ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ 3-4 (Γ’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
Διαβάστε το κείμενο «Το αγόρι που έπεσε από τον ουρανό» και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-7.
Ο βασιλιάς Μίνωας της Κρήτης ήταν πολύ θυμωμένος.
«Φέρτε μου αμέσως τον Δαίδαλο!», φώναξε με μανία.
Ο Δαίδαλος ήταν αρχιτέκτονας και εφευρέτης του βασιλιά, αυτός που είχε σχεδιάσει τον αχανή (=απέραντο)
λαβύρινθο, όπου είχε κλείσει ο βασιλιάς τον Μινώταυρο, ένα τρομακτικό θηρίο που είχε τη μορφή ταύρου.
Τώρα το θηρίο ήταν νεκρό, η μοναχοκόρη του βασιλιά είχε φύγει και ο Μίνωας ήθελε κάποιον να
κατηγορήσει για όλα αυτά.
Έτσι, ο Δαίδαλος οδηγήθηκε αλυσοδεμένος στα πόδια του βασιλιά Μίνωα, κι αφού αυτός τον κλότσησε,
αφού πήδηξε πάνω του χίλιες φορές με μανία, διέταξε να τον κλείσουν μαζί με τον γιο του τον Ίκαρο στο
ψηλότερο δωμάτιο του ψηλότερου πύργου, στο παλάτι της Κνωσού. Ο πατέρας και ο γιος έμειναν λοιπόν
εκεί μέρες πολλές, χωρίς να τους δίνει κανείς φαΐ και νερό. Ο Δαίδαλος όμως ήταν πολύ έξυπνος και
σύντομα βρήκε έναν τρόπο για να δραπετεύσει με τον γιο του.
Είπε στον Ίκαρο να ανέβει στους ώμους του και να φτάσει μια εγκαταλελειμμένη μελισσοφωλιά. Έπειτα του
είπε να πάρει την κερήθρα από τη φωλιά και στη συνέχεια τον οδήγησε στο μέρος όπου ξεκουράζονταν τα
περιστέρια στην οροφή και του είπε να πάρει όλα τα φτερά από την ουρά τους.
Αφού ρούφηξαν όσο μέλι είχε μείνει στην κερήθρα για να πάρουν δυνάμεις και ήπιαν τις σταγόνες της
πρωινής δροσιάς στο περβάζι, ο Δαίδαλος περίμενε να ζεστάνει ο ήλιος και, αφού μαλάκωσε το κερί από
την κερήθρα, το έπλασε με τέτοιο τρόπο, ώστε έφτιαξε τέσσερα φτερά. Κι όσο ακόμη ήταν μαλακά τα φτερά,
έβαλε μέσα τους τα φτερά από τα περιστέρια, για να μην βαραίνουν στον αέρα. Έπειτα έφτιαξε δερμάτινα
λουριά από το ζωνάρι και τα σανδάλια του και φόρεσε τα φτερά πρώτα στους ώμους του Ίκαρου και μετά
στους δικούς του.
Όταν όλα ήταν έτοιμα, ανέβηκαν στο περβάζι του παραθύρου και πήδηξαν στο κενό. Ήταν νύχτα κι έτσι
κανείς από τους φρουρούς δεν μπορούσε να τους δει.
«Γιούχουουου!», φώναξε όλο χαρά ο Ίκαρος όταν είδε ότι μπορούσε να πετάει.
«Μπορώ να πετάω! Κοίτα, μπαμπά! Μπορώ να πετάω!»
«Προχώρα δυτικά», του φώναξε ο Δαίδαλος κουνώντας τα φτερά του. «Και να θυμάσαι πως δεν πρέπει να
πετάς ψηλά. Αν πλησιάσεις τον ήλιο, θα λιώσει το κερί στα φτερά σου και θα πέσεις!».
Ο Ίκαρος ήταν τόσο χαρούμενος και περνούσε τόσο καλά, που δεν άκουσε τα λόγια του πατέρα του. Πέταξε
ψηλά στον ουρανό και τράβηξε την ουρά του Σείριου. Έπειτα πέταξε γύρω από τη Μεγάλη Άρκτο. Δεν
πρόσεξε πως ο θεός Ήλιος είχε μπει στο άρμα του και ξεκινούσε την πορεία του από τα ανατολικά. Και
