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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
KANGOUROU
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2016
Level 5 – 6
Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού
3 Δεκεμβρίου / December 2016
10:00 – 11:15
Ερώτηση 1 – 10: 3 βαθμοί
Ερώτηση 11 – 20: 4 βαθμοί
Ερώτηση 21 – 30: 5 βαθμοί

Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει περισσότερο
1. Για να καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα , ακολούθησε τη σωστή ______________.
Α) μέθοδος

Β) μεθόδους

Γ) μέθοδοι

Δ) μέθοδο

Ε) μεθόδων

2. Ο _______________ της ομάδας, καθοδηγούσε τους υπόλοιπους.
Α) αρχηγοί

Β) αρχηγός

Γ) αρχηγού

Δ) αρχηγέ

Ε) αρχηγών

3. Οι ____________________ μου είναι όλοι καλά παιδιά.
Α) φίλοι

Β) φίλη

Γ) φίλης

Δ) φίλους

Ε) φίλων

4. Οι στρατιώτες ακολουθούσαν τις εντολές του _____________________ .
Α) στρατηγός Β) στρατηγέ Γ) στρατηγό Δ) στρατηγοί Ε) στρατηγού

5. Ο ______________ κάλεσε τους πιστούς να κοινωνήσουν.
Α) ιερείς

Β) ιερέα

Γ) ιερέας

Δ) ιερέων

Ε) πατέρα

6. Ο ________________ της Κύπρου είναι οκτακόσιες περίπου χιλιάδες κάτοικοι.
Α) πληθυσμών Β) πληθυσμοί Γ) πληθυσμού Δ) πληθυσμός Ε) πληθυσμό

7. Η ορκωμοσία του νέου ___________________ έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
Α) προέδρου Β) πρόεδρο Γ) προέδρων Δ) πρόεδροι Ε) πρόεδρος

8. Η κατασκευή του ________________ τοίχου διήρκεσε τρεις βδομάδες.
Α) ξύλινο

Β) ξύλινος

Γ) ξύλινε

Δ) ξύλινων
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Ε) ξύλινου

9. _______________ ένα έργο στην τηλεόραση.
Α) Παρακολουθώ Β) κοιτάζω Γ) παρατηρώ Δ) ακούω Ε) γράφω

10. Η προσπάθειά μου να του αλλάξω γνώμη, ήταν _______________
Α) μάταιος

Β) μάταιη

Γ) μάταια

Δ) μάταιων

Ε) μάταιου

11. Οι υπάλληλοι του Δήμου έκοψαν τελικά το _______________ δέντρο .
Α) αιωνόβιο

Β) αιώνιο

Γ) αιώνιου

Δ) αιώνιε

Ε) αιώνια

12. Πάνω απ’ όλα _______________ την οικογένειά μου.
Α) βάζο

Β) βάζω

Γ) σημειώνω

Δ) θεωρώ

Ε) βλέπω

13. Όταν τρώω δεν _______________ για να απολαμβάνω το φαγητό μου.
Α) μήλο

Β) μιλά

Γ) μιλώ

Δ) τρέχω

Ε) μασώ

14. Ο αόριστος του ρήματος «γράφω» είναι:
Α) έγραψα Β) θα γράψω Γ) έγραφα Δ) έχω γράψει Ε) είχα γράψει

15. Ο παρατατικός του ρήματος «έρχομαι» είναι:
Α) ήρθα Β) θα έρθω Γ) ερχόμουν Δ) είχα έρθει Ε) θα έχω έρθει

16. Ο στιγμιαίος μέλλοντας του ρήματος «ακούω» είναι:
Α) θα ακούσω Β) θα ακούω Γ) άκουα Δ) άκουσα Ε) έχω ακούσει
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17. Ο εξακολουθητικός μέλλοντας του ρήματος «κουράζομαι» είναι:
Α) κουράστηκα Β) θα κουράζομαι Γ) έχω κουραστεί Δ) θα κουραστώ
Ε) θα έχω κουραστεί

18. Ο ενεστώτας του ρήματος «πιστέψαμε» είναι:
Α) θα έχουμε πιστέψει Β) θα πιστεύουμε Γ) έχουμε πιστέψει Δ) πιστεύαμε
Ε) πιστεύουμε
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
19. ο πολίτ___ ς, ο πωλ___τής, ο νικητ___ς, το κουδούν___, οι έξυπν____
Α) ή / ει / ή / ι / ει
Β) η / η / ή / ι / οι
Γ) ι / η / ί / ή / ει
Δ) η / ή / ι / ί / οι
Ε) ι / η / οί/ ει / οι

