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Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει περισσότερο:  

1. Ο δάσκαλος με σήκωσε στον πίνακα για να  _________________ το ρήμα «γράφω». 

Α) καλέσω    Β) κλείσω    Γ) κλείνω   Δ) κλίνω   Ε) κλίσω   

2. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με αγιασμό από τον  _______________ της κοινότητάς μας. 

Α) πατέρα    Β) ιερείς    Γ) ιερέα     Δ) ιερέων    Ε) ιερέας  

3. Μετά από την πνευμονία που πέρασα έχασα τη  _______________  μου και για τρεις μέρες δεν 
μπορούσα να μιλήσω. 

Α) φωνή     Β) φωνής     Γ) φωνών    Δ) φωνές   Ε) μνήμη 

4. Όταν άκουσαν τις  __________ του παιδιού έτρεξαν όλοι να δουν τι έγινε.  

Α) φωνή    Β) φωνές   Γ) φωνής     Δ) κραυγή     Ε) κραυγών     

5. Το σκυλάκι που πήραμε προχθές είναι _____________ .  Δεν γαβγίζει, δεν δαγκώνει και θέλει να 
παίζει συνέχεια με τα παιδιά. 

Α) ήρεμο    Β) ήρεμων    Γ) ήμερων    Δ) ήμερου   Ε) ήμερο    

6. Το σπίτι μας βρίσκεται στην ____________  Μιχαλακοπούλου.   

Α) οδούς    Β) οδού    Γ) οδό    Δ) οδών   Ε) οδοί    

7. Η δασκάλα μας εφάρμοσε μια εξαιρετική ______________ διδασκαλίας, που μας βοηθά να 
κατακτούμε τη γνώση με πιο αποτελεσματικό τρόπο.   

Α) μέθοδος      Β) μεθόδου     Γ) μέθοδοι      Δ) μέθοδο       Ε) μεθόδων     

8. Ο πατέρας μου ήταν ________________ πως μετά τον τραυματισμό μου με το ποδήλατο δεν θα 
ήθελα να το πάρω ξανά. 

Α) βέβαιος   Β) βεβαίως     Γ) βέβαιων      Δ) βέβαιου      Ε) βέβαιο    

9.   Κάθε χρόνο γίνεται στο χωριό μας μεγάλο πανηγύρι για τη γιορτή του _______________ Ανδρέα.   

Α) Αποστόλων     Β) Αποστόλου   Γ) Απόστολος     Δ) Απόστολοι    Ε) Απόστολο     

10. Η ιστορία μας περιέχει  _______________ παραδείγματα νέων που πρόσφεραν τη ζωή τους για 
την πατρίδα.  

Α) άφθονη    Β) άφθονης    Γ) άφθονα    Δ) άφθονων    Ε) άφθονους      
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11.  Η Άννα Κορακάκη ανακηρύχθηκε _______________ ολυμπιονίκης στη σκοποβολή, στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.   

Α) χρυσός           Β) χρυσοί            Γ) χρυσής           Δ) χρυσών         Ε) χρυσή    

 

12. Ο ____________ από το σκασμένο λάστιχο μάς έκανε να κατεβούμε έντρομοι από το αυτοκίνητο 
για να δούμε τι έγινε. 

Α) ηχούς     Β) ήχος    Γ) ήχου   Δ) ηχώ    Ε) ήχοι       

 

13. Η   _______________ των κυμάτων της θάλασσας έφτανε μέχρι το σπίτι μας, που βρισκόταν ένα 
χιλιόμετρο μακριά.   

Α) ηχώ             Β) ήχος             Γ) ήχου           Δ) ηχούς        Ε) ήχοι      

 

14. Ο παρακείμενος του ρήματος «κρύβω» είναι:    

Α) έκρυψα      Β) θα κρύβω      Γ) έκρυβα     Δ) έχω κρύψει     Ε) είχα κρύψει      

 

15. Ο μέλλοντας εξακολουθητικός του ρήματος «κουράζομαι» είναι:    

Α)  θα κουραστώ       Β) κουραζόμουν      Γ) κουράστηκα     Δ) θα έχω κουραστεί     

Ε) θα κουράζομαι 

 

16. Ο αόριστος του ρήματος «πιστεύετε» είναι:   

Α) θα πιστεύετε       Β) θα πιστέψετε     Γ) πιστεύατε     Δ)  πιστέψατε    

Ε) έχετε πιστέψει      

 