πράγματι, σε λίγο ο θεός Ήλιος πρόβαλε ολόλαμπρος από την Ανατολή και οι ακτίνες του φώτισαν τον
ουρανό. Μια απ΄ αυτές ακούμπησε τα φτερά του Ίκαρου και το κερί άρχισε να λιώνει και να τρέχει σαν νερό
στον ωκεανό. Άδικα φώναζε ο Ίκαρος τον πατέρα του να τον βοηθήσει την ώρα που έπεφτε στη θάλασσα.
Ο δύστυχος ο Δαίδαλος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
Έτσι, ο Δαίδαλος συνέχισε το ταξίδι του προς τη Σικελία κλαίγοντας και θρηνώντας τον γιο του. Κι όπως
έπεφταν τα δάκρυά του στο νερό, τα έπαιρναν οι Νηρηίδες και τα έκαναν μαργαριτάρια. Και οι γιαγιάδες,
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που έχουν ακούσει την ιστορία, λένε πως η ψυχή του Ίκαρου φεύγει κάθε βράδυ από τη θάλασσα και πετάει
ψηλά στον ουρανό για να παίξει με τ΄ αστέρια.
Λούσυ Κόουτς και Άντονυ Λιούις
Μετάφραση: Φίλιππος Μανδηλαράς
«Αττικός ο Παραμυθάς, 100 Μύθοι από την Αρχαία Ελληνική
Μυθολογία» (σσ.12-15), Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα
1. Ο βασιλιάς Μίνωας διέταξε να του φέρουν αμέσως τον Δαίδαλο γιατί:
Α) ήθελε κάποιον να τον διδάξει πώς να πετάει
Β) αυτός θα του σχεδίαζε τον αχανή (=απέραντο) λαβύρινθο, όπου θα έκλεινε ο βασιλιάς τον
Μινώταυρο, ένα τρομακτικό θηρίο που είχε τη μορφή ταύρου
Γ) ο Δαίδαλος, που ήταν αρχιτέκτονας και εφευρέτης του βασιλιά, δεν έκανε καλά τη δουλειά του
Δ) σκόπευε να του αναθέσει να σχεδιάσει ένα δωμάτιο στον ψηλότερο πύργο του παλατιού της Κνωσού
Ε) έψαχνε να βρει κάποιον για να τον κατηγορήσει για τον θάνατο του Μινώταυρου και την φυγή της
μοναχοκόρης του.
2. Ο Δαίδαλος κι ο Ίκαρος βρήκαν τον τρόπο να δραπετεύσουν από τη φυλακή τους:
Α) πλάθοντας τέσσερα φτερά από το κερί της κερήθρας που βρισκόταν σε μια εγκαταλελειμμένη
μελισσοφωλιά και βάζοντας μέσα τους φτερά από τα περιστέρια της οροφής, για να μην βαραίνουν στον
αέρα
Β) αφού κατάφεραν να παραβιάσουν την πόρτα του δωματίου στο οποίο βρίσκονταν
Γ) διότι ρούφηξαν μέλι από την κερήθρα που βρισκόταν σε μια εγκαταλελειμμένη μελισσοφωλιά, ήπιαν
τις σταγόνες της πρωινής δροσιάς στο περβάζι κι έτσι απέκτησαν μαγικές ιδιότητες και μπόρεσαν να
πετάξουν και να φύγουν
Δ) αφού μάζεψαν τα φτερά από τις φωλιές όπου ξεκουράζονταν τα περιστέρια στην οροφή, τα έδεσαν με
δερμάτινα λουριά από το ζωνάρι και τα σανδάλια τους και κατάφεραν να πετάξουν
Ε) αφού ο φύλακας τους λυπήθηκε γιατί έμειναν πολλές μέρες χωρίς φαΐ και νερό και τους βοήθησε να
φύγουν
3. Ο Δαίδαλος συμβούλευσε τον Ίκαρο:
Α) να προχωράει ανατολικά για να μην βρίσκεται στην πλευρά απ΄ όπου βγαίνει ο Ήλιος
Β) να πετάει χαμηλά, έτσι ώστε αν έπεφτε, να μην χτυπήσει σοβαρά
