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Level Three
Test No. 1 – Review Section, Lessons 1 - 5
Α.

Σημειώστε ό,τι είναι σωστό:
1. Ποια από αυτά δεν ανήκουν (do not belong) σε μια «οικογένεια»:
ένας πατέρας
____
ένα παιδί
____
ένας φίλος
____
μια μητέρα
____
ένα γατάκι
____
2. Τι δεν μπορεί να κάνει ένα κορίτσι:
να μαγειρεύει
____
να πετά
____

να τραγουδά
να χορεύει

3. Ποιο από αυτά δεν είναι παιχνιδάκι:
ένα αυτοκινητάκι
____
μια τηλεόραση
____
4. Ο μπαμπάς δε
δενθέλει
θέλειταταπαιδιά:
παιδιά:
να είναι καθαρά
να διαβάζουν τα μαθήματά τους
να βλέπουν πολλή τηλεόραση
να πηγαίνουν στο σχολείο
5. Τι κάνει μια μαμά:
Β.

μαγειρεύει
πλένει

____
____

ένα στρατιωτάκι
ένα αεροπλανάκι
____
____
____
____
____
____

Put the letters in order as they are in the alphabet:
μ
λ
σ
υ
β
ψ
ω
ζ
ε
τ
ρ
ξ
ι
θ

καθαρίζει
____
κάνει βούτυρο ____
φ
ο

______________________________________________________
______________________________________________________
Γ.

Translate to Greek the words in parenthesis:
1. Η Μαργαρίτα και ο Νίκος (read) _________________________
2. Ο Γιάννης (has) ____________________ πολλά βιβλία.
3. Η Μαρία (is)

____
____

______________________ ψηλό κορίτσι.

4. Εμείς (have) _______________________ ένα κόκκινο αυτοκίνητο.
5. Ο Νίκος (is taller) ____________________________ από τον Γιώργο.
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Δ.

Ε.

Match the picture to the word:
1.
μπάλα

2.

δώρο

3.

αυτοκίνητο

4.

τηλεόραση

5.

οικογένεια

6.

σημαία

7.

δωμάτιο

Μεταφράστε στα ελληνικά (translate to Greek):
1. The children eat breakfast. ________________________________________________
2. I drink a glass of cold water. ______________________________________________
3. The sky is clear. ________________________________________________________

Στ΄.

Βάλτε μπροστά από την κάθε λέξη ένα από τα άρθρα:

ο

η

το

τα

1. ____ πρωινό

3. _____ βούτυρο

5. ____ μαρμελάδα       7. _____ δωμάτιο

2 . ____ δώρα

4. _____ πράγματα

6. _____ τηλεόραση     8. _____ σπίτι
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Level Three
Test No. 2 – Lessons 6 - 10
Α.

Σημειώστε:
1. Aυτό που ΔΕΝ κάνει ο παππούς:
διαβάζει εφημερίδα
βλέπει τηλεόραση
καθαρίζει το σπίτι
πίνει ελληνικό καφέ

____
____
____
____

2. Aυτό που δεν κάνει η γιαγιά:
η γιαγιά είναι χαρούμενη και γελαστή
φτιάχνει λουκουμάδες
παίζει ποδόσφαιρο
βοηθά τη μαμά

____
____
____
____

3. Aυτό πoυ ΔΕΝ έχει η Μαργαρίτα στην κάμαρά της:
μια βιβλιοθήκη
____
φωτογραφίες του πατέρα και της μητέρας ____
κούκλες
____
ένα ποδήλατο
____
4. Aυτά που ΔΕΝ είναι σωστά:
στο ελληνικό σχολείο τα μαθήματα γίνονται το απόγευμα
το ελληνικό σχολείο είναι ένα κτίριο μακριά από την εκκλησία
στο ελληνικό σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν αγγλικά
στο ελληνικό σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν τη γεωγραφία της Αμερικής

Β.

