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Test Unit 1 Σύνολο: /20

1  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  καληνύχτα	 α. 

 2.  καλησπέρα	 β.	

 3.  το κορίτσι	 γ.	

 4.  το αγόρι	 δ.	

 5.  η γυναίκα	 ε.	

 6.  καλημέρα	 ζ.	

VOCABULARY
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2  Match and Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

Παράδειγμα:   χάρακας / πίνακας

	 	 	 α.	 στυλό / θρανίο

 1.  ο β.	 ξύστρα / δασκάλα

 2.  η γ.	 μαθητής / χάρτης

 3.  το δ.	 τάξη / φίλη

   	 ε.	 άντρας / χάρακας

3  Complete. (Βαθμοί: 2 1/2)

• Ελένη • σε λένε • πονοκέφαλο • Λυπάμαι • Χάρηκα • Γεια σου

Ελένη:    Γεια σου! Με λένε, 1)  !  
Πώς 2)  ;

Μάρκος: 3)  ! Με λένε Μάρκο! 

Ελένη: 4)  ! Πώς είσαι, Μάρκο;

Μάρκος: Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω 5)  !

Ελένη: 6)  ! 

Ελένη
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4  Complete. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  - Πώς τη λένε; -  λένε Μαρία. 

 2.  - Πώς σε λένε; -   Άννα. 

 3.  - Πώς  λένε; - Τον λένε Μάρκο.

 4.  - Πώς τον λένε; - Τον λένε  . (Νίκος)

 5.  - Πώς το λένε; - Το  Ρεξ.

 6.  - Πώς τη λένε; - Τη λένε  . ( Βούλα)

5  Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Γεια σας, κυρία Μαρία! Πώς είστε / είμαι;

 2.  Η Κατερίνα και η Σοφία είμαστε / είναι γλυκά κορίτσια.

 3.  Τα παιδιά έχουν / έχετε πολλά βιβλία.

 4.  Εμείς είμαστε / είστε μαθητές. Πηγαίνουμε στο σχολείο.

 5.  Η τάξη μας έχω / έχει έναν μεγάλο πίνακα.

 6.  Ο Μάρκος έχεις / έχει μία γάτα.

Tη

GRAMMAR
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6  Complete. (Βαθμοί: 5)

 1.  Η δασκάλα μας είναι  . (καλός)

 2.  Έχω τρία  . (καπέλο)

 3.  Το μωρό είναι  . (έξυπνος)

 4.  Οι  πηγαίνουν στο σχολείο κάθε μέρα. 
(μαθητής)

 5.  Φέτος έχουμε καινούρια  . (θρανίο)

 6.  Ο Κώστας τρώει πολλά  . (φρούτο)

7  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Πώς τη λένε;

 2.  Τι κάνεις;

 3.  Τι έχεις εκεί;

 4.  Πώς είναι η τάξη σου;

 5.  Πώς είναι ο καινούριος 
δάσκαλος;

 6.  Ποιο είναι το 
αγαπημένο σου μάθημα;

 α.	 	Είναι μεγάλη με 
πολλά θρανία.

	 β.	 Τη λένε Κατερίνα. 

	 γ.	 Είμαι πολύ καλά! 

	 δ.  Έχω μία κόκκινη 
ξύστρα.

	 ε.	 Τα μαθηματικά.

	 ζ.	  Είναι καλός και 
αστείος.

καλή
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1  Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  το σχολείο / το μαγαζί

 2.  οι γονείς / τα παιδιά

 3.  το αυτοκίνητο / το μετρό

 4.  η ταβέρνα / η τράπεζα

 5.  το νοσοκομείο / το γραφείο

 6.  η δασκάλα / ο παπάς 

Test Unit 2 Σύνολο: /20

VOCABULARY
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2  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  ο γείτονας	 α.	

 2.  η τηλεόραση	 β.	

 3.  η Ελλάδα	 γ.	  

 4.  το γραφείο	 δ.	

 5.  η γιατρός ε. 

 6.  η βιβλιοθήκη	 ζ.	

