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Τεστ Κατάταξης 1
Grading Test 1
Οδηγίες
Πρέπει να γράψετε το τεστ μέσα σε 2 το πολύ ώρες. Μπορείτε να το γράψετε σταδιακά, μισή ώρα κάθε
βράδυ. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λεξικό σας.
Προσοχή!! Δεν πρέπει και δεν μπορείτε να γράψετε όλο το τεστ. Όσο προχωράτε γίνεται όλο και πιο
δύσκολο. Το τεστ αυτό θα μας βοηθήσει να δούμε αν κάνατε καλή επιλογή του επιπέδου σας. Δεν είναι
πραγματικές εξετάσεις γι αυτό δεν χρειάζεται να γράψετε ένα ΚΑΛΟ τεστ. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (email: ifigenia@hcc.edu.gr, τηλέφωνο: +30-210-5238149).
Το τεστ πρέπει να είναι χειρόγραφο. Όταν τελειώσετε, στείλτε μας ένα σκαναρισμένο αντίγραφο με email
(ifigenia@hcc.edu.gr) ή fax (+30-210-8836494).

Instructions
The duration of the test must not exceed 2 hours. You can write it in stages, every night for half and hour.
You can use your dictionary.
Attention!! It is unnecessary and unfeasible to do the entire test which becomes progressively more
difficult. The purpose of the test is to help us to ascertain your level. These are not real tests, so you do not
have to do a GOOD test. If you need any clarification do not hesitate to contact us (email:
ifigenia@hcc.edu.gr, telephone: +30-210-5238149).
The test needs to be handwritten. After completing it please send a scanned copy via e-mail
(ifigenia@hcc.edu.gr).

Instruction
L’examen devra etre completer dans moins que deux heurs. Vous pouvez l’écrire en stage, une demi heure
chaque soir. De plus vous pouvez utiliser votre dictionnaire.
Attention!! Il ne faut pas et vous ne pouvez pas completer tout l’examen. L’examen devient de plus en
plus difficile. Cet examen nous aidera à bien vous placez dans un niveau qui vous convient. Ce n’est pas un
vrai examen alors il n’est pas necessaire de faire un BON examen. Si vous voulez plus d’information n’ésitez
pas de nous contacter (email: ifigenia@hcc.edu.gr, telephone: +30-210-5236706).
Lors’que vous terminerez envoyer-nous l’examen par e-mail (ifigenia@hcc.edu.gr) ou fax (+30-2108836494).
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Όνομα / Name

………………………………………………………………………

Μαθήματα από / έως
Courses from / to

………………………………………………………………………

Συμπληρώστε τα κενά και απαντήστε όσες ερωτήσεις ξέρετε:
1. Πώς σε λένε; …………………………………………………………………………............................
2. Από πού είσαι; ………………………………………………………………………..............................
3. Τι δουλειά κάνεις; ……………………………………………………………………………….............
4. Πού μένεις; …………………………………………………………………………………................
5. Πηγαίνεις στη δουλει .... σου με αυτοκίνητ .... ή με λεωφορεί ....;

......................................................

