Test Unit 1

Σύνολο:

/20

VOCABULARY
1 Match.

(Βαθμοί: 2)

1. το τετράδιο

α.

2. η σχολική τσάντα

β.

3. ο χάρτης

γ.

4. το καράβι

δ.

5. το κουλούρι

ε.

2 Read and Circle.

1. Ο Γιάννης τρώει έναν λουκουμά / μία τυρόπιτα.
2. Η Νίκη έχει μία καινούρια φόρμα / κασετίνα.
3. Σήμερα η Κατερίνα είναι θυμωμένη / χαρούμενη.
4. Στην τάξη μας έχουμε έναν πίνακα / μία βιβλιοθήκη.
5. Η Ελένη μελετάει / παίζει στο δωμάτιό της.
1

(Βαθμοί: 2)

3 Complete. Use: Γεια σου / Πόσο / Λυπάμαι / Θα ήθελα / Ορίστε.
(Βαθμοί: 2)

Κώστας:
Κα Ελένη:

Γεια σας, κυρία Ελένη!
Γεια σου

, Κώστα. Τι θα ήθελες;

Κώστας:

μία τυρόπιτα κι έναν λουκουμά, παρακαλώ.

Κα Ελένη:

! Δεν έχω λουκουμά. Θα ήθελες κάτι άλλο;

Κώστας:

Ένα κουλούρι τότε.

κάνουν;

Κα Ελένη: Δύο ευρώ.
Κώστας:

δύο ευρώ. Ευχαριστώ!

Κα Ελένη: Παρακαλώ!

GRAMMAR
4 Circle the correct response.

(Βαθμοί: 2)

1. Πώς σε λένε;
α. Με λένε Μάρκο.

β. Τον λένε Παύλο.

2. Σε ποια τάξη πας;
α. Πάει στην τρίτη δημοτικού.

β. Πάω στην τετάρτη δημοτικού.

3. Πώς είναι η διπλανή σου;
α. Η διπλανή μου είναι καλή.

β. Η διπλανή της είναι ψηλή.

4. Ποιο μάθημα σου αρέσει;
α. Του αρέσει η Γεωγραφία.
2

β. Μου αρέσει η Μυθολογία.

5 Complete.

(Βαθμοί: 2)

1. Η αδερφή μου είναι

αδύνατη

. (αδύνατος)
. (μεγάλος)

2. Το σχολείο μας είναι πολύ
3. Αυτά τα παιδιά είναι

. (έξυπνος)

4. Μου αρέσει αυτός ο

μαρκαδόρος. (κίτρινος)
δασκάλα. (καινούριος)

5. Φέτος έχουμε μία
6 Circle.

(Βαθμοί: 2)

1. Εμείς πεινάμε / πεινάτε πολύ.
2. Αυτό το κυλικείο πουλάς / πουλάει κουλούρια και τυρόπιτες.
3. Εσύ μελετάει / μελετάς τα μαθήματά σου;
4. Τα παιδιά αγαπάνε / αγαπάμε τα ζώα.
5. Εγώ δεν πεινάει / πεινάω τώρα.
7 Complete the endings of the verbs.

1. Εγώ έχ ω

μία πράσινη κασετίνα.
καινούρια τετράδια.

2. Ο Μάρκος αγοράζ
3. Τα παιδιά πηγαίν
4. Εσύ τι θέλ
5. Εμείς διαβάζ

3

στο σχολείο.
;
Ιστορία.

(Βαθμοί: 2)

8 Match.

(Βαθμοί: 4)

1. Αυτός

α. η φόρμα είναι ωραία.

a.

2. Αυτές

β. ο μαρκαδόρος είναι καινούριος.

b.

3. Αυτή

γ. το τζιν είναι καινούριο.

c.

4. Αυτό

δ. τα αθλητικά παπούτσια είναι ωραία.

d.

5. Αυτά

ε. οι τυρόπιτες είναι νόστιμες.

e.

9 Match.

1. Πώς τη λένε;
2. Ποιο μάθημα σας αρέσει;
3. Ποιος είναι αυτός;

(Βαθμοί: 2)

α. Είναι ο καινούριος
δάσκαλος.
β. Πηγαίνουν στην πρώτη
δημοτικού.
γ. Μας αρέσει η Μυθολογία.

4. Σε ποια τάξη πηγαίνουν;
5. Πώς είναι η δασκάλα σου;

4

δ. Τη λένε Ελένη.
ε. Είναι πολύ γελαστή και
χαρούμενη.

