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Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει περισσότερο:  
1. Ο γιατρός με συμβούλεψε να   _________________  βιταμίνες για να ενισχύσω τον οργανισμό μου, μετά 
την περιπέτεια υγείας που πέρασα. 
Α) περνώ     Β) παίρνω     Γ) δίνω     Δ) ακολουθώ     Ε) αφήνω  
 
2. Από τη γιαγιά μας πήραμε _______________  αγάπη. 
Α) πολλοί     Β) πολύ     Γ) πόλη      Δ) πωλεί     Ε) πολλή 

 
3.  Το δυσάρεστο περιστατικό σκόρπισε  _______________  στην οικογένεια. 
Α) θλίψη      Β) αγαλλίαση      Γ) ανακούφιση      Δ) ευτυχία    Ε) χαρά 
 
4.  Η ______________  μας στην κατασκήνωση ήταν πολύ καλή. 
Α) αρχηγών    Β) αρχηγού    Γ) αρχηγός    Δ) αρχηγό     Ε) αρχηγούς     
 
5. Ευθύνη κάθε _____________  είναι να φροντίζει τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης.  
Α) αεροσυνοδός           Β) αεροσυνοδών            Γ) αεροσυνοδοί    Δ) αεροσυνοδού    Ε) αεροσυνοδό   
 
6. Το νέο ____________  αεροδρόμιο της Λάρνακας λειτούργησε για πρώτη φορά το 2010. 
Α) διεθνής     Β) διεθνές     Γ) διεθνείς     Δ) διεθνή    Ε) διεθνούς    
 
7.   Μια  ______________ μου, με βοήθησε να τακτοποιήσω το γραφείο μου.  
Α) συνάδελφός       Β) συναδέλφων       Γ) συναδέλφους        Δ) συνάδελφό       
Ε) συναδέλφου  
 
8. Η  ________________  βοηθάει τους τολμηρούς. 
Α) τοίχοι    Β)  τείχη     Γ) τύχη       Δ) τύχης      Ε)  τόλμη 
 
9.  Στον Μινωικό πολιτισμό το γυναικείο  _______________ θεωρούνταν ισότιμο με το ανδρικό. 
Α) φύλα       Β) φύλλο      Γ) φύλων       Δ) φύλο        Ε) φίλων     
   
10.  Το Υπουργείο Υγείας έδωσε  _______________  οδηγίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Α) σαφής          Β) σαφές         Γ) σαφούς        Δ) σαφών          Ε) σαφείς       
 
11. Η καθημερινή μελέτη αποτελεί συνήθεια των  _______________  μαθητών. 
Α) επιμελείς      Β) επιμελών        Γ) επιμελής      Δ) επιμελούς       Ε) επιμελή    
 
12. Την περασμένη Κυριακή έγινε το μνημόσυνο των  ____________  της τουρκικής εισβολής. 
Α) ηρώων      Β) ήρωες     Γ) ήρωας    Δ) ήρωα      Ε) αγωνιστές    
 
13. Ο παρακείμενος του ρήματος «παρακολουθώ» είναι: 
Α) παρακολούθησα           Β) είχα παρακολουθήσει              Γ) θα έχω παρακολουθήσει             
Δ) παρακολουθούσα         Ε) έχω παρακολουθήσει      
 
14. Ο παρατατικός του ρήματος «θέλω» είναι:    
Α) θέλησα       Β) έχω θελήσει       Γ) είχα θελήσει      Δ) ήθελα      Ε) θα θελήσω     
 
15. Ο  εξακολουθητικός μέλλοντας  του ρήματος «εμπνέομαι» είναι:    
Α)  θα εμπνευστώ       Β) θα εμπνέω      Γ)  θα εμπνέομαι     Δ) θα έχω εμπνεύσει    Ε) εμπνεύστηκα 

 
16. Ο αόριστος του ρήματος «βλέπουμε» είναι:    
Α) παρατηρήσαμε     Β) είδαμε      Γ) βλέπαμε    Δ)  είχαμε δει    Ε) έχουμε δει      
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17.  Το ουσιαστικό που παράγεται από το ρήμα «ζεσταίνομαι» είναι:    
Α) ζέστη      Β) ήλιος     Γ) ζεστός     Δ) ζεσταμένος      Ε) καμένος       
 
