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Q1

(Total 5 marks)

ΧΟΜΠΙ

1. Ποιο είναι το χόμπι σου; 

A B C D

E F G

 Βάλε το σωστό γράμμα στο τετράγωνο.

 

Π.χ. Το σκάκι B

(i) Το βιολί

(ii) Η γυμναστική

(iii) Η φωτογραφία

(iv) Η ζωγραφική

(v) Το διάβασμα
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

2. Τι πρόγραμμα έχεις; 

A B C D

E F G

 Βάλε το σωστό γράμμα στο τετράγωνο.

Π.χ. 
Δευτέρα:    Ραντεβού στον οδοντίατρο A

(i) Τρίτη:   Τσάι με τη γιαγιά

(ii) Τετάρτη:  Ψώνια στο σουπερμάρκετ

(iii) Πέμπτη:    Συνάλλαγμα στην τράπεζα

(iv) Παρασκευή:  Τα ρούχα στο καθαριστήριο

(v) Σάββατο: Κομμωτήριο
Q2

(Total 5 marks)
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

3.  Διαβάζεις τον τουριστικό οδηγό. Βάλε ένα (     ) στο σωστό τετράγωνο για να συμπληρώσεις 
τις προτάσεις.

 Π.χ. Υπάρχουν αρκετές εκκλησίες για όσους ενδιαφέρονται για την  ...

(i) ...αρχιτεκτονική (ii) ...μόδα (iii) ...διασκέδαση

Π.χ.

 (a) Αν αγαπάτε το θέατρο, δείτε...

(i) ...καφενεία (ii) ...παραστάσεις (iii) ...εκπτώσεις

 (b) Αν ενδιαφέρεστε για την τέχνη, επισκεφτείτε ...

(i) ...εκθέσεις (ii) ...πάρκα (iii) ...αεροδρόμια

 (c) Αν είστε άνθρωπος της φύσης, πάτε εκδρομή...

(i) ...στα βουνά (ii) ...στις πλατείες (iii) ...στα θεάματα

 (d) Οι φίλοι των θερινών σπορ, μπορούν να πάνε για...

(i) ...ορειβασία (ii) ...θαλάσσιο σκι (iii) ...παγοδρομία

 (e) Αν σας αρέσει το φαγητό, δοκιμάστε τις ντόπιες...

(i) ...δίαιτες (ii) ...συνήθειες (iii) ...σπεσιαλιτέ

Q3

(Total 5 marks)
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Η χτεσινή μέρα στο σχολείο ήταν απαίσια. Το πρωί, γράψαμε τεστ στ’ Αρχαία! Τα 

καλοριφέρ ήταν χαλασμένα και έκανε φοβερό κρύο! Μετά είχαμε δυο ώρες μαθηματικά! 

Το απόγευμα, έπρεπε να καθαρίσουμε την τάξη μας! Στο τέλος, είχα τέτοιο πονοκέφαλο 

που δεν έπαιξα ποδόσφαιρο! 

Q4

(Total 4 marks)

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

4. Παίρνεις ένα email από το φίλο σου.

 Τι έγινε στο σχολείο; Σημείωσε με ένα  (    ) τα τέσσερα σωστά τετράγωνα.

A B C D

Π.χ.

E F G H

I
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H ΜΟΔΑ

5. Η Καλομοίρα μιλάει για τη μόδα.

 Συμπλήρωσε τα κενά, γράφοντας τη σωστή λέξη στο τετράγωνο. 

 Διάλεξε από αυτές τις λέξεις. 

Π.χ. Δεν μ’ ενδιέφεραν ποτέ     
οι μάρκες

(a) Θα επιλέξω      που μ’ αρέσει, χωρίς να με νοιάζει ποιος 
σχεδιαστής τη σχεδίασε.

(b) Θέλω να νιώθω      μ’ ό,τι φοράω.

(c) Μου αρέσει το απλό      

(d) Συνήθως ψωνίζω      στη Νέα Υόρκη.

(e) Ακόμα και χωρίς να δοκιμάζω τα ρούχα, καταλαβαίνω τι 
ταιριάζει ωραία      μου.

άνετα  την τιμή  ντύσιμο οι μάρκες ολόκληρα στο μυαλό

τα πάντα συνέχεια στο σώμα τη φούστα ψώνια 

Q5

(Total 5 marks)
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

6. Πώς κυκλοφορείς; 

A B C D

E F G

 Βάλε το σωστό γράμμα στο τετράγωνο.

 

Π.χ. Ταξιδεύω με το τρένο F

(i) Περπατάω.

(ii) Μ’ αρέσει το πλοίο.

(iii) Έχω μοτοσυκλέτα.

(iv) Παίρνω τον υπόγειο.

(v) Προτιμώ το λεωφορείο.

Q6

(Total 5 marks)
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ΟΙ ΦΙΛΟΙ 

7. Οι συμμαθητές σου περιγράφουν τους φίλους τους.

 Γιάννης: Ο καλύτερος φίλος μου είναι κοντός.  Έχω και μια καλή φίλη, τη Ρούλα. Έχει 
μακριά μαλλιά.

 Μάρκος: Έχω δυο φίλους. Και οι δυο είναι ψηλοί.

 Νώντας: Η φίλη μου είναι ξανθιά και πάντα φοράει παντελόνια.

 Τόλης: Οι φίλες μου είναι μελαχροινές. Η μία είναι πιο ψηλή απ’ την άλλη.

 Ποιοι είναι οι φίλοι τους; Βάλε ένα (    ) στα τρία σωστά τετράγωνα.

Γιάννης Μάρκος Νώντας Τόλης

Π.χ.

