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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-10: 3 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει περισσότερο:  

1. Ένιωθε μεγάλη  _________________ για τον θάνατο της γιαγιάς του. 

Α) λείπει    Β) λίπη    Γ) λύπη   Δ) αγαλλίαση    Ε) αγάπη 

2. Η _______________ του σχολείου μας είναι πολύ εξυπηρετική. 

Α) γραμματέα    Β) γραμματέας    Γ) γραμματείς     Δ) γραμματέων    Ε) συγγραφέας  

3.  Για να φθάσουμε στο γυμναστήριο  _______________  από το σχολείο και το περίπτερο. 

Α) παίρνουμε     Β) διασταυρώνουμε     Γ) τρέχουμε     Δ) περνούμε   Ε) περπατούμε 

4.  ______________  άνθρωποι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν εξαιτίας της ανεργίας.  

Α) πολλοί   Β) πολύ   Γ) πολλή    Δ) πωλεί    Ε) πολλών     

5.   _____________ θα αργήσω στο σχολείο, διότι δεν χτύπησε το ξυπνητήρι.   

Α) πάλη    Β) πολλοί    Γ) πάλι   Δ) πόλη    Ε) πολλή   

6. Οι  ____________  Μακαρίου και Στασικράτους θα είναι κλειστές σήμερα, εξαιτίας των 

έργων που γίνονται για βελτίωση των κεντρικών δρόμων.   

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

7.  Η δασκάλα του πιάνου αποτελεί για μένα  ______________ μουσικού.  

Α) πρωτότυπο      Β) δείγμα      Γ) κίνδυνο       Δ) πρότυπο      Ε) επιτυχία  

8.  Ο αδερφός μου κινδύνεψε να πνιγεί κι ο ναυαγοσώστης του έκανε  ________________  

αναπνοή για να επανέλθει. 

Α) τεχνική   Β)  τεχνητή    Γ) πλαστή      Δ) ζωηρή       Ε)  φυσική 

9.    Υπάρχουν πολλές  _______________ στις μέρες μας για να χάσει κάποιος βάρος.   

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

 

10. Από τα αρχαία χρόνια πολλές πόλεις της Κύπρου περιβάλλονταν από  

_______________  διότι είχε πολλούς κατακτητές.  

Α) τείχη         Β) τύχη        Γ) τοίχοι       Δ) βράχους         Ε) σπηλιές       
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 11-20: 4 ΜΟΝΑΔΕΣ 

11. Διάφορες  _______________  εταιρείες γίνονται χορηγοί των Ολυμπιακών Αγώνων.  

Α) διεθνής     Β) διεθνείς        Γ) διεθνών      Δ) διεθνούς       Ε) διεθνή    

12. Οι ____________  με τις λάμπες που φωτίζουν τη γειτονιά φθάρηκαν με το πέρασμα 

του χρόνου,  επειδή είναι ξύλινοι. 

Α) στήλη     Β) στείλει    Γ) στήλες   Δ) στάλες     Ε) στύλοι    

13. Όλοι έχουμε έναν καλό   _______________  που μάς συμπαραστέκεται στις δύσκολες 

στιγμές.  

Α) φύλο             Β) φύλλο             Γ) φίλο           Δ) φίλους        Ε) φίλων      

14. Ο παρατατικός του ρήματος «χτυπώ» είναι:    

Α) χτύπησα      Β) χτυπούσα      Γ) έχω χτυπήσει     Δ) είχα χτυπήσει     Ε) θα έχω χτυπήσει      

15. Ο μέλλοντας  στιγμιαίος (συνοπτικός μέλλοντας) του ρήματος «αγαπιέμαι» είναι:    

Α)  θα αγαπηθώ       Β) αγαπιόμουν      Γ) αγαπήθηκα     Δ) θα έχω αγαπηθεί    Ε) θα αγαπιέμαι 

16. Ο υπερσυντέλικος του ρήματος «παρατηρούμε» είναι:    

