
 
 

  
(βιβλίο «Τα απίθανα μολύβια» σελ. 21-24) 

 
Α. Κατανόηση κειμένου 
Διάλεξε την απάντηση που ταιριάζει για να συμπληρώσεις την πρόταση. 

 
• Οι δίδυμοι: 
 
◊ είναι στην ίδια τάξη 
◊ πηγαίνουν σε διαφορετικό σχολείο 
◊ είναι σε διαφορετικά τμήματα στο ίδιο σχολείο 
◊ δεν πηγαίνουν στο σχολείο. 

 
• Οι δίδυμοι προτιμούν: 
 
◊ τα ίδια μαθήματα. 
◊ ο ένας την Ιστορία και ο άλλος τη Μουσική. 
◊ και οι δυο τη Γυμναστική. 
◊ διαφορετικά μαθήματα. 
  
• Το διάλειμμα οι δίδυμοι: 
 
◊ έτρωγαν ήσυχα το σάντουιτς τους. 
◊ άλλαζαν ρούχα. 
◊ άλλαζαν τα μαλλιά τους. 
◊ άλλαζαν τις τσάντες τους. 
 
• Ο Μπε και ο Ντε δε θέλουν να μάθουν οι άλλοι ότι: 

 
◊ είναι δίδυμοι 
◊ είναι καλοί σε όλα τα μαθήματα. 
◊ κάνουν κόλπα 
◊ είναι καλοί στη γυμναστική 

 
 
Β. Να αλλάξεις την υπογραμμισμένη φράση με κάτι άλλο που να σημαίνει το 
ίδιο. 
 
Οι δίδυμοι είχαν εξαιρετικές επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα. 

.................................................................................................................

................................................................................................................ 



Οι δίδυμοι είναι υποδειγματικοί μαθητές. 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 
Γ.  Συμπλήρωσε μπροστά από τις λέξεις το οριστικό άρθρο (ο, η, το) 
 

 
 

 
 
Δ.  Συμπλήρωσε μπροστά από τις λέξεις το αόριστο άρθρο (ένας, μια, 
ένα) 

 
 
 
 
 
Ε.   Στον παρακάτω μύθο να συμπληρώσεις τα οριστικά ή αόριστα 
άρθρα. 

 
...... φορά κι ...... καιρό ...... βοσκός έβοσκε ...... πρόβατά του.  Καθώς 

έβοσκε σκέφτηκε να στήσει ...... κόλπο στους συγχωριανούς του.  Άρχισε να 

φωνάζει δυνατά «Βοήθεια χωριανοί!  Βοήθεια!  ...... λύκος τρώει ...... 

πρόβατά μου!  Βοήθεια!». Έτρεξαν τότε ...... χωριανοί για να τον βοηθήσουν 

και τον βρήκαν να γελάει και να τους κοροϊδεύει.  «Χα, χα!  Πλάκα σας 

έκανα!».  Την άλλη μέρα 

 ...... βοσκός άρχισε πάλι να φωνάζει «Βοήθεια!  Ένας λύκος τρώει τα 

πρόβατά μου!  ».  Όταν έφτασαν εκεί τον βρήκαν σκασμένο στα γέλια. «Χα, 

χα!  Τι πλάκα!».   

...... χωριανοί έφυγαν θυμωμένοι με ...... βοσκό.  ...... άλλη μέρα άκουσαν 

το βοσκό να φωνάζει και πάλι  «Βοήθεια χωριανοί!  Ένας λύκος τρώει τα 

πρόβατά μου! ». 

«Πάλι ψέματα μας λέει», σκέφτηκαν οι χωριανοί.  Δυστυχώς, όμως, για το 

βοσκό αυτή ...... φορά που έλεγε ...... αλήθεια κανείς δεν τον πίστεψε και 

δεν τον βοήθησε.  Έτσι έχασε όλα του τα πρόβατα.  Από τότε δεν είπε ξανά 

ψέματα. 

 .......  παιδιά .......  αλεπού .......  δάσκαλο 
.......  εικόνες .......  αυλής .......  φίλους 

.......  καράβι .......  κοπέλας .......  παιδί 

.......  φίλο .......  αστέρι .......  αρκούδα 