Γ) να μην πετάει ψηλά γιατί αν πλησίαζε τον Ήλιο, θα έλιωνε το κερί στα φτερά του και θα έπεφτε
Δ) να πετάει ψηλά στον ουρανό, να τραβήξει την ουρά του Σείριου κι έπειτα να πετάξει γύρω από τη
Μεγάλη Άρκτο.
Ε) να μην προσπαθήσει να πετάξει με φτερά, διότι ήταν πολύ επικίνδυνο και να βρει έναν άλλο τρόπο
να δραπετεύσει
4. Ο Ίκαρος:
Α) ακολούθησε πιστά τις συμβουλές του πατέρα του
Β) την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην πετάξει γιατί φοβήθηκε πως θα έπεφτε και θα σκοτωνόταν
Γ) δεν θυμόταν καλά ότι ο πατέρας του τού είπε να πετάει δυτικά κι αυτός πέταξε ανατολικά
Δ) ήταν τόσο χαρούμενος και περνούσε τόσο καλά, που δεν άκουσε τα λόγια του πατέρα του και
πετούσε ψηλά στον ουρανό
Ε) πρόσεξε έγκαιρα πως ο θεός Ήλιος είχε μπει στο άρμα του και ξεκινούσε την πορεία του από τα
ανατολικά και τον απέφυγε, πετώντας προς τα δυτικά
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5. Ο θεός Ήλιος:
Α) κατάλαβε πως ο Ίκαρος ξεχάστηκε και πετούσε προς το μέρος του και άλλαξε πορεία για να τον
προστατεύσει
Β) ακούμπησε με τις ακτίνες του τα φτερά του Ίκαρου κι αυτά άρχισαν να λιώνουν
Γ) για πρώτη φορά ξεκίνησε την πορεία του από τα δυτικά κι έτσι ο Ίκαρος συνέχισε να πετάει
χαρούμενος
Δ) είδε τον Ίκαρο να κατευθύνεται προς το μέρος του και τον προειδοποίησε να πάψει να τον πλησιάζει
και να αλλάξει κατεύθυνση
Ε) τη συγκεκριμένη μέρα έτυχε να μην βγει στον ουρανό κι έτσι ο Ίκαρος προχώρησε πετώντας προς τη
Σικελία
6. Ο Δαίδαλος:
Α) δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για να σώσει τον γιο του κι έτσι συνέχισε το ταξίδι του προς τη Σικελία,
κλαίγοντας και θρηνώντας τον γιο του
Β) ανταποκρίθηκε στις φωνές του Ίκαρου για βοήθεια και κατάφερε την τελευταία στιγμή να τον σώσει
Γ) δεν μπόρεσε να σώσει τον γιο του κι έτσι έπεσε κι ο ίδιος στη θάλασσα και πνίγηκε γιατί δεν μπορούσε
να ζήσει χωρίς αυτόν
Δ) προσευχήθηκε στον θεό Ήλιο να προστατεύσει τον γιο του από τις ακτίνες του, αυτός απομακρύνθηκε
κι έτσι ο Ίκαρος σώθηκε
Ε) θύμωσε με τον γιο του που δεν ακολούθησε τις συμβουλές του
7. Οι γιαγιάδες που άκουσαν την ιστορία του Ίκαρου:
Α) λένε πως η ψυχή του επισκέπτεται κάθε βράδυ τη Σικελία για να συναντάει τον πατέρα του και να τον
παρηγορεί
Β) λένε πως η ψυχή του Ίκαρου έγινε αστέρι στον ουρανό
Γ) λένε πως η ψυχή του φεύγει κάθε βράδυ από τη θάλασσα και πετάει ψηλά στον ουρανό για να παίξει
με τ΄ αστέρια
Δ) τη διηγούνται στα εγγόνια τους για να τους διδάξουν πως πρέπει πάντοτε να ακολουθούν πιστά τις
συμβουλές των γονιών τους
Ε) λένε πως όταν το σώμα του έπεσε στο νερό, το πήραν οι Νηρηίδες και το έκαναν μαργαριτάρια
Βρείτε τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν:
8. __ σιτήριο
Α) οι

