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Ερώτηση 1 

Ποιος είναι ο Τζακ; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι ο Τζακ είναι ένας γέρικος σκύλος. 

Παραδείγματα: 

Γέρικο τσοπανόσκυλο. 

Τσοπανόσκυλο. 

Σκύλος. 

Ο σκύλος του βοσκού. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι ο Τζακ ήταν ένα γέρικο τσοπανόσκυλο. Η απάντηση μπορεί να 

περιλαμβάνει μία εξαιρετικά ασαφή περιγραφή του Τζακ ή να περιγράφει κάτι που ο Τζακ κάνει, 

στην ιστορία. 

Παραδείγματα: 

Πρόβατο. 

Βοσκός. 

Ζώο. (Σημειώστε ότι αυτή η απάντηση είναι πολύ ασαφής.) 

Είναι αυτός που προσέχει τα πρόβατα. 

Κρατά τη Σαρλότ υπό έλεγχο. 

 

Ερώτηση 2 

Τι προσπάθησε ο Τζακ να κάνει με τη Σαρλότ; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι ο Τζακ προσπαθεί να κρατήσει τη Σαρλότ υπό  έλεγχο. Σημειώστε ότι 

απαντήσεις, που παραφράζουν αυτή την ιδέα, θεωρούνται, αποδεκτές. 

Παραδείγματα: 

Να κρατά τη Σαρλότ υπό έλεγχο. 

Να την ελέγχει. 

Να την κρατά ήρεμη. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι ο Τζακ προσπαθεί να κρατά την Σαρλότ υπό έλεγχο. 

Παράδειγμα: 

Βάζει τη Σαρλότ για ύπνο. 

 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Γενναία Σαρλότ 
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Ερώτηση 3 

Γράψε δύο διαφορές της Σαρλότ από τα άλλα πρόβατα. 

Διαδικασία: Ερμηνεία και ενσωμάτωση ιδεών και πληροφοριών 

 

2 - Πλήρης Κατανόηση 

Η απάντηση δηλώνει δύο τρόπους, σύμφωνα με το κείμενο, για τους οποίους η Σαρλότ διέφερε 

από τα άλλα πρόβατα, όπως φαίνεται στον πιο κάτω κατάλογο. Οι διαφορές που καταγράφονται 

στην ίδια γραμμή, αφορούν στην ίδια ιδέα και δεν μπορούν να καταγραφούν ξεχωριστά. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ: Απαντήσεις, που παραφράζουν αυτές τις ιδέες, 

θεωρούνται αποδεκτές, όταν το νόημά τους είναι σαφές. 

 

Οι τρόποι με τους οποίους η Σαρλότ διέφερε από τα άλλα πρόβατα: 

Ήταν γενναία/Δεν ήταν ντροπαλή. 

Πηδούσε τριγύρω (ενώ τα άλλα πρόβατα έμεναν κοντά στις μητέρες τους) / Δεν έμενε κοντά στη 

μητέρα της. 

Ήταν έτοιμη για περιπέτεια. 

Πήδησε την όχθη του ποταμού και πήγε για κολύμπι. 

Περιφερόταν στα κρυφά, στην εξοχή, μέσα στη νύχτα. 

Ξεγλιστρούσε στο αγαπημένο της μέρος (και ατένιζε το φεγγάρι), ενώ τα άλλα πρόβατα 

κοιμούνταν. 

Έτρεξε να σώσει τον βοσκό. (Σημειώστε ότι αναφορές ειδικών δράσεων/ενεργειών, οι οποίες 

αφορούν στη διάσωση του βοσκού, όπως η επιβίβαση σε φορτηγό, είναι, επίσης, αποδεκτές). 

 

1 - Μερική Κατανόηση 

Η απάντηση δηλώνει μόνο έναν λόγο, από το κείμενο, που δείχνει ότι η Σαρλότ ήταν 

διαφορετική, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στον πιο πάνω κατάλογο. 

 

0 - Καθόλου Κατανόηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει κανέναν από τους λόγους, για τον οποίο η Σαρλότ διέφερε από τα άλλα 

πρόβατα. 

Παραδείγματα: 

Δεν φοβόταν τον Τζακ (Σημειώστε ότι το κείμενο δεν αναφέρει ότι τα άλλα πρόβατα φοβούνταν 

τον Τζακ). 

Ήταν ντροπαλή. 

Ήταν τρομαγμένη.  

 

Ερώτηση 4 

Η ορθή απάντηση είναι το Α. 
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Ερώτηση 5 

Γιατί ο Τζακ δεν καταλάβαινε ότι η Σαρλότ έφευγε τα βράδια; 

Διαδικασία: Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι ο Τζακ  δεν καταλάβαινε ότι η Σαρλότ έφευγε τα βράδια, επειδή δεν 

μπορούσε να ακούσει πολύ καλά. 

Παραδείγματα: 

Δεν είχε πολύ καλή ακοή. 

Είχε μειωμένη ακοή. 

