ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ 3-4 (Γ’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
Διαβάστε το κείμενο «Αλεπού και πελαργός» και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-7.
Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα όμορφο χωριό ζούσε ένας πελαργός με τη γυναίκα του και τα παιδιά
τους. Έξω από το χωριό ζούσε μια πονηρή αλεπού, με κοκκινωπή γούνα και φουντωτή ουρά. Μια μέρα,
ο πελαργός και η αλεπού έτυχε να συναντηθούν στο δάσος.
- «Καλημέρα, κύριε Πελαργέ! Πώς από ΄δω;» τον ρώτησε η αλεπού.
- «Ήρθα εδώ στο δάσος για να μαζέψω τροφή για τα παιδιά μου», της απάντησε ο πελαργός.
- «Μια κι ήρθες στη γειτονιά μου, θα έρθεις να σου κάνω το τραπέζι;»
Ο πελαργός παραξενεύτηκε με την πρόταση της αλεπούς, αλλά στο τέλος δέχτηκε. Πήγε λοιπόν στο
σπίτι της, κάθισε στο τραπέζι και η αλεπού τον σέρβιρε μια ζεστή και αχνιστή σούπα, σε ρηχό όμως,
πιάτο. Τότε κατάλαβε ο πελαργός, πως η αλεπού ήθελε να γελάσει μαζί του, αφού με το μακρύ του
ράμφος ήταν αδύνατο να φάει τη σούπα σε ρηχό πιάτο.
Έκανε λοιπόν πως έτρωγε και αφού τελείωσε και η αλεπού, την ευχαρίστησε και της είπε:
- «Ήταν πολύ νόστιμη η σούπα. Για να σου ανταποδώσω τη φιλοξενία, θέλεις να έρθεις αύριο στο δικό
μου σπίτι, να φάμε μαζί;»
Η αλεπού δέχτηκε την πρότασή του και ο πελαργός ξεκίνησε για το σπίτι του. Σε όλη τη διαδρομή
σκεφτόταν ότι η αλεπού τον κορόιδεψε και ότι θα έπρεπε να πάρει το μάθημά της.
Την επόμενη μέρα, ο πελαργός εξήγησε στη γυναίκα του τι του έκανε η αλεπού. Έτσι, της ζήτησε να
ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο δείπνο και να το σερβίρει σε γυάλες με ψηλό λαιμό. Όταν πλησίαζε η ώρα,
η αλεπού, κουνιστή και λυγιστή, κουνώντας τη φουντωτή ουρά της με καμάρι, ξεκίνησε για το σπίτι
του πελαργού. Χτύπησε την πόρτα και η οικογένεια την υποδέχτηκε με χαμόγελο.
- «Τι ωραία που μυρίζει! Μου τρέχουν τα σάλια!», σχολίασε η αλεπού.
Κάθισε στο τραπέζι κι ο πελαργός με τη γυναίκα του έφεραν τις γυάλες. Ο πελαργός έχωσε αμέσως το
ράμφος του μέσα στον ψηλό λαιμό της γυάλας και άρχισε να τρώει το φαγητό του, με μεγάλη όρεξη.
Η αλεπού προσπάθησε να χώσει τη μουσούδα της, αλλά άδικος κόπος. Ούτε μια μπουκιά δεν
κατάφερε να φάει.
Αφού τελείωσε το φαγητό του ο πελαργός, σηκώθηκαν από το τραπέζι και η αλεπού προχώρησε
μουτρωμένη και νηστική, αλλά χωρίς να πει λέξη. Καληνύχτισε την οικογένεια και έφυγε για το σπίτι