18.  Το επίθετο που παράγεται από το ρήμα «αρχίζω» είναι:    
Α) έναρξη       Β) αρχινημένος       Γ) αρκτικός        Δ) αρχή       Ε) αρχικός      
 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: (Μόνο μία είναι η σωστή απάντηση από τις Α,Β,Γ,Δ,Ε)  
 
19. δόρ __ ,   παλάτ__    ,  τάξ __    ,  __ πιος 
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.  ψυχ __   ,    κουμπ __     ,    αράχν __     ,    μ__ ρίζει   
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. ά __ υρα,   πα __ άκι    ,   α __ ελία  ,   α __ ίζω   ,   ε__ ύηση  
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. Έκανα μια απότομη κίνηση και μού έφυγε απ’ τον λαιμό ο χρυσός μου __ ταυρός.  
Ο χορό __  αυτός είναι ζεϊμπέκικος.     
Με τον  __ ταύρο είμαστε φίλοι από παιδιά. 
Η ελληνική __ ημαία αποτελείται από εννέα λωρίδες γαλάζιες και λευκές κι ένα λευκό σταυρό μέσα σε 
γαλάζιο τετράγωνο στο πάνω προσίστιο μέρος. 
Ο σολομό __ στον φούρνο με πατάτες είναι το αγαπημένο μου φαγητό. 
 
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. __ άντρα  ,  __ φίλη  ,   __ ποταμών   ,  __  λεκάνη ,   __ Παρασκευή 
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.  Οι μαθητές ___________ κουραστεί πολύ σήμερα, εξαιτίας της ζέστης. 
Ο στρατός _____________ πολεμήσει σε αντίξοες συνθήκες.   
_____________ ποτέ σου κατοικίδιο;  
_____________ μαζέψει όλα σας τα παιχνίδια από το πάτωμα; 
Η γάτα μου  ______________ μαύρο τρίχωμα με λίγες άσπρες τούφες. 
 
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 «Το πιο γλυκό ψωμί» και απαντήστε στις ερωτήσεις 25-30: 
     
Κάποτε ήταν ένας πλούσιος βασιλιάς, πολύ πλούσιος, που ό, τι επιθυμούσε η καρδιά του το ’χε. Όλα τα είχε, 
και τον έλεγαν ευτυχισμένο, ώσπου έπαθε μια παράξενη ανορεξιά και δεν είχε όρεξη να βάλει τίποτα στο 
στόμα του. Σιγά σιγά αδυνάτιζε, κι άρχισε να γίνεται γκρινιάρης και παράξενος. Πολλοί γιατροί επήγαιναν 
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και τον έβλεπαν, μα τα γιατρικά τους τίποτα δεν μπορούσαν να του κάμουν. Η ανορεξιά του βασιλιά όλο και 
κρατούσε, κι εκείνος αδυνάτιζε μέρα με την ημέρα. Τίποτα δεν λαχταρούσε να φάει.  

Oπού κάποια μέρα, έτυχε να περνάει από το παλάτι του ένας ασπρομάλλης γέροντας φτωχός, που ήτανε 
όμως σοφός κι ήξερε από γιατρικά. Του είπανε λοιπόν για τον βασιλιά, κι ανέβηκε να τον δει. «Μήπως 
κουράζεσαι, βασιλιά μου;», τον ρώτησε. «Τι λες, γιατρέ μου», του λέει ο βασιλιάς. «Όλη μέρα ξαπλωμένος 
απάνω στον θρόνο μου, ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι δεν κουνώ». «Μήπως έχεις έγνοιες και σκοτούρες για 
τον λαό σου;» «Όχι, κάθε άλλο. Εγώ ζω ξέγνοιαστος, και καρφάκι δε μου καίγεται για κανέναν!» «Μήπως 
επιθύμησες ποτέ σου κάτι και δεν μπόρεσες να το ’χεις;» «Oύτε κι αυτό! Βασιλιάς είμαι, κι ό, τι γυρέψω, το 
βλέπω μπροστά μου!…».  