Α) θα παρατηρήσουμε    Β) παρατηρήσαμε     Γ) θα έχουμε παρατηρήσει     

Δ)  είχαμε παρατηρήσει   Ε) παρατηρούσαμε      

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

Α) παρασκευή     Β) κατασκευαστής    Γ) επίσκοπος    Δ) πρόσκοπος    Ε) κατάσκοπος       

18. Ο συντελεσμένος μέλλοντας του ρήματος «ακολουθεί» είναι:    

Α) ακολουθούσε      Β) θα έχει ακολουθήσει      Γ) θα ακολουθεί       Δ) θα ακολουθήσει       

Ε) έχει ακολουθήσει      

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

19. η κόρ __ ,   ακού__    ,  χαρταετ __    ,  φορτ __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       
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20.  πόλ__   ,   αποδεικν __ ω    ,    διαβάζ __     ,    ρ__ χνει   

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   

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 21-30: 5 ΜΟΝΑΔΕΣ 

21. α __ αλιά,   ανα__ άζω    ,    __ ρίνια  ,   λάρυ __ ας   ,    παρα__ ελία  

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. Έπεσα στη  __ κάλα και χτύπησα το πόδι μου.  

Ο Διονύσιος __ολωμός είναι ο  εθνικός μας ποιητής. 

Το __ χολείο μας ανακαινίστηκε πρόσφατα. 

__ τα περισσότερα αγόρια αρέσει το ποδόσφαιρο. 

__ τη γιορτή μου πήρα πολλά δώρα. 

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   
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23. __ κάρτα  ,  __ τροχόσπιτο  ,   __ πολεμιστών   ,  __  ξύστρα ,   __ μητέρα 

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.  ___________ αρχίσει να προβληματιζόμαστε. 

_____________ ακούσει κάτι κακό γι’ αυτό τον άνθρωπο; 

_____________  δει πως αυτή η μέθοδος μελέτης δεν έχει αποτέλεσμα, γι’ αυτό εφάρμοσαν 

μια άλλη. 

 _____________ φυλάξει τα φυλλάδια που σας έδωσα; 

Ο αδερφός μου ______________ φάει όλα τα γλυκά που βρίσκονταν στο ντουλάπι. 

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            

 

Διαβάστε το κείμενο «Παραμονή Χριστουγέννων» και απαντήστε στις ερωτήσεις 25-30     

Μια φορά κι έναν καιρό, κάποια παραμονή Χριστουγέννων, ο γερο-Σκρουτζ βρισκόταν 
απασχολημένος στο λογιστήριό του. Έκανε κρύο τσουχτερό και ήταν σκοτεινά από την 
καταχνιά. Άκουγε τον κόσμο που πηγαινοερχόταν έξω στο δρομάκι ξεφυσώντας, τρίβοντας 
τα χέρια και χτυπώντας τα πόδια στο λιθόστρωτο για να ζεσταθούν. Το ρολόι της πόλης 
έδειχνε μόλις τρεις τ’ απόγευμα, μα είχε κιόλας σκοτεινιάσει. O καιρός ήταν μουντός και τα 
κεριά τρεμόλαμπαν στα παράθυρα από τα γειτονικά γραφεία σαν κόκκινες κηλίδες στην 
καφετιά, βαριά ατμόσφαιρα. Βλέποντας το σκούρο σύννεφο να χαμηλώνει κατά τη γη 
σκοτεινιάζοντας το καθετί, θα ’λεγε κανείς πως η φύση ανάσαινε εκεί κοντά και σκαρφιζόταν 
κάτι τρομερό.  