Δεν την άκουγε. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι ο Τζακ δεν μπορούσε να ακούσει πολύ καλά. Η απάντηση μπορεί 

να δηλώνει ότι ο Τζακ είχε γεράσει, αλλά αυτό δεν συνδέεται με το πρόβλημα στην ακοή του. 

Παραδείγματα: 

Κοιμόταν. 

Είχε γεράσει (Σημειώστε ότι αυτή η απάντηση είναι πολύ ασαφής, για να θεωρηθεί ακριβής). 

 

Ερώτηση 6 

Η ορθή απάντηση είναι το Β. 

 

Ερώτηση 7 

Πού έπρεπε να πάνε τα ζώα, για να καλέσουν βοήθεια για τον βοσκό; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση ταυτίζει το σπίτι του ιδιοκτήτη της φάρμας, στην κοιλάδα, με τον τόπο που πρέπει 

να πάνε για να καλέσουν βοήθεια. 

Παραδείγματα: 

Στο σπίτι του ιδιοκτήτη της φάρμας. 

Στην κοιλάδα. 

Στον ιδιοκτήτη της φάρμας. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν ταυτίζει το σπίτι του ιδιοκτήτη της φάρμας, στην κοιλάδα, με τον τόπο που 

πρέπει να πάνε για να καλέσουν βοήθεια. 

Παραδείγματα: 

Στη φάρμα. 

Στον δρόμο (Σημειώστε ότι ο δρόμος είναι μία ενδιάμεση τοποθεσία, όχι ο προορισμός). 

Στο ρέμα. 
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Ερώτηση 8 

Γράψε έναν λόγο, γιατί ο Τζακ ήταν η καλύτερη επιλογή, για να πάει να φέρει βοήθεια.  

Διαδικασία: Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων 

 

2 - Πλήρης Κατανόηση 

Η απάντηση δηλώνει έναν αληθοφανή/πιστευτό λόγο, γιατί ο Τζακ ήταν η καλύτερη επιλογή, 

για να πάει να φέρει βοήθεια ΚΑΙ έναν λόγο, γιατί ο Τζακ δεν ήταν η καλύτερη επιλογή, για να 

πάει να φέρει βοήθεια, από τον πιο κάτω κατάλογο: 

 

Γιατί ο Τζακ ήταν η καλύτερη επιλογή: 

Ήξερε πού να πάει. 

Ήξερε πώς να φτάσει στο σπίτι του ιδιοκτήτη της φάρμας. 

 

Γιατί ο Τζακ δεν ήταν η καλύτερη επιλογή: 

Ήταν πολύ μεγάλος, για να φτάσει τόσο μακριά. 

Ήταν πολύ μακρινή η απόσταση γι’ αυτόν, για να ταξιδέψει. 

Δε θα κατάφερνε να καλύψει την απόσταση. 

Έπρεπε να παραμείνει και να προσέχει τα πρόβατα. 

Ήταν πολύ αργός/αδύναμος. 

Δύσκολα τα κατάφερνε με το κοπάδι, αυτές τις μέρες. 

 

1 - Μερική Κατανόηση 

Η απάντηση δηλώνει έναν αληθοφανή/πιστευτό λόγο, γιατί ο Τζακ ήταν η καλύτερη επιλογή, 

για να πάει να φέρει βοήθεια Ή έναν λόγο, γιατί ο Τζακ δεν ήταν η καλύτερη επιλογή, για να 

πάει να φέρει βοήθεια. 

 

0 - Καθόλου Κατανόηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει κάποιον αληθοφανή/πιστευτό λόγο, γιατί ο Τζακ ήταν η καλύτερη 

επιλογή, για να πάει να φέρει βοήθεια ή κάποιον λόγο, γιατί ο Τζακ δεν ήταν η καλύτερη 

επιλογή, για να πάει να φέρει βοήθεια. 

Παράδειγμα: 

Ήταν ο καλύτερος, γιατί ήταν ο γρηγορότερος. 

 

Ερώτηση 9 

Η ορθή απάντηση είναι το Γ. 

 

Ερώτηση 10 

Γιατί η Σαρλότ δεν άκουσε το γέρικο πρόβατο; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι η Σαρλότ δεν άκουσε το γέρικο πρόβατο, γιατί είχε ήδη φύγει, για να 

πάει στο σπίτι του ιδιοκτήτη της φάρμας. 
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Παραδείγματα: 

Είχε ήδη φύγει. 

Ήταν ήδη στο δρόμο, για να πάει στο σπίτι του ιδιοκτήτη της φάρμας. 

Ήταν πολύ μακριά. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι η Σαρλότ δεν άκουσε το γέρικο πρόβατο, γιατί είχε ήδη φύγει, για 

να πάει στο σπίτι του ιδιοκτήτη της φάρμας. 

Παράδειγμα: 

Είχε μειωμένη ακοή. 

 

Ερώτηση 11 

Πότε η Σαρλότ έφτασε στο δρόμο; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

  

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει την ώρα, που η Σαρλότ έφτασε στον δρόμο (το βράδυ). 