Σκέφτηκε, σκέφτηκε λίγο ο γέροντας, ύστερα γυρίζει και λέει του βασιλιά: «Άκουσε, βασιλιά μου: Καθώς 
βλέπω, δεν έχεις τίποτα σοβαρό. Εκείνο που φταίει και δεν έχεις όρεξη να τρως, είναι το ψωμί που σου 
δίνουν στο παλάτι! Να διατάξεις να σου φέρουν να φας το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Αν μπορέσεις να το 
’χεις αυτό, τότε θα γιατρευτείς!».  

Από την ίδια μέρα ο βασιλιάς έδωσε διαταγή στους φουρναραίους του παλατιού να ζυμώσουν και να του 
ψήσουν «το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου!». Έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά οι ψωμάδες σ’ όλο το βασίλειο, 
ποιος θα κάμει στον βασιλιά το πιο γλυκό ψωμί! Ζύμωσαν με ζάχαρη κι ανθόγαλα κάθε λογής ψωμιά και του 
τα ’φερναν στο παλάτι να τα δοκιμάσει. Μα κανένα απ’ όλα εκείνα τα ψωμιά δεν άνοιγε την όρεξη στον 
βασιλιά. Oύτε κι ήθελε να τα φάει. Το ’να του μύριζε, τ’ άλλο του βρομούσε. Ώσπου μια μέρα, έξω φρενών ο 
βασιλιάς, έστειλε ανθρώπους του να πάνε να βρούνε τον γέροντα και να τον ξαναφέρουνε μπροστά του. Έτσι 
λοιπόν κι έγινε.  

«Θα σε κρεμάσω, που με ξεγέλασες!», του φώναξε ο βασιλιάς μόλις τον είδε. «Γιατί, βασιλιά μου;», τον 
ρώτησε ο γέροντας. «Γιατί το γλυκό ψωμί, που είπες να μου φτιάξουνε να φάω, δεν μου έκαμε τίποτα!» 
«Μπα;», έκαμε ο γέροντας. «Φαίνεται πως το ψωμί που σου ζύμωσαν, δεν ήταν τόσο γλυκό όσο έπρεπε!» O 
βασιλιάς ήταν πάλι έτοιμος ν’ αγριέψει, μα είδε τον γέρο που κάτι συλλογιζότανε, και περίμενε.  

«Άκουσε, βασιλιά μου», του λέει ο γέροντας ύστερ’ από λίγο. «Αν θέλεις να δοκιμάσεις στ’ αληθινά το ψωμί 
που θα σε γιατρέψει, πρέπει να ’ρθεις μαζί μου για τρεις μέρες μονάχα και να κάνεις ό, τι σου λέω. Αν δε 
γίνεις καλά, είσαι ελεύθερος να μου πάρεις το κεφάλι!»  

Κι ο βασιλιάς, θέλοντας και μη, δέχτηκε να πάει μαζί με τον παράξενο γέροντα, εκεί που του ’λεγε. Φόρεσε 
κι αυτός φτωχικά ρούχα, παλιοπάπουτσα, πήρε κι ένα μπαστούνι στα χέρια του κι έφυγε κρυφά από το 
παλάτι, μακριά, κι επήγανε στον κάμπο, εκεί που καθόταν ο γέροντας, σε μια καλύβα, μέσα σ’ ένα χωράφι 
σπαρμένο.  

Ξημερώνοντας, έδωκε ο γέροντας στον βασιλιά ένα δρεπάνι και του λέει: «Έλα να θερίσουμε!». Έπιασε ο 
βασιλιάς και θέριζε μες στον καύσωνα   ολόκληρη μέρα. Έκαμε καμιά σαρανταριά δεμάτια στάχυα. Ήρθε το 
βράδυ, πέσανε ξεροί να κοιμηθούνε. Oύτε φαΐ όλη μέρα, ούτε τίποτα. Έμενε, βλέπεις, κι ο γέροντας νηστικός.  