6. Πόσο κάνει είκοσι πέντε και τριάντα δύο; ……………………………………...........................……….
7. Ποιο χρώμα σού αρέσει; …………………………………………………………......................……….
8. Μένεις σε μεγάλ… ή σε μικρ ... σπίτι; ………………………………………………..…………………
9. …. Ελένη Παππά δεν είναι παντρεμέν… Είναι …………….. Μένει μόνη ….......................................
10. Πού αγοράζετε γραμματόσημα; …………………………………………………….........................
11. … μητέρα σου και … πατέρας σου καταλαβαίν.... ελληνικά; …………………………....................
12. Πηγαίνεις .....την ταβέρνα ..... τον φίλο σου; ....................................................................................
13. Ποιος πληρώνει .... λογαριασμό ....... ταβέρνα; .................................................................................
14. Μιλάς Αγγλικά; …………………………………………………………………….................………
15. Ποια μουσική αγαπάς; ......................................................................................................................
16. Πού ήσουν χτες; ………………………Πού θα είσαι αύριο; …………………................………….…
17. Ποιος ηθοποιός σού αρέσει; …………………………………………........………………….........….
18. Ποιο φαγητό σού αρέσει; ...................................................................................................................
19. Μιλάς ελληνικά; ……………………………………………………………………………................
20. Ο Δημήτρης έχει μια αδελφή και έναν αδελφό. Η Ελένη έχει τρεις αδελφ...... και δύο αδελφ…….........
21. Πού θα πας το Σαββατοκύριακο; …………………………………………………………….............…..
22. Γράψε τον αριθμό 1453 ........................................................................................................................
23. Σου αρέσουν τα ταξίδια; ………….………………………………………………………..................…
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24. …………. πολύ χτες; (δουλεύω) ..........................................................................................................
25. Πότε θα γυρίσεις στο σπίτι σου; ……………………………………………………….......…………….
26. Αγαπάς τους φίλους σου; Τους γράφεις γράμματα; …………………………………..................……..
27. Πού θα είστε τον Οκτώβριο; ……………………………………………………………..............…….
28. Οδηγείτε γρήγορα; ……………………………………………………….………………...........……..
29. Αγαπάτε τη μουσική; ……………………………………..........……………………………………
30. Αργείτε στη δουλειά σας το πρωί; ….………………...............……………………………………….
31. Πόσες ώρες μελετάς ελληνικά την εβδομάδα; …………………..............………..………………….
32. Στην πόλη σου τα πάρκα είναι μεγάλα; ……………………………........…………….………………
33. Τι ώρα σηκώνεσαι το πρωί; ………………………………………………………….................………
34. Πώς πας στη δουλειά σου; …………………..………………………………………….............………
35. Έρχεστε συχνά με τους φίλους σας στην Ελλάδα; ……..………………………………...............…….
36. Τι λες όταν δεν ξέρεις πού είναι το ταχυδρομείο; ................................................................................
37. Πού πήγες διακοπές πέρσι; ..................................................................................................................
38. Πού έμεινες; ………………………………………………………........……………………………….
39. Τι έκανες εκεί; ……………………………………………………………….................……………….
40. Πόσες φορές την εβδομάδα πας στον κινηματογράφο; ..........................................................................
41. Πόσον και καιρό μαθαίνεις ελληνικά; ………………………………………………............………..….
42. Γιατί μαθαίνεις ελληνικά; …………………………………………………………………………….….
43. Βγαίνεις συχνά έξω για φαγητό;
…………………………………………………………………………..….
44. Τι ώρα κοιμήθηκες χθες; ……………………………………………………………………………...….
45. Μπορείς να θυμηθείς τι έκανες τον περασμένο μήνα; …………………………………………….….….
46. Πότε θα σηκωθείς αύριο; ……………………………………………………………………………..….
47. Ποιες πόλεις στην Ελλάδα έχεις επισκεφθεί; …………………………………………………………….
48. Όταν ήμαστε παιδιά οι γονείς μάς έλεγαν: «διάβασε και μην κάθεσαι στην τηλεόραση». Εσύ τι έκανες;
………………………………………………………………………………......................................….
49. Τι άλλο σου έλεγαν όταν ήσουν παιδί; ……………………………………………….....……………….
50. Πότε διάβαζες όταν ήσουν παιδί; Έπαιζες πολλές ώρες κάθε μέρα; .......................................................
..............................................................................................................................................................
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51. Τα ελληνικά είναι ..... δύσκολ... από τα αγγλικά; ..................................................................................
52. Πώς πίνετε τον καφέ σας; .....................................................................................................................
53. Πόσο συχνά έρχεστε στην Ελλάδα; ......................................................................................................
54. Όταν έρχεστε στην Ελλάδα, στέλνετε γράμμα στους φίλους σας; .........................................................
55. Αλλάξτε τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα
πήγαινε στο σχολείο

μην πας στο σχολείο

φέρε τις καρέκλες

_____________________________

___________________________

μην ανοίγεις την πόρτα

βάλε το στο τραπέζι

_____________________________

___________________________

μην το κλείσεις

βάλτε τις λέξεις στον πληθυντικό ή στον ενικό:

1. η μεγάλη πόλη

1. ……………………………………….………

2. το κλειδί του αυτοκινήτου

2. ……………………………………….………

3. το λάθος του ανθρώπου

3. ……………………………………….………

4. ……………………………………….………

4. τα χρώματα των φορεμάτων

5. ……………………………………….………

5. τις εισόδους των σπιτιών

6. η εφημερίδα του νέου

6. ……………………………………….………

7. τα μουσεία της πόλης

7. ……………………………………….………

8. ……………………………………….………

8. οι νέοι άνθρωποι

9. ……………………………………….………

9. τα παλιά καπέλα

10. το ακριβό αυτοκίνητο

10. ……………………………………….………

11. του καινούργιου σπιτιού

11. ……………………………………….………

1. Kαταλαβαίνετε τις παραπάνω λέξεις; …………………………………………………………..
2. Βάλτε ένα ερωτηματικό (=;) δίπλα σε αυτές που δεν καταλαβαίνετε.

Γράψτε κάτι για την πόλη όπου μένετε:
..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
.................................................................…………………………………………….
......................................................................................................................................................…….
.....................................................................................................................................................…….
.....................................................................................................................................................…….
.....................................................................................................................................................…….
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