ΕΠΙΠΕΔΟ 3-4 (2017-18)
Διαβάστε το κείμενο «Ο ποντικός και η κόρη του» και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-7.
Μια φορά ήταν ένας ποντικός κι είχε µια κόρη πολύ όµορφη. Ήθελε να την παντρέψει, µα δεν
ήθελε να τη δώσει σε ποντικό. Εκεί που σκεφτόταν, βλέπει τον ήλιο να λάµπει. Α! είπε µε τον νου
του, αυτός είναι γαµπρός για το κορίτσι µου· και χωρίς να χάσει καιρό, την παίρνει και πάει στο
παλάτι του ήλιου.
– Ήλιε, την παίρνεις την κόρη µου γυναίκα; ∆εν θέλω να τη δώσω σ’ άλλον
τόσο όµορφη, µόνο σε σένα που ’σαι τόσο όµορφος και δυνατός.
– Αχ! του λέει ο ήλιος, για να τον ξεφορτωθεί, δεν είµαι εγώ, όπως µε
νομίζεις, δυνατότερος απ’ όλους στον κόσµο. ∆ες εκείνα τα σύννεφα, άµα
µε πλακώσουνε, σκοτεινιάζω και τίποτα δεν µπορώ να κάνω. Πήγαινε σ’ αυτά
και θα πετύχεις σίγουρα.
Ο καηµένος ο ποντικός τι να κάµει! σηκώνεται και πάει στα σύννεφα· µα και κει σκούρα τα βρήκε.
– Βλέπεις τον βοριά; του είπαν τα σύννεφα· αυτός όταν φυσά εµείς σκορπιζόµαστε και χάνουµε
τα κοµµάτια µας· Πήγαινε στον βοριά. Τότε ο ποντικός παίρνει την κόρη του και πάει στον βοριά
και του λέει µε τι σκοπό ήρθε σ’ αυτόν.
– Μετά χαράς, καηµένε ποντικέ, θα την έπαιρνα την όµορφή σου την κόρη, µα δεν είµαι εγώ,
όπως µε νομίζεις, δυνατός. Πήγαινε κει σ’ εκείνο τον πύργο. Τον βλέπεις; Σαράντα χρόνια
φυσώντας δεν µπόρεσα να τον ρίξω κάτω.
Να µην τα πολυλογούµε, πηγαίνει και στον πύργο και του λέει τα ίδια. Ο πύργος τότε γυρίζει και
του λέει:
– Ποντικέ, ποντικέ, ακούς µια βοή µέσα στους τοίχους µου; Τι νομίζεις πως είναι; Αντρειωµένα
θεριά, ποντικοί, που µε κατατρώνε και κοντεύουνε να µε ρίξουνε κάτω. Απ’ τους ποντικούς
περισσότερο αντρειωµένος και δυνατός κανείς δεν είναι στον κόσµο και καθόλου κανένα να µην
ακούς. Τότε ο ποντικός κατάλαβε το λάθος του και δίνει την κόρη του σ’ έναν αντρειωµένο και
όµορφο ποντίκαρο.
Λαϊκό παραμύθι
1. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας;
Α) Ο ποντικός, το φεγγάρι, τα σύννεφα κι ο πύργος
Β) Ο ποντικός, ο ήλιος, τα σύννεφα, ο βοριάς κι ο πύργος
Γ) Ο ποντικός, ο ήλιος, το φεγγάρι, ο βοριάς κι ο πύργος
Δ) Ο ποντικός, τα σύννεφα, τα άστρα, ο άνεμος κι ο πύργος
Ε) Ο ποντικός, οι πλανήτες, το φεγγάρι, ο βοριάς κι ο πύργος
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2. Ποια ήταν η επιθυμία του ποντικού;
Α) Να παντρέψει την κόρη του μ’ έναν ποντικό
Β) Να διώξει την κόρη του από τη φωλιά του
Γ) Να παντρέψει την κόρη του μ’ έναν σπουδαίο γαμπρό
Δ) Να παντρέψει την κόρη του με τον ήλιο
Ε) Να παντρέψει την κόρη του με τον βοριά

