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Ερώτηση 1 

Η ορθή απάντηση είναι το Α. 

 

Ερώτηση 2 

Ποιος έκανε προπόνηση για το τουρνουά ποδοσφαίρου; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο φίλος του Τσάρλι, ο Ντέιβ, έκανε 

προπόνηση/εξάσκηση, για τουρνουά ποδοσφαίρου με την ομάδα του. 

Παραδείγματα: 

Ντέιβ. 

Ο φίλος του Τσάρλι. 

Η ομάδα του Ντέιβ. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο φίλος του Τσάρλι, ο Ντέιβ, έκανε 

προπόνηση/εξάσκηση, για τουρνουά ποδοσφαίρου με την ομάδα του. Η απάντηση μπορεί να 

επαναλαμβάνει λέξεις από την ερώτηση. 

 

Ερώτηση 3 

Γράψε δύο πράγματα που έκανε ο Τσάρλι στον αγώνα ποδοσφαίρου 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

2 - Πλήρης Κατανόηση 

Η απάντηση αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο Τσάρλι σκόνταψε στο πόδι του ΚΑΙ σημείωσε γκολ, 

για την άλλη ομάδα, κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου. 

 

1 – Μερική Κατανόηση 

Η απάντηση αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο Τσάρλι σκόνταψε στο πόδι του ή  σημείωσε γκολ, για 

την άλλη ομάδα, κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου. 

 

0 – Καθόλου Κατανόηση 

Η απάντηση δεν αναφέρει κανένα από τα πράγματα που έκανε ο Τσάρλι, κατά τη διάρκεια του 

αγώνα ποδοσφαίρου. 

 

Ερώτηση 4 

Η ορθή απάντηση είναι το Β. 

 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Το ταλέντο του Τσάρλι 
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Ερώτηση 5 

Πώς σκόπευε να περάσει το καλοκαίρι της η Γιαν;  

Διαδικασία: Ερμηνεία και ενσωμάτωση ιδεών και πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση αναφέρει ότι η Γιαν προετοιμαζόταν για μία συναυλία τραγουδιού, το καλοκαίρι. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν αναφέρει ότι η Γιαν προετοιμαζόταν για μία συναυλία τραγουδιού, το 

καλοκαίρι. Η απάντηση μπορεί να επαναλαμβάνει λέξεις από την ερώτηση. 

 

Ερώτηση 6 

Πώς ένιωσε ο Τσάρλι για την κηπουρική, την πρώτη φορά που μίλησε με τη Γιαν; 

Διαδικασία: Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση αναφέρει ότι ο Τσάρλι δεν αντιμετωπίζει/δεν βλέπει/δεν νιώθει θετικά (για) την 

κηπουρική. 

Παραδείγματα: 

Ένιωσε ότι ήταν ανόητο/χαζό. 

Δεν του άρεσε. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν αναφέρει ότι ο Τσάρλι ένιωσε αρνητικά, για την κηπουρική, μετά από τη 

συνομιλία του με τη Γιαν. Η απάντηση μπορεί να επαναλαμβάνει λέξεις από την ερώτηση. 

 

Ερώτηση 7 

Η ορθή απάντηση είναι το Δ. 

 

Ερώτηση 8 

Γιατί ένας κριτής έκανε έναν μορφασμό; 

Διαδικασία: Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση αναφέρει ότι ο κριτής δεν θεώρησε ότι ο Τσάρλι ήταν καλός τραγουδιστής. 

Παραδείγματα: 

Ο Τσάρλι ήταν κακός τραγουδιστής. 

Δεν του άρεσε ο τρόπος που τραγούδησε ο Τσάρλι. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 
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Η απάντηση δεν αναφέρει ότι ο κριτής έκανε κάποιον μορφασμό, επειδή θεώρησε ότι ο Τσάρλι 

δεν ήταν καλός τραγουδιστής. Η απάντηση μπορεί να επαναλαμβάνει λέξεις από την ερώτηση. 

 

Ερώτηση 9 

Τι έκανε κάθε φορά που δοκίμαζε μια νέα δραστηριότητα ο Τσάρλι; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκληση ρητών πληροφοριών κειμένου 
 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση αναφέρει ότι ο Τσάρλι εγκατέλειπε τις νέες δραστηριότητες και επέστρεφε στην 

κηπουρική. 

Παραδείγματα: 

Επέστρεψε σπίτι με το κεφάλι κατεβασμένο. 

Πέρασε χρόνο στον κήπο του. 

Τα παράτησε. 
 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν αναφέρει ότι ο Τσάρλι εγκατέλειπε τις νέες δραστηριότητες και επέστρεφε στην 

κηπουρική. Η απάντηση μπορεί να επαναλαμβάνει λέξεις από την ερώτηση. 

Παραδείγματα: 

Έπαιξε ποδόσφαιρο. 

Έκλαψε. 
 

Ερώτηση 10 

Από πού καταλαβαίνεις ότι η ομάδα ποδοσφαίρου του Ντέιβ ήταν καλή; 

Διαδικασία: Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων 
 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση αναφέρει ότι μπορεί κάποιος/α να πει ότι η ομάδα του Ντέιβ είναι καλή στο 

ποδόσφαιρο, επειδή κέρδισε το τουρνουά.  

Παραδείγματα: 

Επειδή η ομάδα του κέρδισε το τουρνουά. 
 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν αναφέρει κάποιον σχετικό λόγο, που να δικαιολογεί ότι η ομάδα του Ντέιβ ήταν 

καλή στο ποδόσφαιρο. Η απάντηση μπορεί να επαναλαμβάνει λέξεις από την ερώτηση.  
 

Ερώτηση 11 

Η ορθή απάντηση είναι το Γ. 
 

Ερώτηση 12 

Σε τι ήταν πολύ καλός ο Τσάρλι; 

Διαδικασία Εντοπισμός και ανάκληση ρητών πληροφοριών κειμένου 
 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση αναφέρει ότι ο Τσάρλι ήταν πολύ καλός στην κηπουρική. 
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Παραδείγματα: 

Επέστρεψε σπίτι με το κεφάλι κατεβασμένο. 

Πέρασε χρόνο στον κήπο του. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν αναφέρει ότι ο Τσάρλι ήταν πολύ καλός στην κηπουρική. Η απάντηση μπορεί 
να επαναλαμβάνει λέξεις από την ερώτηση. 
 
Ερώτηση 13 

Η ορθή απάντηση είναι το Α. 

 

Ερώτηση 14 

Η ορθή απάντηση είναι το Β. 

 

Ερώτηση 15 

Η ορθή απάντηση είναι το Δ. 

 

 

 

 
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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