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Διαβάστε το κείμενο «Αλεπού και πελαργός» και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-7. 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στην αυλή ενός χωριάτικου σπιτιού μια χελώνα, που είχε έναν μεγάλο καημό. 

Ήθελε να πετάξει στον ουρανό όπως τα πουλιά. 

- Τι κατάρα είναι αυτή! έλεγε κάθε τόσο, αναστενάζοντας. Σέρνω μέρα και νύχτα αυτό το βαρύ καβούκι και 

είμαι καρφωμένη πάνω στη γη. Αχ, να 'μουνα κι εγώ ένα πουλάκι, να είχα φτερά και να πετούσα! Πώς ζηλεύω 

τις πάπιες της αυλής που όταν θέλουν πετούν και βλέπουν τον κόσμο από ψηλά. 

Μια μέρα δυο πάπιες άκουσαν το παράπονο της και τη λυπήθηκαν. 

- Θέλεις στ' αλήθεια να πετάξεις, κυρα - χελώνα; τη ρώτησαν. 

- Αν θέλω; απάντησε η χελώνα. Αυτό είναι το πιο μεγάλο μου όνειρο. Να πετάξω μια φορά κι ας πεθάνω! που 

λέει ο λόγος. Αλλά, πώς; 

- Υπάρχει ένας τρόπος, της είπε η μια πάπια. Να δαγκώσεις σφιχτά αυτό το ξύλο, εγώ και η αδελφή μου θα 

πιάσουμε με τα ράμφη μας τις δυο άκρες και... θα σε πάρουμε μαζί μας. 

- Ναι, ναι! φώναξε ενθουσιασμένη η χελώνα. Ωραία ιδέα! Εμπρός, ας μην αργούμε! 

Και βιάστηκε να δαγκώσει το ξύλο. Το έπιασαν και οι πάπιες με τα ράμφη τους, τίναξαν τα φτερά τους και 

πέταξαν ψηλά, κουβαλώντας τη χελώνα μαζί τους. 

Το πόσο χαιρόταν η χελώνα, δεν λέγεται! Τι όμορφα ήταν εδώ ψηλά! Επιτέλους είχε πραγματοποιήσει το 

μεγάλο όνειρό της! Πετούσε! 

Η χελώνα ήταν πιο χαρούμενη από ποτέ που πετούσε. Όμως, μέθυσε τόσο πολύ από τη χαρά της και για μια 

στιγμή πίστεψε ότι θα μπορούσε να πετάξει και μόνη της! Έτσι, η κουτή, άφησε το ξύλο που κρατούσε με τα 

δόντια της και, φυσικά, με το μεγάλο βάρος που είχε, έπεσε στη γη και σκοτώθηκε... 

 
Αισώπου Μύθοι 

 
Πηγή: Διαδίκτυο 

https://www.paidika-paramythia.gr/story/91/i-helona-poy-ithele-na-petaxei 

 
 
1. Ο μεγάλος καημός της χελώνας ήταν:  

Α) Ήθελε να τρέξει γρήγορα σαν τον λαγό 
Β) Ήθελε να κολυμπήσει επιδέξια σαν το ψάρι 
Γ) Ήθελε να σκαρφαλώσει κάθετα στο δέντρο σαν τον σκίουρο 
Δ) Ήθελε να σκάψει τρύπες σαν τον τυφλοπόντικα  
Ε) Ήθελε να πετάξει στον ουρανό όπως τα πουλιά   
 
2. Όταν οι δύο πάπιες άκουσαν το παράπονο της χελώνας:  
Α) τη λυπήθηκαν και προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν 

Β) τη θεώρησαν κουτή 

Γ) θεώρησαν πως αυτό που επιθυμεί η χελώνα είναι ακατόρθωτο 
Δ) προσπάθησαν να την παρηγορήσουν λέγοντάς της πως ως χελώνα έχει άλλα προνόμια 

Ε) προσποιήθηκαν πως δεν την άκουσαν 
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3. Οι δύο πάπιες πρότειναν στη χελώνα:  
Α) να τη βοηθήσουν να ανεβεί στο δέντρο και να προσπαθήσει από εκεί να πετάξει 
Β) να προσπαθήσει να ξεχάσει την επιθυμία της και να ασχοληθεί με άλλες δραστηριότητες 
Γ) να δαγκώσει σφιχτά ένα ξύλο, οι πάπιες να πιάσουν τις άκρες του με τα ράμφη τους, και να πετάξει μαζί τους 
Δ) να προσπαθήσουν να τη σηκώσουν ψηλάμε τα ράμφη τους και μετά να την αφήσουν να πετάξει μόνη της 
Ε) να παρακολουθήσει μαθήματα πετάγματος από τις ίδιες για να μπορέσει να πετάξει 
 
