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1   Circle./Κύκλωσε. (Βαθμοί: 3)

 1.  το μαγιό a.  β.	

 2.  το δάσος a.  β.	

 3.  το ποτάμι a.  β.	

 4.  το μπουζούκι a.  β.	

 5.  ο πίθηκος a.  β.	

 6.  η τίγρη a.  β.	

 7.  τα κουλουράκια a.  β.	

2   Match./Ταίριαξε. (Βαθμοί: 2)

 1.  ο σούπερ	 α.	 όργανο

 2.  το μουσικό β.	 ζώα

 3.  τα άγρια γ.	 χορός

 4.  ο ζωολογικός δ.	 ήρωας

 5.  ο αποκριάτικος ε.	 κήπος

Test Unit 1 Σύνολο: /20

Vocabulary/Λεξιλόγιο
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γελαστό

3   Complete./Συμπλήρωσε. (Βαθμοί: 2)

Use/Χρησιμοποίησε: γελαστό / Αγγλίδα / Έλληνας / Ελληνικά / καστανά

Τη διπλανή μου τη λένε Γεωργία. Είναι ένα πολύ καλό κορίτσι, πάντα  

1)   και χαρούμενο. Έχει κοντά 2)  

μαλλιά και πράσινα μάτια. Ο πατέρας της είναι 3)  

από τον Βόλο και η μητέρα της είναι 4)  από το 

Λονδίνο. Μιλάει τέλεια 5)  και Αγγλικά. Είναι η 

καλύτερή μου φίλη. Την αγαπάω πολύ!

4   Match./Ταίριαξε. (Βαθμοί: 2)

 1.  η κιθάρα a.

 2.  η φωτιά β.

 3.  ο ρινόκερος γ.

 4.  ο πειρατής δ.

 5.  το λουκάνικο ε.

5   Write the opposite./Γράψε	τα	αντίθετα. (Βαθμοί: 2)

Use/Χρησιμοποίησε: αύριο / μέσα / δυνατά / κοντά  / νωρίς

 1.  χθες ➜ 

 2.  μακριά ➜ 

 3.  έξω ➜ 

 4.  αργά ➜ 

 5.  σιγά ➜ 

αύριο
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6   Complete./	Βάλε	τα	ρήματα	στον	Αόριστο. (Βαθμοί: 3)

 1.  Ο Μιχάλης  πονοκέφαλο χθες το βράδυ. (έχω)

 2.  Εμείς  παραδοσιακούς χορούς στη γιορτή. 

(χορεύω)

 3.  Τα παιδιά  επιτραπέζια παιχνίδια. (παίζω)

 4.  Το Σαββατοκύριακο η Ζωή  στο σπίτι της 

γιαγιάς της. (μένω)

 5.  Εσείς  στη θάλασσα ή στην πισίνα; (κολυμπάω)

 6.  Ο Στέλιος  λουλούδια στην Κάτια. (δίνω)

 7.  Μάρθα, γιατί δεν  μαζί μας στο πάρκο; 

(έρχομαι)

7   Write./Γράψε	τις	προτάσεις	στον	Απλό	Μέλλοντα. (Βαθμοί: 2)

 1.  Εσύ πηγαίνεις στο σχολείο.

  Εσύ  .

 2.  Κορίτσια, τι τρώτε;

  Κορίτσια,  ;

 3.  Ο Μιχάλης πίνει μία κρύα πορτοκαλάδα.

  Ο Μιχάλης  .

 4.  Εμείς βλέπουμε μία ταινία στην τηλεόραση.

  Εμείς  .

 5.  Εγώ φεύγω το Σάββατο.

  Εγώ  .

Grammar/Γραμματική

είχε

θα πας στο σχολείο.
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8   Complete./Συμπλήρωσε	τον	σωστό	τύπο	του	ουσιαστικού. (Βαθμοί: 2)

 1.  Φάγαμε νόστιμα  στο χωριό. (πορτοκάλι)

 2.  Ο Παύλος έχει δύο μεγάλους  . (σκύλος)

 3.  Ο μαθητής γράφει στον  . (πίνακας)

 4.  Ξέχασα τα  μου στο σχολείο. (βιβλίο)

 5.  Η γιαγιά πλένει τις  . (ντομάτα)

9   Circle./Κύκλωσε	τον	σωστό	τύπο	του	επιθέτου. (Βαθμοί: 2)

 1.  Στο σχολείο μας όλες οι δασκάλες είναι καλοί / καλές.

