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Στόχος της γλωσσικής 
αξιολόγησης
 Η διάκριση των ομιλητών μιας Γ2 σε επίπεδα είναι μια πρακτική με


μακρά παράδοση που υπαγορεύεται τόσο από εκπαιδευτικές όσο
και πρακτικές ανάγκες.


 Ο καθορισμός επιπέδων επιβάλλεται για λόγους που σχετίζονται με
τη δημιουργία και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την
ομαδοποίηση μαθητών για ένταξη σε τάξεις υποδοχής ή
φροντιστηριακά τμήματα, την παρακολούθηση της προόδου τους,
την πιστοποίηση της επάρκειας κ.λπ.


 Για τους σκοπούς αυτούς δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνται ως
συστήματα αναφοράς κλίμακες γλωσσομάθειας (rating scales), οι
οποίες αποτελούνται από προτάσεις-κριτήρια που ορίζουν
διαφορετικά επίπεδα.


 Με βάση αυτά δημιουργούνται κάθε φορά οι δοκιμασίες
αξιολόγησης, αλλά και συγκρίνεται η γλωσσική επίδοση κάθε
ατόμου και καθορίζεται το επίπεδο γλωσσομάθειάς του.







Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 
την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την 
Αξιολόγηση των Γλωσσών (ΚΕΠΑ)


 Έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία
δημιουργείται η βάση για την ανάπτυξη μιας ενιαίας κλίμακας
επιπέδων γλωσσομάθειας.


 Πεδίο εφαρμογής: τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας, τα
διδακτικά εγχειρίδια και τα τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής
επάρκειας στις ομιλούμενες γλώσσες των κρατών-μελών της
ευρωπαϊκής ένωσης.


 Συγκροτήθηκε για να προωθήσει μια κοινή γλωσσική πολιτική
στις χώρες της ΕΕ .







Αντιστοιχία επιπέδων 
γλωσσομάθειας και χρηστών στο 
ΚΕΠΑ


Γ
Αυτάρκης χρήστης


Γ2 Επίπεδο Αυτάρκειας (Mastery)


Γ1 Προχωρημένο Επίπεδο (Proficiency)


Β 
Ανεξάρτητος χρήστης


B2 Επίπεδο Επάρκειας (Vantage)


Β1 Βασικό Επίπεδο (Threshold)


Α
Αρχάριος χρήστης 


A2 Εισαγωγικό Επίπεδο (Waystage)


Α1 Στοιχειώδες Επίπεδο (Breakthrough)







ΚΕΠΑ: Κατανόηση προφορικού λόγου


Γ2
Δεν έχει καμία δυσκολία να καταλάβει κάθε είδος προφορικού λόγου, είτε ζωντανού είτε
μαγνητοφωνημένου, ακόμα και όταν εκφωνείται γρήγορα, με την προϋπόθεση ότι του
δίνεται αρκετός χρόνος να εξοικειωθεί με την προφορά.


Γ1
Μπορεί να κατανοήσει εκτεταμένο λόγο, ακόμα και αν δεν είναι σαφώς δομημένος και οι
συσχετίσεις δίνονται έμμεσα και δεν είναι σαφώς εκπεφρασμένες. Μπορεί χωρίς μεγάλη
προσπάθεια να καταλάβει τις περισσότερες ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα.


Β2
Μπορεί να κατανοήσει εκτεταμένο λόγο και διαλέξεις. Μπορεί να παρακολουθήσει
σύνθετα επιχειρήματα αν το θέμα είναι αρκετά οικείο. Μπορεί να κατανοήσει τα
περισσότερα νέα στην τηλεόραση και εκπομπές με θέματα της επικαιρότητας. Μπορεί να
καταλάβει τις περισσότερες ταινίες στην κοινή διάλεκτο.


Β1


Μπορεί να κατανοήσει τα βασικά σημεία ενός προφορικού κειμένου που εκφωνείται με
την κοινή προφορά και με καθαρή άρθρωση για οικεία θέματα, όπως σχολείο, δουλειά,
ελεύθερος χρόνος κ.λπ. Μπορεί να καταλάβει το βασικό θέμα μιας τηλεοπτικής ή
ραδιοφωνικής εκπομπής για θέματα που τον ενδιαφέρουν, αν ο ρυθμός εκφοράς είναι
αργός και η άρθρωση καθαρή.


Α2
Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και λέξεις πολύ υψηλής συχνότητας, που σχετίζονται 
με περιοχές άμεσου προσωπικού ενδιαφέροντος (πολύ βασικές πληροφορίες για τον 
εαυτό του και την οικογένειά του, ψώνια κ.λπ). Μπορεί να καταλάβει το βασικό νόημα σε 
σύντομα και απλά μηνύματα και ανακοινώσεις.


Α1
Μπορεί να αναγνωρίσει οικείες λέξεις και πολύ βασικές προτάσεις που αφορούν τον
εαυτό του, την οικογένειά του και το άμεσο περιβάλλον, όταν κάποιος μιλάει αργά και
καθαρά.







ΚΕΠΑ: Κατανόηση γραπτού λόγου


Γ2
Μπορεί να διαβάσει με ευκολία σχεδόν όλα τα είδη του γραπτού λόγου,
ακόμα και αφηρημένα και δομικά ή/και γλωσσικά περίπλοκα κείμενα, όπως
οδηγίες, άρθρα ειδικού περιεχομένου και λογοτεχνικά έργα.


Γ1


Μπορεί να κατανοήσει εκτεταμένα λογοτεχνικά και μη κείμενα, κατανοώντας
τις διαφορές του ύφους. Μπορεί να κατανοήσει άρθρα ειδικού περιεχομένου
και εκτεταμένες τεχνικές οδηγίες, ακόμα και αν δεν σχετίζονται με το πεδίο
των ενδιαφερόντων του.


Β2
Μπορεί να διαβάσει άρθρα, και εκθέσεις που αφορούν σε σύγχρονα
προβλήματα, στα οποία οι συγγραφείς παίρνουν συγκεκριμένες θέσεις.
Μπορεί να καταλάβει σύγχρονη λογοτεχνία σε πεζό λόγο.


Β1
Μπορεί να καταλάβει κείμενα που αποτελούνται κυρίως από υψηλής
συχνότητας λεξιλόγιο. Μπορεί να καταλάβει την περιγραφή συμβάντων,
συναισθημάτων και επιθυμιών σε προσωπικά γράμματα.


Α2


Μπορεί να διαβάσει πολύ σύντομα και απλά κείμενα. Μπορεί να εντοπίσει 
συγκεκριμένες, προβλέψιμες πληροφορίες σε καθημερινό έντυπο υλικό, όπως 
διαφημίσεις, αγγελίες, μενού και ωρολόγιους πίνακες και μπορεί να 
κατανοήσει  απλά, προσωπικά γράμματα. 


Α1 Μπορεί να κατανοήσει οικεία ονόματα, λέξεις και πολύ απλές προτάσεις.







ΚΕΠΑ: Παραγωγή προφορικού λόγου


Γ2
Μπορεί να κάνει σαφείς, ρέουσες περιγραφές και να αναπτύξει επιχειρήματα με τρόπο
κατάλληλο για την περίσταση και με αποτελεσματική λογική δομή, που βοηθά το δέκτη
να ξεχωρίσει και να διατηρήσει στη μνήμη του τα σημαντικά σημεία.


Γ1
Μπορεί να κάνει σαφείς και λεπτομερείς περιγραφές περίπλοκων ζητημάτων, αναλύοντας
επιμέρους θέματα, αναπτύσσοντας συγκεκριμένες ιδέες και ολοκληρώνοντας με το
κατάλληλο συμπέρασμα.


Β2
Μπορεί να κάνει σαφείς και λεπτομερείς περιγραφές πολλών θεμάτων που σχετίζονται με
το πεδίο των ενδιαφερόντων του. Μπορεί να αναπτύξει τις απόψεις του πάνω σε
επίκαιρα θέματα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων
εναλλακτικών δυνατοτήτων.


Β1


Μπορεί να συνδέσει φράσεις και προτάσεις με απλό τρόπο για να περιγράψει γεγονότα
και εμπειρίες, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες. Μπορεί με συντομία να αιτιολογήσει και να
εξηγήσει τις απόψεις του και τα σχέδιά του. Μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία ή να
μεταφέρει την υπόθεση ενός βιβλίου ή μιας ταινίας και να περιγράψει τις αντιδράσεις
του.


Α2
Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από φράσεις και προτάσεις για να περιγράψει με
απλό τρόπο την οικογένειά του και άλλους ανθρώπους καθώς και τις συνθήκες ζωής του
(εκπαίδευση, επάγγελμα κ.λπ.).


Α1
Μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ απλές φράσεις και προτάσεις, για να περιγράψει πού
μένει και ανθρώπους που γνωρίζει.







ΚΕΠΑ: Παραγωγή γραπτού λόγου


Γ2


Μπορεί να γράψει σαφές, ρέον κείμενο σε κατάλληλο ύφος. Μπορεί να γράψει
σύνθετα γράμματα, εκθέσεις και άρθρα, που παρουσιάζουν μια άποψη με λογική
δομή, η οποία βοηθά τον δέκτη να ξεχωρίσει και να διατηρήσει στη μνήμη του τα
σημαντικά σημεία. Μπορεί να γράψει περιλήψεις και κριτικές για επαγγελματικές
εργασίες και λογοτεχνικά έργα.


Γ1
Μπορεί να εκφραστεί με σαφή και καλά δομημένα κείμενα, που εκφράζουν
απόψεις σε αρκετή έκταση. Μπορεί να γράψει ένα γράμμα, μια έκθεση ή μια
αναφορά για περίπλοκα θέματα, υπογραμμίζοντας αυτά που νομίζει ότι αποτελούν
τα βασικά θέματα. Μπορεί να επιλέξει το ύφος που αρμόζει στην περίσταση.


Β2


Μπορεί να γράψει σαφή και λεπτομερή κείμενα πάνω σε θέματα που σχετίζονται
με τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να γράψει εκθέσεις και αναφορές που δίνουν
πληροφορίες ή παρουσιάζουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά κάποιας άποψης. Μπορεί
να γράψει γράμματα που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα που έχουν για τον ίδιο
κάποια γεγονότα ή εμπειρίες.


Β1
Μπορεί να γράψει ένα σύντομο, συνεκτικό κείμενο για ένα οικείο θέμα ή ένα θέμα
που τον ενδιαφέρει προσωπικά. Μπορεί να γράψει προσωπικά γράμματα
περιγράφοντας τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις του.


Α2 Μπορεί να γράψει σύντομα, απλά μηνύματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες
του. Μπορεί να γράψει πολύ σύντομα προσωπικά γράμματα.


Α1 Μπορεί να γράψει μια σύντομη, απλή κάρτα. Μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία
του σε μία φόρμα.







Αντιστοιχία επιπέδων με τεστ γλωσσομάθειας σε διάφορες 
ευρωπαϊκές γλώσσες







Μη φυσικοί ομιλητές των ελληνικών 
στο εκπαιδευτικό σύστημα


 Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει μεγάλος αριθμός
παιδιών που μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα.


 Ορισμένα από τα παιδιά αυτά ανήκουν σε γηγενείς πληθυσμούς
(μειονότητα στη Θράκη, παιδιά Ρομά), ενώ σε άλλες περιπτώσεις
έχουν έρθει από άλλες χώρες (αλλοδαποί και παλιννοστούντες).


 Μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο συστηματικές προσπάθειες
διερεύνησης του επιπέδου ελληνομάθειας των παιδιών αυτών,
προκειμένου να διαγνωστούν οι ανάγκες τους και να
σχεδιαστούν αποτελεσματικές πολιτικές παρέμβασης. Η πρώτη
αφορά αλλοδαπούς μαθητές και η δεύτερη τη μειονότητα στη
Θράκη.







Αλλοδαποί Μαθητές (1)


 Οι Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου (2003) πραγματοποίησαν
έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση
Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών»:


 Το δείγμα αποτέλεσαν 75 αλβανόφωνοι και 5 ρωσόφωνοι έφηβοι.


 Συλλέχθηκαν συνεντεύξεις οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν σε επίπεδα.


 Στη συνέχεια, οι ερευνήτριες αποπειράθηκαν να περιγράψουν τα
βασικά χαρακτηριστικά καθενός από τα τρία επίπεδα, όσον αφορά τις
επικοινωνιακές δεξιότητες, τις μορφολογικές κατηγορίες και τις
συντακτικές δομές που παρατηρούνται.