Β) ει

Γ) αι

Δ) αυ

Ε) εί

Β) αι

Γ) εί

Δ) αύ

Ε) οί

Δ) ευ

Ε) ει

9. τελευτ __ ος
Α) αί
10. άδ __ ος
Α) εί

Β) αι

Γ) οι

11. __ μα
Α) ευ

Β) αι

Γ) αί

Δ) οι

Ε) αυ

Γ) οί

Δ) ου

Ε) οι

12. μ __ άζω
Α) αι

Β) ει
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Βάλτε το σωστό ρήμα στην κάθε πρόταση:
13. Η δασκάλα _________________ στον πίνακα την άσκηση για να τη λύσουμε στο τετράδιό μας.
Α) θεώρησε

Β) άσκησε

Γ) ακούμπησε

Δ) διόρθωσε

Ε) έγραψε

14. Οι μαθητές ______________ για το διαγώνισμα των μαθηματικών.
Α) έλυσαν

Β) προετοιμάστηκαν

Γ) έγραψαν

Δ) ετοίμασαν Ε) εξετάστηκαν

15. Η μαμά _______________ σήμερα το αγαπημένο φαγητό των παιδιών.
Α) έφτιαξε

Β) πέταξε

Γ) δημιούργησε

Δ) χάλασε

Ε) χόρτασε

16. ____________ πολύ με το ανέκδοτο που άκουσα στο σχολείο.
Α) Στενοχωρήθηκα

Β) Έκλαψα

Γ) Γέλασα

Δ) Ικανοποιήθηκα

Ε) Χάρηκα

17. Ο παππούς ___________ τα δέντρα του κήπου για να δυναμώσουν.
Α) στόλισε

Β) ξερίζωσε

Γ) πέταξε

Δ) κλάδεψε

Ε) ξέπλυνε

18. Τοποθέτησα τον χυμό μου στο ψυγείο για να ____________ .
Α) ζεσταθεί

Β) αραιώσει Γ) δροσιστεί

Δ) φουσκώσει

Ε) παγώσει

19. Ο αδελφός μου ____________ στην Α΄ γυμνασίου.
Α) επισκέπτεται

Β) παρακολουθεί

Γ) φοιτά

Δ) εξετάζεται

Ε) έρχεται

20. ________________ την πρόταση του εργοδότη της.
Α) Αποδέχτηκε

Β) Χάρηκε

Γ) Ενθουσιάστηκε

Δ) Επηρεάστηκε

Ε) Ευχαρίστησε

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (μία μόνο είναι η σωστή απάντηση από τις Α,Β,Γ,Δ,Ε):
21. __ φύλακας __ αλεξίπτωτο, __ πρόεδροι, __ δώρα, __ φύση
Α) ο, το, οι, τα, οι
Ε) ο, το, οι, τα, η