Write the Greek word:
1. Greek boy

_______________________________________________

2. Greek girl

_______________________________________________

3. Greek

_______________________________________________

4. Greek language

_______________________________________________
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____
____
____
____

Γ.

Δ.

5. Greek flag

_______________________________________________

6. Greece

_______________________________________________

7. Greek book

_______________________________________________

Μεταφράστε στα ελληνικά:
1. τρώω

I ate

____________________________________

2. παίζεις

you played

____________________________________

3. γράφετε

you wrote

____________________________________

4. πίνει

he drank

____________________________________

5. διαβάζουμε

we read

____________________________________

Γράψετε τον πληνθυντικό (write the plural of these words):
1. ένα παιδί

δυο

____________________________________

2. ένα μάθημα

τρία

____________________________________

3. ένα βιβλίο

τέσσερα____________________________________

4. ένα σχολείο

πέντε ____________________________________
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Level Three
Test No. 3 – Lessons 11 - 15
Α.

Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις:
1. Η Μαργαρίτα στρώνει το τραπέζι.  Τι δε βάζει στο τραπέζι:
έξι πιάτα
____
ένα τραπεζομάντηλο
____
έξι βιβλία
____
μαχαίρια και πιρούνια
____
κουτάλια
____
2. Τι ΔΕΝ κάνουν τα παιδιά, όταν τελειώνουν το φαγητό τους:
Κάνουν τον σταυρό τους.
____
Πλένουν τα χέρια τους.
____
Παίζουν στην αυλή.
____
Διαβάζουν τα μαθήματά τους.
____

Β.

3. Στην εκκλησία τα παιδιά:
Ανάβουν ένα κεράκι μπροστά στην εικόνα.
Κοινωνούν.
Παίρνουν αντίδωρο.
Πηγαίνουν στο κατηχητικό σχολείο.

____
____
____
____

4. Τι ΔΕΝ αγοράζουν τα παιδιά στα μαγαζιά:
παπούτσια και ρούχα
ηλεκτρονικά παιχνίδια
μια τηλεόραση
τυρί, ελιές και ελληνικό λάδι
έναν τσολιά

____
____
____
____
____

Complete the blanks:
1. Ένας πατέρας είναι εδώ τώρα.
    Αύριο θα είναι εδώ δυο ___________________________________
2. Το χωριό έχει έναν γιατρό.
    Στην πόλη είναι πολλοί ___________________________________
3. Στην τάξη τώρα είνα ένας μαθητής.
    Πριν λίγη ώρα στην τάξη ήταν τρείς _________________________
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Γ.

Change the verbs (action words) to past tense:
1. Τα παιδιά τώρα παίζουν στο γήπεδο (stadium).
Τα παιδιά χτες ____________________________ στο γήπεδο.
2. Η δασκάλα γράφει στον πίνακα.
Η δασκάλα χτες

_______________________________ στον πίνακα.

3. Εμείς τώρα τρώμε μακαρόνια.
Χτες εμείς δεν _______________________________μακαρόνια.

Δ.

Translate the words in parenthesis to Greek:
1. Η οικογένεια μου (lives) _____________________ στην Ελλάδα.
2. Εμείς (we live) _________________________ στην Αμερική.
3. Οι ελέφαντες (elephants) πού (live?) _____________________________;
4. Εσύ πού (live?) _______________________________________;

E.

Complete to show future time:
1. Εγώ τώρα τρέχω.

Αύριο εγώ θα _______________________

2. Εμείς τώρα γράφουμε.

Εμείς αύριο θα ______________________

3. Αυτός τώρα παίζει.

Αυτός αύριο δε
δενθα
θα___________________
___________________
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Level Three
Test No. 4 – Lessons 16 - 20
Α.

Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις:
1. Ο ταχυδρόμος έφερε:
ένα γράμμα από τον θείο
ένα δέμα
μια μεγάλη μπάλα για ποδόσφαιρο
ένα κουτί με σοκολάτες

____
____
____
____

2. Ο θείος Κώστας γράφει:
για την Αθήνα
για το χωριό του παππού
για την ημέρα του ΟΧΙ
για τα τηλέφωνα και την τηλεόραση

____
____
____
____

3. Το παζλ που έκανε η οικογένεια έδειχνε:
την Αμερική
την Ευρώπη
την Ελλάδα

____
____
____

4.

