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Επιλέξτε τη λέξη που ταιριάζει καλύτερα 

 

1. Έχασα τα _________________ μου, τα βλέπεις πουθενά; 

Α) παπούτσι  Β) παπούτσια  Γ) παπουτσιών  

Δ) παπουτσιού  Ε) παπούτσι 
 

2. Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για τις ______________ των παιδιών τους. 

Α) ανάγκες  Β) αναγκών   Γ) ανάγκη  

Δ) ανάγκης   Ε) αναγκαίο  
 

3. Οι ____________________  μου είπαν τα καλά νέα. 

Α) φίλοι   Β) φίλη   Γ) φίλης 

Δ) φίλους   Ε) φίλων 
 

4. Οι πελάτες ήταν ευχαριστημένοι από τις _____________________ . 

Α) εκπτώσεις  Β) έκπτωση   Γ) έκπτωσης  

Δ) εκπτώσεων  Ε) έκπτωσις  

 

5. Τα παιδιά άκουγαν με προσοχή την ______________________.  

Α) δασκάλες  Β) δασκάλα    Γ) δασκάλας 

Δ) δασκάλων   Ε) δάσκαλοι  
 

6. Ο __________________ βοήθησε τα άρρωστα παιδιά. 

Α) γιατροί  Β) γιατρών   Γ) γιατρός  

Δ) γιατρούς  Ε) γιατρού  
 

7. Ο ____________________ μίλησε στους πολίτες. 

Α) προέδρου  Β) πρόεδρο    Γ) προέδρων  

Δ) πρόεδροι  Ε) πρόεδρος  

 

8. Ο ________________ προσέχει το κτήριο.   

Α) φρουροί  Β) φρουρός     Γ) φρουρών  

Δ) φρουρού   Ε) φρουρό  

 

9. Βλέπω το έργο και _______________ μόνη μου. 

Α) γελώ   Β) τρέχω     Γ) μασώ 

Δ) μιλώ   Ε) κοιτώ  

 

10. Έβαλα τα λουλούδια στο  ________________ . 

Α) βάζο   Β) βάζω     Γ) πίνω 

Δ) κουτί   Ε) κερί  
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11. Όταν _______________ η δασκάλα τα παιδιά προσέχουν. 

Α) μήλο   Β) μιλά    Γ) γελώ  

Δ) τρέχω   Ε) μασώ  
 

12. Όταν κάνει κρύο πάντα _______________ το παλτό μου. 

Α) βάζο    Β) βάζω    Γ) πίνω  

Δ) τρέχω   Ε) βγάζω   
 

13. Αυτό το_______________ φαίνεται ωραίο και γλυκό. 

Α) μήλο   Β) μιλά    Γ) γελώ  

Δ) τρέχω   Ε) μασώ  

 

14. Ο αόριστος του ρήματος «μιλώ» είναι:  

Α) μίλησα   Β) θα μιλήσω   Γ) μιλούσα  

Δ) είχα μιλήσει  Ε) μιλούσες   

 

15. Ο παρατατικός του ρήματος «έχω» είναι:  

Α) είχα    Β) θα έχω    Γ) είχα πάει  

Δ) θα είχα  Ε) έχουμε  

 

16. Ο στιγμιαίος μέλλοντας του ρήματος «θέλω» είναι:  

Α) ήθελα   Β) θα θέλω   Γ) θέλεις   

Δ) θα ήθελα   Ε) θέλω   

 

17. Ο παρακείμενος του ρήματος «έρχομαι» είναι:  

Α) ήρθα   Β) ερχόμουν   Γ) έχω έρθει   

Δ) είχα έρθει    Ε) ερχόμαστε    

 

18. Ο ενεστώτας του ρήματος «παίζαμε» είναι:  

Α) έπαιζα   Β) παίζω   Γ) έχω παίξει  

Δ) έπαιξα   Ε) θα παίζω   
 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 

 

19. το πανηγύρ_____, η βιβλιοθήκ_____, το κλουβ_____, το κλειδ_____, οι όμορφ_____ 

Α) η / η / ί / ή / η  Β) η / η / ί / ή / οι  Γ) ι / η / ί / ή / η   

Δ) η / η / ί / ί / η   Ε) ι / η / ί / ί / οι 

 