Test Unit 2

Σύνολο:

/20

VOCABULARY
1 Read and Circle.

(Βαθμοί: 2)

1. η πίτσα

α.

β.

2. η μονοκατοικία

α.

β.

3. η παιδική χαρά

α.

β.

4. αριστερά

α.

β.

5. η ταινία

α.

β.

2 Complete. Use: γειτονιά / γήπεδο / καθαρό / πεζοδρόμια /
(Βαθμοί: 2)
πλατεία.

Η Άννα μένει σε μία πολύ όμορφη 1)
σπίτι της υπάρχει μία μεγάλη 2)

γειτονιά

. Κοντά στο
με παιδική χαρά.

Εκεί πηγαίνουν όλα τα παιδιά. Δίπλα στο σχολείο της υπάρχει ένα
πάρκο κι ένα 3)
πολύ 4)
5)

5

ποδοσφαίρου. Αυτό το πάρκο είναι
. Όλοι οι δρόμοι έχουν μεγάλα
. Η Άννα αγαπάει πολύ τη γειτονιά της.

3 Match.

(Βαθμοί: 2)

1. ευθεία

α.

2. η οδός

β.

3. ο όροφος

γ.

4. το δελτίο καιρού

δ.

5. το εισιτήριο

ε.

GRAMMAR
Grammar
4 Look and Write. Use: πίσω / μέσα / μπροστά / δίπλα / ανάμεσα.
(Βαθμοί: 2)

1. Ο Πι είναι

πίσω

από τη γάτα.

2. Ο Πι είναι

από το τυρί.

3. Ο Πι είναι

στα δύο τυριά.

4. Ο Πι είναι

στο κουτί.

5. Ο Πι είναι

στο τυρί.

6

5 Circle.

(Βαθμοί: 2)

1. Εγώ δεν μπορείς / μπορώ να βλέπω τις φίλες μου κάθε μέρα.
2. Η γιαγιά μου μπορείς / μπορεί να μαγειρεύει πολλά φαγητά.
3. Τα παιδιά μπορούν / μπορούμε να πηγαίνουν στο πάρκο το
απόγευμα.
4. Εμείς μπορούμε / μπορώ να ερχόμαστε στην Ελλάδα κάθε
καλοκαίρι.
5. Εσείς μπορείτε / μπορούμε να κάνετε ποδήλατο στη γειτονιά
σας;

6 Complete. Put the verb in the past tense. Then look at the pictures

and complete the words.

(Βαθμοί: 4)

είχαν

Χθες το απόγευμα τα κορίτσια 1)
χρόνο και 2)
3)

(πηγαίνω)
(βλέπω) μία

διάλειμμα 4)
το κυλικείο και 5)
Όλα ήταν πολύ ωραία!
7

(έχω) ελεύθερο
.
. Στο

(παίρνω)
(πίνω)

από
.

7 Match.

(Βαθμοί: 2)

1. Ο Μάρκος

α. ξαπλώσαμε αργά.

2. Εσύ

β. διάβασε τα μαθήματά του.

3. Εμείς

γ.

4. Οι γονείς μου

δ. τελείωσες το παιχνίδι σου;

5. Η ταινία

ε.

άρχισε στις 9:00.

αγόρασαν καινούριο αυτοκίνητο.

8 Circle. Then match.

(Βαθμοί: 4)

ε

1. Εμείς πηγαίνουμε στην / στον Ελλάδα.
2. Οι μαρκαδόρος / μαρκαδόροι είναι καινούριοι.
3. Εμείς μένουμε για πρώτο / πρώτη φορά σε
μία μονοκατοικία.
4. Ο Πι κάθεται δίπλα στον σκύλο / σκύλος.
5. Απέναντι από την / στην τράπεζα υπάρχει ένα
μαγαζί με παγωτά.

α

8

β

γ

δ

ε

Test Unit 3

Σύνολο:

/20

VOCABULARY
1 Match.

(Βαθμοί: 2)

1. ζαλίζομαι

α.

2. σηκώνομαι

β.

3. σκέφτομαι

γ.

4. κοιμάμαι

δ.

5. πλένομαι

ε.

2 Read and Circle.

(Βαθμοί: 2)

1. η εκδρομή

α.

β.

2. ο πυρετός

α.

β.

3. το συνάχι

α.

β.

4. τα όσπρια

α.

β.

5. τα δημητριακά

α.

β.

9

3 Look and Circle. Then add the correct article to the nouns.

1

2

3

4

5
10

(Βαθμοί: 4)

α.