 2.  Αυτό το σπίτι έχει έναν όμορφος / όμορφο κήπο.

 3.  Μου αρέσουν τα καστανά / καστανή μαλλιά.

 4.  Αγόρασα καινούριες / καινούριους μαρκαδόρους.

 5.  Η αδερφή σου είναι πολύ έξυπνη / έξυπνοι.

πορτοκάλια
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1   Match./Ταίριαξε. (Βαθμοί: 3)

 1.  το γάλα a.

 2.  το σεντόνι β.

 3.  τα σταφύλια γ.

 4.  το σιρόπι δ.

 5.  το χαμομήλι ε.

 6.  το μπαλκόνι στ.

 7.  το θέατρο ζ.

2   Circle the odd word out./Κύκλωσε	τη	λέξη	που	δεν	ταιριάζει. (Βαθμοί: 2)

	 1.	 α.	 το μέλι β.	 το παντελόνι γ.	 το πουκάμισο

	 2.	 α.	 το σεντόνι β.	 η μαξιλαροθήκη γ.	 η εξέταση

	 3.	 α.	 ο πλανήτης β.	 ο λαιμός γ.	 ο εξωγήινος

	 4.	 α.	 το φάρμακο β.	 το σιρόπι γ.	 το δοκιμαστήριο

	 5.	 α.	 η εκπομπή β.	 η έκπτωση γ.	 η ταινία

Test Unit 2 Σύνολο: /20

Vocabulary/Λεξιλόγιο
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3   Circle./Κύκλωσε. (Βαθμοί: 3)

 1.  το φόρεμα a.  β.	

 2.  το πουκάμισο a.  β.	

 3.  η αλεπού a.  β.	

 4.  ο πλανήτης a.  β.	

 5.  το μαξιλάρι a.  β.	

 6.  ο αστροναύτης a.  β.	

 7.  το χάπι a.  β.	

4   Complete./Συμπλήρωσε. (Βαθμοί: 2)

Use/Χρησιμοποίησε: σπίτι / κρεβάτια / ηλεκτρική σκούπα / σφουγγαρίστρα /πλυντήριο

Σήμερα θα καθαρίσουμε το 1)                  . Θέλω να

με βοηθήσετε όλοι. Ελένη, εσύ θα βάλεις τα άπλυτα ρούχα μέσα στο  

2)           . Νίκο, εσύ θα στρώσεις τα  

3)                . Ο μπαμπάς θα βάλει 4)                    

κι εγώ θα πάρω τη 5)     .  Έτσι θα τελειώσουμε γρήγορα! 

σπίτι
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5    Complete and Match./Βάλε	τα	ρήματα	στην	Απλή	Υποτακτική 
και	ταίριαξε. (Βαθμοί: 3)

 1.  Εμείς θέλουμε  
  ποδόσφαιρο. (παίζω) a.

 2.  Ο Γιάννης θέλει  
  ένα καπέλο. (αγοράζω) β.

 3.  Η μαμά έχει  
  τα ρούχα. (σιδερώνω) γ.

 4.  Εσείς μπορείτε  
  με κάρτα. (πληρώνω) δ.

 5.  Εγώ πρέπει   
  τον σκύλο βόλτα. (πηγαίνω) ε.

 6.  Εσύ θέλεις   
  αυτό το παντελόνι; (δοκιμάζω) στ.

 7.  Τα παιδιά πρέπει  
  καθαρά παπούτσια. (βάζω) ζ.

6   Circle./Κύκλωσε	τον	σωστό	τύπο	της	αντωνυμίας. (Βαθμοί: 3)

 1.  Ο μαθητής γράφει την άσκηση. ➜ Ο μαθητής τη / τον γράφει.

 2.  Τα παιδιά τρώνε τα φρούτα. ➜ Τα παιδιά το / τα τρώνε.

 3.  Η μητέρα σιδερώνει το πουκάμισο. ➜ Η μητέρα τον / το σιδερώνει.

 4.  Εμείς πλένουμε τα δόντια μας. ➜ Εμείς σας / τα πλένουμε.

 5.  Η Άννα φοράει την μπλούζα. ➜ Η Άννα τη / τον φοράει.