5.

Β.

Όταν χιονίζει, τα παιδιά:
κάνουν έναν χιονάνθρωπο
στολίζουν ένα χριστουγεννιάτικο δεντρο
παίζουν χιονοπόλεμο
πίνουν ζεστή σοκολάτα

____
____
____
____

Τα Χριστούγεννα:
στολίζουμε το αυτοκίνητό μας
στολίζουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο
κάνουμε διάφορα γλυκίσματα
κάνουμε ένα χιονάνθρωπο στην αυλή

____
____
____
____

Γράψετε τα πολλά:
1. Πήρα ένα γράμμα.

Εσύ πήρες δυο _____________________________

2. Ήπιε ένα ποτήρι γάλα.

Εγώ ήπια δυο ______________________________

3. Παίξαμε ένα παιχνίδι χτες.

Σήμερα παίζουμε δυο ________________________

4. Στην τάξη είναι μια μαθήτρια.  

Χτες ήταν δυο _____________________________
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Γ.

5. Αυτό είναι ένα παλιό σπίτι.  

Αυτά είναι δυο _____________________________

6. Σήμερα έχουμε έναν αγώνα.  

Αύριο έχουμε δυο ___________________________

Translate the words in parenthesis:
1. Το χρώμα (of the book) ______________________________________
2. Τα δέντρα (of the mountain)  __________________________________
3. Το φουστάνι (of the girl)  _____________________________________
4. Τα παπούτσια (of the mother) _________________________________
5. Το γλύκισμα (of the grandmother) ______________________________

Δ.

Fill the blanks with future tense:
1. Ο Γιάννης λέει: Γράφω ένα γράμμα.
    Ο Νίκος λέει:  Εγώ θα ________________________ ένα γράμμα.
2. Η Ελένη λέει: Τώρα τρώω παγωτό.
    Η Μαρία λέει:  Εγώ θα ___________________ παγωτό αύριο.
3. Ο Τάσος λέει: Τώρα παίζω ποδόσφαιρο.
    Αύριο δεν _______________________ ποδόσφαιρο.

Ε.

Translate the words to Greek:
1. bell ______________________

5. mailman ________________________

2. package ___________________

6. I thank _________________________

3. letter ______________________

7. uncle __________________________

4. Greek _____________________

8. village _________________________
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Level Three
Test No. 5 – Lessons 21 - 25

Α.

Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις:
1. Τα παιδιά τα Χριστούγεννα είναι χαρούμενα:
γιατί παίρνουν δώρα
____
γιατί δεν έχουν σχολείο
____
γιατί θα τραγουδήσουν τα κάλαντα ____
γιατί θα βάψουν κόκκινα αβγά
____
2. Ένα γατάκι:
Ήρθε στην πόρτα του σπιτιού.
Γρατσούνισε τη Μαργαρίτα.   
Είπε: «Πάρε με μέσα, παρακαλώ».
Θέλει λίγο γάλα.

____
____
____
____

3. Η Ελληνική Επανάσταση έγινε:
το 1940
το 1453
το 1821
το 1922

____
____
____
____

4. Ο ελληνικός εθνικός ύμνος είναι ένας ύμνος:
για τον πόλεμο του 1821
____
για την ελευθερία
____
για τους ολυμπιακούς αγώνες
____
για τη δόξα της Αθήνας
____
5. Το Πάσχα γιορτάζουμε:
τη γέννηση του Χριστού
τη σταύρωση του Χριστού
την ανάσταση του Χριστού
την ελευθερία της Ελλάδας

____
____
____
____

6. Το Πάσχα:
Ψάλλουμε τα κάλαντα.
Χαιρετούμε με το «Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη».
Τσουγκρίζουμε άσπρα αβγά.
Ψάλλουμε το «Χριστός ανέστη εκ νεκρών».
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____
____
____
____

Β.