Παραδείγματα: 

Στη μέση της νύχτας. 

Το βράδυ. 

Τη νύχτα. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει την ώρα, που η Σαρλότ έφτασε στον δρόμο (το βράδυ). 

Παραδείγματα: 

Στη μέση. 

Όταν ο βοσκός κοιμόταν (Σημειώστε ότι το κείμενο δεν αναφέρει ότι ο βοσκός κοιμόταν, όταν η 

Σαρλότ έφτασε στον δρόμο). 

 

Ερώτηση 12 

Η ορθή απάντηση είναι το Β. 

 

Ερώτηση 13 

Η ορθή απάντηση είναι το Γ. 

 

Ερώτηση 14 

Η ορθή απάντηση είναι το Α 

 

Ερώτηση 15 

Τι έκαναν μαζί η Σαρλότ και ο ιδιοκτήτης της φάρμας; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 
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1 - Αποδεκτή απάντηση 

 

Η απάντηση δηλώνει ότι η Σαρλότ και ο ιδιοκτήτης της φάρμας οδήγησαν ένα τρακτέρ, για να 

φτάσουν στα πρόβατα. 

Παραδείγματα: 

Οδήγησαν ένα τρακτέρ, για να φτάσουν στα πρόβατα. 

Βρήκαν τα πρόβατα. 

Πήγαν να πάρουν τον βοσκό. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι η Σαρλότ και ο ιδιοκτήτης της φάρμας οδήγησαν ένα τρακτέρ, για 

να φτάσουν στα πρόβατα. Η απάντηση μπορεί να δηλώνει μία δράση, από λάθος σημείο του 

κειμένου. 

Παραδείγματα: 

Πήγαν στο νοσοκομείο (Σημειώστε ότι ο ιδιοκτήτης της φάρμας το έκανε αυτό, μαζί με τον 

βοσκό). 

Πήγαν στη κοιλάδα (Σημειώστε ότι η Σαρλότ το έκανε αυτό μόνη της). 

Μπήκαν σε ένα φορτηγό (Σημειώστε ότι αυτό το έκανε η Σαρλότ, από πριν, μόνη της). 

 

Ερώτηση 16 

Πόσο καιρό είχε ο βοσκός το πόδι του στον γύψο; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι ο βοσκός φορούσε τον γύψο, για έξι εβδομάδες. 

Παραδείγματα: 

Έξι εβδομάδες. 

6 εβδομάδες. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι ο βοσκός φορούσε τον γύψο, για έξι εβδομάδες. 

Παράδειγμα: 

Έξι. 

 

Ερώτηση 17 

Γιατί ο βοσκός χάρισε στη Σαρλότ ένα χαμόγελο; 

Διαδικασία: Ερμηνεία και Ενσωμάτωση Ιδεών και Πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι ο βοσκός χάρισε στη Σαρλότ ένα χαμόγελο, γιατί ήταν ευγνώμων σε 

αυτήν (επειδή τον βοήθησε/έφερε τον ιδιοκτήτη της φάρμας) Ή η απάντηση μπορεί να 

αναφέρεται στο ότι ο βοσκός ήταν περήφανος για τη Σαρλότ. 
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Παραδείγματα: 

Πήγε και έφερε τον ιδιοκτήτη της φάρμας. 

Πήγε και έφερε βοήθεια. 

Ήταν ευγνώμων. 

Τον έσωσε. 

Τον βοήθησε. 

Ήταν περήφανος γι’ αυτήν, επειδή ήταν γενναία. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι ο βοσκός χάρισε στη Σαρλότ ένα χαμόγελο, γιατί τον βοήθησε, 

φέρνοντας τον ιδιοκτήτη της φάρμας Ή η απάντηση δεν αναφέρεται στο ότι ο βοσκός ήταν 

περήφανος για τη Σαρλότ. 

Παραδείγματα 

Αγαπούσε τη Σαρλότ. 

Ήταν χαρούμενος. 

Από τότε η Σαρλότ ήταν ελεύθερη να τριγυρνά, όπου ήθελε/την ευχαριστούσε. 

 

Ερώτηση 18 

Βάλε τα γεγονότα της ιστορίας σε σειρά. 

Διαδικασία: Ερμηνεία και Ενσωμάτωση Ιδεών και Πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δείχνει τη σειρά των γεγονότων, όπως συνέβησαν στην ιστορία (4, 2, 1, 3). 

4-Ο βοσκός πήγε στο νοσοκομείο. 

2-Η Σαρλότ πήγε στην κοιλάδα. 

1-Ο βοσκός χρειαζόταν βοήθεια. 

3-Ο ιδιοκτήτης της φάρμας βρήκε τον βοσκό. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δείχνει τη σειρά των γεγονότων, όπως συνέβησαν στην ιστορία. 

 

 

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

προσαρμόστηκε από την Ομάδα Εργασίας Ελληνικών Δημοτικής Εκπαίδευσης  

https://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-released-items.html