20. είν_____, λ_____τουργία, _____ρανός, βγ_____νω, κ_____ρός  

Α) αι / η / ου / έ / ε  Β) αι / η / ου / αί / ε  Γ) ε / ι / ου / έ / ε 

Δ) αι / ει / ου / αί / αι  Ε) ε / ι / ου / έ / αι 
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21. _____αλάντα, _____αντά, ε_____όνι, _____αλκόνι, _____ρίζο 

Α) μπ / ντ / γγ / μπ / γγ Β) μπ / ντ / γκ / μπ / γγ  Γ) μπ / ντ / γγ / μπ / γκ 

Δ) ντ / ντ / γγ / μπ / γγ  Ε) μπ / μπ / γγ / ντ / γγ 

 

22. Η Μαρία πήγε  __το σχολείο νωρίς 

Ο δάσκαλο__  είναι άρρωστος σήμερα 

Η  __αββίνα πήγε στο πάρκο  

Πώ__  σε λένε;  

Ο Άγγελος πήγε  __τη δουλεία του 

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. Ο Κώστας και η Μαρία _____________ φίλοι 

Ο φίλος μου ______________ στην Αμερική 

Τα παιδιά χτες ______________ στον κινηματογράφο 

Όλοι μας _______________ πολύ κουρασμένοι 

Εγώ ______________ καλός μαθητής 

Α) είναι / είναι / ήταν / είμαστε / είμαι Β) είναι / είμαι / ήταν / είμαστε / είμαι  

Γ) είναι / είναι / είμαι / είμαστε / είμαι Δ) ήταν / είναι / ήταν / είμαστε / είμαι 

Ε) είναι / είναι / ήταν / ήταν / είμαι 

 

 

24. _____ oυρανό, _____ παιδιών, _____ ζωή, _____ βουνό, _____ μωρά 

Α) τα / τον / τη / το / του Β) τη / τα / η / το / τα Γ) τον / των / τη / το / τα 

Δ) τον / τους / τη / το / τα Ε) τον / των / τη / του / τα 

 

25. Όταν διαβάζω ___________ όλα τα βιβλία μου κοντά μου 

Τι έπαθες και ___________ τόσα νεύρα; 

Σήμερα τα παιδιά ___________ γυμναστική 

Όταν οδηγείτε πρέπει να ____________ τα μάτια δεκατέσσερα  

________________ ωραίο έργο σήμερα στον κινηματογράφο.  

Α) έχει / έχεις / έχει / έχετε / Έχει  Β) έχω / έχουν / έχουν / έχετε / Έχει 

Γ) έχουμε / έχεις / έχουν / έχουν / Έχει Δ) έχω / έχεις / έχω / έχετε / Έχει 

Ε) έχω / έχεις / έχουν / έχετε / Έχει 
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Διαβάστε το κείμενο «Ο βοσκός και ο λύκος» και απαντήστε τις ερωτήσεις 26-30.  

 

Ο βοσκός και ο λύκος 
Ο βοσκός είχε έναν σκύλο, ο οποίος φύλαγε το κοπάδι του. Κάθε μέρα, τα πρόβατα 

ακολουθούσαν πάνω από τον λόφο τον βοσκό και τον σκύλο του για να φάνε το παχύ, 

πράσινο χορτάρι. 

Μια μέρα, ένας λύκος περιπλανιόταν στο δάσος, ψάχνοντας τροφή. Όταν αντίκρισε το 

κοπάδι με τα χοντρά πρόβατα, αποφάσισε να μπει ανάμεσά τους και να πιάσει ένα. 

Αλλά ο σκύλος ποτέ δεν άφηνε το κοπάδι μόνο του. Έμενε με τα πρόβατα από το πρωί 

μέχρι το απόγευμα. Ήθελε να είναι βέβαιος ότι όλα τα πρόβατα θα επέστρεφαν ασφαλή 

στη φάρμα στο τέλος της ημέρας. 

Ο λύκος είχε μια ιδέα. Αποφάσισε να πάει στην καλύβα του βοσκού και να κλέψει τα 

ρούχα του. Θα ντυνόταν σαν τον βοσκό και θα ξεγελούσε το κοπάδι. 