17.  Το ουσιαστικό που παράγεται από το ρήμα «μαγειρεύω» είναι:    

Α) συνταγή     Β) φαγητό    Γ) μάγειρας    Δ) κατσαρόλα    Ε) μάγος       

 

18. Ο ενεστώτας του ρήματος «θα φεύγουν» είναι:    
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Α) έφυγαν     Β) φεύγουν      Γ)  έφευγαν      Δ) είχαν φύγει      Ε) έχουν φύγει      

                                                                  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: (Μόνο μία είναι η σωστή απάντηση από τις Α,Β,Γ,Δ,Ε)  

19. το ψ __γείο  ,   ο πλατ__ ς   ,  το νοσοκομ __ ο    ,   το βιβλ __ ο  

Α) υ, ι, εί, ύ   

Β) η, ει, οί, ί       

Γ) ι, ι, ύ, εί       

Δ) υ, ι, η, ή      

Ε) υ, ύ, εί, ί       

 

20. δυόμ __ σι  ,   η πολλ __    ,    ακού __     ,    ο φαρδ __ ς   

Α) ι, ή, ει, ύ  

Β) ή, ί, η, υ       

Γ) υ, ή, ί, ει  

Δ) ύ, ί, ι, οί  

Ε) η, ύ, ει, ί   

 

21. α __ άθι  ,   σφί __ ω    ,    φέ __ ω   ,   κά __ ελο   ,    α__ ίζω  

Α) γκ, γκ, γκ, γγ, γγ  

Β) γκ, γγ, γγ, γγ, γκ  

Γ) γκ, γκ, γγ, γγ, γγ  

Δ) γκ, γγ, γγ, γκ, γγ  

Ε) γκ, γκ, γγ, γκ, γκ    

 

22. Φτάσαμε __το σχολείο.  

Ο __ταύρος είναι ξάδερφός μου. 
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__τη γειτονιά μας έχει πολλά δέντρα. 

Ο ποντικό__ μπήκε στο ντουλάπι. 

Κάποιε __ φορές απέτυχα στο διαγώνισμα. 

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. __ μελέτη  ,  __ άντρα  ,   __ αρχηγών   ,  __  ξαπλώστρα ,   __ αλλαγή  

Α) τον, η, των, τη, την   

Β) τη, τον, των, την, την  

Γ) η, ο, των, την, τη  

Δ) την, το, των, την, τη  

Ε) τον, την, τον, τη, τη  

24.  ___________ σκεφτεί ότι όλα όσα μου συμβαίνουν δεν είναι τυχαία. 

_____________ τρέξει πέντε χιλιόμετρα, γι΄ αυτό κουραστήκατε. 

_____________ μια μεγάλη τσάντα που χωρά όλα της τα βιβλία. 

Όταν ήμασταν μικροί _____________ ποδήλατα. 

Σχεδόν όλοι οι μαθητές ______________ στο σπίτι τους ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Α) έχω, έχετε, έχει, είχαμε, 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            
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Διαβάστε το κείμενο «Η Ευρώπη κι ο ταύρος» και απαντήστε στις ερωτήσεις 25-30     