το

βόλεϊ

β.

το

μπάσκετ

γ.

το

ποδόσφαιρο

α.

δημητριακά

β.

φακές

γ.

τηγανητές πατάτες

α.

τένις

β.

βόλεϊ

γ.

μπάσκετ

α.

τσάι

β.

χαρτομάντηλα

γ.

θερμόμετρο

α.

γήπεδο

β.

πισίνα

γ.

θάλασσα

GRAMMAR
4 Look and Write.

(Βαθμοί: 4)

Τι ώρα είναι;

1.

Είναι δύο ακριβώς.

2.

3.

4.

5.

5 Complete.

1. Το σχολείο
2. Εσείς τι ώρα
3. Ο αδερφός μου
4. Εμείς
5.
11

(Βαθμοί: 2)

ξεκινάει

τον Σεπτέμβριο. (ξεκινάω)
το πρωί; (ξυπνάω)
νωρίς στο σπίτι. (γυρνάω)
στο πάρκο καθημερινά. (περπατάω)

πολύ ο λαιμός σου; (πονάω)

6 Complete the endings of the verbs.

1. Δεν θυμάμαι

πού έχω την κασετίνα μου.
στις 7 το πρωί.

2. Τα παιδιά σηκών
3. Εσύ κοιμ

(Βαθμοί: 2)

στις 9:00 μμ;

4. Ο Γιώργος ντύν
5. Εσείς έρχ

πολύ γρήγορα.
στο γήπεδο;

7 Circle. Then match.

(Βαθμοί: 4)

1. Ζαλίζομαι / Zαλίζονται πολύ.

α.

2. Ο Πέτρος βήχεις / βήχει όλη μέρα.

β.

3. Εσείς μπορείτε / μπορούμε να παίζετε

γ.

τένις κάθε απόγευμα;
4. Εσύ κολυμπάτε / κολυμπάς στη θάλασσα;

δ.

5. Η Ελένη δεν αισθάνεται / αισθάνομαι καλά.

ε.

Έχει πυρετό.
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Test Unit 4

Σύνολο:

/20

VOCABULARY
1 Look and Circle.

(Βαθμοί: 2)

1.

α. ο χειμώνας

β. το φθινόπωρο

2.

α. ο χειμώνας

β. η άνοιξη

3.

α. η άνοιξη

β. το καλοκαίρι

4.

α. το καλοκαίρι

β. η άνοιξη

2 Read and Circle.

(Βαθμοί: 2)

1. το σαπούνι

α.

β.

2. ο μπακλαβάς

α.

β.

3. το μπαλόνι

α.

β.

4. το γιαούρτι

α.

β.

5. η κατσαρόλα

α.

β.
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3 Match.

(Βαθμοί: 2)

1. τα λεφτά

α.

2. το πιρούνι

β.

3. το κουτάλι

γ.

4. το μαχαίρι

δ.

5. το δαχτυλίδι

ε.

GRAMMAR
4 Write.

(Βαθμοί: 2)

1. Εγώ έχω ένα ποδήλατο.

➜

το ποδήλατό

2. Ο Νίκος έχει μία γάτα.

➜

η γάτα

3. Τα παιδιά έχουν μία θεία.

➜

η θεία

4. Εμείς έχουμε έναν σκύλο.

➜

ο σκύλος

5. Η Μαρία έχει ένα βιβλίο.

➜

το βιβλίο

14

μου

5 Complete. Put the verbs in the past tense.

διάβασα

1. Εγώ

(Βαθμοί: 4)

ένα βιβλίο. (διαβάζω)
φωτογραφίες από το πάρτι της.

2. Η Ελένη
(ανεβάζω)

την κουζίνα. (καθαρίζω)

3. Εμείς

εισιτήρια για το σινεμά; (αγοράζω)

4. Εσύ

χθες. (αρχίζω)

5. Τα μαθήματα

6 Circle. Then match.

(Βαθμοί: 2)

ε

1. Εγώ έφτιαξα / έφτιαξε μπέργκερ.
2. Ο Παύλος κι ο Μάκης έφαγα / έφαγαν μπακλαβά
στο πάρτι.
3. Ο μπαμπάς έφτιαξε / έφτιαξες μία νόστιμη καρυδόπιτα.
4. Εσύ έφερες / φέρατε πολλά ψώνια;
5. Ο Μάρκος έβαλες / έβαλε ξένη μουσική.