Αλλοδαποί Μαθητές (2)


Επίπεδα Αριθμοί Ποσοστά  %


Προχωρημένο 12 15
Μέσο 33 41
Αρχάριο 35 44
Σύνολο 80 100















Αλλοδαποί Μαθητές – δείγματα 
λόγου: Αρχάριο (χαμηλό)
Περιγραφή οικογένειας
Ε: Πες μου για την οικογένειά σου.
M: Μαμά, μπαμπά, αδελφός.
E: Πόσων χρονών είναι ο αδερφός 


σου;
M: Aδερφό; Eίκοσι.
E: Πάει σχολείο;
M: Όχι.
E: Tι κάνει;
M: Δουλειά.
E: Πού δουλεύει;
M: Kαλοριφέρ, σκάλες, καλοριφέρ.
E: Kαι ο μπαμπάς και η μαμά, τι 


κάνουν;
M: H μαμά σε σπίτι, μπαμπάς… εεε… 


δουλειά σπίτι.


Περιγραφή ημέρας
Ε: Τι κάνεις από το πρωί μέχρι το 


βράδυ;
M: Σπίτι, βιβλίο…
E: Tι άλλο;
M: Bόλτα.
E: Tι άλλο;
M: Όλα.







Αλλοδαποί Μαθητές – δείγματα 
λόγου: Μέσο (χαμηλό)


Περιγραφή οικογένειας
Ε: Πες μου για την οικογένειά σου.
Μ: Είμαστε τέσσερα άτομα δηλαδή, και εγώ, η αδερφή μου, ο πατέρας μου και


η μάνα μου. Ο πατέρας μου δουλεύει εδώ σαν μπογιατζής που λένε, και η
μάνα μου δουλεύει στα σπίτια, η αδερφή μου πηγαίνει σχολείο, πέμπτη
τάξη.


Περιγραφή ημέρας
Ε: Πες μου τι κάνεις κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ.
Μ: Το πρωί είμαι στο σχολείο, πηγαίνω μετά, τρώω το μεσημέρι, μένω λιγάκι,


μετά κάνω τα μαθήματά μου, τις ασκήσεις, βλέπω λιγάκι στην τηλεόραση,
όταν τελειώνω τα μαθήματά μου.







Αλλοδαποί Μαθητές – δείγματα 
λόγου: Προχωρημένο (χαμηλό)


Περιγραφή οικογένειας
Μ: Είμαστε τρία αδέρφια, εγώ είμαι η μεσαία, ο αδερφός μου ο μεγάλος 


πηγαίνει πρώτη λυκείου, ενώ ο μικρότερος πηγαίνει τετάρτη δημοτικού. 


Περιγραφή ημέρας
Μ: Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί, ετοιμάζομαι για το σχολείο, μέχρι να πάει η ώρα 


δύο για να φύγω από το σχολείο, να σχολάσω, μετά έχουμε ’δω πέρα 
μάθημα, μετά όταν φεύγουμε από ’δω πέρα, τις τρεισήμισι, τέσσερις η ώρα 
πηγαίνω για προπόνηση, μετά την προπόνηση κάνω τα μαθήματά μου, 
μέχρι που να νυχτώσει και ξανά τα ίδια. 







«Προσδιορισμός επιπέδων 
γλωσσομάθειας» των παιδιών της 
μουσουλμανικής μειονότητας


Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων
2002-2004» πραγματοποιήθηκε έρευνα με στόχο τον προσδιορισμό
του επιπέδου ελληνομάθειας των μαθητών των μειονοτικών
δημοτικών σχολείων της Θράκης (Τζεβελέκου κ.ά. 2006).
Αξιοποιήθηκε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
Γλώσσες:


 Δημιουργήθηκαν τεστ κατάταξης για παιδιά δημοτικού.
 Δείγμα: 252 μαθητές μειονοτικών δημοτικών σχολείων.
 Έγινε εκτίμηση της γλωσσικής κατάστασης του πληθυσμού τη


συγκεκριμένη περίοδο.
 Συγκεκριμενοποιήθηκαν οι περιγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού


Πλαισίου για παιδιά με βάση τα αποτελέσματα των τεστ.







Προσαρμογή κλίμακας κατάταξης στα 
παιδιά


Η κλίμακα του ΚΕΠΑ αφορά ενήλικες. Θεωρήθηκε
απαραίτητο να προσαρμοστεί ώστε να να
ανταποκρίνεται στις γνωσιακές, γλωσσικές και
επικοινωνιακές ικανότητες των παιδιών:


Προκαταρκτικό Στάδιο
Α1
Α2
Β1
Β2







Τα μέρη του τεστ


Εργαλεία
γλωσσικής


αξιολόγησης


Παραγωγή προφορικού λόγου
Συνέντευξη κλιμακούμενης


δυσκολίας Γραπτό Τεστ


Κατανόηση 
Προφορικού


Λόγου


Κατανόηση
Γραπτού
Λόγου


Παραγωγή
Γραπτού
Λόγου


Γραμματική







Αντιστοιχία μεταξύ γραπτών τεστ και 
επιπέδων


Τεστ Σχολική διαβάθμιση Επίπεδα


Ας μιλήσουμε ελληνικά Ι Τάξεις Α΄-Β΄
Α2
Α1


Προκαταρκτικό 
Στάδιο


Ας μιλήσουμε ελληνικά 
ΙΙ Τάξεις Γ΄-Δ΄


Β1
Α2
Α1


Ας μιλήσουμε ελληνικά 
ΙΙΙ Τάξεις Ε΄-Στ΄


Β2
Β1
Α2







Αποτελέσματα (1)


Διάγραμμα 1: Κατανομή των μαθητών σε επίπεδα γλωσσομάθειας
ανεξαρτήτως ηλικίας
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Αποτελέσματα (2)
Επίπεδο Α2
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Διάγραμμα 2: Κατανομή των μαθητών στο επίπεδο Α2 







Δείγματα παραγωγής λόγου με βάση 
την «ιστορία της γάτας»







Προκαταρκτικό Στάδιο


 Συνήθως απουσιάζει η παραγωγή γραπτού αφηγηματικού λόγου
 Όπου εμφανίζεται, έχει τη μορφή της παράθεσης μεμονωμένων


λέξεων, κυρίως ουσιαστικών







Α1


• παραγωγή περισσότερο περιγραφικού παρά αφηγηματικού κειμένου
• μεμονωμένες λέξεις ή κείμενα πολύ μικρής έκτασης
• απουσία κειμενικών δεικτών
• γραμμική παράθεση των γεγονότων με τη μορφή απλών ασύνδετων


προτάσεων ή προτάσεων συνδεδεμένων με το «και»
• έλλειψη δήλωσης των χρονικών σχέσεων του κειμένου με λεξικούς ή


γραμματικούς δείκτες καθώς και άλλων ρητορικών σχέσεων, όπως αιτιακών,
αντιθετικών κ.λπ.







Α2


• μικρής έκτασης αφηγηματικό κείμενο
• απλές προτάσεις με παρατακτική, αλλά και, σε μικρότερη κλίμακα, με


υποτακτική σύνδεση
• βασικό λεξιλόγιο και περισσότερους δείκτες κειμενικής δομής
• γραμμική παράθεση των γεγονότων (φυσική σειρά)
• σποραδικές αναφορές στα κίνητρα και τους στόχους των πρωταγωνιστών με


απλό λεξιλόγιο
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 αφηγηματικό κείμενο με ευρύτερο και πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο
 χρησιμοποιούν ρηματικούς και ονοματικούς τύπους με κατάλληλη μορφολογία
 πιο επεξεργασμένη κειμενική δομή: οι αφηγήσεις περιέχουν τα περισσότερα


συστατικά ενός επεισοδίου (εισαγωγή χαρακτήρων, ένα εναρκτήριο γεγονός,
κίνητρα πρωταγωνιστών κ.λπ.)


 δείκτες συνοχής και πιο εκτεταμένη χρήση υποτακτικής σύνδεσης.







Β2


 Δυνατότητα παραγωγής αφηγηματικού κειμένου μεγαλύτερης
έκτασης


 πιο σύνθετες χρονικές σχέσεις (π.χ. προσπάθεια να αποδοθεί η
χρονική σύμπτωση) και αιτιακές σχέσεις (π.χ. σχέση δυνατότητας)


 ακόμα πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο
 κατάλληλη μορφολογία







Τα αναθεωρημένα τεστ


 Επικαιροποίηση των τεστ:


 Αφαιρέθηκαν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της
μειονότητας στη Θράκη (π.χ. ονόματα και διατροφικές
συνήθειες).


 Διορθώθηκαν αστοχίες που διαπιστώθηκαν κατά τη
χορήγηση στα μειονοτικά δημοτικά


 Ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου







Παράμετροι των δραστηριοτήτων
 Τύπος της άσκησης:


 Πολλαπλής επιλογής (με εικόνα ή/και κείμενο)
 Αντιστοίχιση
 Σωστό – Λάθος
 Συμπλήρωση κενού


 Δεδομένα προς πρόσληψη: τροπικότητα των δεδομένων (Εικόνα – Ήχος – Κείμενο)
 Τύποι, έκταση κειμένων και επικοινωνιακές λειτουργίες:


 Ανεπίσημοι διάλογοι
 Οδηγίες
 Ανεπίσημα γράμματα
 Αφηγήσεις
 Επίσημοι διάλογοι
 Πληροφοριακά κείμενα (π.χ. άρθρα περιοδικών)
 Δελτία ειδήσεων και καιρού


 Θεματικά πεδία: 
 Χαμηλότερα επίπεδα: το σπίτι, το σχολείο και η τάξη, τα ζώα, η οικογένεια, το


φαγητό, τα ρούχα, τα χρώματα και τα μέρη του σώματος
 Υψηλότερα επίπεδα (πιο αφηρημένες έννοιες): ο αθλητισμός, η διασκέδαση, ο


πολιτισμός, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος
 Γλωσσικές παράμετροι:


 Λεξιλόγιο: Υψηλής συχνότητας στα χαμηλότερα επίπεδα
 Γραμματικές δομές: Έρευνα Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου (2003), διαβάθμιση 


στα εγχειρίδια διδασκαλίας της Ελληνικής ως Γ2 και Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη 
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 σε ενήλικες του Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ας µιλήσουµε Ελληνικά 
II


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011


Το όνοµά µου:


Πόσων χρονών είµαι:


Σε ποια τάξη πηγαίνω:


Σε ποιο σχολείο πηγαίνω:


Η πόλη µου / Το χωριό µου:
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Μέρος Α΄
Κατανόηση προφορικού λόγου
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Άκουσε τους διαλόγους. Κοίταξε τις εικόνες και βάλε σε κύκλο τη σωστή. 


Άκουσε πρώτα το παράδειγμα. 
Παράδειγμα:  Τι έφαγε η Ταμάρα χθες το μεσημέρι;


Κοίταξε τις τρεις εικόνες. Η σωστή εικόνα είναι η γ.
Τώρα άκουσε και βρες εσύ το σωστό.


1.  Ποιο βιβλίο διαβάζει ο Νικόλας;


2.  Ποιος είναι ο μπαμπάς του Μεχμέτ;


γβα


βα γ


γα β


Άσκηση 1 Άσκηση 1 
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3.  Με τι πήγε η Ελένη εκδρομή στην Κόρινθο;


4.  Τι κάνει η Ταμάρα την Κυριακή; 


5.  Τι ώρα είναι το ραντεβού με τον γιατρό;


γβα


γβα


γβα
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Η Ταμάρα αγοράζει πράγματα για το σχολείο


Η Ταμάρα με τον πατέρα της πηγαίνουν στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσουν 
πράγματα για το σχολείο.


Άκουσε τον διάλογο. Koίταξε τις εικόνες. Ποια εικόνα ταιριάζει με ποια τιμή; 
Τράβηξε μία γραμμή από την εικόνα στη σωστή τιμή. 


8 ευρώ 


8,50 ευρώ


10,40 ευρώ


40 λεπτά


30 λεπτά


4,30 ευρώ


Άσκηση 2 Άσκηση 2 
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Η Μαρία πάει σε ένα μαγαζί να αγοράσει ένα δώρο για τα γενέθλια της 
Ταμάρα. Άκουσε τον διάλογο ανάμεσα στη Μαρία και τον πωλητή. Διάβασε 
τις προτάσεις και βάλε σε κύκλο το Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή το Λ, αν 
η πρόταση είναι λάθος. 