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

Q7

(Total 3 marks)
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ΤΑ  ΚΙΝΗΤΑ

8. Διαβάζεις αυτό το αρθράκι για τα κινητά τηλέφωνα.

 

 Σημείωσε μ’ ένα (    ) τις πέντε σωστές προτάσεις, σύμφωνα με ό,τι διαβάζεις στο άρθρο.

Π.χ. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μ’ ένα 

 κινητό.

(a) Ο συγγραφέας δεν είναι σίγουρος πως τα 

 κινητά είναι χρήσιμα.

(b) Οι νέοι αγοράζουν τα περισσότερα κινητά. 

(c) Οι νέοι δεν κοιτάνε την τιμή πριν 
 αγοράσουν.

(d) Τα κινητά αποκαλύπτουν το χαρακτήρα.

(e) Οι γονείς χρησιμοποιούν κινητά πολύ.

(f) Οι νέοι πληρώνουν το λογαριασμό.

(g)  Οι γονείς και οι δάσκαλοι συμφωνούν για 

τα κινητά.

(h) Τα κινητά δεν επιτρέπονται στο μάθημα.

(i) Οι μαθητές σπάνια φέρνουν το κινητό στο 

 σχολείο.

(j) Τα κινητά βοηθούν στη φιλία.

Q8

(Total 5 marks)

Τα κινητά δεν χρησιμοποιούνται μόνο για να κάνεις ένα τηλεφώνημα. Είναι μικροί 
υπολογιστές!  Όμως, βοηθούν ή δυσκολεύουν την επικοινωνία;

 Οι νέοι είναι οι κύριοι αγοραστές των κινητών. Ανάλογα με τα λεφτά που έχουν και 
το χαρακτήρα τους, οι νέοι αγοράζουν το κινητό που θέλουν.  Ο ήχος που βγάζει 
όταν χτυπάει ή το χρώμα, λένε κάτι για την προσωπικότητα του κάθε νέου. 

 Οι γονείς, όμως, που πληρώνουν  για τη χρήση των κινητών από τα παιδιά τους, 
καθώς και οι δάσκαλοι, εκφράζουν σοβαρούς φόβους.  Πιστεύουν πως τα κινητά 

συχνά κάνουν κακό. Αν και απαγορεύεται, οι περισσότεροι μαθητές  χρησιμοποιούν 

κινητό στη διάρκεια του μαθήματος.
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

9. Διαβάζεις τις μικρές αγγελίες.

 (a) Ενοικιάζεται παραθαλάσσια βίλλα 4 δωματίων για την καλοκαιρινή περίοδο ...

 (b) Ζητείται μαθητής ή μαθήτρια για να βοηθάει ηλικιωμένο ζευγάρι με τα ψώνια...

 (c) Πωλούνται εισιτήρια για τον ποδοσφαιρικό αγώνα...

 (d) Άνοιξε το καινούριο κατάστημα καλλυντικών...

 (e) Η κλασσική ορχήστρα Καστοριάς παρουσιάζει...

 Ποια αγγελία είναι για σένα; Σημείωσε μ’ ένα (    ) τα τρία σωστά τετράγωνα

(a) (b) (c) (d) (e)

Π.χ.  Θέλεις να πας διακοπές τον 
Αύγουστο.

(i)  Θέλεις να παρακολουθήσεις το 

ματς.

(ii) Χρειάζεσαι λίγο χαρτζιλίκι.

(iii) Είσαι μουσικόφιλος.

Q9

(Total 3 marks)
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Answer this question in English

NATIONAL BOOK CENTRE

10. You read this article about the Greek National Book Centre. Answer the following 

questions in English.

Τα παιδιά πρώτα μαθαίνουν ν’ αγαπούν την ανάγνωση μέσα 

από το οικογενειακό περιβάλλον και κατόπιν από το σχολικό. 

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου σκοπό έχει να βοηθήσει το έργο 

των γονέων μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις. 

� Οι κινητές εκθέσεις. To Κέντρο «ταξιδεύει» από σχολείο 

σε σχολείο ενθαρρύνοντας τα παιδιά να ανακαλύψουν 

τη λογοτεχνία. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν χρήσιμες 
πληροφορίες για τη ζωή και το έργο διαφόρων συγγραφέων. 

Συχνά οι ίδιοι οι συγγραφείς επισκέπτονται τα σχολεία  για 

ένα ζωντανό διάλογο με τους μαθητές.

� Τα βιβλιοπαιχνίδια  είναι μια δραστηριότητα για 

όσους έχουν περιέργεια για πρακτικά θέματα. Μαθητές 
επισκέπτονται το κέντρο για να μάθουν πώς γράφεται ένα 

βιβλίο και πώς κατασκευάζεται.

� Οι βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο είναι μια καινούρια ιδέα 

που επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν 

τις σχολικές βιβλιοθήκες είτε  για να κάνουν τις εργασίες 
τους είτε για να βρουν πληροφορίες για θέματα που τους 
ενδιαφέρουν. 

 (a) How do children first become familiar with books? Give two details.

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

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

(2)

 (b) What is the aim of the National Book Centre?

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

(1)

 (c) (i) Why does the Book Centre pay a visit to schools?

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

(1)
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  (ii) What do these visits include? Give two details.

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

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

(2)

 (d) Why do “Book Games” appeal to students of a practical nature? 

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

(1)

 (e) What is the most recent innovation of the Centre?

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

(1)

 (f) How is this innovation helpful for students? Give two details.

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

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

(2)

TOTAL FOR PAPER: 50 MARKS

END

Q10

(Total 10 marks)
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