α

β

15

γ

δ

ε

7 Complete the endings of the verbs. Then match.

1. Εγώ ξάπλωσα

2. Τα παιδιά χόρε

3. Εμείς παί

στον καναπέ. (ξαπλώνω)

(Βαθμοί: 4)

α.

στο πάρτι. (χορεύω)

β.

επιτραπέζια παιχνίδια. (παίζω)

γ.

4. Η Άννα μαγείρε

πολλά φαγητά. (μαγειρεύω)

δ.

5. Η γιαγιά έφτια

μια πίτα. (φτιάχνω)

ε.

8 Match the questions with the answers.

(Βαθμοί: 2)

1. Τι μουσική έβαλαν στο πάρτι;

α. Είναι τον Μάρτιο.

2. Πόσες μπανάνες αγόρασες;

β. Πλήρωσα με μετρητά.

3. Μάρκο, πότε είναι η γιορτή σου;

γ. Κάνει πολλή ζέστη.

4. Τι καιρό κάνει τον Ιούνιο;

δ. Αγόρασα πέντε μπανάνες.

5. Πώς πλήρωσες;

ε. Έβαλαν ελληνική μουσική.
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Test Unit 5

Σύνολο:

/20

VOCABULARY
1 Read and Circle.

(Βαθμοί: 2)

1. το αεροδρόμιο

α.

β.

2. το πλοίο

α.

β.

3. το αεροπλάνο

α.

β.

4. η κούνια

α.

β.

5. το μουσείο

α.

β.

2 Match.

(Βαθμοί: 2)

1. το θαλάσσιο σκι

α.

2. η θέση

β.

3. η βαλίτσα

γ.

4. ο τουρίστας

δ.

5. ο επιβάτης

ε.
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3 Complete the family tree.
•

ο παππούς

•

(Βαθμοί: 4)

η γιαγιά • ο θείος • η θεία • η μαμά
• η αδερφή • ο ξάδερφος

εγώ

•

ο μπαμπάς

η ξαδέρφη

GRAMMAR
4 Complete. Put the verbs in the future form.

1. Αύριο το πρωί εγώ
2. Ο μπαμπάς
3. Εμείς
4. Εσύ
5. Εσείς
18

θα είμαι

(Βαθμοί: 2)

στο σχολείο. (είμαι)

στη δουλειά νωρίς. (πάω)
ένα μεγάλο πάρτι. (κάνω)
στο νησί το καλοκαίρι; (πηγαίνω)
στην εκκλησία την Κυριακή; (είμαι)

5 Circle.

(Βαθμοί: 2)

1. Το απόγευμα εγώ θα διαβάσω / θα διαβάσουμε τα
μαθήματά μου.
2. Ο μπαμπάς θα ετοιμάσεις / θα ετοιμάσει τη βαλίτσα του.
3. Η Μάρθα κι η Άννα θα αγοράσετε / θα αγοράσουν εισιτήρια
για το θέατρο.
4. Εσύ θα πληρώσεις / θα πληρώσει με κάρτα ή με μετρητά;
5. Εσείς θα κλείσουν / θα κλείσετε ξενοδοχείο για τις διακοπές;
6 Write the sentences in the future form.

1. Εγώ πηγαίνω στη θάλασσα.
Εγώ θα πάω στη θάλασσα

(Βαθμοί: 2)

.

2. Εμείς βλέπουμε μία ταινία στο σινεμά.
Εμείς

.

3. Η μητέρα βρίσκει μία καινούρια δουλειά.
Η μητέρα

.

4. Ο παππούς κι η γιαγιά έρχονται στην πόλη.
Ο παππούς κι η γιαγιά

.

5. Εσύ τρως τυροπιτάκια;
Εσύ
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;

7 Match.

(Βαθμοί: 4)

1. Εγώ

α. θα περπατήσει στα σοκάκια.

a.

2. Εμείς

β. θα φάω καρυδόπιτα.

b.

3. Ο Γιώργος

γ. θα κολυμπήσουν στην πισίνα.

c.

4. Εσείς

δ. θα πιούμε αναψυκτικά στο πάρτι.

d.

5. Τα παιδιά

ε. θα μείνετε σε ξενοδοχείο;

e.

8 Complete. Use: πολλοί / πολλές / πολλά (κάποια δύο φορές).
(Βαθμοί: 2)

1.

Πολλοί

2.

τουρίστες είναι στο νησί μας.
παιδιά πηγαίνουν σε αυτό το σχολείο.