3  Complete. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1. είκοσι + ένα = 

 2. είκοσι + δύο = 

 3. είκοσι + έξι = 

 4. είκοσι + οκτώ = 

 5. είκοσι εννέα + ένα = 

 6. είκοσι ένα + τέσσερα =  

είκοσι ένα
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4  Complete. (Βαθμοί: 5)

 1.  Ο Νίκος  στο Κέντρο. (μένω)

 2.  Εσείς  καινούρια δασκάλα φέτος; (έχω)

 3.  Εμείς  σε ένα γραφείο. (δουλεύω)

 4.  Τα παιδιά  κοντά στο σχολείο. (μένω)

 5.  Εσύ πού  ; (δουλεύω)

 6.  Η Βούλα  καλή μαθήτρια. (είμαι)

5  Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Εμείς μένουμε στο / στην Κέντρο.

 2.  Στην τραπεζαρία έχουμε έξι καρέκλες / καρέκλα.

 3.  Η Μαρία έχει μία μεγάλη γάτα. Η γάτα του / της  
είναι πολύ όμορφη.

 4.  Ο θείος μου μένει στο / στην Αμερική.

 5.  Εσείς έχετε δύο παιδιά. Τα παιδιά σου / σας  
είναι έξυπνα.

 6.  - Θέλω λίγο νερό, παρακαλώ! 
- Και / Κι εγώ θέλω λίγο νερό!

μένει

GRAMMAR
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6  Complete. (Βαθμοί: 2 1/2)

Η μέρα είναι πολύ 1)  (ζεστός). Ο Νίκος και η 

Ελένη πηγαίνουν σε ένα 2)  (μεγάλος) και  

3)  (καθαρός) πάρκο κοντά στο σπίτι τους. 

Εκεί είναι και η δασκάλα τους, η κυρία Κατερίνα. Αυτή είναι 

πολύ 4)  (ωραίος) και  

5)  (καλός). Έχει έναν σκύλο, τον λένε Κλαρκ. 

Ο σκύλος της δεν είναι 6)  (ήσυχος)! 

7  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

  Μένω στην Αθήνα. 

	 α.	 Μένει στην Αυστραλία.

	 β.	 	Είναι μικρό και άνετο 
δωμάτιο.

	 γ.	 	Η γειτονιά μου είναι 
καθαρή και ήσυχη.

	 δ.	 	Είναι μεγάλη με πολλά 
αυτοκίνητα.

	 ε.	 	Δουλεύει σε ένα 
νοσοκομείο.

Παράδειγμα: Εσύ πού μένεις;

 1.  Πού δουλεύει ο 
μπαμπάς σου;

 2.  Πώς είναι η πόλη σου;

 3.  Πού μένει ο θείος 
Πέτρος;

 4.  Πώς είναι το δωμάτιό 
σου;

 5.  Πώς είναι η γειτονιά 
σου;

ζεστή
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1  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  το βράδυ

 2.  το κρέας

 3.  το γλυκό 

 4.  το ψάρι 

 5.  η πορτοκαλάδα 

 6.  η μαρμελάδα

Test Unit 3 Σύνολο: /20

VOCABULARY
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2  Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  η φούστα / το φόρεμα

 2.  το παντελόνι / το πουκάμισο

 3.  η ζακέτα / η μπλούζα

 4.  το μεσημέρι / το απόγευμα

 5.  είκοσι / τριάντα 

 6.  σαράντα / πενήντα

3  Complete. (Βαθμοί: 2 1/2)

• κάνει • τρώτε • πίνεις • διαβάζουν • πλένω

 1.  Το απόγευμα η Βούλα  μπάνιο.

 2.  Κάθε βράδυ  τα δόντια μου.

 3.  Οι γονείς μου  πολλά βιβλία.

 4.  Εσύ  γάλα το πρωί;

 5.  Εσείς  κρέας με πατάτες για μεσημεριανό.

30
40
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4  Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Η Κατερίνα ακούς / ακούει μουσική στο δωμάτιό της.

 2.  Τα ψάρι / ψάρια είναι πολύ νόστιμα!

 3.  Ο Μάρκος κάνει/  κάνουν ποδήλατο στο πάρκο.

 4.  Ο γείτονάς μας έχει δύο παιδιά / παιδί.

 5.  Εσύ πλένω / πλένεις τα πιάτα.

 6.  Εμείς λένε / λέμε μία ιστορία.

