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 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 

Κείµενο: «∆ρακοπαραµύθι» (Αγγελικής Βαρελλά, «Με λογισµό και µ’ όνειρο», σελ. 57) 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Βάλε Ο δίπλα από τις ορθές προτάσεις και Λ δίπλα από τις λανθασµένες.       

 ...................  Ο ∆ράκος ήταν ένας πολύ εργατικός δράκος.      

 ...................  Όταν δεν έχει κανείς δουλειά, σκέφτεται κακά πράγµατα.     

 ...................  Ο Νεφ ήταν ένας µελαχρινός νεαρός. 

 ...................  Οι κάτοικοι της Αθήνας αγαπούσαν πολύ το Νεφ.    

 ...................  Ο Νεφ δέχτηκε να γίνει µέλος της συµµορίας, γιατί θα τους έδειχνε η τηλεόραση. 

 ...................  Ο Ντεσιµπέλ αγαπούσε τη µουσική. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Βάλε αριθµούς από το 1-6 για να δείξεις µε ποια σειρά έγιναν τα γεγονότα.  

……  Πλησίασε ένα µαυριδερό νεαρό, το Νεφ, και τον έπεισε να γίνει το πρώτο µέλος της συµµορίας. 

……  Καθισµένος µπροστά στην τηλεόραση ο ∆ράκος αποφάσισε να κάνει µια συµµορία. 

……  Μέχρι το βράδυ η συµµορία ήταν έτοιµη. 

……  Ανέβηκε στη µοτοσικλέτα του και να σου τον στο στέκι των δράκων. 

…… Το βράδυ συναντήθηκαν όλοι στην «Ντρακοντισκοτέκ» και τα είπαν κουτσοπίνοντας και                               

γελώντας. 

…… Ο Νεφ προτείνει στο ∆ράκο πολλούς άλλους δράκους-συµµορίτες.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Να υπογραµµίσεις τη σωστή απάντηση που είναι µια κάθε φορά.                                                                                                                            

1. Τον πρωταγωνιστή της ιστορίας τον φώναζαν ∆ράκο, γιατί…   

Α. φορούσε πιτζάµες.     Γ. ήταν ο αρχηγός της συµµορίας. 

Β. παρακολουθούσε όλα τα σίριαλ.    ∆. δεν είχε άλλο όνοµα.  

 

 

Όνοµα: ……………………………………………………… 
Ε΄ 

 

.......... /.......... ./............ 
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2. Ποιο από τα παρακάτω πρόσωπα φορούσε για κοστούµι «αιθαλοµίχλη»; 

Α. Ο ∆ράκος         Β. Η Ρυπανσίν        Γ. Ο Νεφ     ∆. Ο Ντεσιµπέλ 

 

 

3. Ποιο από τα παρακάτω πρόσωπα παρακολουθούσε πολύ τηλεόραση; 

Α. Ο ∆ράκος         Β. Η Ρυπανσίν        Γ. Ο Νεφ     ∆. Ο Ντεσιµπέλ 

 

 

4. Ποια πρόταση είναι λανθασµένη;  

Η Ρυπανσίν… 

Α. ξαπλώνει τα πόδια της στην ακρογιαλιά.            Γ. παίζει πεντόβολα µε κονσερβοκούτια. 

Β. αφήνει τους ανθρώπους να κολυµπήσουν.        ∆. βάζει στα µούτρα της βροµιές. 

 

 

5. Πίσω από κάθε πρόσωπο της συµµορίας κρύβεται κάποιο πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα η 

ανθρωπότητα. Πίσω από τον Ντεσιµπέλ κρύβεται: 

Α. Η µόλυνση του περιβάλλοντος           Γ. Η ηχορύπανση. 

Β. Ο χουλιγκανισµός                          ∆. Η πείνα. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ∆΄: Να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις.                                                 

1. Να αντιστοιχίσετε τα ονόµατα της στήλης Α µε τις ενέργειες της στήλης Β. 

ΟΝΟΜΑ    
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
Πυρκαγέισον �  � εξαφάνιζε τα γαλανά σύννεφα 

Νεφ �  � τουµπάνιαζε τις κοιλιές των παιδιών 

Ανερζί �  � έπαιρνε το ψωµί των ανθρώπων 

Πεινάν �  � εξαφάνιζε τη µέρα πέντε µε έξι δάση 
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2. Πώς ήταν το στέκι των δράκων; Τι όνοµα του έδωσαν; 

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

  

 

3. Ποιοι αποτελούσαν τη συµµορία των δράκων; 

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 

 

4. Ποιο πρόβληµα κρύβεται πίσω από τη Χουλιγκάνα; Ποιες ενέργειες παρόµοιες µ’ αυτές της Χουλι-

γκάνα κάνουν σήµερα οι άνθρωποι;   

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

Πηγή: Α.Κί.∆Α - ∆ιαµόρφωση: Γρηγόρης Ζερβός 