Εκείνο το απόγευμα, ο λύκος εκτέλεσε το σχέδιό του. Τρύπωσε ήσυχα στην καλύβα του 

βοσκού και έκλεψε το καπέλο, το παλτό και το μπαστούνι του. 

Το επόμενο πρωί, έβαλε τα ρούχα του βοσκού και στάθηκε σε ένα μέρος, όπου τα 

πρόβατα θα τον έβλεπαν καθαρά. 

Μετά σούφρωσε τα χείλη του για να σφυρίξει, όπως ο βοσκός. Αλίμονο! Δεν μπορούσε 

να σφυρίξει! Κάθε φορά που προσπαθούσε, σφύριζε όπως οι λύκοι. 

Τα πρόβατα ακούγοντας την κραυγή του λύκου, τρόμαξαν και άρχισαν να τρέχουν από 

‘δώ κι από ‘κεί. Επικρατούσε χάος. Κάποια έπεφταν κάτω και κάποια άλλα έπεφταν 

πάνω σε άλλα πρόβατα. 

Ακούγοντας τη φασαρία, ο βοσκός και ο σκύλος ξύπνησαν. Όταν βγήκαν έξω, είδαν τον 

λύκο και έτρεξαν να τον πιάσουν. 

Ο λύκος παγιδεύτηκε και γνώριζε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Συγχυσμένος και 

τρομαγμένος, έτρεξε μέσα στο δάσος με όλη την ταχύτητα που μπορούσε να αντλήσει 

από τη δύναμή του. 

Ο βοσκός, βλέποντάς τον, πήρε μια πέτρα και του την πέταξε. Η πέτρα χτύπησε τον 

λύκο στο πόδι και έπεσε στο έδαφος. 

Το αγριεμένο σκυλί όρμησε στον λύκο. Τον γρατζούναγε και τον δάγκωνε σε όλο του το 

σώμα. Μετά από έναν μεγάλο καβγά, ο λύκος ξέφυγε από τα σαγόνια και τα νύχια του 

σκύλου. 

Χτυπημένος και μελανιασμένος ο πονεμένος λύκος, σύρθηκε στη φωλιά του. Ένιωθε 

χαζός και λυπόταν τον εαυτό του. 

 

26. Ο σκύλος ________________________ και ο λύκος ______________________________ . 

Α) βοηθούσε κάθε πρωί τον βοσκό / ήταν πεινασμένος  

Β) ξάπλωνε μέχρι αργά / ήταν φίλος του σκύλου  

Γ) πήγαινε αργά για να βοηθήσει / ήταν περαστικός  

Δ) έπαιρνε τα μισά πρόβατα μόνος του / ήταν φίλος του βοσκού  

Ε) βοηθούσε τον βοσκό κάθε βράδυ / ήταν φίλος με τα πρόβατα  
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27. Τι σκέφτηκε ο λύκος;  

Α) Να φάει ένα πρόβατο.  

Β) Να ξεγελάσει τον βοσκό.  

Γ) Να φύγει.  

Δ) Να βοηθήσει τον βοσκό.  

Ε) Να γίνει φίλος με τον σκύλο.  

 

28. Ποια ήταν η ιδέα του λύκου; 

Α) Να μπει στη θέση του βοσκού.  

Β) Να τραγουδήσει στα πρόβατα.   

Γ) Να φάει όλα τα πρόβατα. 

Δ) Να φύγει αμέσως.   

Ε) Να μείνει μαζί με τον σκύλο.   

 

29. Τι έπαθε ο λύκος; 

Α) Έσπασε το πόδι του.   

Β) Γλίστρησε και έπεσε.    

Γ) Μάλωνε με τον σκύλο και έχασε.  

Δ) Ακόμα τρέχει.    

Ε) Έχασε το φως του.   

 

30. Ποιο είναι το δίδαγμα της ιστορίας μας;  

Α) Όταν θέλεις τα πολλά, χάνεις και τα λίγα.    

Β) Φύλαγε τα ρούχα σου, για να έχεις τα μισά.     

Γ) Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.   

Δ) Να σκέφτεσαι, πριν να μιλάς.     

Ε) Όταν θέλεις να κάνεις κακό, το κακό γυρίζει πάνω σου.  