Δες το παράδειγμα.


Παράδειγμα: Η Μαρία ψάχνει ένα δώρο για τη φίλη της την Ταμάρα. Σ Λ


Ερωτήσεις


1. Η Μαρία δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι δώρο θα κάνει στην Ταμάρα. Σ Λ


2. Ο πωλητής πιστεύει ότι η «Μονόπολη» είναι πολύ ακριβή. Σ Λ


3.  Η Μαρία δεν παίρνει το βιβλίο με τα παραμύθια, γιατί στην Ταμάρα 
δεν αρέσει πολύ το διάβασμα. Σ Λ


4. Οι κούκλες έχουν πολύ καλές τιμές. Σ Λ


5. Οι μαρκαδόροι και το μπλοκ ζωγραφικής είναι στον επάνω όροφο. Σ Λ


Άσκηση 3 Άσκηση 3 
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Μέρος Β΄
Κατανόηση γραπτού λόγου
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Κοίταξε τις εικόνες και διάβασε τις προτάσεις. Διάλεξε τη σωστή λέξη και 
γράψ’ τη στη γραμμή. 


Δες το παράδειγμα.


το ουράνιο τόξο τα σύννεφα


η λάμπαο ήλιος


η βροχή


το μαξιλάρι


το πλοίοη πετσέτα το ποτάμι


το δάσος το χιόνι


Άσκηση 1 Άσκηση 1 
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Παράδειγμα:  Το βλέπουμε στον ουρανό μετά τη βροχή 
κι έχει πολλά χρώματα. το ουράνιο τόξο


1. Εκεί υπάρχουν πολλά δέντρα και ζουν πολλά ζώα.


2. Το καλοκαίρι είναι πολύ δυνατός και καίει.


3. Τον χειμώνα είναι γκρι ή μαύρα και κρύβουν τον ήλιο.


4. Την ανάβουμε το βράδυ για να βλέπουμε.


5. Είναι άσπρο και πέφτει από τα σύννεφα τον χειμώνα.


6. Σε αυτό ακουμπάμε το κεφάλι μας όταν κοιμόμαστε.


7. Με αυτό ταξιδεύουμε στη θάλασσα.


8. Με αυτό σκουπίζουμε το πρόσωπο και τα χέρια μας.


9.
 


Νερό που ξεκινάει από τα βουνά και φτάνει  
στη θάλασσα.


10. Ανοίγουμε την ομπρέλα για να μη βραχούμε.
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Διάβασε το κείμενο. Μετά απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 


Ο κύριος Ζημιάρης


Ήταν ένα όμορφο πρωινό. Ο ήλιος έλαμπε στον ουρανό. Το ξυπνητήρι χτύπησε! Ο κύριος 
Ζημιάρης ξύπνησε και άπλωσε το χέρι του για να το κλείσει. Όμως αντί να το κλείσει, το 
έσπρωξε και το έριξε στο πάτωμα. «Ωχ! Τι έπαθα!», είπε. «Αυτό είναι το τρίτο ξυπνητήρι που 
σπάω αυτή την εβδομάδα».


Σηκώθηκε από το κρεβάτι του και πήγε να ανοίξει το ραδιόφωνο για να ακούσει λίγη 
μουσική. Πάτησε το κουμπί, αλλά αυτό έσπασε.«Ωχ! Τι έπαθα!», ξαναείπε. «Είναι το δεύτερο 
ραδιόφωνο που χαλάω αυτόν το μήνα».


Μετά σκέφτηκε να κάνει ένα μπάνιο. Όμως την ώρα που έμπαινε στην μπανιέρα, το 
πόδι του γλίστρησε πάνω στο σαπούνι και έπεσε. Ευτυχώς δεν χτύπησε πολύ.


Μετά πήγε στην κουζίνα για να φάει πρωινό. Άνοιξε το ψυγείο και πήρε το χυμό. 
Όμως, αντί να τον πιει, τον έριξε πάνω στην μπλούζα του. Ύστερα, πήρε δύο αβγά για να τα 
τηγανίσει. Τα έβαλε στο τηγάνι. Ντριν ντριν, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η μαμά του, που 
πήρε για να του πει καλημέρα. Όταν γύρισε στην κουζίνα, βρήκε τα αβγά καμένα. «Ωχ! Τι 
έπαθα πάλι!», είπε. «Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να πάω πάλι για ύπνο. Μόνο έτσι δεν θα 
κάνω άλλες ζημιές». Αυτό και έκανε. 


Άσκηση 2 Άσκηση 2 
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Ποια από τις τρεις προτάσεις είναι σωστή; Βάλε σε κύκλο τη σωστή 
πρόταση. Δες το παράδειγμα.


Ερωτήσεις


1.  Ο κύριος Ζημιάρης…
α.  έκλεισε το ξυπνητήρι και ξανακοιμήθηκε.
β.  έριξε το ξυπνητήρι στο πάτωμα.
γ.  προσπάθησε να κλείσει το ξυπνητήρι, αλλά έπεσε από το κρεβάτι.


2.  Το ραδιόφωνο χάλασε γιατί…
α.  ο κύριος  Ζημιάρης έσπασε το κουμπί.
β.  ο κύριος  Ζημιάρης το έριξε στο πάτωμα.
γ.  ο κύριος  Ζημιάρης το πάτησε κατά λάθος.


3.  Γιατί ο κύριος Ζημιάρης έπεσε στο μπάνιο;
α.  Γλίστρησε στα νερά που είχαν πέσει στο πάτωμα.
β.  Πάτησε το σαπούνι που ήταν μέσα στη μπανιέρα.
γ.  Γλίστρησε στα νερά της μπανιέρας.


4.  Τα αβγά κάηκαν γιατί…
α.  ο κύριος Ζημιάρης έβλεπε τηλεόραση και τα ξέχασε.
β.  προσπαθούσε να καθαρίσει την μπλούζα του και τα ξέχασε.
γ.  μιλούσε με τη μητέρα του και τα ξέχασε.


5.  Ο κύριος Ζημιάρης πήγε για ύπνο…
α.  για να μην κάνει περισσότερες ζημιές.
β.  γιατί ήταν πολύ κουρασμένος.
γ.  γιατί πονούσε το κεφάλι του από το πέσιμο.


Παράδειγμα:


Ο κύριος Ζημιάρης ξύπνησε...


α.  το μεσημέρι
β.  το πρωί
γ.  το απόγευμα
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Διάβασε το κείμενο. Μετά απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.


Η αρκούδα
Η Ελληνική Καφετιά Αρκούδα


Η αρκούδα είναι το μεγαλύτερο ζώο που ζει στη χώρα 
μας. Τη βρίσκουμε στα ψηλότερα βουνά της Πίνδου και 
της Ροδόπης. Είναι εξαιρετικά έξυπνη, φροντίζει τα μικρά 
της και είναι ήρεμη. Το βάρος της φτάνει μέχρι τα 250 
κιλά και το ύψος της, το 1,20 μέτρα. Τι τρώει όμως η 
αρκούδα; Θα περιμένετε ίσως να σας πούμε ότι τρέφεται 
με μικρότερα ζωάκια. Και όμως, όχι. Αυτό το τεράστιο ζώο 


τρώει καρπούς, μήλα, χορτάρι και φυσικά λατρεύει το μέλι. Επίσης, ψάχνει για νοστιμιές, 
όπως είναι τα κάστανα, τα βελανίδια, τα φουντούκια και τα βατόμουρα. Δυστυχώς στις 
μέρες μας έχουν μείνει μόνο 150 από αυτά τα θαυμάσια ζώα, τα οποία ζουν ελεύθερα στην 
Πίνδο και στη Ροδόπη.


Όταν μπαίνει ο χειμώνας και η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ενώ αρχίζουν να 
πέφτουν τα πρώτα χιόνια, η αρκούδα δεν μπορεί να βρει τροφή. Με το που πιάνουν τα 
πρώτα κρύα, το όμορφο ζώο μπαίνει σε μια μεγάλη κουφάλα δέντρου ή σε κάποια σπηλιά 
που έχει βρει από πριν και, πολύ απλά, κοιμάται! Μόνο που ο ύπνος αυτός κρατάει αρκετά, 
δηλαδή για 2-3 μήνες, μέχρι να έρθει η άνοιξη.


Η Πολική Αρκούδα


H πιο όμορφη ίσως αρκούδα σε όλο τον κόσμο είναι η 
πολική, λευκή αρκούδα, που ζει κυρίως στην Αλάσκα. 
Αυτό το πανέμορφο ζώο είναι καλυμμένο με πολύ παχύ 
τρίχωμα για να αντέχει στην υπερβολική παγωνιά που 
επικρατεί εκεί. Η πολική αρκούδα τρέφεται με ψάρια, που 
τα πιάνει ανοίγοντας τρύπες στον πάγο, με φώκιες αλλά 
και με μικρές φάλαινες! 


Προσαρμοσμένο από το Kid’s fun, Δεκέμβριος 2002/Ιανουάριος 2003


Άσκηση 3 Άσκηση 3 







13


Ερωτήσεις


Ποια από τις τρεις προτάσεις είναι σωστή; Βάλε σε κύκλο τη σωστή πρόταση. 


1.  Τι τρώει η ελληνική καφετιά αρκούδα;


α.  Ψάρια και μέλι.


β.  Μικρότερα ζωάκια και χορτάρι.


γ.  Καρπούς, χορτάρι και μέλι.


2.  Σήμερα υπάρχουν…


α.  150 αρκούδες σε όλο τον κόσμο.


β.  150 αρκούδες σε όλη την Ελλάδα.


γ.  περισσότερες από 250 αρκούδες σε όλη την Ελλάδα.


3.  Η καφετιά αρκούδα κοιμάται για δύο-τρεις μήνες, επειδή…


α.  δυσκολεύεται να βρει νερό για να πιει.


β.  δυσκολεύεται να βρει τροφή.


γ.  ανεβαίνει η θερμοκρασία.


4.  Το κείμενο αυτό λέει ότι η καφετιά αρκούδα είναι…


α.  ένα μεγάλο και ήρεμο ζώο.


β.  ένα ζώο που μπορεί να κάνει κακό στον άνθρωπο.


γ.  ένα άσχημο και άγριο ζώο.


5.  Η πολική αρκούδα ανοίγει τρύπες στον πάγο…


α.  για να πιάσει ψάρια.


β.  για να πιει νερό.


γ.  για να κολυμπήσει.
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Μέρος Γ΄
Γραμματική
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Άσκηση 1 Άσκηση 1 


Ποια λέξη ταιριάζει στα κενά; Γράψε στα κενά τη σωστή λέξη.  


Δες το παράδειγμα.


Η αλεπού και ο τράγος


Μια μέρα, μία αλεπού  έπεσε   σε ένα πηγάδι και δεν μπορούσε να 


βγει. Στο πηγάδι αυτό (1) ____________ λίγο αργότερα ένας τράγος. 


Είδε μέσα την αλεπού και τη (2) ____________ αν το νερό είναι καλό. 


Εκείνη (3) ____________ που είδε τον τράγο. Του είπε ότι το νερό είναι 


ωραίο και ότι πρέπει να κατέβει για να το δοκιμάσει. Ο τράγος διψούσε 


πολύ και δεν (4) ____________ καλά την πρόταση της αλεπούς. Πήδηξε 


μέσα στο πηγάδι. Τότε η αλεπού είπε: «Αν θέλεις, (5) ____________ τα 


μπροστινά σου πόδια στον τοίχο του πηγαδιού και εγώ (6) ____________ 


στην πλάτη σου και θα βγω. Μετά (7) ____________ και εσένα έξω». 


Ο τράγος την (8) ____________ και έτσι η αλεπού ανέβηκε στους 


ώμους του, πιάστηκε από τα κέρατά του, πήδηξε έξω και σώθηκε. Ο 


τράγος (9) ____________ μόνος μέσα στο πηγάδι. Άρχισε λοιπόν να 


(10) ____________ στην αλεπού. Εκείνη του είπε: «Ανόητε τράγε, αν 


είχες μυαλό, δεν θα κατέβαινες στο πηγάδι χωρίς να σκεφτείς πώς θα 


ξανανέβεις…».
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Παράδειγμα: θα πέσει έπεσε έπεφτε


1. είχε φτάσει φτάσει έφτασε


2. ρωτήσει ρώτησε ρώταγε


3. θα χαρεί έχει χαρεί χάρηκε


4. σκέφτηκε έχει σκεφτεί σκεφτόταν


5. βάζε βάλε βάλεις


6. θα ανεβώ ανέβηκα ανεβαίνουμε


7. τράβηξα θα τραβήξω θα τραβάω


8. ακούνε ακούσει άκουσε


9. έμεινε έμενε μείνει


10. φώναζε φωνάζει φωνάξει







18


Άσκηση 2 Άσκηση 2 


Ποια λέξη ταιριάζει στα κενά; Γράψε στα κενά τη σωστή λέξη. 