5  Complete. (Βαθμοί: 5)

 1.  Ο Κώστας  στο σχολείο. (πηγαίνω)

 2.  Εμείς  ψωμί με μέλι για πρωινό. (τρώω)

 3.  Η Βούλα  Ιστορία. (διαβάζω)

 4.  Τα παιδιά  πορτοκαλάδα κάθε 
απόγευμα. (πίνω)

 5.  Εσείς  κλασική μουσική. (ακούω)

 6.  Η γιαγιά  ένα παραμύθι στο μωρό. (λέω)

πηγαίνει

GRAMMAR
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6  Complete. (Βαθμοί: 2 1/2)

Κάθε Κυριακή πρωί ο Νίκος και η Ελένη 1)  

(πηγαίνω) στην εκκλησία. Τα παιδιά 2)  (βάζω) 

τα καλά τους ρούχα. Μετά την εκκλησία ο Νίκος  

3)  (παίζω) ποδόσφαιρο στο πάρκο και η 

Ελένη 4)  (ζωγραφίζω) στο σπίτι. Ο μπαμπάς 

5)  (ταϊζω) τη Ρίτα και η μαμά  

6)  (μαγειρεύω) το φαγητό.

7  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Τι κάνεις το Σάββατο;	 α.	 Βλέπει τηλεόραση.

 2.  Τι διαβάζεις;	 β.	 Τρώω μία σαλάτα.

 3.  Τι πίνετε;	 γ.	 Παίζω ποδόσφαιρο.

 4.  Τι βλέπει ο παππούς;	 δ.	 Πίνουμε γάλα.

 5.  Τι τρως;	 ε.	 Ακούει μουσική.

 6.  Τι ακούει ο Νίκoς;	 ζ.	 Διαβάζω ένα βιβλίο.

πηγαίνουν
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Test Unit 4 Σύνολο: /20

1  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  το μάγουλο	 α.	

 2.  το σουβλάκι	 β.	

 3.  το πρόσωπο	 γ. 

 4.  το λάδι	 δ.	

 5.  το παστίτσιο	 ε.	

 6.  το δώρο	 ζ.

VOCABULARY
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2  Circle the odd word in each line. (Βαθμοί: 2 1/2)

	 1.	 α.	 το αγγούρι	 β.	 η ντομάτα	 γ.	 ο σκύλος

	 2.	 α.	 ταϊζω	 β.	 η φέτα	 γ.	 καθαρίζω

	 3.	 α.	 η μπριζόλα	 β.	 ο μουσακάς	 γ.	 κυνηγάω

	 4.	 α.	 το μπιφτέκι	 β.	 το παιχνίδ	 γ.	 η κούκλα

	 5.	 α.	 η τούρτα	 β.	 τα μαλλιά	 γ.	 το κερί

	 6.	 α.	 συνέχεια	 β.	 ζωγραφίζω	 γ.	 πάντα

3  Complete. (Βαθμοί: 2 1/2)

• κοντά • σαλάτα • πιο • μάγουλα • πεινάω • μουσακάς

 1.  Η Ελένη έχει  μαλλιά.

 2.  Το μωρό έχει κόκκινα  . 

 3.  Βάζουμε λάδι και αλάτι στη  .

 4.  Το αγαπημένο μου φαγητό είναι ο  .

 5.  πολύ! Μαμά, θέλω το φαγητό μου!

 6.  Ο Κώστας είναι  ψηλός από το Δημήτρη.

κοντά
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4  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Τι σας αρέσει να 
ζωγραφίζετε;

 2.  Τι του αρέσει να 
κάνει;

 3.  Τι σου αρέσει να 
τρώς;

 4.  Τι της αρέσει να 
διαβάζει;

 5.  Τι σας αρέσει να 
παίζετε;

 6.  Τι δεν τους αρέσει;

	 α.	 	Του αρέσει να κάνει 
ποδήλατο στο πάρκο.

	 β.	 	Μου αρέσει να τρώω κρέας 
με πατάτες.

	 γ.	 	Μας αρέσει να παίζουμε 
ποδόσφαιρο.

	 δ.	 	Μας αρέσει να ζωγραφίζουμε 
λουλούδια.

	 ε.	 	Δεν τους αρέσει να πλένουν 
τα δόντια τους!

	 ζ.	 	Της αρέσει να διαβάζει 

παραμύθια.

5  Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Κόβω μία κόκκινο / κόκκινη πιπεριά.

 2.  Η Κική έχει κοντό / κοντά μαλλιά.