της. Στον δρόμο σκεφτόταν συνεχώς, πως αν μαθευόταν το πάθημά της, τα άλλα ζώα δεν θα την
υπολόγιζαν πια. Και τότε κατάλαβε η αλεπού ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται.
Αισώπου Μύθοι
Πηγή: διαδίκτυο:
http://www.paramithakia.gr/%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
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1. Ο πελαργός πήγε στο δάσος για να:
Α) συναντήσει τη φίλη του την αλεπού
Β) μαζέψει τροφή για τα παιδιά του
Γ) βρει κάποιον που να θέλει να του κάνει το τραπέζι
Δ) απολαύσει τον καθαρό αέρα του δάσους
Ε) βρει την αλεπού και να την προσκαλέσει στο σπίτι του για φαγητό
2. Στο δάσος ο πελαργός συνάντησε:
Α) τον λύκο
Β) κι άλλους πελαργούς
Γ) την πονηρή αλεπού
Δ) διάφορα ζώα
Ε) το λιοντάρι
3. Η αλεπού προτείνει στον πελαργό να του κάνει το τραπέζι γιατί:
Α) τον λυπήθηκε που ήταν νηστικός
Β) ήθελε να κάνει μια καλή πράξη
Γ) ήθελε να γίνει φίλη μαζί του
Δ) ήθελε να τού δείξει πως είχε πολλά φαγητά
Ε) ήθελε να γελάσει μαζί του
4. Η αλεπού σέρβιρε ζεστή σούπα στον πελαργό, σε ρηχό πιάτο:
Α) για να μην μπορεί να τη φάει
Β) για να την απολαύσει καλύτερα
Γ) για να προλάβει να τη φάει προτού κρυώσει
Δ) για να τη φάει ευκολότερα
Ε) γιατί δεν είχε άλλα πιάτα
5. Όταν ο πελαργός αντιλήφθηκε την πρόθεση της αλεπούς :
Α) θύμωσε πάρα πολύ, χτύπησε την πόρτα κι έφυγε
Β) καυγάδισε με την αλεπού και διέκοψε κάθε σχέση μαζί της
Γ) μίλησε στα άλλα ζώα για το πάθημά του
Δ) έκανε ότι έτρωγε τη σούπα και τέλος την ευχαρίστησε κι έφυγε
Ε) θύμωσε με τον εαυτό του που παρασύρθηκε από την αλεπού
6. Ο πελαργός, σκεπτόμενος το πάθημά του από την αλεπού:
Α) αποφάσισε να μην ξαναμιλήσει στην αλεπού
Β) αποφάσισε να μην αντιδράσει, αλλά να μην την εμπιστευτεί ξανά
Γ) αποφάσισε να την καλέσει στο σπίτι του για φαγητό και να της ανταποδώσει την προσβολή
Δ) αποφάσισε να ξεχάσει το συμβάν και να μην ασχοληθεί ξανά με την αλεπού
Ε) αποφάσισε να μην ξαναπάει στο δάσος
7. Το δίδαγμα του μύθου είναι:
Α) αν φερθείς άσχημα, θα σού φερθούν άσχημα
Β) είναι καλό πού και πού να κοροϊδεύουμε τους άλλους
Γ) αν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους άλλους, γιατί να μην το κάνουμε;
Δ) να περνάμε καλά, κάνοντας πλάκες στους άλλους
Ε) να πειράζουμε όσους θεωρούμε κατώτερούς μας
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Βρείτε τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν:
8. __ δηση
Α) οι
Β) ει
Γ) αι

