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Level Four
Test No. 1 – Lessons 1 - 5

Α.   Σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις:
 1. Πολλά ελληνόπουλα που πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο:
   πηγαίνουν κάθε µέρα    ____
   πηγαίνουν κάθε Σάββατο   ____
   πηγαίνουν µια ή δυο φορές την εβδοµάδα  ____
   πηγαίνουν όταν ο καιρός είναι καλός  ____

 2. Μέσα σε µια τάξη βλέπουµε:
   θρανία  ____   χάρτες     ____
   πουλιά  ____   πίνακες    ____
   κοτόπουλα  ____

 3. Η Ελλάδα είναι µια χώρα:
   στην Ασία    ____  στην Ευρώπη    ____
   στην Αµερική    ____  στην Γαλλία    ____

 4. Η Ελλάδα έχει:
   πολύ ψηλά βουνά    ____  
   πολλά νησιά    ____ 
   θάλασσα µε ένα βαθύ γαλάζιο χρώµα ____
   ολόλαµπρο ήλιο     ____
   όµορφα ακρογιάλια     ____

 5. Πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι:
   η Ακρόπολη ____  ο Παρθενώνας      ____
   η Αθηνά ____  η Αθήνα      ____
   η Κρήτη ____
 
 6. Ο Ζευς ήταν:
   θεός της θάλασσας     ____
   θεός της βροντής και της αστραπής  ____
   πατέρας όλων των θεών και ανθρώπων  ____
   θεός του πολέµου      ____

 7. Ο Μίδας:
   Αγαπούσε τα λεφτά.  ____ 
   Ήταν ένας βασιλιάς. ____
   Αγαπούσε το χρυσάφι. ____ 
   Αγαπούσε την κόρη του. ____
   Ήθελε ό,τι πιάνει να γίνεται χρυσάφι. ____
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Β.  Να γράψετε την ελληνική λέξη:

 1. rich ___________________________ 5. king ______________________________
 
 2. rain  ___________________________ 6. lightning __________________________

 3. village _________________________ 7. temple ____________________________

 4. democracy ______________________  8. alphabet __________________________

Γ.  Translate to Greek the words in parenthesis:
 
 1. ΑΥΤΑ (are) _______________________ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

 2. Η δασκάλα (writes) _____________________ στον πίνακα.

 3. (We love) ___________________________τον πατέρα και τη µητέρα.

 4. Τα παιδιά (can) ________________________ να διαβάζουν.

 5. Εσείς, τι µάθηµα (have?) _____________________________

Δ.  Κάνετε ένα κύκλο γύρω από τα δίψηφα φωνήεντα:

 ο  µπ  αι  ου  τζ  λ

 αυ  ευ  γ  ω  ντ  οι

Ε.  Βάλτε µπροστά από κάθε λέξη µιά από τις λέξεις «µικρός, µικρή, µικρό, µικρά»:

 1. __________________________ πόλη  5. ______________________ λόφος

 2. _____________________ ακρογιάλια  6. __________________ ακρογιαλιά

 3. __________________________ χωριό  7. ______________________ χωριά

 4. __________________________ αετός  8. ______________________ πουλί
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Level Four
Test No. 2 – Lessons 6 - 10

Α.  Σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις:
 1. Γιορτάζουµε τα γενέθλια της Παναγίας:
  στις 25 Δεκεµβρίου  ____  στις 8 Σεπτεµβρίου ____
  στις 25 Μαρτίου  ____  στις 14 Σεπτεµβρίου ____

 2. Ο χωρικός έπαιρνε κάθε µέρα από την κότα:
  πολλά χρυσά αβγά ____   ένα αργυρό αβγό ____
  ένα άσπρο αβγό ____   ένα χρυσό αβγό ____

 3. Ο λαγός είναι:
   πιο γρήγορος από τη χελώνα  ____
   πιο αργός από τη χελώνα  ____
   πιο έξυπνος από τη χελώνα  ____
   πιο βλάκας από τη χελώνα  ____

 4. Το 1940 ένας λαός (people) ήθελε να κυριεύσει (to conquer) την Ελλάδα.  Ο λαός
     αυτός ήταν:
   οι Γερµανοί ____   οι Τούρκοι ____
   οι Ιταλοί ____   οι Άγγλοι ____