Στα πολύ παλιά τα χρόνια, τότε που κυρίαρχος του κόσμου ήταν ο Δίας, ζούσε λίγο μακριά από μας, στη 
σημερινή Συρία, μια κοπέλα πάρα πολύ όμορφη, που την έλεγαν Ευρώπη. Την έλεγαν έτσι, επειδή τάχα 
είχε ευρύ (φαρδύ) πρόσωπο. Σήμερα θα τη λέγαμε «φεγγαροπρόσωπη». Τόσο ωραίο κι ακτινοβόλο ήταν 
το πρόσωπό της και τόσο μεγάλη η όλη ομορφιά κι η χάρη της, που όλος ο κόσμος μιλούσε γι’ αυτή και 
καμάρωναν γι’ αυτό και οι δυο γονιοί της, ο βασιλιάς της χώρας ο Αγήνορας κι η γυναίκα του η 
Τηλεφάεσσα. Τσούρμο οι υποψήφιοι γαμπροί έφταναν απ’ όλες τις άκρες της Γης να ζητήσουν από τον 
πατέρα της το χέρι της. Η φήμη της ομορφιάς της έφτασε και στον Όλυμπο. Τ’ άκουσε κι ο Δίας και 
χάιδεψε τα γένια του. «Να ’ναι τάχα έτσι που τα λένε;», σκέφτηκε. Και χωρίς να χάσει καιρό, κάποια 
μέρα που η Ήρα έλειπε από τον Όλυμπο σε κάποια γιορτή που είχαν για χάρη της, παίρνει το σκήπτρο 
του και κρυφά, μην τον πάρουν είδηση κι οι άλλοι θεοί, το σκάει απ’ το παλάτι του και μια και δυο, 
κάμπους και βουνά και θάλασσες περνάει και, να σου τον, φτάνει στη χώρα του Αγήνορα. Τραβούσε 
ίσια για την πρωτεύουσα, αλλά, για καλό και για κακό, σταμάτησε λίγο πιο έξω, για να σκεφτεί πώς θα 
πλησιάσει στο παλάτι, δίχως να τον γνωρίσει κανένας. Κι εκεί που στεκόταν, στην άκρη ενός 
καταπράσινου λιβαδιού, κοντά στην ακρογιαλιά, βλέπει να φτάνουν από πέρα μια παρέα όμορφες 
κοπέλες, η μια πιο όμορφη από την άλλη. Έρχονταν τα κοριτσόπουλα τραγουδώντας και σκόρπισαν μες 
στο ανθόσπαρτο λιβάδι κι άρχισαν να μαζεύουν λουλούδια και να πλέκουν μ’ αυτά γιρλάντες και 
στεφάνια και να στολίζουν τα μαλλιά τους και να καμαρώνουν και να χαίρονται την ομορφιά τους και 
την άνοιξη. Κοιτάζει ο Δίας και δεν χορταίνει να βλέπει. Και να, ανάμεσά τους η κόρη του Αγήνορα, η 
Ευρώπη. Λάμπει και ξεχωρίζει ανάμεσα στις άλλες, όπως το φεγγάρι ανάμεσα στ’ αστέρια της νύχτας. 
— Ευρώπη!... Ευρώπη!..., της φωνάζουν οι φίλες της και της φέρνουν τα πιο όμορφα λουλούδια. — Α, 
αυτή λοιπόν είναι..., έκαμε ο Δίας. Δεν έχουν άδικο που τόσο πολύ μιλάνε για την ομορφιά της. Μέσα 
στον νου του τώρα πιο βαθιά καρφώθηκε η σκέψη να την αρπάξει. Ναι, αλλά πώς; Πώς να πλησιάσει 
εκείνα όλα τα κορίτσια; Αλλά ο παμπόνηρος θεός δεν άργησε να βρει τον τρόπο: Μεταμορφώθηκε σε 
ωραίο, πολύ ωραίο, ταύρο, που όχι μόνο το τρίχωμά του είχε χίλια δυο  ωραία χρώματα κι έλαμπε σαν 
μαλαματένιο, μα κι η ανάσα του μοσχομύριζε κι αυτή σαν μοσχοβολιά από ολάνθιστο τριαντάφυλλο. 
Έτσι μεταμορφωμένος, πλησίασε τις κοπέλες κι έκανε τάχα πως βόσκει ανάμεσά τους ξένοιαστος. Τον 
είδαν εκείνες και τον περιτριγύρισαν.  

— Καλέ, κοιτάξτε τι ωραίος ταύρος! Ελάτε! Προσέχετε κάτι; Κι η ανάσα του μοσχοβολά σαν 
τριαντάφυλλο. Τ’ άκουσε αυτά κι η Ευρώπη κι ήρθε γεμάτη περιέργεια κοντά του. Την είδε ο ταύρος-
Δίας και πήγε και γονάτισε μπροστά στα πόδια της.  

— Θαύμα είναι, λέει κι η Ευρώπη. Τον χαϊδεύει κι έτσι όπως τον βλέπει ήρεμο, πάει και κάθεται πάνω 
στη ράχη του και λέει μάλιστα και στις φίλες της να κάνουν το ίδιο. Δεν πρόφτασε όμως να καλοκαθίσει 
κι ο ταύρος μεμιάς σηκώνεται και με την Ευρώπη στη ράχη του το βάζει στα πόδια. Βουτά στη θάλασσα 
και φτάνει κολυμπώντας στην Κρήτη. Εκεί η Ευρώπη γέννησε τον Μίνωα και τον Ραδάμανθη. Κι από τότε 
η ήπειρος που είναι πάνω από την Κρήτη πήρε το όνομα Ευρώπη. 

