποτε, ένας γάιδαρος κι ένας πετεινός το είχαν σκάσει από το υποστατικό όπου
ζούσαν κι είχαν μπει σ’ ένα μεγάλο, άγριο δάσος. Εκεί το χόρτο ήταν πυκνό και τρυφερό,
κι ο γάιδαρος ήταν κατενθουσιασμένος.
- Εδώ μπορώ να βόσκω όλη την ημέρα και να μην τελειώσει το χορτάρι! Είπε.
- Και το χώμα είναι μαλακό κι έχει σκουλήκια άφθονα! Πρόσθεσε κι ο πετεινός, που δεν
πρόφταινε να τσιμπάει με το ράμφος του.
Οι δυο φίλοι ήταν λοιπόν κατενθουσιασμένοι και πίστευαν πως από ‘δω κι εμπρός, θα
ζούσαν χωρίς καμιά στενοχώρια.
Βόσκοντας ο γάιδαρος και τσιμπώντας σκουλήκια ο πετεινός, προχώρησαν μέσα στο
δάσος και, ξαφνικά, αντίκρισαν ένα λιοντάρι.
Ο πετεινός πέταξε αμέσως πάνω σ’ ένα δέντρο κι άρχισε να φωνάζει μ’ όλη του τη
δύναμη:
- Κικιρίκου! Κικιρίκου!
Το λιοντάρι, που τρομάζει όταν ακούει λάλημα πετεινού, το έβαλε αμέσως στα πόδια.
-Με είδε εμένα και φοβήθηκε! Φώναξε τότε ο γάιδαρος. Τώρα θα δει τι θα του κάνω!
Και βάλθηκε να κυνηγήσει το λιοντάρι.
Αλλά όταν έφτασαν αρκετά μακριά, τόσο που δεν ακουγόταν πια το λάλημα του
πετεινού, το λιοντάρι στράφηκε ξαφνικά κι έπεσε πάνω στον γάιδαρο να τον φάει.
«Αλίμονό μου!» Σκέφτηκε τότε εκείνος, καθώς ερχόταν καταπάνω του το λιοντάρι. "
Αφού κανένας πρόγονός μου δεν ήταν πολεμιστής, τι μου ήρθε να τα βάλω με το
λιοντάρι;"
1. Ποια ζώα είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας;
Α) Το λιοντάρι και ο λαγός
Β) Ο ποντικός, το λιοντάρι και το σπουργίτι
Γ) Ο γάιδαρος, ο πετεινός και το λιοντάρι
Δ) Ο πετεινός, η κότα και ο γάιδαρος
Ε) Ο γάιδαρος το λιοντάρι και ο παπαγάλος
2. Πού ζούσαν τα ζώα της ιστορίας μας;
Α) Στον στάβλο
Β) Σ’ ένα σπίτι
Δ) Σ’ έναν κήπο
E) Σ’ ένα υποστατικό

Γ) Σ’ ένα χωράφι

3. Όταν το έσκασαν πού πήγαν;
Α) Στο διπλανό σπίτι
Β) Στο χωράφι
Δ) Στο λιβάδι
Ε) Μακριά

Γ) Στο άγριο δάσος
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4. Γιατί ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ;
Α) Γιατί βρήκαν πυκνό και τρυφερό χορτάρι
Β) Γιατί ήταν ελεύθεροι
Γ) Γιατί βρήκαν κι άλλους φίλους
Δ) Γιατί μπορούν να πάνε σε άλλο σπίτι
Ε) Κανένα από τα προηγούμενα
5. Τί αντίκρισαν;
Α) Έναν κυνηγό
Δ) Έναν άλλο γάιδαρο

Β) Ένα κοπάδι πρόβατα
Ε) Το παιδί της οικογένειας

Γ) Ένα λιοντάρι

6. Ποιος τρόμαξε με το λάλημα του πετεινού;
Α) Το λιοντάρι
Β) Ο γάιδαρος
Δ) Το παιδί
Ε) Κανένας

Γ) Το πρόβατο

7. Ποιος κυνήγησε τον γάιδαρο;
Α) Το λιοντάρι
Β) Ο πετεινός
Δ) Κανένας
Ε) Μια παρέα παιδιών