Η πόρτα στο λογιστήριο του Σκρουτζ έμενε ανοιχτή για να ’χει τον νου του στον υπάλληλο 
που, καθισμένος σ’ ένα θλιβερό καμαράκι σαν κουτί, αντέγραφε κάτι γράμματα. O Σκρουτζ 
είχε αναμμένη μια πολύ μικρή φωτίτσα, μα η φωτιά του υπαλλήλου ήταν τόσο μικροσκοπική, 
που ’λεγες πως ήταν ένα μόνο κάρβουνο. Όμως δεν μπορούσε να τη δυναμώσει κι άλλο, γιατί  
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ο Σκρουτζ κρατούσε το κασόνι με τα κάρβουνα στη δική του κάμαρη. Κι όταν ο υπάλληλος 
μπήκε κρατώντας το φαράσι (=μικρό φτυάρι), το αφεντικό του θεώρησε πως είχε φτάσει πια 
η ώρα για να φύγουν. Φόρεσε, λοιπόν, κι εκείνος το άσπρο του κασκόλ και δοκίμασε να 
ζεσταθεί στη φλόγα του κεριού. Όντας όμως άνθρωπος με λίγη φαντασία, δεν τα κατάφερε.  

— Καλά Χριστούγεννα, θείε! Να ’σαι καλά!, ακούστηκε μια χαρούμενη φωνή. 

Ήταν ο ανιψιός του Σκρουτζ, που βρέθηκε τόσο άξαφνα και γρήγορα μπροστά του, ώστε η 
μορφή του πρόλαβε το άκουσμα της φωνής του.  

— Μπα!, έκανε ο Σκρουτζ. Σαχλαμάρες! 

Είχε τόσο ζεσταθεί περπατώντας γοργά μες στην ομίχλη και στην παγωνιά τούτος εδώ ο 
ανιψιός του Σκρουτζ, που ήταν αναψοκοκκινισμένος. Το πρόσωπό του ήταν ροδοκόκκινο κι 
όμορφο, τα μάτια του σπίθιζαν κι η ανάσα του άχνιζε και πάλι.  

— Σαχλαμάρες τα Χριστούγεννα, θείε! Είπε ο ανιψιός του Σκρουτζ. Δεν θα το λες βέβαια στα 
σοβαρά, ελπίζω. 

— Και βέβαια το λέω στα σοβαρά, είπε ο Σκρουτζ. Άκου κει, «Καλά Χριστούγεννα!». Και τι 
λόγο έχεις να ’σαι χαρούμενος; Ποιο δικαίωμα να ’σαι ευτυχισμένος; Είσαι δα αρκετά 
φτωχός!  

— Έλα τώρα, αποκρίθηκε εύθυμα ο ανιψιός. Εσύ, με ποιο δικαίωμα είσαι σκυθρωπός; Τι λόγο 
έχεις να 'σαι στις κακές σου; Είσαι δα αρκετά πλούσιος!  

O Σκρουτζ, μην έχοντας καμιά καλύτερη απάντηση πρόχειρη, έκανε ξερά «Μπα!» και το 
συνόδεψε μ' ένα «Σαχλαμάρες!». 

— Μη θυμώνεις, θείε, είπε ο ανιψιός. 

— Και τι άλλο μπορώ να κάνω, αποκρίθηκε εκείνος, όταν ζω σ' έναν κόσμο με τόσους χαζούς; 
Καλά Χριστούγεννα! Ξορκισμένα να 'ναι τα Χριστούγεννα! Και σάμπως δεν είναι για σένα τα 
Χριστούγεννα μια εποχή που πρέπει να πληρώνεις λογαριασμούς δίχως να 'χεις λεφτά; Μια 
εποχή που σε βρίσκει ένα χρόνο μεγαλύτερο κι ούτε μια στάλα πλουσιότερο; Μια εποχή που 
κάνεις τους ισολογισμούς σου και βρίσκεις ότι ζημιώνεις; 

— Θείε!, παρακάλεσε ο ανιψιός. 

— Ανιψιέ, αποκρίθηκε ο θείος αυστηρά, γιόρταζε τα Χριστούγεννα με τον δικό σου τρόπο κι 
άσε με εμένα να τα γιορτάζω με τον δικό μου.  