Την άλλη μέρα, πρωί πρωί, ξύπνησε ο γέροντας τον βασιλιά και του λέει: «Σήκω τώρα, να πάρουμε όλα αυτά 
τα δεμάτια, να τα πάμε στ’ αλώνι να τ’ αλωνίσουμε!». Κουβάλησε στην πλάτη του ο βασιλιάς περισσότερα 
από τα μισά, κι ύστερα όλη μέρα, γκαπ γκουπ, τα κοπάνιζε με τον δάρτη (=ξύλο με το οποίο χτυπούν το 
σιτάρι), ώσπου κάμανε το στάρι σωρό, τ’ ανεμίσανε και το βάλανε στο σακί. Κι όλη μέρα την περάσανε πάλι 
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έτσι, νηστικοί κι οι δυο τους, μόνο λίγο νερό ήπιανε από τη στέρνα, που ήτανε κοντά στην καλύβα. Πέσανε 
πάλι κουρασμένοι το βράδυ και κοιμηθήκανε.  

Την τρίτη μέρα, το χάραμα, ο γέροντας σήκωσε τον βασιλιά: «Ξύπνα», του λέει, «τώρα να πάμε το στάρι μας 
στον μύλο να τ’ αλέσουμε! Πάρ’ το εσύ στην πλάτη σου, γιατί εγώ δεν μπορώ, και πάμε εκεί στην κορφή του 
βουνού, που ’ναι ο μύλος». Τι να κάμει ο βασιλιάς, αφού έτσι ήτανε η συμφωνία, φορτώνεται το σακί στην 
πλάτη, και κουρασμένος κι ελεεινός το κουβάλησε στην κορφή. Τώρα αρχίνησε και να πεινάει, μα δεν έλεγε 
ακόμα τίποτα.  

Αλέσανε το στάρι τους και  γυρίσανε κατά το μεσημέρι στην καλύβα, πάλι ο βασιλιάς φορτωμένος τ’ αλεύρι. 
«Έλα τώρα να ζυμώσουμε», του λέει ο γέρος. Ξεχώρισε ως δέκα λίτρες αλεύρι, το ’ριξε στη σκάφη κι έβαλε 
τον βασιλιά να ζυμώνει. Ύστερα τον έστειλε στον λόγγο να κόψει ξύλα, κι αργά κατά το βράδυ βάλανε κι 
ετοιμάσανε τον φούρνο, για να ψήσουνε 3-4 καρβέλια. O βασιλιάς τώρα πεινούσε κι επερίμενε πότε να 
ψηθούν τα ψωμιά, για να φάει! Μα πιο πολύ τα λιμπιζόταν (=λαχταρούσε), όταν άρχισε να βγαίνει από τον 
φούρνο η μυρωδιά τους. «Πεινάω πολύ», λέει του γέρου. «Περίμενε και θα φας!», του απάντησε εκείνος.  

Σε λίγο βγήκανε τα καρβέλια, αχνιστά και ροδοψημένα. Σαν πεινασμένος λύκος τότε ο βασιλιάς άρπαξε το 
καρβέλι, το έκοψε με τα χέρια του κι άρχισε να τρώει. Μα με την πρώτη μπουκιά που κατάπιε, το πρόσωπό 
του έγινε κόκκινο από χαρά και φώναξε: «Μάλιστα! Αυτό είναι το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου! Κι όμως ούτε 
μια κουταλιά ζάχαρη δεν έριξα στο ζυμάρι του!». Τότε ο γέροντας χαμογέλασε και του είπε: «Βασιλιά μου, 
πρέπει να ξέρεις πως η ζάχαρη του ψωμιού σου ήταν ο ιδρώτας που έχυσες για να το φτιάξεις. Τώρα είσαι 
ελεύθερος να ξαναπάς στο παλάτι σου. Κοίτα μονάχα να δουλεύεις από ΄δώ κι εμπρός, και θα δεις πως η 
όρεξη δεν θα σου λείψει».  

O βασιλιάς ακολούθησε τη συμβουλή του γέροντα, κι όταν γύρισε στο παλάτι του, δούλευε κάθε μέρα για 
τον λαό του, εκατέβαινε και στον κήπο του γι’ άλλες δουλειές, κι από τότε γιατρεύτηκε από την ανορεξιά κι 
έτρωε καλά.  
Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα, επιμέλεια Δ. Λουκάτος, Βασική Βιβλιοθήκη, Ζαχαρόπουλος (από το βιβλίο 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, σσ. 18-20, διασκευή) 
  
25. Το θέμα του κειμένου είναι: 
Α) η τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται τους άλλους  
Β) η αξία της εργασίας για τον άνθρωπο 
Γ) η φιλία 
Δ) η ανορεξία του βασιλιά 
Ε) η καλοσύνη του φτωχού γέροντα 
 