Δες το παράδειγμα. 


Μια σχολική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη


Την προηγούμενη  εβδομάδα η Ταμάρα και (1) ____________ της έκαναν 


μια πολύ (2) ____________ εκδρομή με το σχολείο στη Θεσσαλονίκη. 


Πρώτα πήγαν στο Λευκό Πύργο και επισκέφτηκαν μία (3) ____________ 


έκθεση που λειτουργούσε εκεί. Μετά πήγανε στις εγκαταστάσεις της 


Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανέβηκαν στον Πύργο του ΟΤΕ. Τους 


άρεσε πολύ γιατί ήταν πολύ (4) ____________ και γύριζε γύρω γύρω. 


Σχεδόν δίπλα από τη Διεθνή Έκθεση είναι και το Αρχαιολογικό Μουσείο, το 


οποίο είναι πολύ μεγάλο. Εκεί είδαν πολλά (5) ____________ αγάλματα. 


Το μεσημέρι φάγανε σε (6) ____________ εστιατόριο στην παραλία και 


μετά (7) _____________ πήγαν για παγωτό. Το απόγευμα επισκέφτηκαν 


το ζωολογικό κήπο στο κέντρο (8) ____________ .  Είδανε χαριτωμένους 


πιθήκους, (9) ____________ αρκούδες και άλλα ζώα. Δυστυχώς όμως 


απαγορευόταν να ταΐσουν τα ζώα. Όταν γύρισαν, η Ταμάρα είπε στους 


γονείς της: «Ήταν (10) _____________ εκδρομή που έχω πάει ποτέ!».
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Παράδειγμα: α. προηγούμενες β. προηγούμενος γ. προηγούμενη


1. α. η τάξη β. την τάξη γ. οι τάξεις


2. α. ωραία β. ωραίος γ. ωραίο


3. α. μεγάλος β. μεγάλη γ. μεγάλο


4. α. ψηλή β. ψηλά γ. ψηλός


5. α. αρχαία β. αρχαίοι γ. αρχαίες


6. α. μία β. ένα γ. ένας


7. α. του φαγητού β. τα φαγητά γ. το φαγητό


8. α. την πόλη β. της πόλης γ. η πόλη


9. α. πολλούς β. πολλοί γ. πολλές


10. α. πιο ωραία β. η πιο ωραία γ. ωραία
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Διάβασε το γράμμα που έστειλε η Μαρία σε ένα περιοδικό για παιδιά. Ποια 
λέξη ταιριάζει στα κενά; Γράψε στα κενά τη σωστή λέξη.  


Δες το παράδειγμα.


Άσκηση 3 Άσκηση 3 


Αγαπητό μου περιοδικό,


(1)  λένε Μαρία, είμαι 7 χρονών 


και μένω στη Χίο. (2)  αρέσουν 


όλα (3)  γράφεις στο περιοδικό, 


αλλά περισσότερο (4)  όλα  μ ού 


αρέσουν ο ι  κατασκευές κα ι  θέλω να 


(5)  κάνω όλες. Ο αδελφός μου και 


εγώ (6)  στέλνουμε τις ζωγραφιές 


μας για τοv διαγωνισμό (7)  κάνεις 


και σε παρακαλούμε (8)  μας 


στείλεις από (9)  μπλουζάκι. 


(10)  αγάπη,


Μαρία
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Παράδειγμα: α. μας β. μου γ. της


1. α. Με β. Μου γ. Μας


2. α. Σε β. Της γ. Μου


3. α. όσους β. όσα γ. όσοι


4. α. από β. με γ. για


5. α. την β. τις γ. τα


6. α. σου β. μας γ. με


7. α. να β. θα γ. που


8. α. για να β. ότι γ. να


9. α. ένα β. μία γ. ένας


10. α. Από β. Με γ. Για
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Μέρος Δ΄
Παραγωγή γραπτού λόγου
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Οι εικόνες δείχνουν μια ιστορία. 
Κοίταξε τις εικόνες και γράψε την ιστορία.


Μια φορά κι έναν καιρό


Άσκηση 1 Άσκηση 1 







γύρισε σελίδα
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Χθες ήταν Κυριακή και πήγες μια εκδρομή με τους γονείς σου και με φίλους 
σου. Γράψε στο ημερολόγιό σου πώς πέρασες. Οι ερωτήσεις θα σε βοηθήσουν. 


 Με ποιους πήγατε εκδρομή;


 Πού πήγατε; 


 Τι κάνατε στην εκδρομή;


  Τι θυμάσαι περισσότερο από την εκδρομή;  Έγινε κάτι που σε έκανε 


να γελάσεις, να στενοχωρηθείς ή να φοβηθείς; 


 Πώς τελείωσε αυτή η εκδρομή; 


Άσκηση 2 Άσκηση 2 
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Αγαπημένο μου ημερολόγιο















ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»


Πράξη: «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών»
Επιστηµονική υπεύθυνη: Άννα Αναστασιάδη – Συµεωνίδη


∆ράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας τάξεων υποδοχής
Επιστηµονική υπεύθυνη: ∆έσποινα Παπαδοπούλου


Υποδράση 1.2.: ∆ιερεύνηση γλωσσικών αναγκών µαθητών στις τάξεις υποδοχής
Επιστηµονική υπεύθυνη: Μαρία Τζεβελέκου


Τα τεστ αποτελούν αναθεωρηµένη µορφή των τεστ «Ας µιλήσουµε Ελληνικά», τα οποία αναπτύχθηκαν 
και χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004». 
Η αναθεώρηση έγινε σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.


Επιστηµονική οµάδα: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Μαρία Ιακώβου, Βίκυ Κάντζου, Βάλλη Λύτρα, 
Αθηνά Σιούπη, Σπυριδούλα Σταµούλη, Αρχόντω Τερζή, Βασιλική Χονδρογιάννη


Οµάδα αναθεώρησης: Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταµούλη


Εικονογράφηση: Λευτέρης Βλαχάκης
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Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ 
 


Σειρά χορήγησης: 
 
1. Συνέντευξη (αρχική εκτίμηση επιπέδου γλωσσομάθειας στον προφορικό λόγο) 
2. Γραπτό τεστ  
         


Με βάση την εκτίμηση του επιπέδου γλωσσομάθειας στον προφορικό λόγο, η οποία θα 
προκύψει  από  τη  συνέντευξη,  χορηγούμε  ένα  από  τα  γραπτά  τεστ  «Ας  μιλήσουμε 
Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙ» με βάση τον παρακάτω πίνακα: 
 


Τεστ  Ηλικίες  Επίπεδα 


Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι  6 ‐ 9 
Α2 
Α1 


Προκαταρκτικό Στάδιο 


Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙ  8 ‐ 11 
Β1 
Α2 
Α1 


Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙΙ  10 ‐ 12 
Β2 
Β1 
Α2 


 
   
Οδηγίες χορήγησης: 
 


 Το τεστ χορηγείται  γραμμικά: Μέρος Α΄  (κατανόηση προφορικού λόγου), Μέρος Β΄ 
(κατανόηση γραπτού λόγου), Μέρος Γ΄ (γραμματική), Μέρος Δ΄ (παραγωγή γραπτού 
λόγου). Δεν αλλάζουμε τη σειρά χορήγησης των μερών του τεστ.  


 
 Οι μαθητές  γράφουν με μολύβι, ώστε  να μπορούν να διορθώνουν  εύκολα  τα λάθη 
τους. 


 
 Δεν  υπάρχουν  αυστηροί  χρονικοί  περιορισμοί  για  την  εκτέλεση  κάθε  άσκησης.  Η 
συνολική διάρκειά του είναι περίπου 1:30 με 2 ώρες. Δεν διακόπτουμε τη χορήγηση 
του τεστ. 


 
 Εξασφαλίζουμε ομοιογενείς συνθήκες χορήγησης για όλους τους μαθητές. 


 
 Εξασφαλίζουμε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση των ασκήσεων 
(cd player ή υπολογιστής με ηχεία για την κατανόηση προφορικού λόγου, μπογιές για 
την Άσκηση 3 στο Μέρος  Α΄ του τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι») 


 
 Για κάθε άσκηση δίνονται απλές και σύντομες γραπτές οδηγίες προς τους μαθητές. 
Τις  οδηγίες  αυτές  τις  επαναλαμβάνουμε  προφορικά  όσες  φορές  χρειαστεί 
χρησιμοποιώντας, με τις μικρότερες δυνατές παρεκκλίσεις, την ίδια διατύπωση, για 
λόγους  ομοιογένειας  της  χορήγησης.  Εξασφαλίζουμε  ότι  όλοι  οι  μαθητές  έχουν 
κατανοήσει τι πρέπει να κάνουν σε κάθε άσκηση, έτσι ώστε η επίδοσή τους σε κάθε 
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άσκηση  να  είναι  αποτέλεσμα  της  γλωσσικής  τους  ικανότητας  και  όχι  του  βαθμού 
κατανόησης των οδηγιών της άσκησης. 


 
 Σε  όλα  τα  τεστ  υπάρχει  μια  κοινή  δραστηριότητα  παραγωγής  γραπτού  λόγου. 
Πρόκειται για την παραγωγή μιας  ιστορίας με βάση την εικονογραφημένη «ιστορία 
της γάτας». Η εικονογραφημένη ιστορία δεν περιλαμβάνεται στα τεστ, αλλά δίνεται 
στους  μαθητές  σε  μια  ξεχωριστή  σελίδα  με  τις  εξής  οδηγίες:  «Οι  εικόνες  αυτές 
δείχνουν  μια  ιστορία.  Δείτε  τις  εικόνες  και  γράψτε  την  ιστορία.  Αυτός  που  θα 
διαβάσει την  ιστορία δεν θα έχει μπροστά του τις εικόνες. Πρέπει να καταλάβει την 
ιστορία σας χωρίς να βλέπει τις εικόνες.».  


 
 Το  ακουστικό  cd  περιλαμβάνει  τις  ασκήσεις  κατανόησης  προφορικού  λόγου  όλων 
των τεστ. Οι  γραπτές οδηγίες κάθε άσκησης ακούγονται και προφορικά στο  cd. Αν 
χρειαστεί,  διακόπτουμε  το  cd  και  επαναλαμβάνουμε  τις  οδηγίες.  Για  κάθε  άσκηση 
έχει προβλεφθεί χρόνος προετοιμασίας και εκτέλεσής της από το μαθητή, ο οποίος 
έχει ενσωματωθεί στο ηχητικό αρχείο. Δεν δίνουμε περισσότερο από αυτό το χρόνο. 
Κάθε  άσκηση  ακούγεται  δύο  φορές.  Η  επανάληψη  της  άσκησης  έχει  επίσης 
ενσωματωθεί  στο  ηχητικό  αρχείο.  Δεν  επιτρέπουμε  να  ακουστεί  η  ίδια  άσκηση 
περισσότερες από δύο φορές.  
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Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι 
 


Μέρος Α΄: Κατανόηση προφορικού λόγου 
 


Άσκηση 1 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  α 


2  =  γ 
3  =  β 
4  =  γ 
5  =  α 


   


Άσκηση 2 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  Ιβάν  =  πίνει χυμό 


Ελένη  =  ζωγραφίζει λουλούδια 
Τζαμάλ =  πλένει τα χέρια του στη βρύση 
Γιώργος=  χρωματίζει το πόδι του αλόγου 
Εράντα =  πάνω στην καρέκλα 


   


Άσκηση 3 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  Κόκκινη=  πάνω στην καρέκλα 


Πράσινη=  ανάμεσα στο σκύλο και τη γάτα 
μπλε  =  μέσα στο κουτί 
καφέ  =  δίπλα στη γάτα 
κίτρινη =  κάτω από το τραπέζι 


 
 
 


Μέρος Β’: Κατανόηση γραπτού λόγου 
 


Άσκηση 1 
5 βαθμοί 


(0,5 βαθμός / ερώτημα) 
   
   


Άσκηση 2 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  ΟΧΙ 


2  =  ΝΑΙ 
3  =  ΝΑΙ 
4  =  ΝΑΙ 
5  =  ΟΧΙ 
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Άσκηση 3 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  γ 


2  =  α 
3  =  α 
4  =  γ 
5  =  β 
 


 
Μέρος Γ’: Γραμματική 


 


Άσκηση 1 
6 βαθμοί 


(0,5 βαθμός / ερώτημα) 
  Δεν λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία των άρθρων. 
   