 6.  Ο παππούς καθαρίζει τον κήπο. ➜ Ο παππούς τους / τον καθαρίζει.

 7.  Εγώ αγαπάω τους φίλους μου.  ➜ Εγώ τους / μας αγαπάω.

Grammar/Γραμματική

να παίξουμε
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7   Write./Γράψε	τη	Γενική. (Βαθμοί: 2)

 1.  Η δασκάλα μας έχει έναν γιο. ➜ Αυτός είναι ο 
        γιος  μας.

 2.  Ο Νίκος έχει μία αδερφή. ➜ Αυτή είναι η 
        αδερφή  .

 3.  Η Μαρία έχει μία καινούρια κούκλα. ➜ Αυτή είναι η 
        κούκλα  .

 4.  Ο Παντελής έχει έναν σκύλο. ➜ Αυτός είναι ο
        σκύλος  .

 5.  Το παιδί έχει ένα όμορφο δωμάτιο. ➜ Αυτό είναι το
        δωμάτιο  .

8   Write./Γράψε	τις	προτάσεις	στην	Απλή	Προστακτική.  (Βαθμοί: 2)

 1.  Ο Νίκος κλείνει το παράθυρο.

  Νίκο,  το παράθυρο.

 2.  Η Μαρία βάζει αλάτι στο φαγητό.

  Μαρία,  αλάτι στο φαγητό.

 3.  Ο Παναγιώτης βγάζει το παλτό του γιατί κάνει ζέστη.

  Παναγιώτη,  το παλτό σου γιατί κάνει ζέστη.

 4.  Εσύ κλείνεις το ψυγείο.

  (Εσύ),  το ψυγείο. 

 5.  Τα παιδιά αγοράζουν καινούρια τετράδια.

  Παιδιά,  καινούρια τετράδια.

της δασκάλας

κλείσε
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1   Circle./Κύκλωσε. (Βαθμοί: 3)

 1.  το αλάτι / το πιπέρι

 2.  ο φούρνος / το ψυγείο

 3.  το πλυντήριο / το ντουλάπι

 4.  ο ρόμβος / ο κύκλος

 5.  το τετράγωνο / το τρίγωνο

 6.  το πλαστικό / το χαρτί

 7.  η χορωδία / η ορχήστρα

2   Match./Ταίριαξε. (Βαθμοί: 2)

 1.  το βιβλίο	 α.	 θέατρο

 2.  ο αρχαιολογικός β.	 μαγειρικής

 3.  η περιβαλλοντική γ.	 χοροί

 4.  το αρχαίο δ.	 εκδρομή

 5.  οι παραδοσιακοί ε.	 χώρος

Test Unit 3 Σύνολο: /20

Vocabulary/Λεξιλόγιο
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3   Match./Ταίριαξε. (Βαθμοί: 2)

 1.  η άμμος a.

 2.  το άγαλμα β.

 3.  το διαμάντι γ.

 4.  το ορθογώνιο δ.

 5.  τα σκουπίδια ε.

4   Complete./Συμπλήρωσε. (Βαθμοί: 2)

Παιδιά, θέλετε να φτιάξουμε 1)                  ; Το βιβλίο

μαγειρικής έχει τη συνταγή. Πρώτα ανακατεύουμε το τυρί με 

τα 2)               . Βάζουμε αλάτι, πιπέρι και  

3)         και ανακατεύουμε πάλι. Βάζουμε τα πρώτα 

φύλλα πάνω στο 4)                και τα αλείφουμε με 

5)              . Μετά βάζουμε το μείγμα πάνω στα φύλλα. 

Πάνω στο μείγμα βάζουμε και άλλα φύλλα. Τέλος, μπαίνει το ταψί στον 

φούρνο.

τυροπιτάκια
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5   Complete./ Βάλε	τα	ρήματα	στην	Απλή	Προστακτική. (Βαθμοί: 2)

 1.  Πέτρο,  με βούτυρο το ψωμί. (αλείφω)

 2.  Άννα,  στον παππού λίγο νερό. (φέρνω)

 3.  Κώστα,  το κρέας από το ψυγείο. (βγάζω)

 4.  Παιδιά,  τις πατάτες με προσοχή. (κόβω)

 5.  Νίκη,  το φως για να διαβάσεις. (ανάβω)

6   Circle./Κύκλωσε	τη	σωστή	πρόθεση. (Βαθμοί: 2)

 1.  Ο Χρήστος είναι από / με την Ελλάδα.

