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Ερώτηση 1 
Για ποιο πράγμα μιλούσαν τα ζώα κάθε πρωί;  

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 
 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι τα ζώα συναντιόντουσαν, για να πουν τα νέα της ζούγκλας. 

Παραδείγματα: 
Νέα της ζούγκλας. 
Νέα. 
Νέα των ζώων. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι τα ζώα δεν συναντιόντουσαν, για να πουν τα νέα της 

ζούγκλας. 

Παραδείγματα: 
Η καμηλοπάρδαλη. 
Η ζούγκλα. (Σημειώστε ότι αυτή η απάντηση είναι πολύ ασαφής.) 

 

Ερώτηση 2 
Η ορθή απάντηση είναι το Γ. 

 
Ερώτηση 3.  

Ποια φύλλα έτρωγε η καμηλοπάρδαλη; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 
 

1- Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι η καμηλοπάρδαλη έτρωγε τα πιο γλυκά (φύλλα).  
Παραδείγματα: 
Τα πιο γλυκά φύλλα. 
Τα γλυκύτερα. 
Τα πιο γλυκά. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι η καμηλοπάρδαλη έτρωγε τα πιο γλυκά (φύλλα).  
Παραδείγματα: 
Φύλλα. 

Τα φύλλα των δέντρων. 

Τα φύλλα των πουλιών. 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Η μοναχική καμηλοπάρδαλη 
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Ερώτηση 4 

Η ορθή απάντηση είναι το Γ. 
 

Ερώτηση 5 

Η ορθή απάντηση είναι το Δ. 
 

Ερώτηση 6 

Η ορθή απάντηση είναι η Α. 
 

Ερώτηση 7 

Η ορθή απάντηση είναι η Β. 
 

Ερώτηση 8 

Η ορθή απάντηση είναι η Β. 
 

Ερώτηση 9 
Η ορθή απάντηση είναι η Δ. 

 

Ερώτηση 10 

Η ορθή απάντηση είναι η Α. 
 

Ερώτηση 11 
Γιατί κάποια ζώα δεν μπορούσαν να σκαρφαλώσουν στους γλιστερούς κορμούς των δέντρων; 

Διαδικασία: Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 
Η απάντηση δηλώνει ότι κάποια ζώα δεν μπορούσαν να σκαρφαλώσουν τα δέντρα, επειδή τα 
νύχια και οι ουρές τους δεν ήταν φτιαγμένα/ες για να σκαρφαλώνουν. 
Παραδείγματα: 
Δεν είχαν τα κατάλληλα νύχια. 
Δεν ήταν φτιαγμένα, για να σκαρφαλώνουν. 
Ακατάλληλες ουρές. 
Το σώμα τους δεν ήταν φτιαγμένο, για να σκαρφαλώνουν. 
Δεν ήταν ζώα που σκαρφαλώνουν. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι μερικά ζώα δεν μπορούσαν να σκαρφαλώσουν τα δέντρα, επειδή 
τα νύχια και οι ουρές τους δεν ήταν φτιαγμένα/ες για σκαρφάλωμα. Σημειώστε ότι οι 
απαντήσεις «νύχια» ή «ουρές» είναι πολύ γενικές, για να θεωρηθούν ορθές. 
Παραδείγματα: 
Νύχια. 
Ουρές. 

 

Ερώτηση 12 

Η ορθή απάντηση είναι η Δ. 
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Ερώτηση 13 
Παρατήρησε ξανά αυτήν την εικόνα στη σελίδα 3. Τι κάνει η μαϊμού, 
καθώς κάθεται στον λαιμό της καμηλοπάρδαλης; 

Διαδικασία: Εξέταση και Αξιολόγηση Περιεχομένου, Γλώσσας και 
Κειμενικών Στοιχείων 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 
Η απάντηση δηλώνει ότι η μαϊμού ήταν πάνω στον λαιμό της καμηλοπάρδαλης, για να φωνάξει 
στα άλλα ζώα.  
Παραδείγματα: 
Φώναζε στα ζώα 

Καλούσε τα άλλα ζώα. 

Βοηθούσε τα άλλα ζώα. 

Τα καθοδηγούσε. 

Τους έδειχνε τι να κάνουν. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι η μαϊμού ήταν πάνω στον λαιμό της καμηλοπάρδαλης, για να 
φωνάξει στα άλλα ζώα.  Σημειώστε ότι οποιαδήποτε απάντηση δείχνει ότι η μαϊμού 
σκαρφάλωνε πάνω στον λαιμό της καμηλοπάρδαλης (για να παραμείνει ασφαλής) είναι 
λανθασμένη, επειδή η μαϊμού ήταν ικανή να σκαρφαλώνει δέντρα.   
Παραδείγματα: 
Σκαρφάλωνε στον λαιμό της, για να παραμείνει ασφαλής. 

Έβλεπε την πλημμύρα. 

Κατέβαινε κάτω. 
 

Ερώτηση 14 
Τι έκαναν τα ζώα, μόλις ο ήλιος βγήκε έξω ξανά; 

Διαδικασία: Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 
 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι τα ζώα κατέβαιναν από τα δέντρα ή γλιστρούσαν στο έδαφος, από την 
πλάτη της καμηλοπάρδαλης.  
Παραδείγματα: 
Κατέβαιναν από τα δέντρα. 

Κατέβαιναν κάτω. 

Γλιστρούσαν κάτω από τον λαιμό της.  
 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι τα ζώα κατέβαιναν από τα δέντρα ή γλιστρούσαν στο έδαφος, από 
την πλάτη της καμηλοπάρδαλης. 
Παραδείγματα: 
Έπαιζαν.  
Πήγαιναν για κολύμπι. 

 
Ερώτηση 15 
Πώς άλλαξε η ζωή της καμηλοπάρδαλης, μετά από την πλημμύρα; 
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Διαδικασία: Ερμηνεία και ενσωμάτωση ιδεών και πληροφοριών 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο η ζωή της 
καμηλοπάρδαλης ήταν διαφορετική (δηλαδή βελτιώθηκε), μετά από ην πλημμύρα. 
Παραδείγματα: 
Δεν ήταν μόνη της. 

Είχε φίλους. 

Ήταν πιο ευτυχισμένη. 

Τώρα τα ζώα την άκουγαν. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν περιλαμβάνει μία κατάλληλη περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο η ζωή της 
καμηλοπάρδαλης ήταν διαφορετική, μετά από την πλημμύρα. Η απάντηση, πιθανόν, να 
περιλαμβάνει μία περιγραφή του, γιατί η ζωή της καμηλοπάρδαλης ήταν διαφορετική. 
Παραδείγματα: 
Ήταν μόνη της.  

Έσωσε τα άλλα ζώα. 

 
 

 

 
Ανακτήθηκε από https://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-released-items.html και μεταφράστηκε και 

προσαρμόστηκε από την Ομάδα Εργασίας Ελληνικών Δημοτικής Εκπαίδευσης  
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