Άσκηση 2 
9 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  Δεν λαμβάνουμε υπόψη τα λάθη στην αντιγραφή των λέξεων. Αν δεν 


υπάρχει αντιγραμμένη λέξη στο κενό αλλά έχει απλώς υπογραμμιστεί 
ένας τύπος,  βαθμολογούμε κανονικά. Αν υπάρχει και αντιγραμμένος 
τύπος  και  υπογραμμισμένος  ή  σε  κύκλο,  βαθμολογούμε  την 
αντιγραμμένη λέξη και αγνοούμε όλα τα άλλα. 


   
 
 


Μέρος Δ΄: Παραγωγή γραπτού λόγου  
 


Άσκηση 1 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  Δίνουμε μισό βαθμό για την εύρεση της ελληνικής λέξης και μισό για 


την  ορθή  γραφηματική  της  απόδοση  (απόδοση  φωνηέντων  και 
συμφώνων).  Για  ορθογραφικά  λάθη  στην  κατάληξη  της  λέξης 
αφαιρούμε  0,25  βαθμούς  ανά  λέξη.  Αφαιρούμε  συνολικά  στην 
άσκηση μέχρι μισό βαθμό για ορθογραφικά λάθη στη ρίζα της λέξης 
και για τον τονισμό. 


   


Άσκηση 2 
10 βαθμοί 


(4 βαθμοί για κειμενική δομή και περιεχόμενο, 3 για γραμματική, 3 για 
λεξιλόγιο) 


   Κειμενική δομή και περιεχόμενο: 
‐ χαρακτηριστικά  του  αφηγήματος  (αφήγηση  σε  τρίτο  πρόσωπο  για  την 


«ιστορία  της  γάτας»,  ύπαρξη  βασικών  συστατικών  του  περιεχομένου  του 
αφηγήματος:  παρουσίαση  ηρώων,  σκηνικού,  εναρκτήρια  πράξη,  στόχος, 
προσπάθεια, αποτέλεσμα, κλείσιμο της ιστορίας) 


‐ συνοχή  του  κειμένου,  χρήση  χρονικών,  αιτιολογικών  και  άλλων 
δευτερευουσών προτάσεων, επιρρημάτων, συνδετικών, αναφορά 


‐ στοιχεία του γραπτού λόγου (σημεία στίξης, χρήση κεφαλαίων και μικρών 
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γραμμάτων) 
‐ αναφορά σε όλες τις εικόνες 
‐ μειώνουμε βαθμό σε περίπτωση που  το παιδί παράγει  κείμενο άσχετο με 


τις εικόνες 
 
 Γραμματική: 
‐ συμφωνία  επιθέτων  και  ουσιαστικών,  χρήση  χρόνων  και  προσώπων, 


άρθρα, πτώσεις, σύνταξη (π.χ. τη χρήση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου)  
 
 Λεξιλόγιο: 
‐ εξειδικευμένο και ακριβές λεξιλόγιο (στα ρήματα και τα ουσιαστικά) 
‐ ποικιλία επιθέτων, επιρρηματικών στοιχείων κ.λπ. 


 
Γενική  οδηγία:  Το  τεστ  «Ας  μιλήσουμε  Ελληνικά  Ι»  περιλαμβάνει  τρία  επίπεδα 
γλωσσομάθειας:  Προκαταρκτικό  στάδιο,  Α1  και  Α2.  Βαθμολογούμε  με  άριστα  την 
αναμενόμενη παραγωγή λόγου για το επίπεδο Α2 (όχι με άριστα το φυσικό ομιλητή 
της γλώσσας). Τα χαρακτηριστικά της παραγωγής γραπτού λόγου για τα επίπεδα που 
καλύπτει το «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι» είναι τα εξής: 
 
 


 Προκαταρκτικό στάδιο 
 


‐ Συνήθως δεν παράγεται καθόλου γραπτός λόγος 
‐ Όπου παράγεται, έχει τη μορφή της παράθεσης μεμονωμένων λέξεων, κυρίως ουσιαστικών, 


χωρίς να δηλώνεται καμία μεταξύ τους σχέση 
 


 Α1 
 


‐ παραγωγή περισσότερο περιγραφικού παρά αφηγηματικού κειμένου 
‐ μεμονωμένες λέξεις ή σύντομες προτάσεις  
‐ απουσία κειμενικών δεικτών 
‐ γραμμική  παράθεση  των  γεγονότων  με  τη  μορφή  απλών  ασύνδετων  προτάσεων  ή 


προτάσεων συνδεδεμένων με το «και»  
‐ έλλειψη  δήλωσης  των  χρονικών  σχέσεων  μεταξύ  των  προτάσεων  με  λεξικούς  ή 


γραμματικούς  δείκτες  καθώς  και  άλλων  ρητορικών  σχέσεων,  όπως  αιτιακών,  αντιθετικών 
κ.λπ. 


‐ πολύ περιορισμένη μορφολογία, άστοχη χρήση ρηματικών και ονοματικών τύπων 
 


 Α2 
 


‐ μικρής έκτασης αφηγηματικό κείμενο με στοιχειώδη δομή αφήγησης 
‐ απλές  προτάσεις  με  παρατακτική  (π.χ.  «και»,  «μετά»)  αλλά  και,  σε  μικρότερη  κλίμακα,  με 


υποτακτική σύνδεση 
‐ βασικό λεξιλόγιο και σποραδική χρήση δεικτών κειμενικής δομής (π.χ. «μια μέρα») 
‐ γραμμική  παράθεση των γεγονότων (φυσική σειρά) 
‐ σποραδικές αναφορές στα κίνητρα και τους στόχους των πρωταγωνιστών με απλό λεξιλόγιο 
‐ συνεχίζονται τα προβλήματα στη μορφολογία, ωστόσο εμφανίζονται περισσότεροι ρηματικοί 


και ονοματικοί τύποι 
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Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙ 
 


Μέρος Α΄: Kατανόηση προφορικού λόγου 
 


Άσκηση 1 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  β 


2  =  α 
3  =  α 
4  =  γ 
5  =  β 


   


Άσκηση 2 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  8 ευρώ    =  βιβλίο 


8,50 ευρώ  =  μπογιές 
40 λεπτά  =  γόμα   
30 λεπτά  =  μολύβι 
4,30 ευρώ  =  μπλοκ ζωγραφικής 


   


Άσκηση 3 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  Σ 


2  =  Λ 
3  =  Λ 
4  =  Σ 
5  =  Σ 


 
 


Μέρος Β΄: Κατανόηση γραπτού λόγου 
 


Άσκηση 1 
5 βαθμοί 


(0,5 βαθμός / ερώτημα) 
  Δεν λαμβάνουμε υπόψη την ορθογραφία. 


1  =  το δάσος 
2  =  ο ήλιος 
3  =  τα σύννεφα 
4  =  η λάμπα 
5  =  το χιόνι 
6  =  το μαξιλάρι 
7  =  το πλοίο 
8  =  η πετσέτα 
9  =  το ποτάμι 
10  =  η βροχή 
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Άσκηση 2 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  β 


2  =  α 
3  =  β 
4  =  γ 
5  =  α 


   


Άσκηση 3 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  γ 


2  =  β 
3  =  β 
4  =  α 
5  =  α  


 
 


Μέρος Γ΄: Γραμματική 
 


Άσκηση 1 
5 βαθμοί 


(0,5 βαθμός / ερώτημα) 
  Δεν λαμβάνουμε υπόψη τα λάθη στην αντιγραφή των λέξεων. Αν δεν 


υπάρχει αντιγραμμένη λέξη στο κενό αλλά έχει απλώς υπογραμμιστεί 
ένας τύπος,  βαθμολογούμε κανονικά. Αν υπάρχει και αντιγραμμένος 
τύπος  και  υπογραμμισμένος  ή  σε  κύκλο,  βαθμολογούμε  την 
αντιγραμμένη λέξη και αγνοούμε όλα τα άλλα. 
1  =  γ 
2  =  β 
3  =  γ 
4  =  α 
5  =  β 
6  =  α 
7  =  β 
8  =  γ 
9  =  α 
10  =  β 


 


Άσκηση 2 
5 βαθμοί 


(0,5 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  α 


2  =  α 
3  =  β 
4  =  γ 
5  =  α 
6  =  β 
7  =  γ 
8  =  β 
9  =  γ 
10  =  β 
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Άσκηση 3 
5 βαθμοί 


(0,5 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  α 


2  =  γ 
3  =  β 
4  =  α 
5  =  β 
6  =  α 
7  =  γ 
8  =  γ 
9  =  α 
10  =  β  


 
 


 
Μέρος Δ΄: Παραγωγή γραπτού λόγου  


 


Άσκηση 1 
7 βαθμοί 


(3 βαθμοί για κειμενική δομή και περιεχόμενο, 2 για γραμματική, 2 για 
λεξιλόγιο) 


  Βλ. Άσκηση 2  
 


Άσκηση 2 
8 βαθμοί 


(3 βαθμοί για κειμενική δομή και περιεχόμενο, 2,5 για γραμματική, 2,5 
για λεξιλόγιο) 


   Κειμενική δομή και περιεχόμενο: 
‐ χαρακτηριστικά του υπό εξέταση κειμενικού είδους:  


α)  ιστορία  της  γάτας:    αφήγηση  σε  τρίτο  πρόσωπο,  ύπαρξη  βασικών 
συστατικών του περιεχομένου του αφηγήματος, όπως παρουσίαση ηρώων, 
σκηνικού,  εναρκτήρια  πράξη,  στόχος,  προσπάθεια,  αποτέλεσμα,  κλείσιμο 
της ιστορίας 
β)  ημερολόγιο:  προσωπική  αφήγηση  σε  πρώτο  ενικό  ή/και  πρώτο 
πληθυντικό  πρόσωπο,  παρουσίαση  σκηνικού  και  συμμετεχόντων  (ποιος, 
πού,  πότε),  περιπλοκή  –  «πρόβλημα»  (μια  αναπάντεχη  εξέλιξη  των 
γεγονότων),  προσπάθειες  των  χαρακτήρων  για  επίλυση  του 
«προβλήματος»,  αξιολόγηση  των  γεγονότων  και  των  χαρακτήρων, 
έκφραση συναισθημάτων, κλείσιμο της ιστορίας  


‐ συνοχή  του  κειμένου,  χρήση  χρονικών,  αιτιολογικών  και  άλλων 
δευτερευουσών προτάσεων, επιρρημάτων, συνδετικών, αναφορά 


‐ στοιχεία του γραπτού λόγου (σημεία στίξης, χρήση κεφαλαίων και μικρών 
γραμμάτων) 


‐ αναφορά σε όλες τις εικόνες 
‐ μειώνουμε βαθμό σε περίπτωση που  το παιδί παράγει  κείμενο άσχετο με 


τις εικόνες 
 
 Γραμματική: 
‐ συμφωνία  επιθέτων  και  ουσιαστικών,  χρήση  χρόνων  και  προσώπων, 


άρθρα, πτώσεις, σύνταξη (π.χ. τη χρήση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου)  
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 Λεξιλόγιο: 
‐ εξειδικευμένο και ακριβές λεξιλόγιο (στα ρήματα και τα ουσιαστικά) 
‐ ποικιλία επιθέτων, επιρρηματικών στοιχείων κ.λπ. 