 
4.  Η χελώνα: 
Α) αρνήθηκε την πρόταση των δύο παπιών για να μην βάλει σε κίνδυνο τη ζωή της 
Β) δέχτηκε με ενθουσιασμό την πρόταση των δύο παπιών 
Γ) απάντησε στις δύο πάπιες πως θα το σκεφτεί και θα τους απαντήσει 
Δ) ζήτησε από τις δύο πάπιες να της κάνουν μαθήματα και μετά να προσπαθήσουν να πετάξει 
Ε) το σκέφτηκε και θεώρησε πως η προσπάθεια θα ήταν μάταιη, γι΄αυτό απέφυγε με ευγένεια την πρότασή 
τους 
 
 
5.  Όταν οι δύο πάπιες σήκωσαν με τα ράμφη τους το ξύλο με τη χελώνα:   
Α) μετά από λίγα δευτερόπλεπτα η χελώνα έπεσε γιατί ήταν βαριά  
Β) από τον φόβο της η χελώνα ζήτησε αμέσως από τις πάπιες να την κατεβάσουν στο έδαφος 
Γ) έκαναν μια βόλτα και μετά από λίγο κατέβηκαν 
Δ) η χελώνα κατάφερε να πετάξει κι ένιωθε πολύ ευτυχισμένη 
Ε) η χελώνα πέταξε για λίγο κι όταν κατέβηκαν, ζήτησε από τις δύο πάπιες να το κάνουν κάθε φορά που θα 
ένιωθε πλήξη στο έδαφος 
 
 
6. Αφού η χελώνα πραγματοποίησε το όνειρό της να πετάξει:  
Α) απόλαυσε τη βόλτα της κι ευχαρίστησε τις δύο πάπιες που τη βοήθησαν  
Β) ικανοποιήθηκε κι έκτοτε δεν ξαναζήτησε να πετάξει 
Γ) χάρηκε πάρα πολύ και ζήτησε από τις πάπιες να τη μάθουν να πετάει χωρίς τη βοήθειά τους  
Δ) έγινε ακόμη πιο δυστυχισμένη γιατί κατάλαβε πως είναι καταδικασμένη να σέρνεται στο έδαφος για όλη της 
τη ζωή 
Ε) ένιωσε τόσο χαρούμενη, που άφησε το ξύλο που κρατούσε με τα δόντια της κι έπεσε στη γη και σκοτώθηκε 
λόγω του μεγάλου βάρους της  
 
 
7.  Το δίδαγμα του μύθου είναι:  
Α) συχνά η φύση είναι άδικη, αφού σε κάποια πλάσματα δίνει περισσότερα προνόμια από τα υπόλοιπα 
Β) αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με όσα μας πρόσφερε η φύση, μπορούμε να την υπερβούμε με τη βοήθεια 
των άλλων    
Γ) το κάθε πλάσμα πρέπει να είναι ευχαριστημένο με τη μορφή που του έδωσε η φύση και να μην ζηλεύει τα άλλα 
πλάσματα 
Δ) Η ζήλια μας για όσα έχουν οι άλλοι και δεν έχουμε εμείς, μας βοηθά να εξελισσόμαστε και να πετυχαίνουμε 
τους στόχους μας 
Ε) Πρέπει να προσπαθούμε να πετυχαίνουμε αυτά που θέλουμε ακόμη κι αν ξέρουμε από πριν πως είναι αδύνατο 
να τα καταφέρουμε. 
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Βρείτε τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν:  
8.  __ σθηση  

           Α) αι               Β) ει                     Γ) αί                  Δ) αύ                Ε) εί  

9. κάτ __ κος 

           Α) οι              Β) αι                     Γ) εί                  Δ) ει                    Ε) οί  

10.  __ λογία 

          Α) οί                 Β) αι                     Γ) οι                 Δ) ευ                 Ε) ει  

11.  δηλών __ ν 

         Α) εί                   Β) οι                      Γ) ει                  Δ) ού              Ε) ου  

12.  περιπ __ ηση 

        Α) ού                  Β) ει                       Γ) οί                  Δ) οι               Ε) εί   

 

Βάλτε το σωστό ρήμα στην κάθε πρόταση:  

 

13. Τα παιδιά  _________________   έκθεση. 

Α) φτιάχνουν       Β)  παρακολουθούν       Γ) διδάσκουν       Δ) γράφουν             Ε) δημιουργούν 

 

14. Ο παππούς κάθε μεσημέρι  ______________  το εγγονάκι του από το σχολείο.  