Χάρης Σακελλαρίου  

Με λογισμό και μ΄ όνειρο, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, σ. 246 
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25. Πού ζούσε η Ευρώπη πριν γνωρίσει τον Δία; 

Α) Στη Συρία    

Β) στην Ευρώπη   

Γ) στην Κύπρο   

Δ) στην Κρήτη 

Ε) στην Ελλάδα 

 

26. Γιατί όλος ο κόσμος μιλούσε για την Ευρώπη; 

Α) Γιατί ήταν πανέμορφη κι ευγενική 

Β) Γιατί παρόλο που δεν ήταν πολύ όμορφη, είχε πολύ καλό χαρακτήρα   

Γ) Γιατί ενώ ήταν πολύ όμορφη, δεν είχε καλούς τρόπους   

Δ) Γιατί είχε ωραίο κι ακτινοβόλο πρόσωπο και μεγάλη ομορφιά και χάρη   

Ε) Γιατί ήταν πανέξυπνη, με ωραίο κι ακτινοβόλο πρόσωπο 

 

27. Ποιοι ήταν οι γονείς της Ευρώπης;   

Α) Ο Δίας κι η Ήρα 

Β) Ο βασιλιάς Αγαπήνορας κι Θέτιδα 

Γ) Ο βασιλιάς Αγήνορας κι η Τηλεφάεσσα 

Δ) Ο βασιλιάς Αγήνορας κι η Ήρα 

Ε) Ο Απόλλωνας κι η Αφροδίτη 

 

28. Πώς ο Δίας πλησίασε την Ευρώπη; 

Α) Μεταμορφώθηκε σε πολύ όμορφο κύκνο, με ωραία χρώματα   

Β) Μεταμορφώθηκε σε πανέμορφο νέο και την πλησίασε πιάνοντάς την κουβέντα  

Γ) Μεταμορφώθηκε σε ένα κορίτσι, που έμοιαζε πολύ με τις φίλες της Ευρώπης και μπήκε αθόρυβα στην 
παρέα τους  
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Δ) Μεταμορφώθηκε σε ένα άσπρο πανέμορφο άλογο και πλησίασε την Ευρώπη   

Ε) Μεταμορφώθηκε σε πολύ ωραίο ταύρο, που όχι μόνο το τρίχωμά του είχε χίλια δυο  ωραία χρώματα 
κι έλαμπε σαν μαλαματένιο, μα κι η ανάσα του μοσχομύριζε κι αυτή σαν μοσχοβολιά από ολάνθιστο 
τριαντάφυλλο  

 

29. Πώς ο Δίας κατάφερε τελικά να αρπάξει την Ευρώπη;  

Α) Την πλησίασε μεταμορφωμένος σε όμορφο νέο και της είπε γλυκόλογα 

Β) Την πλησίασε μεταμορφωμένος σε όμορφο ταύρο κι όταν εκείνη τον χάιδεψε και κάθισε στην πλάτη 
του, αυτός σηκώθηκε και το έβαλε στα πόδια 

Γ) Την πλησίασε μεταμορφωμένος σε όμορφο ταύρο κι όταν τον χάιδεψε, μεταμορφώθηκε σε ένα 
όμορφο νέο κι έφυγαν μαζί 

Δ) Την πλησίασε μεταμορφωμένος σε άσπρο άλογο κι όταν αυτή κάθισε απάνω, την άρπαξε κι έφυγαν 

Ε) Την πλησίασε αποκαλύπτοντάς της ότι είναι ο Δίας κι εκείνη, κολακευμένη, τον ακολούθησε 

 

30. Τι έγινε στο τέλος με τον Δία και την Ευρώπη; 

Α) Έφτασαν κολυμπώντας στην Κρήτη, όπου η Ευρώπη γέννησε τον Μίνωα και τον Ραδάμανθη 

Β) Έφτασαν κολυμπώντας στην Κρήτη, αλλά όταν ο Δίας επέστρεψε στον Όλυμπο, η Ευρώπη επέστρεψε 
στον τόπο της 

Γ) Ο Δίας κι η Ευρώπη παντρεύτηκαν κι έζησαν για πάντα ευτυχισμένοι 

Δ) Έφτασαν κολυμπώντας στην Κρήτη, αλλά όταν ο Δίας αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα, η 
Ευρώπη τον εγκατέλειψε  

Ε) Έφτασαν κολυμπώντας στην Κρήτη, όπου η Ευρώπη γέννησε τον Μινώταυρο και την Αριάδνη 