 
26. Ο βασιλιάς μέσα από το παραμύθι παρουσιάζεται:  
 
Α) εργατικός, δραστήριος, απολαμβάνει την κάθε στιγμή 
Β) ορεξάτος, έτοιμος πάντοτε να βοηθήσει τον λαό του  
Γ) ευτυχισμένος, ευγενικός, ήρεμος, απλός  
Δ) τεμπέλης, με ιδιαίτερη αδυναμία στο φαγητό  
Ε)  τεμπέλης, αδρανής, νωθρός, αδιάφορος για τον λαό του, γκρινιάρης, παράξενος κι ιδιότροπος 
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27.  Ο γέροντας είναι:  
 
Α) συμφεροντολόγος: βοηθά τον βασιλιά με σκοπό να πάρει ανταλλάγματα 
Β) σοφός, αλλά δειλός απέναντι στον βασιλιά  
Γ) εργατικός, σοφός, προνοητικός, ατρόμητος στις επαφές, ήρεμος και ψύχραιμος 
Δ) παράξενος, ιδιότροπος   
Ε) αγενής, αδέξιος, βάζει σε μπελάδες τον βασιλιά   
 
28. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει ο βασιλιάς και ποιος προθυμοποιείται να τον βοηθήσει; 
 
Α) αρρώστησε ξαφνικά κι έμεινε ακίνητος στο κρεβάτι του. Προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει ένας από 
τους εργαζόμενους στο παλάτι   
Β) έπαθε μια παράξενη ανορεξιά και δεν είχε όρεξη να βάλει τίποτα στο στόμα του. Προθυμοποιείται να τον 
βοηθήσει η βασίλισσα 
Γ) αρρώστησε ξαφνικά κι έμεινε ακίνητος στο κρεβάτι του. Προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει ένας σοφός 
γέροντας    
Δ) έπαθε μια παράξενη ανορεξιά και δεν είχε όρεξη να βάλει τίποτα στο στόμα του. Σιγά σιγά αδυνάτιζε, κι 
άρχισε να γίνεται γκρινιάρης και παράξενος, Ένας σοφός γέροντας προθυμοποιείται να τον βοηθήσει 
Ε) Ξαφνικά ήθελε να τρώει ό, τι έβλεπε μπροστά του. Προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει ένας σοφός 
γέροντας   
 
29.  Ο βασιλιάς ακολουθεί τη συμβουλή του σοφού γέροντα; Αν ναι, πώς το κάνει;  
 
Α) Ο βασιλιάς ακολουθεί τη συμβουλή του σοφού γέροντα για το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου και διατάζει 
τους ψωμάδες σ’ όλο το βασίλειο να του φτιάξουν το πιο γλυκό ψωμί!   
Β) Ο βασιλιάς υποτιμά τη συμβουλή του γέροντα σοφού και προσπαθεί να βρει μια αποτελεσματικότερη 
λύση   
Γ) Ο βασιλιάς ακολουθεί τη συμβουλή του γέροντα σοφού και στέλνει τους υπηρέτες του να βρουν το πιο 
γλυκό ψωμί και να του το φέρουν  
Δ) Ο βασιλιάς ακολουθεί τη συμβουλή του σοφού γέροντα και ζητά από τον πιο διάσημο φούρναρη του 
βασιλείου να του φτιάξει το πιο γλυκό ψωμί  
Ε) Ο βασιλιάς δεν ακούει τη συμβουλή του γέροντα σοφού γιατί πιστεύει ότι το πρόβλημα βρίσκεται αλλού   
 
30.  Από το παραμύθι διδασκόμαστε: 
 
Α) ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι η υγεία   
Β) ότι τη μεγαλύτερη αξία στη ζωή την έχουν τα πλούτη 
Γ) ότι όταν ο άνθρωπος δουλεύει αισθάνεται ικανοποιημένος, αμείβεται, νιώθει χαρά κι ευτυχία 
Δ) ότι είναι πολύ σημαντική η ξεγνοιασιά και μας οδηγεί στην ευτυχία   
Ε) την αξία της φιλίας για τον άνθρωπο     