 5. Ένας εύζωνος φοράει:
  πανταλόνι  ____  φουστανέλλα  ____
  τσαρούχια  ____  παπούτσια  ____
  κόκκινο σκουφί  ____  καπέλο κάουµπόυ ____

 6. Ο Δούρειος Ίππος ήταν:
  ένα πλοίο  ____  ένα άλογο  ____
  ένα ξύλινο άλογο ____  ένα άλογο του πολέµου  ____

Β.  Απαντήστε στα ελληνικά:
 1. Τι έπαιρνε από τη κότα ο χωρικός κάθε µέρα; ________________________________

 2. Η χελώνα έλεγε πως είναι πιο _________________________________ από τον λαγό.

 3. Η Ηµέρα του ΟΧΙ λέγεται έτσι γιατί οι Έλληνες είπαν όχι στους Ιταλούς 

     _____________________________________________________________________
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Γ.  Fill in the blanks with the correct tense:
 1. Ο Γιώργος τώρα γράφει ένα γράµµα.  Χτες _______________________ ένα γράµµα.
 
 2. Σήµερα τρώµε κεφτέδες.  Χτες ______________________ µακαρόνια.

 3. Κάθε βράδυ τα παιδιά διαβάζουν τα µαθήµατά τους.
     Το Σάββατο βράδυ τα παιδιά δε __________________ τα µαθήµατά τους.

 4. Κάθε πρωί τρέχουµε στο γυµναστήριο (gym).  Χτες δεν ________________ το
     πρωί, _____________________ το µεσηµέρι. 
 

Δ.  Change the words in parenthesis to plural number:

 1. Ο Νίκος κι ο Ανδρέας είναι (αθλητής) ________________________________

 2. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι (χώρα) _______________________ στην Ευρώπη.

 3. Δυο ψηλοί (εύζωνος) _____________ φρουρούν το µνηµείο του Άγνωστου στρατιώτη.

 4. Στο σχολείο είναι πολλά (αγόρι και κορίτσι) __________________________________

 5. Οι εύζωνοι φορούν (φουστανέλλα) _______________________, 
 
     (τσαρούχι) ____________________ και (σκουφί) ____________________

Ε.  Match: 1. εγώ      έρχεται
   2. εσύ      έρχονται
   3. αυτός     έρχοµαι
   4. εµείς     έρχεστε
   5. εσείς     έρχεσαι
   6. αυτοί     ερχόµαστε

Στ΄.  Translate to Greek:
 1. I pray to God. __________________________________________________________

 2. He wanted all the golden eggs. _____________________________________________

 3. The Greeks made a wooden horse. __________________________________________
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Level Four
Test No. 3 – Lessons 11 - 15

Α.  Σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις:
 1. Ο Αχιλλέας ήταν αθάνατος γιατί:
  η µητέρα του τον έβαλε µέσα σε µια πηγή µε κρύο νερό  ____
  τον έβαλε µέσα σε µια µαγική φωτιά    ____
  ζήτησε από τους θεούς να τον κάνουν αθάνατο   ____
  γεννήθηκε αθάνατος       ____

 2. Ο Αχιλλέας µπορούσε να σκοτωθεί αν ένα βέλος τον χτυπούσε:
  στο στήθος  ____  στο κεφάλι  ____
  στη φτέρνα  ____  στο πόδι  ____

 3. Η αλεπού και ο κόρακας:
  ο κόρακας ήθελε να πάρει από την αλεπού το τυρί  ____
  η αλεπού ήθελε να ακούσει τη φωνή του κόρακα  ____
  ο κόρακας ήθελε να ακούσει τη φωνή της αλεπούς  ____
  η αλεπού ήθελε να πάρει το τυρί από τον κόρακα  ____

 4. Το τσοπανόπουλο κορόιδευε τον κόσµο:
   µε τα αστεία που έλεγε ____
   µε τα ψέµατά του  ____
   µε τα τραγούδια του  ____
   µε την εξυπνάδα του   ____

 5. Ο πατέρας της Άννας ήταν:
   βοσκός     ____    κρεοπώλης ____
   ήρωας     ____  ξυλοκόπος ____

Β.  Απαντήστε τις ερωτήσεις:

 1. Ο Αχιλλέας ήταν ένας ______________________ που πήρε µέρος 
     
     στον ______________________________

 2. Ο κόρακας είχε στο στόµα του ένα κοµµάτι ____________________

 3. Η κότα του χωρικού γεννούσε κάθε µέρα ____________________________________

 4. Το τσοπανόπουλο φώναξε _____________________για να κοροιδέψει τους χωρικούς.
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 5. Ο Χριστός γεννήθηκε µέσα σε _____________________ στην πόλη  

     _____________________ της Παλαιστίνης. 

Γ.  Translate to Greek the words in parenthesis:

 1. Τα γράµµατα (το βιβλίο) ___________________________ είναι µικρά.