 2.  Η Ελένη και η Μαρία μένουν σε / για μία όμορφη γειτονιά.

 3.  Τα παιδιά έφυγαν με / από το σχολείο στις 2.  

 4.  Αυτό το βιβλίο είναι χωρίς / για την Αγγελική.

 5.  Παρακαλώ, θέλω ένα τσάι με / για λεμόνι.

7   Complete./Συμπλήρωσε	τη	σωστή	αόριστη	αντωνυμία. (Βαθμοί: 2)

Use/Χρησιμοποίησε: τίποτα / κάποιος / μερικές / άλλη / κάτι

 1.  Ο Γιάννης δε θέλει να πιει  .

 2.  Μάρθα, θέλεις να φέρω  από το σούπερ-μάρκετ;

 3.  Δε μου αρέσει αυτή η ζακέτα. Θα αγοράσω  .

 4.  είναι στην πόρτα.

 5.  φίλες μου δε θα πάνε στον χορό του σχολείου.

Grammar/Γραμματική

άλειψε

τίποτα
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8   Match./Ταίριαξε. (Βαθμοί: 2)

 1.  Πήγαμε στο μουσείο a. για να είναι καθαρή η παραλία.

 2.  Η μαμά αγόρασε φύλλο β.	 για να δούμε τα αγάλματα.

 3.  Άνοιξα το παράθυρο γ.	 για να μπει καθαρός αέρας.

 4.  Διάβασες όλη μέρα δ.	 για να φτιάξει τυρόπιτα.

 5.  Τα παιδιά μάζεψαν τα σκουπίδια ε.	 για να γράψεις καλά 
     στο διαγώνισμα.

9   Circle./Κύκλωσε	τον	σωστό	Μέλλοντα,	Απλό	ή	Συνεχή. (Βαθμοί: 3)

 1.  Το βράδυ ο Γιώργος θα τρώει / θα φάει μόνο ένα γιαούρτι.

 2.  Από εδώ και πέρα εμείς θα ξυπνάμε / θα ξυπνήσουμε στις 7.

 3.  Το Σάββατο ο Πέτρος θα δει / θα βλέπει μία ταινία στο σινεμά.

 4.  Από αύριο θα διαβάσεις / θα διαβάζεις δύο ώρες κάθε μέρα.

 5.  Την Παρασκευή τα παιδιά θα παίξουν / θα παίζουν ποδόσφαιρο  

στο πάρκο.

 6.  Αύριο δε θα πάω / θα πηγαίνω στο σχολείο γιατί είμαι άρρωστος.

 7.  Από εδώ και πέρα εσείς θα στρώσετε / θα στρώνετε τα κρεβάτια σας 

κάθε πρωί.
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1   Circle./Κύκλωσε. (Βαθμοί: 3)

 1.  το αεροπλάνο a.  β.

 2.  το δάσος a.  β.

 3.  το πιάνο a.  β.

 4.  η καμηλοπάρδαλη a.  β.

 5.  το πλυντήριο a.  β.

 6.  το σιρόπι a.  β.

 7.  το αλουμίνιο a.  β.

2   Circle the odd word out./Κύκλωσε	τη	λέξη	που	δεν	ταιριάζει. (Βαθμοί: 2)

	 1.	 α.	 τα μάτια β.	 τα μαλλιά γ.	 το θρανίο

	 2.	 α.	 η μουσική β.	 η αυλή γ.	 οι νότες

	 3.	 α.	 ο ιππότης β.	 ο πρίγκιπας γ.	 ο πλανήτης

	 4.	 α.	 καστανός β.	 μάλλινος γ.	 βαμβακερός

	 5.	 α.	 ξεσκονίζω β.	 δοκιμάζω γ.	 σφουγγαρίζω

Final Test Σύνολο: /20

Vocabulary/Λεξιλόγιο
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3   Match./Ταίριαξε. (Βαθμοί: 2)

 1.  η φωτιά a.

 2.  τα σκουπίδια β.

 3.  ο κύκλος γ.

 4.  ο εξωγήινος δ.

 5.  το τρίγωνο ε.