 
Γενική  οδηγία:  Το  τεστ  «Ας  μιλήσουμε  Ελληνικά  ΙΙ»  περιλαμβάνει  τρία  επίπεδα 
γλωσσομάθειας:  Α1,  Α2  και  Β1.  Βαθμολογούμε  με  άριστα  την  αναμενόμενη 
παραγωγή λόγου για το επίπεδο Β1 (όχι με άριστα το φυσικό ομιλητή της γλώσσας). 
Τα χαρακτηριστικά της παραγωγής γραπτού λόγου για τα επίπεδα που καλύπτει το 
«Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙ» είναι τα εξής: 
 
 Α1 


 
‐ παραγωγή περισσότερο περιγραφικού παρά αφηγηματικού κειμένου 
‐ μεμονωμένες λέξεις ή σύντομες προτάσεις  
‐ απουσία κειμενικών δεικτών 
‐ γραμμική  παράθεση  των  γεγονότων  με  τη  μορφή  απλών  ασύνδετων  προτάσεων  ή 


προτάσεων συνδεδεμένων με το «και»  
‐ έλλειψη  δήλωσης  των  χρονικών  σχέσεων  μεταξύ  των  προτάσεων  με  λεξικούς  ή 


γραμματικούς  δείκτες  καθώς  και  άλλων  ρητορικών  σχέσεων,  όπως  αιτιακών,  αντιθετικών 
κ.λπ. 


‐ πολύ περιορισμένη μορφολογία, άστοχη χρήση ρηματικών και ονοματικών τύπων 
 
 Α2 


 
‐ μικρής έκτασης αφηγηματικό κείμενο με στοιχειώδη αφηγηματική δομή 
‐ απλές  προτάσεις  με  παρατακτική  (π.χ.  «και»,  «μετά»),  αλλά  και,  σε  μικρότερη  κλίμακα,  με 


υποτακτική σύνδεση 
‐ βασικό λεξιλόγιο και σποραδική χρήση δεικτών κειμενικής δομής (π.χ. «μια μέρα») 
‐ γραμμική  παράθεση των γεγονότων (φυσική σειρά) 
‐ σποραδικές αναφορές στα κίνητρα και τους στόχους των πρωταγωνιστών με απλό λεξιλόγιο 
‐ συνεχίζονται τα προβλήματα στη μορφολογία, ωστόσο εμφανίζονται περισσότεροι ρηματικοί 


και ονοματικοί τύποι 
 
 Β1 
 


‐ κείμενο με ευρύτερο και πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο  
‐ πιο  επεξεργασμένη κειμενική δομή σε σχέση με  το  επίπεδο Α2:  οι  αφηγήσεις περιέχουν  τα 


περισσότερα  συστατικά  ενός  επεισοδίου  (εισαγωγή  χαρακτήρων,  ένα  εναρκτήριο  γεγονός, 
κίνητρα  πρωταγωνιστών,  προσπάθεια  για  την  επίτευξη  ενός  στόχου,  αποτέλεσμα  της 
προσπάθειας κ.λπ.) 


‐ δείκτες συνοχής, κατάλληλη αναφορά στους χαρακτήρες  
‐ πιο εκτεταμένη χρήση υποτακτικής σύνδεσης 
‐ ρηματικοί και ονοματικοί τύποι με κατάλληλη μορφολογία 
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Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙΙ 
 


Μέρος Α΄: Κατανόηση προφορικού λόγου 
 


Άσκηση 1 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  α 


2  =  β 
3  =  α 
4  =  β 
5  =  β 


   


Άσκηση 2 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  Σ 


2  =  Λ 
3  =  Λ 
4  =  Λ 
5  =  Λ 


   


Άσκηση 3 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  γ 


2  =  α 
3  =  γ 
4  =  γ 
5  =  γ 
 


 
 


Μέρος Β΄: Κατανόηση γραπτού λόγου 
 


Άσκηση 1 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  β 


2  =  α 
3  =  β 
4  =  γ 
5  =  α 
 


 


Άσκηση 2 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  α 


2  =  β 
3  =  β 
4  =  α 
5  =  β 
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Άσκηση 3 
5 βαθμοί 


(1 βαθμός / ερώτημα) 
  Αν  για  ένα  κείμενο  έχουν  δοθεί  δύο  απαντήσεις,  μία  σωστή  και  μία 


λάθος, θεωρούμε το ερώτημα λάθος.  
2  =  Ένας αρχαίος λαός του Μεξικού 
3  =  Γιατί το αγαπημένο σας ζώο μασάει τα παπούτσια σας; 
4  =  Ένας πλανήτης που έγινε έρημος 
5  =  Η ιστορία της σοκολάτας 
6  =  Ένα παιδικό παιχνίδι 


 
 


Μέρος Γ΄: Γραμματική 
 


Άσκηση 1 
5 βαθμοί 


(0,5 βαθμός / ερώτημα) 
  1  =  γ 


2  =  α 
3  =  β 
4  =  β 
5  =  β 
6  =  α 
7  =  γ 
8  =  α 
9  =  γ 
10  =  α  


 


Άσκηση 2 
5 βαθμοί 


(0,5 βαθμός / ερώτημα) 
  Από  το  σύνολο  των  βαθμών  της  άσκησης  αφαιρούμε  το  πολύ  μισό 


βαθμό για ορθογραφικά λάθη. 
  1  =  περπατούσε / περπάταγε 
  2  =  σκέφτηκε / σκεφτόταν  
  3  =  θα γίνω 
  4  =  μεταμορφώθηκε 
  5  =  να κυνηγάει / να κυνηγά 
  6  =  έτρεχαν / τρέχανε / έτρεξαν  
  7  =  είδε 
  8  =  είπε / λέει 
  9  =  τρώνε / τρων 
  10  =  μπορεί / μπόρεσε / θα μπορέσει 
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Άσκηση 3 
5 βαθμοί 


(0,5 βαθμός / ερώτημα) 
  Από το σύνολο των βαθμών της άσκησης αφαιρούμε μισό βαθμό για 


ορθογραφικά λάθη. 
1  =  αυτά (αυτό) 
2  =  με / και  
3  =  από  
4  =  από  
5  =  για / στην 
6  =  που / τα οποία 
7  =  να 
8  =  γιατί / επειδή (αν απαντήσει «και», αφαιρούμε 0,25)  
9  =  όσο / αν 
10  =  όσο / ό,τι (θεωρούμε σωστό και το «ότι») / αυτό που 


 
 


Μέρος Δ΄: Παραγωγή γραπτού λόγου 
 


Άσκηση 1 
5 βαθμοί 


(2 βαθμοί για κειμενική δομή και περιεχόμενο, 1,5 για γραμματική, 1,5 
για λεξιλόγιο) 


  Βλ. Άσκηση 2 
 


Άσκηση 2 
10 βαθμοί 


(4 βαθμοί για κειμενική δομή και περιεχόμενο, 3 για γραμματική, 3 για 
λεξιλόγιο) 


   Κειμενική δομή και περιεχόμενο: 
‐ χαρακτηριστικά του υπό εξέταση κειμενικού είδους:  


α)  ιστορία  της  γάτας:    αφήγηση  σε  τρίτο  πρόσωπο,  ύπαρξη  βασικών 
συστατικών του περιεχομένου του αφηγήματος, όπως παρουσίαση ηρώων, 
σκηνικού,  εναρκτήρια  πράξη,  στόχος,  προσπάθεια,  αποτέλεσμα,  κλείσιμο 
της ιστορίας 
β)  προσωπικό  γράμμα:  ύπαρξη  χαιρετισμού  στην  αρχή  και  στο  τέλος  και 
χρήση δεύτερου προσώπου 


‐ ύπαρξη  βασικών  συστατικών  του  περιεχομένου  του  αφηγήματος: 
παρουσίαση  ηρώων,  σκηνικού,  εναρκτήρια  πράξη,  στόχος,  προσπάθεια, 
αποτέλεσμα, κλείσιμο της ιστορίας 


‐ συνοχή  του  κειμένου,  χρήση  χρονικών,  αιτιολογικών  και  άλλων 
δευτερευουσών  προτάσεων,  επιρρημάτων,  συνδετικών,  ελλειπτικότητα 
στο λόγο 


‐ στοιχεία του γραπτού λόγου (σημεία στίξης, χρήση κεφαλαίων και μικρών 
γραμμάτων) 


‐ αναφορά σε όλες τις εικόνες 
‐ μειώνουμε βαθμό σε περίπτωση που  το παιδί παράγει  κείμενο άσχετο με 


τις εικόνες 
 
 Γραμματική: 
‐ συμφωνία  επιθέτων  και  ουσιαστικών,  χρήση  χρόνων  και  προσώπων, 


άρθρα, πτώσεις, σύνταξη (π.χ. τη χρήση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου)  
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 Λεξιλόγιο: 
‐ εξειδικευμένο και ακριβές λεξιλόγιο (στα ρήματα και τα ουσιαστικά) 
‐ ποικιλία επιθέτων, επιρρηματικών στοιχείων κ.λπ. 


 
 
Γενική  οδηγία:  Το  τεστ  «Ας  μιλήσουμε  Ελληνικά  ΙΙΙ»  περιλαμβάνει  τρία  επίπεδα 
γλωσσομάθειας:  Α2,  Β1  και  Β2.  Βαθμολογούμε  με  άριστα  την  αναμενόμενη 
παραγωγή  λόγου  για  το  επίπεδο  Β2.  Τα  χαρακτηριστικά  της  παραγωγής  γραπτού 
λόγου για τα επίπεδα που καλύπτει το «Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙΙ» είναι τα εξής: 
 
 Α2 


 
‐ μικρής έκτασης αφηγηματικό κείμενο με στοιχειώδη αφηγηματική δομή 
‐ απλές  προτάσεις  με  παρατακτική  (π.χ.  «και»,  «μετά»),  αλλά  και,  σε  μικρότερη  κλίμακα,  με 


υποτακτική σύνδεση  
‐ βασικό λεξιλόγιο και σποραδική χρήση δεικτών κειμενικής δομής (π.χ. «μια μέρα») 
‐ γραμμική  παράθεση των γεγονότων (φυσική σειρά) 
‐ σποραδικές αναφορές στα κίνητρα και τους στόχους των πρωταγωνιστών με απλό λεξιλόγιο 
‐ πολλά  προβλήματα  στη  μορφολογία,  ωστόσο  υπάρχει  ποικιλία  ρηματικών  και  ονοματικών 


τύπων 
 


 
 Β1 


 
‐ ευρύτερο και πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο  
‐ πιο  επεξεργασμένη κειμενική δομή σε σχέση με  το  επίπεδο Α2:  οι  αφηγήσεις περιέχουν  τα 


περισσότερα  συστατικά  ενός  επεισοδίου  (εισαγωγή  χαρακτήρων,  ένα  εναρκτήριο  γεγονός, 
κίνητρα  πρωταγωνιστών,  προσπάθεια  για  την  επίτευξη  ενός  στόχου,  αποτέλεσμα  της 
προσπάθειας κ.λπ.) 


‐ δείκτες συνοχής, κατάλληλη αναφορά στους χαρακτήρες  
‐ πιο εκτεταμένη χρήση υποτακτικής σύνδεσης 
‐ ρηματικοί και ονοματικοί τύποι με κατάλληλη μορφολογία 


 
 Β2 


 
‐ δυνατότητα παραγωγής δομικά άρτιου κειμένου μεγαλύτερης έκτασης 
‐ πιο  σύνθετες  χρονικές  σχέσεις  (π.χ.  προσπάθεια  να  αποδοθεί  η  χρονική  σύμπτωση)  και 


αιτιακές σχέσεις (π.χ. σχέση δυνατότητας) 
‐ δείκτες κειμενικής δομής («αλλά», «ξαφνικά», «όμως») 
‐ ακόμα πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο 
‐ κατάλληλη μορφολογία 
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Οδηγίες διεξαγωγής συνέντευξης 
 
Γενικά:  


 Ακολουθούμε  πιστά  τη  διαβάθμιση  που  αποτυπώνεται  στη  δομή  της 
συνέντευξης,  διαφορετικά  είναι  δύσκολο  να  τοποθετήσουμε  τα  παιδιά  σε 
επίπεδα γλωσσομάθειας.  