Δ) αυ

9. ειδοπ __ ώ
Α) οι

Δ) ει

10. κάπ __ ος
Α) οί
11. __ ώνας
Α) ευ
12. φρά __ λα
Α) ού

Β) αι

Β) αι

Β) αι

Β) ει

Γ) εί

Γ) οι

Ε) εί

Ε) οί

Δ) ευ

Ε) ει

Γ) αί

Δ) οι

Ε) αυ

Γ) οί

Δ) ου

Ε) αι

Δ) γράφει

Ε) μαθαίνει

Βάλτε το σωστό ρήμα στην κάθε πρόταση:
13. Η Ελένη _________________ γιατρός.
Α) σπουδάζει
Β) κάνει
Γ) φοιτά

14. Ο Κώστας ______________ κιθάρα. .
Α) γράφει
Β) ακολουθεί Γ) παρακολουθεί

Δ) ακούει

Ε) παίζει

15. Ο γεωργός _______________ το χωράφι του.
Α) χαράζει
Β) ρίχνει
Γ) οργώνει
Δ) χαλάει

Ε) χορταίνει

16. ____________ πολύ για τα άσχημα νέα που άκουσα.
Α) Ανακουφίστηκα
Β) Λυπήθηκα
Γ) Γέλασα

Δ) Ικανοποιήθηκα

17. Ο ανεμοστρόβιλος ___________ τα δέντρα.
Α) ξερίζωσε
Β) αναποδογύρισε Γ) πέταξε

Δ) κλάδεψε

Ε) Χάρηκα

Ε) ξαλάφρωσε

18. Μετά από μια ώρα περπάτημα, ήπιε ένα λίτρο νερό για να ____________ .
Α) ζεσταθεί
Β) ξεκουραστεί
Γ) δροσιστεί
Δ) φουσκώσει

Ε) παγώσει

19. Η ξαδέρφη μου ____________ μαθήματα μπαλέτου.
Α) επισκέπτεται
Β) παρακολουθεί
Γ) φοιτά
Δ) εξετάζεται Ε) σπουδάζει
20. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να ________________ τον χαμό ενός αγαπημένου της προσώπου.
Α) λυπήσει
Β) ενθουσιάσει
Γ) αγχώσει
Δ) επηρεάσει
Ε) ξεπεράσει

3

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ 3-4 (Γ’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (μία μόνο είναι η σωστή απάντηση από τις Α,Β,Γ,Δ,Ε):
21. __ αρχηγός __ παλάτι, __ πράγματα, __ αγορά, __ δάσκαλοι
Α) ο, το, τα, η, οι
Β) ο, το, η, τα, οι
Γ) το, ο, τα, οι, η
Δ) οι, τα, το, ο, η
Ε) ο, το, οι, τα, η
22. __ βασιλιάς , __ θάλασσες, __ βαλίτσα, __ σχέδιο, __ παππούς
Α) οι, οι, η, το, οι
Β) οι, τα, η, το, ο
Γ) ο, τα, η, το, οι
Δ) ο, οι, η, το, ο
Ε) ο, το, η, το, οι
23.

Ο κήπος είναι __________________
Ο σκύλος είναι ________________
Ο παλιάτσος είναι ___________________
Ο λάκκος είναι _________________
Ο δρόμος είναι ________________

Α) υπάκουος, διασκεδαστικός, βαθύς, πλατύς, πανέμορφος
Β) βαθύς, πανέμορφος, υπάκουος, διασκεδαστικός, πλατύς
Γ) υπάκουος, βαθύς, διασκεδαστικός, πλατύς, πανέμορφος
Δ) πανέμορφος, υπάκουος, διασκεδαστικός, βαθύς, πλατύς
Ε) διασκεδαστικός, βαθύς, πανέμορφος, υπάκουος, πλατύς
24.