Β) ο, το, η, τα, οι

Γ) το, ο, τα, οι, η

Δ) οι, τα, το, ο, η

22. __ φιλόζωοι , __ αστροναύτες, __ τέχνη, __ παιχνίδι, __ τάξεις
Α) οι, οι, η, το, οι
Ε) ο, το, η, το, οι

Β) οι, τα, η, το, ο

Γ) ο, τα, η, το, οι

23. Το κτήριο είναι __________________
Το δωμάτιο είναι ________________
Το χωριό είναι ___________________
Το στρώμα είναι _________________
Το νέο είναι ________________
Α) ευρύχωρο, νεόκτιστο, ορεινό, δυσάρεστο, αναπαυτικό
Β) νεόκτιστο, ευρύχωρο, ορεινό, αναπαυτικό, δυσάρεστο
Γ) ορεινό, ευρύχωρο, δυσάρεστο, αναπαυτικό, νεόκτιστο
Δ) δυσάρεστο, αναπαυτικό, ευρύχωρο, ορεινό, νεόκτιστο
Ε) αναπαυτικό, δυσάρεστο, ευρύχωρο, ορεινό, νεόκτιστο
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24. Ο καιρός ήταν πολύ __________________ , γι΄ αυτό αποφασίσαμε να πάμε εκδρομή.
Ο δάσκαλος που είχα στη Γ΄ δημοτικού ήταν _________________ , αφού μας πρόσφερε τις καλύτερες
βάσεις για να προχωρήσουμε στην επόμενη τάξη.
Ο προπονητής μας είναι πολύ _______________ και απαιτεί να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις
μας ως αθλητές.
Ο αγώνας μας για την κατάκτηση του κυπέλλου είναι ________________ και σκληρός, οπότε είναι
βέβαιο ότι θα πετύχουμε.
Ο παππούς μου ήταν πάντα ένας ______________ και διακριτικός άνθρωπος.
Α) αποτελεσματικός, αυστηρός, συνεχής, ήρεμος, ωραίος
Β) αυστηρός, συνεχής, ήρεμος, ωραίος, αποτελεσματικός
Γ) ωραίος, αποτελεσματικός, αυστηρός, συνεχής, ήρεμος
Δ) ήρεμος, αυστηρός, αποτελεσματικός, ωραίος, συνεχής
Ε) συνεχής, αυστηρός, αποτελεσματικός, ήρεμος, ωραίος
25. Πέφτοντας από το ποδήλατο, χτύπησα ____________ .
Ετοιμάστηκα ________________ για να προλάβω το λεωφορείο.
Περάσαμε ______________ στο πάρτυ της ξαδέρφης μου.
Μια μητέρα αγαπά πάντα τα παιδιά της _____________ .
Χειρίστηκε _________________ το θέμα, γι΄ αυτό η παρεξήγηση λύθηκε σύντομα.
Α) άσχημα, γρήγορα, υπέροχα, αληθινά, έξυπνα
Β) γρήγορα, υπέροχα, αληθινά, έξυπνα, άσχημα
Γ) υπέροχα, γρήγορα, αληθινά, έξυπνα, άσχημα
Δ) αληθινά, γρήγορα, υπέροχα, έξυπνα, άσχημα
Ε) έξυπνα, αληθινά, γρήγορα, υπέροχα, άσχημα
26. Η κατάσταση έγινε __________________ όταν αναμείχθηκαν κι άλλοι για να λύσουν το
πρόβλημα.
Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην παράσταση κατέβαλαν ____________________ προσπάθεια και
καταχειροκροτήθηκαν από τους θεατές.
Η πτώση με το αλεξίπτωτο είναι μια ___________________ εμπειρία, γι’ αυτό όταν μεγαλώσω
σκοπεύω να τη δοκιμάσω.
Η μαμά μάς έφτιαξε μια νόστιμη και ____________________ φασολάδα, την οποία απολαύσαμε
οικογενειακώς.
Η αδερφή μου είναι πολύ _____________________ και κάποιες φορές μετανιώνει για κάποια
πράγματα που λέει.
Α) αξιέπαινη, φανταστική, ωφέλιμη, αυθόρμητη, περίπλοκη
Β) ωφέλιμη, αξιέπαινη, φανταστική, αυθόρμητη, περίπλοκη
Γ) φανταστική, ωφέλιμη, αξιέπαινη, αυθόρμητη, περίπλοκη
Δ) περίπλοκη, αξιέπαινη, φανταστική, ωφέλιμη, αυθόρμητη
Ε) αυθόρμητη, φανταστική, ωφέλιμη, αξιέπαινη, περίπλοκη
27. ___ τόματη συσκευή, ___ κογενειακή υπόθεση , σκληρ ___ κουβέντες , δύσκολο __ νιγμα, __
σπρο δέρμα
Α) αυ, οί, ά, αι, ές
Ε) αυ, οι, ές, αί, ά