 Αποφεύγουμε ερωτήσεις που επιδέχονται μονολεκτική απάντηση. 
 Δημιουργούμε κλίμα φιλικής κουβέντας, όχι εξέτασης 


 
 
Συνέντευξη – Διάρθρωση: 
1. Περιγραφή του μέρους όπου μένει και των ανθρώπων που γνωρίζει (Α1) 
Εδώ  μπορούν  να  ενταχθούν  ερωτήσεις  για  το  σπίτι  και  την  οικογένειά  του. 
Ενδεικτικά:  


Για  πες  μου  λίγο  για  την  οικογένειά  σου.  Έχεις  αδέλφια;  Πόσα  αδέλφια  έχεις;  Αγόρια  ή 
κορίτσια; Πώς λένε τα αδέλφια σου; Μπορείς να μου πεις πώς είναι ο αδελφός σου / η αδελφή 
σου;  
Μπορείς να μας πεις πώς είναι η μαμά σου / ο μπαμπάς σου; 
Ποιοι είναι οι φίλοι σου;  


 
2. Περιγραφή καθημερινών ενεργειών (Α1 –Α2) 


Πώς περνάς τη μέρα σου; Τι κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ;  
 
3. Περιγραφή του σχολείου και των μαθημάτων (Α2) 


Ποιο μάθημα σου αρέσει πιο πολύ; Τι δεν σου αρέσει; Τι κάνεις με τους συμμαθητές σου στο 
διάλειμμα; Τι παιχνίδια παίζετε; 


 
4. Αφήγηση γεγονότων (Α2‐Β1) 
Εδώ μπορούμε να ζητήσουμε να αφηγηθεί  την πλοκή μιας σειράς  /  ταινίας.  Επίσης 
μπορούμε να ζητήσουμε αφηγήσεις προσωπικών εμπειριών 


Βλέπεις τηλεόραση; Τι βλέπεις; Τι είναι αυτό; Δεν το έχω δει ποτέ. Πες μου την ιστορία για να 
καταλάβω. 
Τι  έκανες  χθες  το  βράδυ;  (Είδες  τηλεόραση;  Έπαιξες  με  τους  φίλους  σου;  Διάβασες  τα 
μαθήματά σου;) 
Έχεις πάει ποτέ στη θάλασσα / δάσος / βουνό / εκδρομή; Πότε πήγες; Τι έγινε εκεί; 


 
5. Όνειρα σχέδια, φιλοδοξίες (Β1) 
Εδώ μπορούμε να ρωτήσουμε τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει. 
   
6. Έκφραση σκέψεων επί αφηρημένων θεμάτων (Β1 – Β2)  
Εδώ ζητάμε να συγκρίνει εικόνες και μετά να μιλήσει για το θέμα που προκύπτει από 
τις εικόνες αυτές.  
  Θέματα:  
  Α.  Περιβάλλον  (εικόνα  ενός  καμένου  δάσους  και  ενός  ζωντανού  δάσους. 
Σύγκριση των δύο εικόνων. Συζήτηση για την καταστροφή του περιβάλλοντος) 
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  Β. Σύγκριση της ζωής στην πόλη και της ζωής στο χωριό (πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα). Πού θα ήθελαν να ζήσουν (αιτιολόγηση). 
   
7. Υποθετικές καταστάσεις (Β2) 


Αν ήσουν δήμαρχος / πρωθυπουργός κλπ. τι θα ήθελες να αλλάξεις στην πόλη σου, στο χωριό 
σου; 
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Κατάταξη σε επίπεδα 
 
Με βάση τη βαθμολογία τους στο γραπτό τεστ, οι μαθητές κατατάσσονται σε επίπεδα 
γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: 
 
 


Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι 
Βαθμολογία  Επίπεδο 


0‐10  Δεν κατατάσσεται 
11‐30  Προκαταρκτικό στάδιο 
31‐50  Α1 
51‐60  Α2 
 
 


Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙ 
Βαθμολογία  Επίπεδο 


0‐10  Δεν κατατάσσεται 
11‐25  Α1 
26‐50  Α2 
51‐60  Β1 
 
 


Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙΙ 
Βαθμολογία  Επίπεδο 


0‐10  Δεν κατατάσσεται 
11‐25  Α2 
26‐50  Β1 
51‐60  Β2 
 








Μέθοδος κατάταξης των 
αλλοδαπών και 


παλιννοστούντων μαθητών 
σε επίπεδα ελληνομάθειας


Τρόπος χορήγησης & βαθμολόγησης των 
κατατακτήριων τεστ


Διδακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τα 
κατατακτήρια τεστ


19 Φεβρουαρίου 2011







Χορήγηση των τεστ


Τεστ Ηλικίες Επίπεδα


Ας μιλήσουμε ελληνικά Ι 6 - 9
Α2
Α1


Προκαταρκτικό Στάδιο


Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙ 8 - 11
Β1
Α2
Α1


Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙΙ 10 - 12
Β2
Β1
Α2


Σειρά χορήγησης:
1. Συνέντευξη (αρχική εκτίμηση επιπέδου 
γλωσσομάθειας στον προφορικό λόγο)
2. Γραπτό τεστ







Η συνέντευξη
 Είναι κοινή για όλους τους μαθητές


 Βασίζεται στην προσαρμοσμένη κλίμακα κατάταξης του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς


 Καλύπτει δραστηριότητες από το επίπεδο Α1 (π.χ. μιλάω
για τον εαυτό μου) ως το επίπεδο Β2 (π.χ. αιτιολογώ και
υποστηρίζω την άποψή μου)


 Η διάρκεια της συνέντευξης δεν είναι καθορισμένη αλλά
εξαρτάται από το επίπεδο γλωσσομάθειας κάθε παιδιού.







Δομή συνέντευξης


1. Περιγραφή του τόπου διαμονής και των οικείων προσώπων (Α1)


2. Περιγραφή καθημερινών ενεργειών (Α1-Α2)


3. Περιγραφή του σχολείου και των μαθημάτων (Α2)


4. Αφήγηση γεγονότων (Α2-Β1)


5. Όνειρα, σχέδια, φιλοδοξίες (Β1)


6. Έκφραση σκέψεων επί αφηρημένων θεμάτων (Β1-Β2)


7. Υποθετικές καταστάσεις (Β2)







Οδηγίες συνέντευξης (1)
Γενικά: 
Ακολουθούμε πιστά τη διαβάθμιση που αποτυπώνεται στη δομή της
συνέντευξης, διαφορετικά είναι δύσκολο να τοποθετήσουμε τα παιδιά σε
επίπεδα γλωσσομάθειας.
Αποφεύγουμε ερωτήσεις που επιδέχονται μονολεκτική απάντηση.


Συνέντευξη - Οδηγίες
1. Περιγραφή του μέρους όπου μένει και των ανθρώπων που γνωρίζει (Α1)
Εδώ μπορούν να ενταχθούν ερωτήσεις για το σπίτι και την οικογένειά του. Ενδεικτικά: 


Για πες μου λίγο για την οικογένειά σου. Έχεις αδέλφια; Πόσα αδέλφια έχεις; Αγόρια ή 
κορίτσια;. Πώς λένε τα αδέλφια σου; Μπορείς να μου πεις πώς είναι ο αδελφός σου / 
η αδελφή σου; 
Μπορείς να μας πεις πώς είναι η μαμά σου / ο μπαμπάς σου;
Ποιοι είναι οι φίλοι σου; 







Οδηγίες συνέντευξης (2)
2. Περιγραφή καθημερινών ενεργειών (Α1 –Α2)
Πώς περνάς τη μέρα σου; Τι κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ; 


3. Περιγραφή του σχολείου και των μαθημάτων του (Α2)
Ποιο μάθημα σου αρέσει πιο πολύ; Τι δεν σου αρέσει; Τι κάνεις με τους συμμαθητές 
σου στο διάλειμμα; Τι παιχνίδια παίζετε;


4. Αφήγηση γεγονότων (Α2-Β1)
Εδώ μπορούμε να ζητήσουμε να αφηγηθεί την πλοκή μιας σειράς / ταινίας. Επίσης
μπορούμε να ζητήσουμε αφηγήσεις προσωπικών εμπειριών
Βλέπεις τηλεόραση; Τι βλέπεις; Τι είναι αυτό; Δεν το έχω δει ποτέ. Πες μου την ιστορία 
για να καταλάβω.
Τι έκανες χθες το βράδυ; (Είδες τηλεόραση; Έπαιξες με τους φίλους σου; Διάβασες τα 
μαθήματά σου;)
Έχεις πάει ποτέ στη θάλασσα / δάσος / βουνό / εκδρομή; Πότε πήγες; Τι έγινε εκεί; 







Οδηγίες συνέντευξης (3)
5. Όνειρα σχέδια, φιλοδοξίες (Β1)
Εδώ μπορούμε να ρωτήσουμε τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει.


6. Έκφραση σκέψεων επί αφηρημένων θεμάτων (Β1 – Β2) 
Εδώ ζητάμε να συγκρίνει εικόνες και μετά να μιλήσει για το θέμα που προκύπτει από 
τις εικόνες αυτές. 
Θέματα: 
Α. Περιβάλλον (εικόνα ενός καμένου δάσους και ενός ζωντανού δάσους. Σύγκριση 
των δύο εικόνων. Συζήτηση για την καταστροφή του περιβάλλοντος)
Β. Σύγκριση της ζωής στην πόλη και της ζωής στο χωριό. Πού θα ήθελαν να ζήσουν.


7. Υποθετικές καταστάσεις (Β2)
Αν ήσουν δήμαρχος / πρωθυπουργός κλπ. τι θα ήθελες να αλλάξεις στην πόλη σου, 
στο χωριό σου; 







Ενότητες Γραπτών τεστ 


 Κατανόηση προφορικού λόγου
 Κατανόηση γραπτού λόγου
 Γραμματική
 Παραγωγή γραπτού λόγου







Κατανόηση προφορικού λόγου (1)


Ας μιλήσουμε ελληνικά Ι Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙ


• Πολλαπλή επιλογή με εικόνες







Κατανόηση προφορικού λόγου (2)
• Αντιστοίχιση


Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙΑς μιλήσουμε ελληνικά Ι







Κατανόηση προφορικού λόγου (3)


Ας μιλήσουμε ελληνικά Ι


Οδηγίες







Κατανόηση προφορικού λόγου (4)
Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙ
Σωστό - Λάθος







Κατανόηση προφορικού λόγου (5)
Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙΙ
Πολλαπλή επιλογή με κείμενο







Κατανόηση γραπτού λόγου (1)
Αντιστοίχιση


Ας μιλήσουμε ελληνικά Ι Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙ







Κατανόηση γραπτού λόγου (2)
Σωστό - Λάθος
Ας μιλήσουμε ελληνικά Ι 







Κατανόηση γραπτού λόγου (3)
Πολλαπλή επιλογή (1)
Ας μιλήσουμε ελληνικά Ι 







Κατανόηση γραπτού λόγου (4)
Πολλαπλή επιλογή  (2)
Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙ 







Κατανόηση γραπτού λόγου (5)
Αντιστοίχιση κειμένου - τίτλου
Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙΙ







Παραγωγή γραπτού λόγου (1)
Ας μιλήσουμε ελληνικά Ι
Παραγωγή λέξης με βοήθεια εικόνας







Παραγωγή γραπτού λόγου (2)
Αφήγηση


Ας μιλήσουμε ελληνικά Ι, ΙΙ & ΙΙΙ


Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙ


Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙΙ







Γραμματική (1)
Άρθρα Ουσιαστικά & ρήματα α’ και β’ συζυγίας


Ας μιλήσουμε ελληνικά Ι







Γραμματική (2)
Ρηματικοί τύποι σε υψίσυχνα ρήματα (κυρίως παρελθοντικοί)
Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙ







Γραμματική (3)
Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙ
Ονοματική φράση (ενικός, πληθυντικός, γενική)







Γραμματική (4)
Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙ
Λειτουργικές λέξεις







Γραμματική (5)
Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙΙ
Ρηματικοί τύποι σε υψίσυχνα 
ρήματα (κυρίως παρελθοντικοί)







Γραμματική (6)
Ας μιλήσουμε ελληνικά ΙΙΙ
Λειτουργικές λέξεις







Παραγωγή γραπτού λόγου: κριτήρια 
βαθμολόγησης


1. Κειμενική δομή και περιεχόμενο (40%):
• χαρακτηριστικά του υπό εξέταση κειμενικού είδους (αφήγηση, γράμμα, 


ημερολόγιο)
• ύπαρξη βασικών συστατικών του περιεχομένου του αφηγήματος: 


παρουσίαση ηρώων, σκηνικού, εναρκτήρια πράξη, στόχος, προσπάθεια, 
αποτέλεσμα, κλείσιμο της ιστορίας


• συνοχή του κειμένου, χρήση χρονικών, αιτιολογικών και άλλων 
δευτερευουσών προτάσεων, επιρρημάτων, συνδετικών, ελλειπτικότητα 
στο λόγο


• εδώ εντάσσουμε και στοιχεία του γραπτού λόγου (σημεία στίξης, χρήση 
κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων)


• αναφορά σε όλες τις εικόνες
• μειώνουμε βαθμό σε περίπτωση που το παιδί παράγει κείμενο άσχετο με 


τις εικόνες
2. Γραμματική (30%):


• μορφολογία, συμφωνία επιθέτων και ουσιαστικών, χρήση χρόνων και 
προσώπων, άρθρα, πτώσεις, σύνταξη (π.χ. τη χρήση άμεσου και 
έμμεσου αντικειμένου)


3. Λεξιλόγιο (30%):
• εξειδικευμένο και ακριβές λεξιλόγιο (στα ρήματα και τα ουσιαστικά)
• ποικιλία επιθέτων, επιρρηματικών στοιχείων κ.λπ. 