3. Πώς αντέδρασε ο ήλιος όταν ο ποντικός του ζήτησε να παντρευτεί την κόρη του;
Α) Δέχτηκε με πολλή χαρά γιατί η κόρη του ποντικού ήταν πολύ όμορφη
Β) Προσπάθησε να τον ξεφορτωθεί στέλνοντάς τον στον βοριά
Γ) Προσπάθησε να τον ξεφορτωθεί στέλνοντάς τον στον πύργο
Δ) Προσπάθησε να τον ξεφορτωθεί στέλνοντάς τον στα σύννεφα
Ε) Προσπάθησε να τον πείσει ότι η κόρη του πρέπει να παντρευτεί έναν ποντικό

4. Πώς αντέδρασε ο ποντικός όταν ο ήλιος, τα σύννεφα κι ο βοριάς αρνήθηκαν να πάρουν για
γυναίκα την κόρη του;
Α) Απογοητεύτηκε αλλά δεν σταμάτησε την προσπάθεια
Β) Χάρηκε γιατί πίστευε πως κανένας απ’ αυτούς δεν ήταν άξιος για την κόρη του
Γ) Αποφάσισε τελικά να την δώσει στον πύργο
Δ) Απογοητεύτηκε κι αποφάσισε να μην τη δώσει σε κανένα
Ε) Αποφάσισε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια με τον βοριά

5. Πώς αντιδρά ο πύργος όταν ο ποντικός του ζητά να παντρευτεί την κόρη του;
Α) Αρνείται ευγενικά την πρότασή του
Β) Τον στέλνει σε κάποιον από τους προηγούμενους
Γ) Του επισημαίνει τη δύναμη των ποντικών, που μπορούν να καταστρέψουν τον πύργο, ωθώντας
τον με τον τρόπο του να δώσει την κόρη του σ’ έναν ποντικό
Δ) Δέχεται να παντρευτεί την κόρη του
Ε) Θυμώνει και τον διώχνει
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6. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει τελικά ο ποντικός ;
Α) Ότι κανένας δεν θέλει να παντρευτεί την κόρη του
Β) Ότι είναι καλύτερα η κόρη του να μην παντρευτεί
Γ) Ότι η καλύτερη επιλογή για την κόρη του θα ήταν να παντρευτεί ένα γάτο
Δ) Ότι έπρεπε να σκεφτεί κάποιον άλλο για να του ζητήσει να παντρευτεί την κόρη του
Ε) Ότι ο καταλληλότερος γαμπρός για την κόρη του θα ήταν ένας ποντικός

7. Ποιον παντρεύτηκε τελικά η κόρη του ποντικού;
Α) τον ήλιο
Β) έναν ποντικό
Γ) το φεγγάρι
Δ) τα σύννεφα
Ε) τον βοριά

Βρείτε τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν:
8. Κιν __ μαι
Α) οι

Β) ει

Γ) αι

Δ) αυ

Ε) ού

Β) ευ

Γ) αί

Δ) αύ

Ε) ου

9. __ ριο
Α) οι
10. Κ __ ρός
Α) αι

Β) ει

Γ) οι

Δ) αυ

Ε) ου

11. Δ __ χνω
Α) ευ

Β) εί

Γ) αι

Δ) οι

Ε) ου

Β) ει

Γ) αι

Δ) αυ

Ε) ου

12. Χ __μώνας
Α) εύ
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Βάλτε το σωστό ρήμα στην κάθε πρόταση:
13. _________________ δυνατός άνεμος κι εμπόδιζε τα πλοία να βγουν από το λιμάνι.
Α) Έκαιγε

Β) Φυσούσε

Γ) Έτρεμε

Δ) Έτρεχε

Ε) Πέρασε

14. Δεν ______________ τι μου λέει η αδερφή μου γιατί στον χώρο υπάρχει θόρυβος.
Α) καταλαβαίνω