 2. Η µύτη (το µολύβι) ____________________________ είναι σπασµένη.

 3. Το χρώµα (ο ουρανός) ____________________________ είναι γαλανό.

 4. Το όνοµα (ο µαθητής) ____________________________ είναι Παύλος.

 5. Τα κλαδιά (το δέντρο) ______________________________ είναι ξερά. 

Δ.  Translate the sentences to Greek. Use of present and past tense:

 1. George is in the class now. ________________________________________________
 
      Yesterday he was not in the class. __________________________________________

 2. We are in the room now. __________________________________________________

     We were in the room yesterday. ____________________________________________ 

 3. How are you now? ______________________________________________________

     How were you yesterday? ________________________________________________

E.  Translate to Greek the words in parenthesis:

1. Ο αδελφός µου είναι καλός.   Αγαπώ (my good brother)  ______________________________
  
2. Ο ουρανός είναι καθαρός.  Βλέπω ( the clear sky) ___________________________________

3. O πατέρας µάς αγαπά.  Κι εµείς αγαπούµε (the father) ________________________________
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Level Four
Test No. 4 – Lessons 16 - 20

Α.  Σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις:
 1. Ο ξυλοκόπος έµεινε στο δάσος γιατί:
   χιόνιζε      ____
   γιατί ήταν παραµονή των Χριστουγέννων ____
   γιατί δεν είχε κόψει πολλά ξύλα   ____
   γιατί το χιόνι είχε σκεπάσει τα µονοπάτια  ____

 2. Ο ξυλοκόπος βρήκε τον δρόµο να γυρίσει σπίτι γιατί:
   η Άννα έβαλε φωτάκια σε όλα τα δέντρα       ____
   το χιόνι σταµάτησε να πέφτει        ____
   το φεγγάρι έφεγγε και φώτιζε τον δρόµο       ____
   φωτάκια άναβαν το ένα µετά το άλλο και έδειχναν τον δρόµο ____

 3. Δυο από τα χριστουγεννιάτικα έθιµα είναι:
   να κάνουµε βασιλόπιτα  ____
   να βάφουµε κόκκινα αβγά  ____
   να τραγουδάµε τα κάλαντα  ____
   να δίνουµε δώρα ο ένας στον άλλο ____

 4. Η βασιλόπιτα είναι:
   πίτα που κάνουνε για τον βασιλιά  ____
   πίτα που κάνουµε για τους φτωχούς  ____
   η πίτα του Άη Βασίλη   ____
   πίτα µε ένα νόµισµα για τον τυχερό   ____

 5. Η Πανδώρα ήταν µια γυναίκα:
   παράξενη ____  περίεργη    ____
   έξυπνη  ____  γυναίκα χωρίς µυαλό    ____

 6. Μέσα στο κουτί που έστειλαν οι θεοί στην Πανδώρα ήταν:
  πολλά δώρα  ____  ωραία φουστάνια για την Πανδώρα     ____
  τρία µήλα ____  όλα τα κακά του κόσµου και η Ελπίδα  ____ 

 7.  Η κατάδυση του σταυρού γίνεται:
   την ηµέρα των Θεοφανείων (Φώτων)   ____ 
   το Πάσχα        ____
   την ηµέρα των Χριστουγέννων     ____
   όταν ανοίγουν τα σχολεία       ____
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Β.  Να τρέψετε τις προτάσεις σε πληθυντικό αριθµό (plural number): 

 1. Το νησί έχει ωραία παραλία. __________________________________________ 

     _________________________________________________________________

 2. Το πλοίο φτάνει στο λιµάνι. __________________________________________

    __________________________________________________________________

 3. Το παιδί κρατάει αναµµένο φαναράκι. __________________________________

     _________________________________________________________________

Γ.  Να µεταφράσετε τις λέξεις που είναι σε παρένθεση στα ελληνικά:
 
 1. Στο σχολείο τα παιδιά (sit) __________________________ σε θρανία.