 3.  Να ένας μαύρος / μαύρη σκύλος!

 4.  Πλένουμε καλά δύο μικρή / μικρά αγγούρια.

 5.  Η σαλάτα είναι τέλεια / τέλειο!

 6.  Η Βούλα είναι πιο ψηλή / πιο ψηλός από την Ελένη.

GRAMMAR
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6  Complete. (Βαθμοί: 2 1/2)

Η 1)  (καλύτερος) φίλη μου είναι η Μαρία.  

Η Μαρία είναι πολύ 2)  (έξυπνος) και 

3)  (ωραίος). Έχει μακριά 4)  

(μαύρος) μαλλιά και 5)  (μεγάλος) πράσινα 

μάτια. Το πρόσωπό της είναι 6)  (όμορφος). 

Αγαπάω πολύ την Μαρία!

7  Match (Βαθμοί: 5)

 1.  Τι δώρο θέλεις;

 2.  Πόσων χρονών είσαι; 

 3.  Ποιος έχει γενέθλια 
σήμερα;

 4.  Σου αρέσει το σουβλάκι;

 5.  Ποιο είναι το αγαπημένο 
σου φαγητό;

 6.  Ποιος είναι πιο ψηλός;

	 α.	  Ο Πέτρος είναι πιο 
ψηλός. 

	 β.	  Η Βούλα έχει 
γενέθλια.

	 γ.	 Όχι, δεν μου αρέσει.

	 δ.	 	Είμαι δώδεκα 
χρονών.

	 ε.	 Θέλω μία κούκλα.

	 ζ.	 Πατάτες με ρίγανη.

καλύτερη
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1  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

Test Unit 5 Σύνολο: /20

 1.  Τον χειμώνα 

 2.  Το καλοκαίρι

	 α.	 	φυσάει.

	 β.	 	κάνει κρύο.

	 γ.	 	κάνει ζέστη.

	 δ.	 	έχει ήλιο.

	 ε.	 	βρέχει.

	 ζ.	 	χιονίζει.

2  Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  μπλούζα / η ζακέτα

 2.  το μπουφάν / το κασκόλ

 3.  το σορτσάκι / το μαγιό

 4.  οι μπότες / τα γάντια

 5.  το καπέλο / το φόρεμα

 6.  η ομπρέλα / η φούστα

VOCABULARY
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3  Write. (Βαθμοί: 2 1/2)

• ήλιο • σοκολάτα • θάλασσα • γαρίφαλα • παγωτά • χιόνι

 1.  Τα παιδιά κάθονται στον  όλη μέρα. 

 2.  Η Μαρία παίζει με το  .

 3.  Ο παππούς πίνει ζεστή  .

 4.  Τα παιδιά τρώνε  το καλοκαίρι.

 5.  Μας αρέσει να κάνουμε μπάνιο

  στη  . 

 6.  Αγοράζω συχνά  για το σπίτι.

ήλιο
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4  Complete. (Βαθμοί: 5)

 1.  Η γιαγιά  στην πολυθρόνα. (κάθομαι)

 2.  Εσύ  στον ήλιο. (κάθομαι)

 3.  Ο μπαμπάς  με το αυτοκίνητο. (έρχομαι).

 4.  Κάθε Άνοιξη εμείς  όμορφα λουλούδια. 
(αγοράζω)

 5.  Εσείς  ποδόσφαιρο στο σχολείο. (παίζω)

 6.  Ο καιρός σήμερα  πολύ καλός. (είμαι)

5  Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

Κάθε Σάββατο πρωί η Ελένη και η μαμά της αγοράζουν  

1) όμορφο / όμορφα τριαντάφυλλα για το σπίτι. Ο μπαμπάς 

2) είμαι / είναι με το Νίκο στο πάρκο και  

3) παίζουν / παίζεις ποδόσφαιρο με φίλους. Το μεσημέρι 

όλοι μαζί πηγαίνουν σε μία ταβέρνα και 4) τρώει / τρώνε 

νόστιμο φαγητό. Το απόγευμα ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ 

πολλά 5) φρούτα / φρούτο και λαχανικά. Πάντα η Ελένη  

6) θέλει / θέλεις φράουλες.