Β) οί, ά, αι, ές, αυ

Γ) οί, αυ, αι, ές, ά
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28. δ ___ ρο, χλωμ___ , αρχ ___ζω, κόρ ___, ___ μορφιά
Α) ώ, ό, ί, η, ο

Β) ό, ί, η, ο, ώ

Γ) ό, η, ί, ο, ώ

Δ) ώ, ό, ί, ο, η

Ε) ί, η, ο, ώ, ό

29. Στην εκδρομή του σχολείου _________________ στους μαθητές να φορέσουν ό, τι θέλουν.
Λόγω της πανδημίας, __________________ την είσοδο σε πολλά άτομα, για να αποφύγουν τον
συνωστισμό.
Τα παιδιά ___________________ να δώσουν το σκυλάκι τους για υιοθεσία, γιατί κατάλαβαν ότι
κινδυνεύει.
Οι δύο ύποπτοι για τη ληστεία ___________________ ελεύθεροι γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία
εναντίον τους.
Δύο συμμαθητές μου ____________________ νωρίτερα σήμερα στο σπίτι τους, διότι ένιωσαν
αδιαθεσία.
Α) απαγόρευσαν, δέχτηκαν, αφέθηκαν, επέστρεψαν, επέτρεψαν
Β) επέτρεψαν, απαγόρευσαν, δέχτηκαν, αφέθηκαν, επέστρεψαν
Γ) δέχτηκαν, απαγόρευσαν, αφέθηκαν, επέστρεψαν, επέτρεψαν
Δ) αφέθηκαν, δέχτηκαν, απαγόρευσαν, επέστρεψαν, επέτρεψαν
Ε) επέστρεψαν, δέχτηκαν, απαγόρευσαν, αφέθηκαν, επέτρεψαν
30. Πολλές αρχαίες πόλεις καταστράφηκαν από ___________________ σεισμούς.
Κανείς δεν θέλει να κάνει παρέα με ______________ ανθρώπους, που γκρινιάζουν συνεχώς με τα
πάντα.
Ευτυχώς όταν ήμουν στενοχωρημένος, είχα την τύχη να περιτριγυρίζομαι από _______________ και
θετικούς ανθρώπους, που με έκαναν να νιώσω καλύτερα.
Ήμουν τυχερός διότι είχα πολύ _________________ δασκάλους στο σχολείο.
Παρ΄όλο που στο Α΄ τετράμηνο είχε _________________ βαθμούς, στο Β΄ τετράμηνο, παρουσίασε
θεαματική πρόοδο.
Α) δυσάρεστους, ευχάριστους, καλούς, κακούς, φοβερούς
Β) κακούς, δυσάρεστους, ευχάριστους, καλούς, φοβερούς
Γ) ευχάριστους, κακούς, δυσάρεστους, καλούς, φοβερούς
Δ) καλούς, κακούς, δυσάρεστους, ευχάριστους, φοβερούς
Ε) φοβερούς, δυσάρεστους, ευχάριστους, καλούς, κακούς
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