20. άθρ___σμα, ___κημα, ___ρανος, μπ___νω, πρ___πει
Α) οι / οί / έ / αί / έ
Β) οι / οι / ου / έ / έ
Γ) ι / ι / έ / αί / ε
Δ) ει / ει / ου / αί / έ
Ε) ε / αι / αί / έ /ου
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21. ___ουβερνάντα, ___έφι, σε_____όνι, _____αλκόνι, ___αρσόνι
Α) μπ / ντ / γγ / κκ / γκ
Β) γκ / ντ / κκ / γκ/ γγ
Γ) γκ / ντ / ντ / μπ / γκ
Δ) ντ / γκ / γγ / μπ / κκ
Ε) γκ / κ / γγ / μπ / γκ

22. Φθάσαμε __το σπίτι αργά, διότι δεν βρίσκαμε ταξί.
Ο αρχηγό__ της ομάδας ήταν άρρωστος κι ο αγώνας αναβλήθηκε.
Ο __ταύρος μαθαίνει γερμανικά.
Πώ__ είσαι;
__το σχολείο είχαμε σήμερα χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.
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. Χθες ο Γιώργος κι ο Χρήστος _____________ άρρωστοι
Ο φίλος μου ______________ στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα που είχε.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο (εγώ) ______________ στην Αθήνα.
Όλοι μας _______________ πολύ κουρασμένοι μετά το ταξίδι.
Αυτοί ______________ καλοί μαθητές την προηγούμενη χρονιά.
Α) ήταν / ήμασταν / ήταν / είμαστε / είμαι
Β) ήταν / είναι / ήμουν / είμαστε / ήταν
Γ) είναι / είναι / είμαι / είμαστε / ήμουν
Δ) ήταν / είναι / θα είναι / είμαστε / είμαι
Ε) είναι / θα είναι/ ήταν / ήμουν/ είμαι

24. _____ άνθρωπο, _____ σκιάς, _____ άσκηση, _____ δέντρο, _____ πλοία
Α) τον / την / τη / το / του
Β) τη / τα / η / το / της
Γ) την / των / τη / το / τα
Δ) τον / τους / τη / το / τα
Ε) τον / της / την / το / τα
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25. Αποφεύγω να ανεβαίνω στο βουνό διότι ___________ υψοφοβία.
Τι ___________ και δεν μιλάς;
Η αδελφή μου ___________ αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, γι΄ αυτό τους
αποφεύγει.
Να ____________ πάντοτε πίστη σε ό, τι κάνετε.
______________ συννεφιά χθες, αλλά δεν έβρεξε τελικά.
Α) έχω / έχεις / έχει / έχετε / είχε
Β) έχω / έχεις / έχουν / έχετε / έχει
Γ) έχουμε / έχεις / έχουν / έχετε / έχει
Δ) έχω / έχεις / έχουν / έχετε / έχουμε
Ε) είχε / είχες / έχουν / έχετε / έχει