4   Complete./Συμπλήρωσε. (Βαθμοί: 2)

Use/Χρησιμοποίησε: λεωφορείο / μουσείο / στάδιο / αγάλματα / ξεναγός

Την άλλη Κυριακή θα πάμε εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία με το  

1)              . Θα κάνουμε περίπου τρεις ώρες από την 

Αθήνα. Μαζί μας θα είναι και μία 2)               . Έχουμε 

εισιτήρια για τον αρχαιολογικό χώρο και το 3)                    

Εκεί θα δούμε πολλά  4)               κι άλλους 

θησαυρούς. Μετά θα τρέξουμε όλοι στο αρχαίο  

5)                . Θα περάσουμε καταπληκτικά!

λεωφορείο
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5   Complete./Βάλε	τα	ρήματα	στον	Αόριστο. (Βαθμοί: 2)

 1.  Χθες ο Μιχάλης  σινεμά. (πάω) 

 2.  Εμείς  παραδοσιακούς χορούς στη γιορτή του 

σχολείου. (χορεύω)

 3.  Το μάθημα  στις 2.  (τελειώνω)

 4.  Εσείς  καλά στην εκδρομή; (περνάω)

 5.  Το καλοκαίρι εγώ  στο σπίτι της ξαδέρφης μου. 

(μένω)

6   Circle./Κύκλωσε	τον	σωστό	Μέλλοντα,	Απλό	ή	Συνεχή. (Βαθμοί: 2)

 1.  Αύριο η Αγγελική θα κολυμπήσει / θα κολυμπάει στην πισίνα.

 2.  Την Κυριακή εμείς θα τρώμε / θα φάμε σε μία παραδοσιακή ταβέρνα.

 3.  Από εδώ και πέρα εσείς θα πιείτε / θα πίνετε πορτοκαλάδα κάθε 

πρωί.

 4.  Τη Δευτέρα ο Γιάννης δε θα πάει / θα πηγαίνει στο γραφείο του.

 5.  Από αύριο θα τρέχουμε / θα τρέξουμε στο πάρκο κάθε απόγευμα.

7   Complete./ Βάλε	τα	ρήματα	στην	Απλή	Υποτακτική. (Βαθμοί: 2)

 1.  Η γιαγιά θέλει  κρέας με πατάτες. (μαγειρεύω)

 2.  Τα παιδιά έχουν  για το διαγώνισμα. (διαβάζω)

 3.  Καθαρίζουμε το δωμάτιό μας για  τη μητέρα μας. 

(βοηθάω)

 4.  Εσύ τι θέλεις  στην τηλεόραση; (βλέπω)

 5.  Ο Περικλής πήγε στο σούπερ-μάρκετ για  φρούτα. 

(αγοράζω)

Grammar/Γραμματική

πήγε

να μαγειρέψει



16

8   Write./Γράψε	τις	προτάσεις	στην	Απλή	Προστακτική. (Βαθμοί: 2)

 1.  Ο Λάκης φέρνει γλυκά.

  Λάκη,  γλυκά.

 2.  Ο Πάνος και η Κική κλείνουν τα παράθυρα.

  Πάνο και Κική,  τα παράθυρα.

 3.  Η Βούλα βάζει το γάλα στο ψυγείο.

  Βούλα,  το γάλα στο ψυγείο.

 4.  Τα παιδιά ανοίγουν τα βιβλία τους.

  Παιδιά,  τα βιβλία σας.

 5.  Η Δάφνη αγοράζει φρούτα και λαχανικά.

  Δάφνη,  φρούτα και λαχανικά.

9   Complete and Match./Συμπλήρωσε	τον	σωστό	τύπο	του	ουσιαστικού	
και	ταίριαξε	τις	προτάσεις	με	τις	εικόνες.  (Βαθμοί: 3)

 1.  Η αδερφή μου έχει δύο  . 
  (γάτα) a.

 2.  Το μαγιό της  είναι 
  πολύ ωραίο. (Ελένη) β.

 3.  Οι  είναι αστεία 
  ζώα. (πίθηκος) γ.

 4.  Το μπουζούκι του  
  είναι καινούριο. (Νίκος) δ.

 5.  Ανάψαμε φωτιά και ψήσαμε πολλά 
   . (λουκάνικο) ε.

 6.  Κώστα, μπορώ να πάρω τους
   σου; (μαρκαδόρος) στ.

 7.  Η δουλειά του  
  είναι δύσκολη. (αστροναύτης) ζ.

φέρε

γάτες