Α) αφήνει             Β) κρατά                          Γ) πιάνει              Δ)  ακολουθεί           Ε) παίρνει   

 

15.  Τα ευχάριστα νέα για την υγεία του μάς _______________ αφάνταστα. 

Α) χαροποίησαν   Β) στενοχώρεσαν          Γ) λύπησαν         Δ) άγχωσαν          Ε) σύγχυσαν 

 

16. ____________ με την καρδιά μας με το ανέκδοτο που μας είπε. 

Α) Ανακουφιστήκαμε     Β) Γελάσαμε  Γ) Λυπηθήκαμε    Δ) Ικανοποιήθηκαμε Ε) Χαρήκαμε     

 

17. Κάθε απόγευμα  ______________  μια ψυχαγωγική εκπομπή στην τηλεόραση.   

Α) κοιτάζω         Β) βλέπω         Γ) παρακολουθώ        Δ)  ακούω       Ε) παρατηρώ  

 

18. Η αδερφή μου  ____________ στη Γ΄τάξη του Δημοτικού .  

Α) φοιτά      Β) παρακολουθεί         Γ) ανήκει      Δ) ακολουθεί       Ε) βρίσκεται 

 

19.   Ο γιατρός   _______________  προσεκτικά τον ασθενή για να κάνει τη διάγνωσή του.   

Α) ερευνά       Β) συνομιλεί        Γ) κοιτάζει       Δ) ακούει      Ε) εξετάζει 

 

20. Όσοι έχουν ζώα, πρέπει τους χειμερινούς μήνες να  ________________  να μην τα αφήνουν έξω στο κρύο. 

Α) αναλαμβάνουν       Β) ελέγχουν         Γ) βεβαιώνονται         Δ) φροντίζουν       Ε)  παρακολουθούν 

 

 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (μία μόνο είναι η σωστή απάντηση από τις Α,Β,Γ,Δ,Ε):  

21.  __ κουτί    __ καρχαρίας,  __ πράγματα,   __ δασκάλες,  __ αποθήκη 

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. __ κυρίες ,  __ κήποι,  __ αίθουσα,   __ παράθυρο,  __ ταινίες 

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   



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2022-2023                 ΕΠΙΠΕΔΟ 3-4 
 

4 
 

23.  Ο  __________________ χρόνος πρέπει να αξιοποιείται δημιουργικά από τους νέους. 

        Ο καφές μου είναι  ________________ . 

        Ο πατέρας ήταν πάντα  ___________________  με τα παιδιά του. 

           Ο λόγος σου πρέπει να είναι  _________________ για να τον κατανοούν  όλοι. 

       Ο  ________________ τρόπος ζωής μπορεί να μας προσφέρει μακροζωία. 

Α) υγιεινός, μέτριος, αυστηρός, απλός, ελεύθερος   

Β) ελεύθερος, μέτριος, αυστηρός, απλός, υγιεινός   

Γ) υγιεινός, μέτριος,  ελεύθερος, απλός, αυστηρός                                

Δ) μέτριος, υγιεινός, αυστηρός, απλός, ελεύθερος                       

Ε) ελεύθερος, υγιεινός, μέτριος, αυστηρός, απλός            

        

24.  Το  ____________  μοντέλο του κινητού μου είναι πιο εξελιγμένο τεχνολογικά από το προηγούμενο. 

     Μας υποδέχθηκε στο σπίτι της με ένα  _________________ χαμόγελο. 

     Το φαγητό σας θα είναι ______________________ στη μία το μεσημέρι . 

     Η δασκάλα μάς έβαλε ένα ___________________ πρόβλημα στα Μαθηματικά και δυσκολευτήκαμε να το λύσουμε. 

      ______________ φαγητό που θα μπορούσε να προσφερθεί σε φτωχούς, καταλήγει καθημερινά στα 

σκουπίδια. 

Α) γλυκό, νέο, έτοιμο, σύνθετο, Πολύ       

Β) έτοιμο, νέο, γλυκό, σύνθετο, Πολύ                               

Γ) νέο, γλυκό, έτοιμο, σύνθετο, Πολύ                                              

Δ) Πολύ, έτοιμο, νέο, γλυκό, σύνθετο                    

Ε) σύνθετο, νέο, γλυκό, έτοιμο, Πολύ                   

                

25.  Τα παιδιά φώναξαν ____________ πως θέλουν να πάνε εκδρομή. 

        Ήταν πολύ _______________ στο χωριό, αφού η φύση ήταν στα καλύτερά  της. 

       Φυλάξαμε _______________  τα βιβλία μας και τρέξαμε στην αυλή. 

       Ο πατέρας έφυγε _______________ για το ταξίδι του για να μην αρχίσει να κλαίει το μωρό. 