Γ.

Αυτά είναι ελληνικά γλυκίσματα. Από κάθε λέξη λείπουν μερικά γράμματα.
Μπορείτε να γράψετε τα γράμματα που λείπουν;
1. μελ___μ___κ___ρ___vα

3. κουρ___ μπι___δε ____

2. γ___λ___ κτ____μπούρε ___ο

4. κ___τ___ ____ ____ ι

Translate:
1. I hear.

____________________________

2. I heard.

____________________________

3. I will hear. ____________________________
Δ.

E.

Translate to Greek the words in parenthesis:
1. τα βιβλία (of the pupil)  

______________________________

2. τα δώρα (of the uncle)

______________________________

3. το νερό (of the river)

______________________________

4. αγαπώ (the father)

______________________________

5. αγαπώ (the mother)

______________________________

6. βλέπω (the sky)

______________________________

7. θαυμάζω (the pupil)

______________________________

Μεταφράστε στα ελληνικά (translate):
1. Long Live Greece! _______________________________________________________
2. Liberty or Death! ________________________________________________________
3. Come and receive the light. ________________________________________________
4. A big, white candle. ______________________________________________________
(test 5, page 2)

Level Three
Test No. 6 – Lessons 26 - 30
Α.

Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις:
1. Τα παιδιά, για τη Γιορτή της Μητέρας, δίνουν στη μητέρα:
ένα αυτοκίνητο
____
μια ανθοδέσμη από τριαντάφυλλα ____
μια αρκούδα
____
μια μεταξωτή μπλούζα
____
2. Στο ζωολογικό κήπο τα παιδιά είδαν:
το λιοντάρι
τον ιπποπόταμο
μια νεροφίδα
τον Ηρακλή          
την τίγρη

____
____
____
____
____

3. Η Μαργαρίτα δεν ήθελε να δει:
τον ελέφαντα
την τίγρη
τον ιπποπόταμο
τα φίδια

____
____
____
____

4. Ο Ηρακλής ήταν:
ένας θεός
ένας γίγαντας
ένας ήρωας
ένας ολυμπιονίκης

____
____
____
____

5. Η νεροφίδα ήταν:
ένα λιοντάρι
μια καμηλοπάρδαλη
ένα φίδι
ένας ιπποπόταμος

____
____
____
____

6. Ποια από αυτά δεν τα έκανε ο θεός:
τη γη
τα αυτοκίνητα
τον ουρανό
τη θάλασσα
το σπίτι μας
τους ουρανοξύστες

____
____
____
____
____
____
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7. Η Μαργαρίτα στο τέλος του σχολείου είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη:
γιατί έχει ό,τι θέλει
____
γιατί την αγαπούν ο παππούς και η γιαγιά ____
γιατί έχει πολλά φουστάνια
____
γιατί έχει ένα γατάκι
____
γιατί έχει ένα μεγάλο αυτοκίνητο
____
γιατί η ομάδα της κέρδισε στο μπάσκετ
____
γιατι το καλοκαίρι θα πάει στην Ελλάδα
____
Β.

Να μεταφράσετε αυτές τις λέξεις στα ελληνικά:
1. flower _________________________

11. a rose ____________________________

2. earth   _________________________

12. sky  _____________________________

3. a fisherman _____________________      13. the fishermen ______________________

Γ.

4. Mother’s Day

_________________________________

5. a bouquet

_________________________________

6. tiger

_________________________________

7. hippopotamus

_________________________________

8. I pray

_________________________________

9. you pray

_________________________________

10. he prays

_________________________________

Use «δροσερός, δροσερή, δροσερό, δροσερά» with these words:
1. ____________________ καιρός

4. ____________________ νύχτα

2. ____________________ μέρα

5. ____________________ αέρας

3. ____________________ φύλλα

6. ____________________ αεράκι
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