 2 . Το αεροπλάνο (comes) _______________________ σε µια ώρα.

 3. Η µητέρα µου µού (wrote) _______________________ ένα γράµµα.

 4. Ο Δηµήτρης (eats) ______________________________ ένα σουβλάκι.

 5. Εµείς (did not eat) ___________________________ σουβλάκια.

 6. Η οικογένειά µου (lives) _______________________ στην Αµερική. 

Δ.  Translate to Greek:

 1. The forest is near by. ____________________________________________________

 2. The time is twelve. ______________________________________________________

 3. The month is February. ___________________________________________________

 4. The light is strong. ______________________________________________________

 5. The house is far. ________________________________________________________
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Level Four
Test No. 5 – Lessons 21 - 25

Α.  Σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις:
 1. Τα βατραχάκια είδαν:
  ένα άλογο   ____  ένα θηρίο   ____
  ένα βόδι  ____  ένα άλλο βάτραχο  ____
 
 2. Ο σκύλος έχασε το κρέας που κρατούσε στο στόµα του γιατί:
  του το πήρε ένας άλλος πιο µεγάλος σκύλος         ____
  δεν του άρεσε αυτό το κρέας           ____
  είδε στο νερό τη σκιά του και φοβήθηκε         ____
  ήθελε να πάρει το κρέας του άλλου σκύλου που είδε στο νερό  ____

 3. Κρεοπωλείο είναι ένα µέρος που:
  τρώµε κρέας   ____  βλέπουµε το κρέας ____
  αγοράζουµε κρέας ____  αγοράζουµε φρούτα ____

4. Η κυρά Γραµµατική λέει ότι έχει τρία παιδιά. Αυτά είναι:
  το βιβλίο, το τετράδιο, το µολύβι  ____
  τα αλφάβητο, τα φωνήεντα, τα σύµφωνα  ____
  το ουσιαστικό, το ρήµα, η αντωνυµία  ____
  το ρήµα, το επίθετο, το ουσιαστικό   ____

5. Στα παλιά χρόνια τα ελληνόπουλα πήγαιναν στο σχολείο τα βράδυα κρυφά γιατί:
  οι Τούρκοι δεν άφηναν τους Έλληνες να έχουν σχολεία  ____
  γιατί τα σχολεία ήταν κλειστά τη µέρα   ____
  τα παιδιά έµεναν στο σπίτι και έκαναν δουλειές  ____
  φοβόνταν τους Τούρκους      ____

Β.  Γράψετε τι εποχή είναι:

 1. κάνει ζέστη, πηγαίνουµε στο κολύµπι ___________________________
 
 2. πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα, και ο καιρός αρχίζει να κρυώνει   

    _____________________________

 3. κάνει κρύο, πέφτει χιόνι  _____________________________

 4. ανοίγουν τα δέντρα και τα λουλούδια, πρασινίζει το χορτάρι _____________________
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Γ.  Γράψετε την ελληνική λέξη: 

 1. religion _______________________ 5. fatherland ________________________

 2. moon _________________________ 6. letters ____________________________

 3. kindness _______________________ 7. happiness _________________________

 4. peace  _________________________  8. noun _____________________________

Δ.  Ο Παρακείµενος (Present Perfect tense) δείχνει κάτι που µόλις έχει γίνει:
   Π. χ. παίζω  - I play  έχω παίξει - I have played
 Κάνετε το ίδιο µε τα ρήµατα:

 1. γράφω ________________________ 4.τρέχω _____________________________

 2. τρώω _________________________ 5. πίνω _____________________________

 3. διαβάζω _______________________ 6. περπατώ __________________________

Ε.  Ένα πράγµα µπορεί να είναι «πιο καλό, πιο µεγάλο, πιο όµορφο» από κάποιο άλλο.  
 Τότε λέµε πως συγκρίνουµε (compare) δυο πράγµατα:
   µικρό - small    µικρότερο ή πιο µικρό - smaller
 Κάνετε το ίδιο:

 1. µεγάλος _______________________________________________________________

 2. καλή _________________________________________________________________

 3. γρήγορος ______________________________________________________________ 

 4. όµορφο ______________________________________________________________

Στ΄. Μεταφράστε στα ελληνικά:
1. he plays _____________________________  4. he played _________________________

2. he was playing ________________________ 5. he will play ________________________

3. he has played __________________________________________
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Level Four
Test No. 6 – Lessons 26 - 30

Α.  Σηµειώστε τη σωστή απάντηση:
 1. Οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι (enslaved) στους Τούρκους:
  100 χρόνια  ____  1000 χρόνια  ____
  400 χρόνια ____  20 χρόνια  ____

 2. Γιορτάζουµε την Εθνική Ηµέρα της Ελλάδας:
  στις 25 Δεκεµβρίου ____  στις 28 Οκτωβρίου ____
  στις 4 Ιουλίου  ____  στις 25 Μαρτίου  ____

 3. Η ελληνική σηµαία έχει χρώµατα:
  άσπρο και µαύρο ____  άσπρο και πράσινο ____
  γαλάζιο και άσπρο ____  µόνο γαλάζιο   ____

 4. Τα αβγά στο καλαθάκι της Μαρίας της Μαγδαληνής έγιναν κόκκινα:
  όταν ο άγγελος της είπε ότι ο Χριστός αναστήθηκε      ____
  όταν οι µαθητές του Χριστού έψαλαν το «Χριστός Ανέστη»    ____
  όταν η Μαγδαληνή Μαρία είπε ότι ο Χριστός αναστήθηκε     ____
  όταν η Μαγδαληνή Μαρία είπε στις φίλες της ότι αν είναι αλήθεια ότι ο
          Χριστός αναστήθηκε τα αβγά στο καλαθάκι θα γίνουν κόκκινα    ____

 5. Ποιος ήταν ο θησαυρός που έκρυψε ο πατέρας στο αµπέλι:
  πολλά λεφτά ____
  ένα κιβώτιο µε πολλά χρυσαφικά ____
  ένα µεγάλο κοµµάτι χρυσάφι ____
  κανένα από τα παραπάνω ____

Β.  Complete the sentences:
 1. Η 25η Μαρτίου είναι η __________________________________________________

 2. Την ίδια ηµέρα γιορτάζουµε τον ___________________________________________

 3. Η ελληνική σηµαία έχει πέντε ______________________ λωρίδες  και τέσσερις 
 
 ___________________ λωρίδες.  Στη µια άκρη έχει έναν _________________________
 
 4. Το βράδυ της Ανάστασης ακούµε τον ωραίο ύµνο _____________________________
 
 5. Ο πατέρας είπε ψέµατα ότι είχε θάψει ένα ____________________ στο αµπέλι.
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Γ.  Να γράψετε τον πληθυντικό των λέξεων (plural number):

 1. το µάθηµα ______________________   6. το δάσος __________________________

 2. η θάλασσα  _____________________   7. η συλλαβή _________________________

 3. ο ψωµάς ________________________ 8. ο παπουτσής _______________________

 4. το κτήµα _______________________ 9. το ελληνόπουλο ____________________

 5. η ελληνοπούλα __________________  10.  ο Έλληνας _______________________

Δ.  Change the words in parenthesis to plural number:

 1. Ακούω τον άνθρωπο.  Ακούω (the men) _____________________________________
 
 2. Αγαπούµε τον δάσκαλο.  Αγαπούµε (the teachers) _____________________________

 3. Τρώω τον κεφτέ.  Τρώµε ( the meat balls) one word?? __________________________
 
 4. Μου αρέσει το έθιµο.  Μου αρέσουν (the customs) ____________________________

E.  Συµπληρώστε τις προτάσεις µε τη σωστή λέξη:

 1. Ο λόφος στη µέση της Αθήνας λέγεται _________________________________

 2. Πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι ______________________________________

 3. Η Παναγία Μαρία είναι __________________________________ του Χριστού.

 4. Η ΑΘήνα πήρε το όνοµά της από τη ___________________________________

 5. Στη βασιλόπιτα βάζουµε ένα ____________________________ για τον τυχερό.

 6. Ο Δούρειος Ίππος ήταν ένα __________________________________________

 7. Με τον Δούρειο Ίππο οι Έλληνες κυρίεψαν την __________________________

 8. Ο Χριστός γεννήθηκε στη ___________________________________________
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