       Νιώθαμε κι οι δύο __________________  που βρεθήκαμε μετά από τόσα χρόνια κάτω από αυτές τις συνθήκες.  

Α) δυνατά, κρυφά, γρήγορα, ωραία, παράξενα                  

Β) ωραία, δυνατά, γρήγορα, κρυφά, παράξενα                    

Γ) δυνατά, γρήγορα, ωραία, κρυφά, παράξενα                  

Δ) παράξενα, δυνατά, γρήγορα, ωραία, κρυφά                              

Ε)  δυνατά, ωραία, γρήγορα, κρυφά, παράξενα  

                                      

26. Η  __________________ είδηση για τον θάνατο της διάσημης τραγουδίστριας, έκανε τον γύρο του κόσμου. 

      Είχε την τύχη να έχει μια  ____________________ μητέρα που τη μεγάλωσε με αρχές και ιδανικά. 

      Είναι ___________________  για την καθαριότητα της τάξης. 

      Για να είσαι πάντα ____________________ , πρέπει να γυμνάζεσαι. 

      Ήταν _____________________ στην πρότασή μου για το ταξίδι στη Γαλλία. . 

Α)  θλιβερή, άξια, θετική, υπεύθυνη, υγιής  

Β)   υγιής, θετική, θλιβερή, άξια, υπεύθυνη  

Γ)  υπεύθυνη, θετική, θλιβερή, άξια, υγιής         

Δ)  θλιβερή, άξια, υπεύθυνη, υγιής, θετική       

Ε)  θετική, θλιβερή, άξια, υπεύθυνη, υγιής  
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27. παλι___ δρόμοι , στεν___ ρούχα, χάρτιν___ πύργοι,  θετικ__  εξελίξεις, __ πολυταξιδεμένοι ν __ τικοί. 

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.  παρατηρ___ , ταπειν___ ς , σκαλ __ ζω,  ζών___ ,   βότσαλ ___   

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.  Οι αρχαιολόγοι _________________  νέα στοιχεία για την αρχαία Κύπρο στις πρόσφατες ανασκαφές τους.   

      Οι αιματολογικές εξετάσεις __________________ ότι η αιμοσφαιρίνη μου είναι χαμηλή, γι΄αυτό δεν μπορώ 

να είμαι αιμοδότης.  

     ___________________  τις οδηγίες του πατέρα κι έφτασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. 

     Οι προϊστάμενοι στο εργοστάσιο ___________________ το αίτημα των εργαζομένων για αύξηση μισθού κι 

έτσι έληξε η απεργία . 

     Οι ερευνητές της υπόθεσης  ____________________ από τα τεκμήρια ότι ο ύποπτος είναι ένοχος.       

 

Α)  πείστηκαν, ανακάλυψαν, έδειξαν, ακολούθησαν, αποδέχθηκαν 

Β)  ανακάλυψαν, έδειξαν, ακολούθησαν, αποδέχθηκαν, πείστηκαν 

Γ)  έδειξαν, πείστηκαν, ανακάλυψαν, ακολούθησαν, αποδέχθηκαν   

Δ)  αποδέχθηκαν, έδειξαν, πείστηκαν, ανακάλυψαν, ακολούθησαν   

Ε)  ακολούθησαν, πείστηκαν, ανακάλυψαν, έδειξαν, αποδέχθηκαν 

 

 30.  Το νερό όπως και άλλες ουσίες, είναι  ______________ .    

     Τα παιδιά μπορούν να κάνουν τον κόσμο πιο  _________________  με  τα χαμόγελα και τις χαρούμενες 

φωνές τους.  

       Το πλήθος έφυγε από τη συγκέντρωση _________________ και   προβληματισμένο. 

       Μόλις έφτασα στο καινούργιο γραφείο το περιβάλλον ήταν ____________, γι΄ αυτό δεν έκανα εύκολα 

φίλους. 

          Περιέγραψε με τόσο  ___________________  τρόπο το συμβάν, που ήταν   θέμα χρόνου να φτάσουν οι 

αστυνομικοί στους ενόχους. 

 

Α) παραστατικό, άχρωμο, φωτεινό, σκεπτικό, εχθρικό                                

Β) εχθρικό,  παραστατικό, άχρωμο, φωτεινό, σκεπτικό                   

Γ)  άχρωμο, φωτεινό, σκεπτικό, εχθρικό, παραστατικό                         

Δ) σκεπτικό, εχθρικό,  παραστατικό, άχρωμο, φωτεινό   

Ε)  φωτεινό, σκεπτικό, εχθρικό,  παραστατικό, άχρωμο 

 

 