Γ) Ο κυνηγός

Βρείτε τα δίψηφα φωνήεντα ή σύμφωνα που λείπουν.
8. Κ___νώ
Α) οι

Β) ου

Γ) ει

Δ) αυ

Ε) ευ

9. Πηγ___νω
Α) ει
Β) αυ

Γ) οι

Δ) αι

Ε) ου

10. Γίνομ___
Α) ου
Β) οι

Γ) ει

Δ) αι

Ε) αυ

11. Κ___μάμαι
Α) ει
Β) οι

Γ) αι

Δ) ου

Ε) ευ

12. Π___ζω
Α) οι

Γ) ει

Δ) ευ

Ε) αυ

Β) αι
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Βάλτε το σωστό ρήμα στην κάθε πρόταση
13. Τώρα ________________ φθινόπωρο.
Α) είμαι
Β) είναι

Γ) ήταν

Δ) έρχομαι

Ε) ήμουν

14. Ο Γιώργος _______________ στην Αμερική.
Α) είναι
Β) θα πάει
Γ) έρχεται

Δ) ήταν

Ε) κάθεται

15. Οι μαθητές ________________ στην αυλή του σχολείου.
Α) παίζουν
Β) έρχονται
Γ) βλέπουν

Δ) ήρθαν

Ε) πετούν

16. Τα μαγαζιά _______________ με κόσμο τις γιορτές.
Α) έχουν
Β) είναι
Γ) γεμίζουν

Δ) κάνουν

Ε) αδειάζουν

17. Τα Χριστούγεννα _____________________ στα παιδιά.
Α) έρχονται
Β) είναι
Γ) αρέσουν

Δ) μαγεύουν

Ε) κάνουν

18. Κάθε μέρα_________________ στη γιαγιά μου.
Α) πηγαίνω
Β) έρχομαι
Γ) βλέπω

Δ) είναι

Ε) βρίσκεται

19. Τα βιβλία _________________ το πιο καλό δώρο.
Α) είμαι
Β) έχω
Γ) είναι

Δ) κάνω

Ε) διαβάζω

20. __________________ στα μαγαζιά αύριο;
Α) Έλα
Β) Πάμε
Γ) Έρχομαι

Δ) Πήγα

Ε) Ήμουν

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
21. ____ γένος, ____ ειρήνη, ____ καιρός, ____ πράγμα, ____ εκκλησία,
Α) η / το / ο / το / η
Β) τα / η / ο / το / η
Γ) το / η / ο / το / η
Δ) η / το / τα / η / ο
Ε) το / τα / η / το / ο
22. ____ γάμος, ____ ημερομηνία, ____ βουνό, ____ τραπέζι, ____ πόλεμος
Α) η / το / ο / τα / η
Β) τα / η / ο / το / η
Γ) το / τα / ο / το / η
Δ) ο / η / το / το / ο
Ε) ο / τα / η / το / ο
23. Το ταξίδι ήταν ______________ .
Α) υπέροχο
Β) εξαιρετικό

Γ) κοντό

Δ) ψηλό

Ε) βαρύ

24. Η μέρα ήταν ________________ .
Α) χαλαρή
Β) ηλιόλουστη

Γ) καλή

Δ) άσχημη

Ε) απέραντη
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25. Η ζωή είναι _______________________ .
Α) δύσκολη
Β) όμορφη

Γ) ωραία

Δ) κοντή

Ε) παχιά

26. Είδα ένα ______________ όνειρο.
Α) άσχημο
Β) παχύ

Γ) αδύνατο

Δ) όμορφο

Ε) κοντό

27. Αυτό το αγόρι είναι __________________.
Α) καλό
Β) ένα
Γ) ανήσυχα

Δ) κοντά

Ε) μακρύ

28. Ο υπολογιστής μου είναι _________________.
Α) καινούργιος Β) καλό
Γ) ανήσυχα

Δ) μεγάλο

Ε) κοντός

29. Το φεγγάρι είναι ______________________ .
Α) κίτρινο
Β) κοντό
Γ) παχύ

Δ) ψηλό

Ε) παλιό

30. Το ταξί είναι ___________________ .
Α) γρήγορο
Β) μεγάλο

Δ) αδύνατο

Ε) παχύ

Γ) κοντό
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