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ΟΔΗΓΙΕΣ  
 

Σ’ αυτό το βιβλιαράκι, θα διαβάσεις ιστοριούλες και άρθρα και θα απαντήσεις σε ερωτήσεις 

σχετικά μ’ αυτά που θα διαβάσεις. Ίσως βρεις ορισμένα σημεία εύκολα και ορισμένα πιο 

δύσκολα.  

Θα σου ζητηθεί να απαντήσεις σε διάφορων ειδών ερωτήσεις. Μερικές από τις ερωτήσεις 

ακολουθούνται από τέσσερις επιλογές. Εσύ θα επιλέξεις την πιο κατάλληλη απάντηση και 

θα μαυρίσεις τον κύκλο, που βρίσκεται δίπλα στην απάντηση της επιλογής σου. Το 

παράδειγμα 1 δείχνει πώς απαντούμε σε τέτοιες ερωτήσεις.  

 

Παράδειγμα 1 

               1.    Πόσες ημέρες έχει μια εβδομάδα; 

Ⓐ 2 ημέρες 

Ⓑ 4 ημέρες 

Ⓒ 7 ημέρες 

Ⓓ 10 ημέρες 

Ο κύκλος δίπλα στην απάντηση «7 ημέρες» έχει μαυριστεί, γιατί η εβδομάδα έχει 7 ημέρες.  

Αν θέλεις να αλλάξεις κάποια από τις απαντήσεις σου, σβήσε την πρώτη σου επιλογή και 
μαύρισε τον κύκλο δίπλα από τη σωστή απάντηση.  

Σε μερικές από τις ερωτήσεις θα χρειαστεί να γράψεις τις απαντήσεις σου στις γραμμές, 
που βρίσκονται κάτω από τις ερωτήσεις αυτού του τύπου. Το παράδειγμα 2 δείχνει πώς 
απαντούμε αυτές τις ερωτήσεις.  

Παράδειγμα 2 

                 2. Πού πηγαίνει το παιδάκι όταν βρει το βιβλίο του; 

 ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 

Στο παράδειγμα 2 υπάρχει το σημείο             δίπλα στην ερώτηση, πράγμα που σημαίνει ότι 

η ερώτηση παίρνει 1 μονάδα.  
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Το παράδειγμα 3 δείχνει μια ερώτηση με το σημείο           δίπλα της. Αυτό σημαίνει ότι η 

ερώτηση αυτή παίρνει 3 μονάδες  

Παράδειγμα 3 

                 3. Τι είναι εκείνο που κάνει το τέλος της ιστορίας την ίδια ώρα και ευχάριστο και    

                 δυσάρεστο; Χρησιμοποίησε αυτά που διάβασες στην ιστοριούλα, για να    

                 εξηγήσεις την άποψή σου. 

                ___________________________________________________________________ 

               ____________________________________________________________________ 

               ____________________________________________________________________ 

               ____________________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________________ 

Θα έχεις 40 λεπτά για να εργαστείς σ’ αυτό το βιβλιαράκι και μετά θα ακολουθήσει ένα 

σύντομο διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα εργαστείς για ακόμα 40 λεπτά.  

Προσπάθησε να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Αν δεν μπορείς να απαντήσεις μια 

ερώτηση, προχώρα στην επόμενη.  

         

 

 

                

 

 

 

 

 