Διαβάστε το κείμενο «Η Μπουμπούκα» και απαντήστε στις ερωτήσεις 26-30
Η φυλακή έκλεινε. Πίσω από τον πέτρινο τοίχο ή πορτοκαλιά ανταύγεια*
του ήλιου μαρτυρούσε τη δύση. Οι κρατούμενοι στο προαύλιο αραίωναν,
καθώς ο φύλακας προχωρούσε από θάλαμο σε θάλαμο μετρώντας και
κλειδώνοντας.
Λίγο καιρό πριν είχε έρθει η άνοιξη. Τα σημάδια ήταν καθαρά. Πρώτα
τους στενοχωρούσε ή μάλλινη φανέλα, κι έπειτα ήρθαν τα χελιδόνια,
μάρτυρες αδιάψευστοι, και στήσανε νοικοκυριό κάτω από τα κεραμίδια
στις παλιές φωλιές. Κι η άνοιξη σκάρωνε* κάτι σταχτιά αβγουλάκια, που
σκάσανε σε λίγο και βγήκανε από μέσα κάμποσα μαδημένα, άσχημα
τσιροπούλια, όλο στόμα και λαχανιασμένο στήθος.
Έτσι η ζωή των πουλιών ήταν από κοντά τριγυρισμένη µε την έγνοια των
κρατουμένων, κι όταν η διεύθυνση των φυλακών πήρε την απόφαση να
χαλαστούν οι φωλιές, δημιουργήθηκε τρομερή συγκίνηση σ' όλο το
προαύλιο.
Δεν έπρεπε να μείνουν αβοήθητα ... Ο Πότης πήρε το πιο έξυπνο, εκείνο
που δεν προλάβαινε να το ταΐζει μύγες. Η μυγοσκοτώστρα δούλευε όλη
μέρα. Ένα χαρτονένιο κουτί, η καινούργια του φωλιά, µε περισσότερες
ανέσεις, βαµβάκι για στρωσίδι, ποτηράκι µε νερό και στοκ* τροφής...
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Κι ήρθε η μέρα να πετάξει η Μπουµπούκα ελεύθερη. Μια κόκκινη βούλα
πάνω στη λευκή κοιλιά την ξεχώριζε από τ' άλλα χελιδόνια. Πέταξε
ξαφνιασμένο και στάθηκε στην κορφή της στέγης ακίνητο για ώρα. Δεν
τολμούσε την ελευθερία. Έξω πρέπει να 'ταν τα πεύκα, οι θάμνοι κι η χλόη,
πέρα μακριά η θάλασσα να λαμπυρίζει, ψηλά το βάθος τ’ ουρανού, ο
χώρος του.
Κι όμως στέκονταν εκεί, κοιτώντας το πηγάδι της φυλακής και τους
κατάδικους που πηγαινοέρχονταν. Έμοιαζε µε κείνον τον κρατούμενο που
του ήρθε ξαφνικά η χάρη, το αποφυλακιστήριο, αναπάντεχα το απόγευμα,
πριν προλάβει να εξοικειωθεί µε την ιδέα της αποφυλάκισης.
Κι η Μπουµπούκα, αντί να πετάξει στα χωράφια, έκανε έναν κύκλο πάνω
απ’ τους καταδίκους και προσγειώθηκε πάνω στου Πότη τη φαλάκρα....
Σήμερα το απόγευμα το πουλί δεν έλεγε να επιστρέψει. Ο Πότης
ανήσυχος στεκότανε στη μέση στο προαύλιο µε τον μπερέ* στο χέρι και
κατασκόπευε τον ουρανό. Πουθενά.
 Έως πότε θα παραμείνεις στο προαύλιο; Του είπε ο φύλακας.
 Περιμένω το πουλί, έκανε παρακαλεστικά ο Πότης.
 Ποιο πουλί; Δε σε καταλαβαίνω.
 Το πουλί µε την κόκκινη βούλα. Την Μπουµπούκα, κύριε φύλακα.
 Δεν είσαι καλά, κρατούμενε. Θα περιµένουµε το πουλί για να
κλείσει η φυλακή; Κι αν δεν έρθει;
 Θα έρθει, οπωσδήποτε θα έρθει …
 Ο κανονισμός δεν προβλέπει πουλιά και σαχλαμάρες.
Ο Πότης άφησε την πόρτα και χύθηκε στο βάθος του θαλάμου. Έπεσε
πάνω στο ράντζο του και, στρέφοντας προς τον τοίχο, τον πήρε ένα πνιχτό
παράπονο.
Μάριος Χάκκας
*1 ανταύγεια (η): αντιφέγγισμα
*2 σκαρώνω: φτιάχνω, σχεδιάζω, επινοώ
*3 στοκ (το): απόθεμα, παρακαταθήκη
*μπερές (ο): μάλλινο καπέλο
Από το βιβλίο "Η Γλώσσα μου", για την Ε΄ Δημοτικού, 4ο μέρος ΟΕΔΒ,
Αθήνα, 2004
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26. Ο Πότης ήταν:
Α) Ένας κρατούμενος στις φυλακές
Β) Φύλακας σε μια φυλακή
Γ) Ο διευθυντής των φυλακών
Δ) φίλος κάποιου φυλακισμένου
Ε) ένας παλιός κρατούμενος

27. Ο τοίχος της φυλακής ήταν:
Α) πολύ ψηλός
Β) σιδερένιος
Γ) πέτρινος
Δ) γκρεμισμένος
Ε) ξύλινος

28. Η Μπουμπούκα ήταν:
Α) σκυλίτσα
Β) χελιδόνι
Γ) γατάκι
Δ) κορίτσι
Ε) αστυνομικός
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29. Ποια απόφαση πήρε η διεύθυνση των φυλακών;
Α) Να φροντίζει ο φύλακας τα χελιδόνια
Β) Να φροντίζουν οι κρατούμενοι τα χελιδόνια
Γ) Να βάλουν τα χελιδόνια σε κλουβιά
Δ) Να κρατήσουν τα χελιδόνια κοντά τους
Ε) Να χαλαστούν οι φωλιές των χελιδονιών

30. Ποια ήταν η σχέση του Πότη με την Μπουμπούκα;
Α) Ο Πότης ήθελε να διώξει την Μπουμπούκα από τη φυλακή
Β) Η Μπουμπούκα κρυβόταν διότι φοβόταν τον Πότη
Γ) Ο Πότης φρόντιζε την Μπουμπούκα και λυπήθηκε πολύ όταν αυτή δεν
φάνηκε στο προαύλιο της φυλακής
Δ) Ο Πότης χάρηκε που έφυγε η Μπουμπούκα διότι δεν θα είχε πια την
έγνοια να τη φροντίζει
Ε) Ο Πότης ζήτησε από τον φύλακα να τον αφήσει να φύγει, για να πάει να
βρει την Μπουμπούκα

9