— Γιόρταζέ τα, λοιπόν! , είπε εκείνος. Όμως, δεν το κάνεις. 

— Άφησέ με τότε να τα περάσω μονάχος μου. Μωρέ, πολύ καλό θα σού κάνουν! Πολύ καλό 
σού έκαναν ως τώρα! 

— Yπάρχουν, υποθέτω, πολλά πράγματα από τα οποία θα μπορούσα να ’χα δει καλό, μα δεν 
επωφελήθηκα, απάντησε ο ανιψιός. Κι ανάμεσα στ’ άλλα, είναι και τα Χριστούγεννα. Όμως, 
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είμαι βέβαιος πως πάντα τα συλλογιζόμουν σαν μια εποχή καλή, ευχάριστη. Μια εποχή όλο 
καλοσύνη και συμπόνια, φιλευσπλαχνία και χαρά. Η μόνη απ’ όσες ξέρω μέσα στο μακρύ 
ημερολόγιο του χρόνου όπου άντρες και γυναίκες, σαν μια ψυχή, ανοίγουν λεύτερα τις 
καρδιές τους και αναλογίζονται τους άλλους σαν πραγματικούς συνταξιδιώτες προς τον 
τάφο, κι όχι σαν μια άλλη ράτσα πλασμάτων που έχουν διαφορετικό προορισμό. Γι’ αυτό, 
θείε, μ’ όλο που ποτέ δεν έβαλα μήτε ένα κομματάκι χρυσό ή ασήμι στην τσέπη μου, πιστεύω 
πως μού έκαναν καλό και πως θα μού κάνουν. Για τούτο λέω: ας είναι ευλογημένα!  

Κ. Ντίκενς, Χριστουγεννιάτικη ιστορία (διασκευή), μτφρ. Μαίρη Κιτσικοπούλου, Καστανιώτης 

25. Ο Σκρουτζ ήταν: 

Α) ένας καλός εργοδότης, που ενδιαφερόταν πολύ για τον υπάλληλό του και φρόντιζε να μην 

του λείπει τίποτα  

Β) πρόσχαρος και φιλικός άνθρωπος  

Γ) ένας τσιγκούνης, εγωιστής εργοδότης που δεν ενδιαφερόταν για τον υπάλληλό του  

Δ) ένας εργοδότης, που, αν και αυστηρός, σεβόταν και πρόσεχε τον υπάλληλό του 

Ε) ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφερόταν τόσο για τα χρήματα, φτάνει οι άνθρωποι γύρω του 

να είναι ευχαριστημένοι 

26. Ο υπάλληλος του Σκρουτζ βρισκόταν:  

Α) Σ΄ ένα μεγάλο δωμάτιο, με δυνατή φωτιά, για να ζεσταίνεται  

Β) Στο γραφείο του Σκρουτζ, κρατώντας του συντροφιά, επειδή ήταν Χριστούγεννα 

Γ) Σ΄ ένα μικρό, αλλά ζεστό δωματιάκι 

Δ)  Σ΄ ένα θλιβερό καμαράκι σαν κουτί, αντιγράφοντας κάτι γράμματα, με μια φωτιά τόσο 

μικροσκοπική, που ‘λεγες πως ήταν ένα μόνο κάρβουνο  

Ε) Στο γραφείο του Σκρουτζ και καθάριζε με τη σκούπα και το φαράσι (=μικρό φτυάρι) 

27. Πώς υποδέχθηκε ο Σκρουτζ τον ανιψιό του που ήρθε να του ευχηθεί για τα 

Χριστούγεννα; 

Α) Αντάλλαξαν ευχές και τού έδωσε χρήματα να περάσει τα Χριστούγεννα, επειδή ήταν 

φτωχός 

Β) Τον αποπήρε, λέγοντάς του πως δεν έχει λόγο να χαίρεται για τα Χριστούγεννα, αφού είναι 