Β) βλέπω

Γ) πιστεύω

Δ) διαβάζω

Ε) κοιτάζω

15. Θέλεις να _______________ μια θεατρική παράσταση;
Α) ακούσουμε Β) κοιτάξουμε Γ) παρακολουθήσουμε Δ) επισκεφθούμε Ε) κάνουμε

16. Η δασική υπηρεσία ____________ το δάσος.
Α) φροντίζει Β) αντιλαμβάνεται

Γ) κυριεύει Δ) μολύνει Ε) δημιουργεί

17. Όσο είμαι σε διακοπές ___________ πολύ ωραία.
Α) παίρνω Β) απολαμβάνω

Γ) πηγαίνω Δ) περνώ Ε) είμαι

18. Αύριο η τάξη μας θα ____________ εκδρομή.
Α) έρθει

Β) επισκεφθεί

Γ) κάνει

Δ) έχει

Ε) πάει

19. Πιστεύω ότι πρέπει να ____________ στο σπίτι αυτό το αδέσποτο σκυλάκι.
Α) πάρουμε Β) αφήσουμε Γ) αγοράσουμε Δ) κάνουμε

Ε) φέρουμε

20. Οι γονείς μου ________________ τα ταξίδια στο εξωτερικό.
Α) πηγαίνουν Β) επισκέπτονται

Γ) λατρεύουν Δ) ακολουθούν

4

Ε) έχουν

ΕΠΙΠΕΔΟ 3-4 (2017-18)
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (μία μόνο είναι η σωστή απάντηση από τις Α,Β,Γ,Δ,Ε):
21. __ οικογένεια, __ πάρκο, __ παιδιά, __ σκύλοι, __ κοπέλες
Α) η, το, οι, τα, οι Β) η, το, ο, τα, οι Γ) η, το, τα, οι, οι Δ) οι, τα, το, ο, η Ε) οι, η, ο, το, τα
22. __δασκάλες, __ μαθητές, __ έδρα, __ θρανίο, __ αθλητής
Α) οι, τα, η, το, ο Β) οι, οι, η, το, ο Γ) οι, ο, η, το, τα Δ) ο, οι, η, το, ο Ε) ο, οι, η, το, τα

23. Το λεμόνι είναι _______________
Το φίδι είναι ________________
Το ποτήρι είναι ______________
Το γεύμα είναι _______________
Το κυπαρίσσι είναι ____________
Α) ξινό, γυάλινο, επικίνδυνο, νόστιμο, ψηλό
Β) ξινό, επικίνδυνο, γυάλινο, ψηλό, νόστιμο
Γ) νόστιμο, επικίνδυνο, γυάλινο, ψηλό, ξινό
Δ) ξινό, επικίνδυνο, γυάλινο, νόστιμο, ψηλό
Ε) επικίνδυνο, ξινό, γυάλινο, νόστιμο, ψηλό

24. Στο ταξίδι περάσαμε __________________
Στα μικρά παιδιά αρέσουν πολύ τα _________________
Εξαιτίας της πτώσης του από ένα δέντρο, κτύπησε _______________
Οι μαθητές πέρασαν πολύ ________________ στην εκδρομή τους
Ο καυγάς τους της άφησε ______________ συναισθήματα
Α) όμορφα, γλυκά, άσχημα, υπέροχα, πικρά
Β) όμορφα, γλυκά, πικρά, υπέροχα, άσχημα
Γ) υπέροχα, γλυκά, άσχημα, όμορφα, πικρά
Δ) υπέροχα, γλυκά, όμορφα, άσχημα, πικρά
Ε) υπέροχα, γλυκά, άσχημα, όμορφα, πικρά
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25. Ο δάσκαλός μας είναι ____________
Ο φοιτητής είναι ________________
Ο σκύλος μας είναι ______________
Ο αδερφός μου είναι _____________
Ο δικαστής είναι _________________