κάθεται 

GRAMMAR
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6  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Πώς είναι ο καιρός;

 2.  Το Φθινόπωρο συχνά 
βρέχει

 3.  Η μαμά κάθεται

 4.  Μου αρέσει

 5.  Το Χειμώνα φοράω

 6.  Τα παιδιά παίζουν

	 α.	 με το χιόνι. 

	 β.	 	στο γραφείο και 
δουλεύει.

	 γ.	 κασκόλ και γάντια. 

	 δ.	 Είναι πολύ καλός.

	 ε.	 και φυσάει.

	 ζ.	 	να πίνω ζεστή 
σοκολάτα.

7  Circle the words in plural. (Βαθμοί: 2 1/2)

μπανάνα               

μαργαρίτες             

φράουλες

παιχνίδια                         

γαρίφαλο

παγωτό                               

καπέλο

φρούτα                                   

μπότα άντρες δάσκαλος φούστα

κορίτσι                               ψάρια μαθητής παππού
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1  Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  το πρωί / το βράδυ

 2.  το αγόρι / το κορίτσι

 3.  το μπουφάν / τo μαγιό

 4.  το αγγούρι / η ντομάτα

 5.  το γάλα / το κρέας

 6.  το γραφείο / το νοσοκομείο

Final Test
Σύνολο: /20

VOCABULARY
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2  Write. (Βαθμοί: 2 1/2)

1.  2.  3. 

4.  5.  6. 

3  Complete. (Βαθμοί: 2 1/2)

• παγωτό • εκκλησία • γιατρός • χιονίζει • μαλλιά • φέτα

 1.  Ο Παντελής τρώει ένα μεγάλο  .

 2.  Στη σαλάτα βάζουμε ντομάτες, αγγούρι και τυρί  
 .

 3.  Κάθε Κυριακή πρωί πηγαίνουμε στην  .

 4.  Η μητέρα μου δουλεύει σε νοσοκομείο.  
Είναι  .

 5.  Το Χειμώνα κάνει κρύο και  .

 6.  Μου αρέσουν τα μακριά  .

η τάξη

παγωτό
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4  Complete. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Ο Νίκος  μαθητής. (είμαι)

 2.  Κάθε Σάββατο τα παιδιά  σινεμά. (πηγαίνω)

 3.  Ο κήπος μας  πολλά λουλούδια. (έχω)

 4.  Εσείς τι  για φαγητό; (θέλω)

 5.  Εμείς  ποδήλατο στη γειτονιά μας. (κάνω)

 6.  Εσύ  τα δόντια σου κάθε πρωί; (πλένω)

5  Complete and Match. (Βαθμοί: 5)

 1.  Ο παππούς  (διαβάζω)

 2.  Η Σούλα  (βάζω)

 3.  Οι γονείς  (βλέπω)

 4.  Εσείς  (αγοράζω)

 5.  Εμείς  (ακούω)

 6.  Η γιαγιά  (λέω)

	 α.	 	λουλούδια;

	 β.	 μουσική.

	 γ.	 ένα βιβλίο.

	 δ.	 	τηλεόραση.

	 ε.	 	ένα φόρεμα.

	 ζ.	 	ένα παραμύθι.

είναι

διαβάζει

GRAMMAR
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6  Circle. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Ο θείος μου έχει δύο κόρη / κόρες. 

 2.  Μου αρέσουν τα κόκκινο / κόκκινα γαρίφαλα.

 3.  Αγοράζουμε πολλά φρούτα / φρούτο.

 4.  Το πάρκο μας είναι πολύ καθαρός / καθαρό.

 5.  Έχω μία μεγάλη ντουλάπες / ντουλάπα.

 6.  Φέτος στην τάξη μας έχουμε δύο χάρτες / χάρτης.

7  Match. (Βαθμοί: 2 1/2)

 1.  Πώς σε λένε;

 2.  Τι κάνεις;

 3.  Πόσων χρονών είσαι;

 4.  Πού μένετε;

 5.  Τι δουλειά κάνει ο 
πατέρας σου;

 6.  Ποιο είναι το αγαπημένο 
σου φαγητό;

	 α.	 Είναι δάσκαλος.

	 β.	 Μένουμε στην Αθήνα.

	 γ.	 Με λένε Μαρία.

	 δ.	 Είμαι πολύ καλά!

	 ε.	 Ο μουσακάς.

	 ζ.	 Είμαι έντεκα χρονών.