φτωχός (ο ανιψιός) 

Γ)  Τον καλοδέχθηκε στο γραφείο του και τον κάλεσε στο σπίτι του για να περάσουν μαζί τα 

Χριστούγεννα  

Δ) Χάρηκε πολύ που τον είδε και τού πρόσφερε ένα δώρο που τού πήρε για τα Χριστούγεννα 

Ε)  Τον έδιωξε κακήν κακώς από το γραφείο του  
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28) Τι σήμαιναν τα Χριστούγεννα για τον Σκρουτζ; 

Α) Τίποτα ιδιαίτερο. Μια εποχή που δεν χρειάζεται να τη γιορτάζει κανείς, αφού πρέπει να 

πληρώνει λογαριασμούς και τον βρίσκει μια χρονιά μεγαλύτερο 

Β) Μια σπουδαία γιορτή, που δίνει μεγάλη χαρά στου ανθρώπους 

Γ) Μια όμορφη εποχή, κατά την οποία όλοι δίνουν και παίρνουν δώρα 

Δ) Μια εποχή καλή, ευχάριστη, όλο καλοσύνη και συμπόνια, φιλευσπλαχνία και χαρά 

Ε) Μια εποχή μέσα στο μακρύ ημερολόγιο του χρόνου όπου άντρες και γυναίκες, σαν μια 

ψυχή, ανοίγουν λεύτερα τις καρδιές τους και αναλογίζονται τους άλλους σαν πραγματικούς 

συνταξιδιώτες προς τον τάφο, κι όχι σαν μια άλλη ράτσα πλασμάτων που έχουν διαφορετικό 

προορισμό 

29. Τι σήμαιναν τα Χριστούγεννα για τον ανιψιό του Σκρουτζ;  

Α)  Μια εποχή που οι φτωχοί δεν έχουν δικαίωμα να χαίρονται 

Β) Μια εποχή που πρέπει να πληρώνεις λογαριασμούς δίχως να 'χεις λεφτά 

Γ) Μια εποχή μόνο για πλούσιους, που έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν όμορφα και 

ακριβά δώρα 

Δ) Μια εποχή που ο καθένας μπορεί να την περάσει μόνος του, χωρίς να έχει ανάγκη τους 

άλλους ανθρώπους  

Ε)  Μια εποχή ευλογημένη, γεμάτη χαρά, που, ανεξάρτητα από το αν είναι κάποιος πλούσιος 

ή φτωχός, μπορεί να την απολαμβάνει μαζί με τους άλλους ανθρώπους 

30. Επηρεάζει τελικά ο Σκρουτζ τον ανιψιό του όσον αφορά την άποψή του για τα 

Χριστούγεννα; 

Α) Ναι, η στάση του Σκρουτζ κάνει τον ανιψιό του να φύγει από το γραφείο του σκυφτός και 

προβληματισμένος   

Β) Παρόλο που ο ανιψιός προβληματίζεται μ’ αυτά που άκουσε, συνεχίζει να διατηρεί τη δική 

του άποψη για τα Χριστούγεννα 

Γ) Ειδικά όταν ο Σκρουτζ είπε στον ανιψιό του πως οι φτωχοί δεν έχουν δικαίωμα να είναι 

χαρούμενοι τα Χριστούγεννα, τον στενοχώρησε και τού χάλασε τη διάθεση 

Δ) Ο ανιψιός του Σκρουτζ δεν επηρεάζεται καθόλου από τη στάση του θείου του και, παρόλο 

που είναι φτωχός, συνεχίζει να πιστεύει πως τα Χριστούγεννα τού έκαναν και πάντοτε θα τού 

κάνουν καλό   

Ε) Στην αρχή ο ανιψιός του Σκρουτζ επηρεάστηκε από τα λόγια του θείου του, στη συνέχεια 

όμως τα ξέχασε και συνέχισε να είναι ενθουσιασμένος   