Το τρένο είναι πιο __________________ από το λεωφορείο.
Το ποτήρι είναι _________________ .
Το τοπίο είναι ______________________ .
Το δρομάκι είναι ___________________ . Δεν χωράει να περάσουν δύο αυτοκίνητα.
Το αστέρι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας είναι ______________ .
Α) φωτεινό γρήγορο, άδειο, καταπράσινο, στενό
Β) γρήγορο, άδειο, καταπράσινο, στενό, φωτεινό
Γ) γρήγορο, φωτεινό, άδειο, καταπράσινο, στενό
Δ) καταπράσινο, γρήγορο, φωτεινό, άδειο, στενό
Ε) άδειο, φωτεινό, γρήγορο, καταπράσινο, στενό
25. Χαμήλωσε την ένταση της τηλεόρασης. Είναι ____________ !
Μετά το ατύχημά του, η υγεία του βελτιώνεται αργά, αλλά _______________ .
Περάσαμε πολύ _______________ στην εκδρομή μας.
Έφυγε _______________ διότι άρχισε να βρέχει.
Στο πάρτυ ήταν __________________ ! Όλα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν!
Α) αργά, σταθερά, φανταστικά, όμορφα, βιαστικά
Β) βιαστικά, αργά, σταθερά, όμορφα, φανταστικά
Γ) αργά, σταθερά, όμορφα, βιαστικά, φανταστικά
Δ) αργά, σταθερά, φανταστικά, βιαστικά, όμορφα
Ε) σταθερά, αργά, φανταστικά, βιαστικά, όμορφα
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26. Έφυγαν τα χελιδόνια κι έμεινε __________________ η φωλιά τους.
Η μαθήτρια διαβάζει για να είναι ____________________ .
Παρακολούθησα μια ___________________ παράσταση.
Η γέφυρα είναι ____________________ .
Η δασκάλα είναι _____________________ .
Α) εκπληκτική, άδεια, άριστη, ευγενική, ξύλινη
Β) άδεια, άριστη, εκπληκτική, ξύλινη, ευγενική
Γ) ξύλινη, ευγενική, εκπληκτική, άδεια, άριστη
Δ) άριστη, ξύλινη, εκπληκτική, ευγενική, άδεια
Ε) άδεια, εκπληκτική, ξύλινη, άριστη, ευγενική
27. ___ θόρμητο παιδί, ___ κογενειακή υπόθεση, χαμηλ ___ σπίτια, μακριν__ αποστάσεις, __ παλή
μουσική
Α) αυ, οί, ά, α, ές
Β) οί, ά, οι, ές, αυ
Γ) οί, α, οι, ές, ά
Δ) ά, οί, α, αυ, ές
Ε) αυ, οι, ά, ές, α,
28. χ ___ ρος, κλειστ___ , φοβερ __ ζω, ξύλ ___ , άχρωμ ___
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. _________________ να ακολουθήσουμε τους φίλους μας στον κινηματογράφο, διότι είχαμε πολύ
διάβασμα.
__________________ πολύ να νικήσουμε στον αγώνα, αλλά η αντίπαλη ομάδα ήταν πιο δυνατή.
Δεχτήκαμε την αλλαγή ημερομηνίας στο ταξίδι μας, αφού ___________________ τη δυσκολία
της κατάστασης με την πανδημία.
___________________ τον καθηγητή μας να μεταφέρει στην τάξη τα βιβλία μας και να μας τα
παραδώσει.
Εγώ κι οι συμπαίκτες μου ____________________ την πρόταση μετεγγραφής σε άλλη ομάδα.
Α) αρνηθήκαμε, προσπαθήσαμε, κατανοήσαμε, βοηθήσαμε, απορρίψαμε
Β) απορρίψαμε, αρνηθήκαμε, προσπαθήσαμε, κατανοήσαμε, βοηθήσαμε
Γ) απορρίψαμε, κατανοήσαμε, αρνηθήκαμε, προσπαθήσαμε, βοηθήσαμε
Δ) προσπαθήσαμε, αρνηθήκαμε, κατανοήσαμε, βοηθήσαμε, απορρίψαμε
Ε) αρνηθήκαμε, απορρίψαμε, βοηθήσαμε, προσπαθήσαμε, κατανοήσαμε
30. Είναι μεγάλη ευλογία να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ___________________
ανθρώπους.
Συχνά κινδυνεύουμε από ______________ ανέμους που πλήττουν την περιοχή μας.
Τα μικρόβια επιτίθενται συχνότερα σε _______________ οργανισμούς.
Καλύτερα να αποφεύγετε τους _________________ χαρακτηρισμούς για τους συμμαθητές σας .
Να δώσεις _________________ χαιρετισμούς στη μητέρα σου.
Α) φιλικούς, ισχυρούς, αδύναμους, αρνητικούς, θετικούς
Β) θετικούς, φιλικούς, ισχυρούς, αδύναμους, αρνητικούς
Γ) αρνητικούς, θετικούς, φιλικούς, ισχυρούς, αδύναμους
Δ) θετικούς, ισχυρούς, αδύναμους, αρνητικούς, φιλικούς
Ε) αδύναμους, φιλικούς, ισχυρούς, αρνητικούς, θετικούς
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