Α) αυστηρός, άριστος, άγριος, έξυπνος, δίκαιος
Β) άριστος, αυστηρός, άγριος, δίκαιος, έξυπνος
Γ) άγριος, αυστηρός, δίκαιος, έξυπνος, άριστος
Δ) αυστηρός, δίκαιος, άριστος, έξυπνος, άγριος
Ε) δίκαιος, έξυπνος, άριστος, αυστηρός, άγριος

26. Τα κτήρια της γειτονιάς μου είναι _____________________
Τα μαλλιά της αδερφής μου είναι ______________________
Τα φαγητά της μαμάς μου είναι ________________________
Τα παλιά μου τετράδια είναι __________________________
Τα γυαλιά του παππού είναι ___________________________
Α) σπασμένα, μακριά, νόστιμα, ετοιμόρροπα, φθαρμένα
Β) ετοιμόρροπα, σπασμένα, νόστιμα, φθαρμένα, μακριά
Γ) ετοιμόρροπα, μακριά, νόστιμα, φθαρμένα, σπασμένα
Δ) φθαρμένα, μακριά, νόστιμα, σπασμένα, ετοιμόρροπα
Ε) μακριά, σπασμένα, ετοιμόρροπα, νόστιμα, φθαρμένα

27. έξυπν __ παιδιά, άριστ __ μαθητές, αυστηρ __ δασκάλες, παλι __ σπίτια, κ __ νούργιοι φίλοι
Α) ά, α, ές, αι, οι Β) α, ες, α, οι, αι

Γ) αι, οι, ες, α, ά
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Δ) οι, αι, α, ά, ες

Ε) α, οι, ές, ά, αι
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28. ακού ___, φρ___ντίζω, κόρ ___, πρω ___, γιατρ ___ ς
Α) ο, ω, ί, η, ό Β) ω, ό, η, ί, ο Γ) ω, ο, η, ί, ό

Δ) ό, ο, η, ί, ω Ε) ω, ο, ί, η, ό

29. Οι φίλαθλοι _________________ για τη νίκη της ομάδας τους
Οι μαθητές __________________ από την αποτυχία τους στο διαγώνισμα
Οι γονείς ___________________ επειδή τα παιδιά τους άργησαν να επιστρέψουν
Οι συμμαθητές μου ___________________ που ματαιώθηκε η εκδρομή
Οι ασθενείς ____________________ επειδή πέτυχε η θεραπεία

Α) απογοητεύτηκαν, στενοχωρήθηκαν, ανησύχησαν, πανηγύρισαν, ανακουφίστηκαν
Β) πανηγύρισαν, απογοητεύτηκαν, ανησύχησαν, στενοχωρήθηκαν, ανακουφίστηκαν
Γ) ανακουφίστηκαν, ανησύχησαν, στενοχωρήθηκαν, απογοητεύτηκαν, πανηγύρισαν
Δ) πανηγύρισαν, ανησύχησαν, στενοχωρήθηκαν, απογοητεύτηκαν, ανακουφίστηκαν
Ε) ανησύχησαν, απογοητεύτηκαν, στενοχωρήθηκαν, ανακουφίστηκαν, πανηγύρισαν

30. Το ταξίδι αυτό ήταν γεμάτο ___________________ εμπειρίες
Οι έντονοι καβγάδες τους του άφησαν ______________ αναμνήσεις
Η ασθένειά του τον έκανε να περάσει _______________ στιγμές
Οι τελικές εξετάσεις ήταν αρκετά _________________, γι’ αυτό πήγαν καλά όλοι
οι μαθητές
Οι _________________ περιγραφές του για το μέρος αυτό με έκαναν να θέλω να
το επισκεφτώ
Α) άσχημες, εξαιρετικές, δύσκολες, όμορφες, εύκολες
Β) όμορφες, δύσκολες, εύκολες, άσχημες, εξαιρετικές
Γ) εύκολες, όμορφες, δύσκολες, εξαιρετικές, άσχημες
Δ) εξαιρετικές, άσχημες, δύσκολες, εύκολες, όμορφες
Ε) δύσκολες, άσχημες, εξαιρετικές, όμορφες, εύκολες
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