3. Στην παιδική χαρά υπάρχουν
4.
5. Εγώ διαβάζω
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κούνιες.

μαθητές θα έρθουν στην εκδρομή.
βιβλία.

Final Test

Σύνολο:

/20

VOCABULARY
1 Read and Circle.

(Βαθμοί: 2)

1. η κασετίνα

α.

β.

2. το πλοίο

α.

β.

3. τα λαχανικά

α.

β.

4. ο πυρετός

α.

β.

5. το κουτάλι

α.

β.

2 Match.

(Βαθμοί: 2)

1.

α. Η ώρα είναι τρεις και μισή.

2.

β. Η ώρα είναι δύο παρά δέκα.

3.

γ. Η ώρα είναι πέντε και τέταρτο.

4.

δ. Η ώρα είναι τέσσερις και είκοσι.

5.

ε. Η ώρα είναι εννιά ακριβώς.
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3 Look and Circle.

1. 20

πενήντα / είκοσι

2. 60

εξήντα / εβδομήντα

3. 95

ενενήντα πέντε / ενενήντα εφτά

4. 36

σαράντα έξι / τριάντα έξι

5. 100

εκατό / δέκα

(Βαθμοί: 2)

4 Look and Complete.

(Βαθμοί: 2)

καλοκαίρι

- Πάνο, πού θα πας διακοπές το 1)
- Θα πάω στην 2)

;

.

- Πώς θα πας;
- Θα πάω με το 3) πλοιο

.

- Εσύ Μαρία, πού θα πας διακοπες;
.

- Εγώ θα πάω στην Κρήτη με το 4)
- Πολύ ωραία!
- Ναι, θα πάω σε ένα ωραίο 5)
Θα είναι τέλεια!
22

.

GRAMMAR
5 Complete the endings of the verbs.

1. Η Ελένη μέν ει

(Βαθμοί: 2)

στην Ελλάδα. (μένω)

2. Ο Νίκος κι ο Μάρκος πηγαίν

στο σχολείο. (πηγαίνω)

3. Εσείς μπορ

να γράφετε στα Ελληνικά; (μπορώ)

4. Εμείς αγαπ

τη δασκάλα μας. (αγαπάω)

5. Μαρία, πειν

πολύ; (πεινάω)

6 Match.

(Βαθμοί: 2)

1. Εγώ

α. σηκώνεσαι νωρίς;

a.

2. H μαμά

β. χορεύουν.

b.

3. Ο Νίκος

γ. ζαλίζομαι στο αυτοκίνητο.

c.

4. Εσύ

δ. κόβει την ντομάτα.

d.

5. Τα παιδιά

ε. κοιμάται.

e.
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7 Circle.

(Βαθμοί: 2)

1. Ο μπαμπάς αγόρασες / αγόρασε εισιτήρια για τον αγώνα.
2. Εμείς πληρώσαμε / πληρώσανε με κάρτα.
3. Τα μαθήματα άρχισε / άρχισαν χθες.
4. Εσύ τι μαγείρεψε /μαγείρεψες για μεσημεριανό;
5. Εσείς χορέψατε / χορέψαμε στο πάρτι;

8 Look and Complete.

1. Ο Πι είναι

2. Ο σκύλος είναι

3. Ο Πι είναι

4. Ο σκύλος είναι

5. Η γάτα είναι
24

(Βαθμοί: 2)

έξω

από το κουτί.

στα δύο σπιτάκια.

στο τυρί.

στο σπιτάκι του.

από τον Πι.

9 Match.

(Βαθμοί: 2)

1. Πού μένεις;

α. Είναι τον Αύγουστο.

2. Σε ποια τάξη πηγαίνετε;

β. Μένω στην Αθήνα.

3. Πότε είναι η γιορτή της;

γ. Η Ιστορία.

4. Τι καιρό κάνει τον χειμώνα;

δ. Πηγαίνουμε στην τρίτη

5. Ποιο είναι το αγαπημένο σου
μάθημα;

10 Write the sentences in the plural form.

δημοτικού.
ε. Κάνει κρύο και χιονίζει.

(Βαθμοί: 2)

1. Εγώ παίρνω πολλά δώρα.
Εμείς παίρνουμε πολλά δώρα

.

2. Εσύ τρως καρυδόπιτα.
Εμείς

.

3. Το παιδί είναι στο πάρκο.
Τα

.

4. Εσύ τι πίνεις;
Εσείς

;

5. Αυτός βλέπει μία ταινία.
Αυτοί
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