Σε τι επίπεδο θα κατατάσσατε τα δείγματα 


γραπτού λόγου που ακολουθούν;







Δείγμα 1


Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, 8 χρόνων







Δείγμα 2


Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, 8 χρόνων







Δείγμα 3


Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙ, 11 χρόνων







Δείγμα 4


Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙ, 9 χρόνων







Δείγμα 5


Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙΙ, 12 χρόνων







Κατάταξη σε επίπεδα 







Στοιχεία επικοινωνίας 


Μαρία Τζεβελέκου mtzevelekou@ilsp.gr
Βίκυ Κάντζου vkan@ilsp.gr
Σπυριδούλα Σταμούλη pstam@ilsp.gr
Μαρία Γιάγκου mgiagkou@ilsp.gr



mailto:mtzevelekou@ilsp.gr

mailto:vkan@ilsp.gr

mailto:pstam@ilsp.gr

mailto:mgiagkou@ilsp.gr
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Μέρος Α΄
Κατανόηση προφορικού λόγου
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Άκουσε τους διαλόγους. Κοίταξε τις εικόνες και βάλε σε κύκλο τη σωστή. 


Άκουσε πρώτα το παράδειγμα. 
Παράδειγμα:  Τι έφαγε η Ταμάρα χθες το μεσημέρι;


Κοίταξε τις τρεις εικόνες. Η σωστή εικόνα είναι η γ.
Τώρα άκουσε και βρες εσύ το σωστό.


1.  Τι ώρα είναι ο αγώνας στην τηλεόραση;


2.   Με τι θα πάει η Μαρία στην Αθήνα;


γβα


βα γ


γα β


Άσκηση 1 Άσκηση 1 
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3.  Τι αγόρασε η μητέρα του Τζαμάλ;


4.  Τι έγινε χτες στο σχολείο; 


5.  Τι έκαναν χτες ο Ιβάν και ο Νικόλας;


γβα


γβα


γβα
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Μια παιδική εκπομπή στην τηλεόραση φιλοξενεί την Κατερίνα Παπαδοπούλου, 
αθλήτρια του στίβου. Άκουσε τι λέει στη συνέντευξη που δίνει στον 
παρουσιαστή της εκπομπής. Διάβασε τις προτάσεις και σημείωσε στο κουτάκι 
ένα  Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ένα  Λ, αν η πρόταση είναι λάθος.


Δες το παράδειγμα.


Παράδειγμα:  Η Κατερίνα Παπαδοπούλου αισθάνεται περήφανη 
γι’ αυτά που έχει κάνει στη ζωή της.


Ερωτήσεις


1.  Η Κατερίνα Παπαδοπούλου έχει πάρει μετάλλιο σε ολυμπιακούς 
αγώνες. 


2.  Η οικογένειά της δεν συμφώνησε από την αρχή με την απόφασή 
της να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. 


3.  Η Κατερίνα Παπαδοπούλου θα ήθελε να πηγαίνει σε κέντρα 
διασκέδασης, αν είχε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 


4.  Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα γίνει στην Ιαπωνία στο τέλος του 
Αυγούστου.


5.  Οι χαμηλές θερμοκρασίες βοηθούν τους αθλητές να κάνουν 
καλύτερη προπόνηση.


Άσκηση 2 Άσκηση 2 


Σ







γύρισε σελίδα
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Η σωστή απάντηση είναι η β.  Τώρα άκουσε τις υπόλοιπες ειδήσεις και βρες 
εσύ το σωστό.


Άσκηση 3 Άσκηση 3 


Παράδειγμα:


Ποιους αγώνες θα μεταδίδει η ΕΡΤ;


α.  Τα καλύτερα στιγμιότυπα της Τρίτης και τους αγώνες της Τετάρτης
β.  Τους αγώνες και τα καλύτερα στιγμιότυπα της Τρίτης
γ.  Τους αγώνες και τα καλύτερα στιγμιότυπα της Τετάρτης


Θα ακούσεις ειδήσεις από ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Διάβασε τις ερωτήσεις 
και βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 


Άκουσε το παράδειγμα.


Θα ακούσεις ειδήσεις από ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Διάβασε τις ερωτήσεις 
και βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 


Άκουσε το παράδειγμα.
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Ερωτήσεις


1.  Ο τυχερός του λαχείου...


α.  θα διαθέσει τα χρήματα σε παιδιά χωρίς οικογένεια.


β.  θα πουλήσει τα χωράφια του.


γ.  θα συνεχίσει να κάνει την ίδια ζωή.


2.  Τα χαρακτηριστικά του καιρού για το επόμενο 24ωρο θα είναι...


α.  δυνατές βροχές σε όλη την Ελλάδα.


β.  χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα.


γ.  βελτίωση και ήλιος στην ανατολική Ελλάδα.


3.  Το αρχαίο καράβι που βρέθηκε…


α.  είναι σε άριστη κατάσταση.


β.  μετέφερε πηλό για να κατασκευαστούν πιθάρια.


γ.  μετέφερε τρόφιμα.


4.  Ο γιατρός από την Οργάνωση Προστασίας της Άγριας Πανίδας…


α.  πυροβόλησε τη λεοπάρδαλη.


β.  έπιασε μια λεοπάρδαλη με ένα δίχτυ.


γ.  πυροβολήθηκε από έναν αστυνομικό κατά λάθος.


5.  «Το Σκλαβί» είναι...


α.  ένα θεατρικό έργο μόνο για παιδιά.


β.  ένα καινούριο βιβλίο με παραμύθια.


γ.  μια θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους.
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Μέρος Β΄
Κατανόηση γραπτού λόγου
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Διάβασε το κείμενο. Μετά απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 


Ο κύριος Ζημιάρης


Ήταν ένα όμορφο πρωινό. Ο ήλιος έλαμπε στον ουρανό. Το ξυπνητήρι χτύπησε! Ο κύριος 
Ζημιάρης ξύπνησε και άπλωσε το χέρι του για να το κλείσει. Όμως αντί να το κλείσει, το 
έσπρωξε και το έριξε στο πάτωμα. «Ωχ! Τι έπαθα!», είπε. «Αυτό είναι το τρίτο ξυπνητήρι που 
σπάω αυτή την εβδομάδα».


Σηκώθηκε από το κρεβάτι του και πήγε να ανοίξει το ραδιόφωνο για να ακούσει λίγη 
μουσική. Πάτησε το κουμπί, αλλά αυτό έσπασε.«Ωχ! Τι έπαθα!», ξαναείπε. «Είναι το δεύτερο 
ραδιόφωνο που χαλάω αυτόν τον μήνα».


Μετά σκέφτηκε να κάνει ένα μπάνιο. Όμως την ώρα που έμπαινε στην μπανιέρα, το 
πόδι του γλίστρησε πάνω στο σαπούνι και έπεσε. Ευτυχώς δεν χτύπησε πολύ.


Μετά πήγε στην κουζίνα για να φάει πρωινό. Άνοιξε το ψυγείο και πήρε τον χυμό. 
Όμως, αντί να τον πιει, τον έριξε πάνω στην μπλούζα του. Ύστερα, πήρε δύο αβγά για να τα 
τηγανίσει. Τα έβαλε στο τηγάνι. Ντριν ντριν, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η μαμά του, που 
πήρε για να του πει καλημέρα. Όταν γύρισε στην κουζίνα, βρήκε τα αβγά καμένα. «Ωχ! Τι 
έπαθα πάλι!», είπε. «Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να πάω πάλι για ύπνο. Μόνο έτσι δεν θα 
κάνω άλλες ζημιές». Αυτό και έκανε. 


Άσκηση 1 Άσκηση 1 
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Ποια από τις τρεις προτάσεις είναι σωστή; Βάλε σε κύκλο τη σωστή 
πρόταση. Δες το παράδειγμα.


Ερωτήσεις


1.  Ο κύριος Ζημιάρης…
α.  έκλεισε το ξυπνητήρι και ξανακοιμήθηκε.
β.  έριξε το ξυπνητήρι στο πάτωμα.
γ.  προσπάθησε να κλείσει το ξυπνητήρι, αλλά έπεσε από το κρεβάτι.


2.  Το ραδιόφωνο χάλασε γιατί…
α.  ο κύριος  Ζημιάρης έσπασε το κουμπί.
β.  ο κύριος  Ζημιάρης το έριξε στο πάτωμα.
γ.  ο κύριος  Ζημιάρης το πάτησε κατά λάθος.


3.  Γιατί ο κύριος Ζημιάρης έπεσε στο μπάνιο;
α.  Γλίστρησε στα νερά που είχαν πέσει στο πάτωμα.
β.  Πάτησε το σαπούνι που ήταν μέσα στη μπανιέρα.
γ.  Γλίστρησε στα νερά της μπανιέρας.


4.  Τα αβγά κάηκαν γιατί…
α.  ο κύριος Ζημιάρης έβλεπε τηλεόραση και τα ξέχασε.
β.  προσπαθούσε να καθαρίσει την μπλούζα του και τα ξέχασε.
γ.  μιλούσε με τη μητέρα του και τα ξέχασε.


5.  Ο κύριος Ζημιάρης πήγε για ύπνο…
α.  για να μην κάνει περισσότερες ζημιές.
β.  γιατί ήταν πολύ κουρασμένος.
γ.  γιατί πονούσε το κεφάλι του από το πέσιμο.


Παράδειγμα:


Ο κύριος Ζημιάρης ξύπνησε...


α.  το μεσημέρι
β.  το πρωί
γ.  το απόγευμα
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Διάβασε το κείμενο. Μετά απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.


Η χελώνα


Η χελώνα είναι ερπετό και εμφανίστηκε πριν 200 
εκατομμύρια χρόνια. Είναι ζώο εκτόθερμο, που 
σημαίνει ότι η θερμοκρασία του σώματός της 
καθορίζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πέφτει σε χειμερία 
νάρκη και ξυπνά την άνοιξη, όταν ο καιρός αρχίζει 
να ζεσταίνει. Τρέφεται με χόρτα, φρούτα καθώς 
και με έντομα και σκουλήκια που βρίσκει μέσα στο 
έδαφος. 


Η χειμερία νάρκη είναι για τη χελώνα μια δύσκολη περίοδος, όπου μπορεί ν' 
αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, αφυδάτωση έως και θάνατο. Περισσότερο κινδυνεύουν 
τα νεογέννητα χελωνάκια την πρώτη φορά που πέφτουν σε χειμερία νάρκη, γιατί δεν έχουν 
προλάβει ν' αποκτήσουν το απαραίτητο λίπος. Την περίοδο της νάρκης οι χελώνες την 
περνάνε σε τρύπες που σκάβουν στο χώμα. 


Η χελώνα γεννάει ως 12 αβγά (ανάλογα με την ηλικία της) σε πολλές φωλιές, για να 
εξασφαλίσει την επιβίωση των νεογέννητων σε περίπτωση που μια φωλιά καταστραφεί. Τα 
νεογέννητα χελωνάκια είναι ικανά από την πρώτη στιγμή να τα βγάλουν πέρα μόνα τους. 
Τους πρώτους μήνες της ζωής τους τρώνε αχόρταγα μεγάλες ποσότητες και μεγαλώνουν 
εντυπωσιακά γρήγορα. Τα μικρά χελωνάκια λόγω του μεγέθους τους και του μαλακού τους 
κελύφους κινδυνεύουν περισσότερο να πατηθούν. Οι μεγάλες όμως χελώνες δεν έχουν 
πολλούς φυσικούς εχθρούς.


Δυστυχώς όμως ο μεγαλύτερος εχθρός της είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι λίγες οι 
χελώνες που σκοτώνονται από αυτοκίνητα, αγροτικά μηχανήματα ή από φωτιές (συνηθισμένο 
φαινόμενο πια κάθε καλοκαίρι). H παράνομη συλλογή τους για το εμπόριο κατοικίδιων 
ζώων είναι επίσης μια σοβαρή αιτία μείωσης του πληθυσμού τους.


Άσκηση 2 Άσκηση 2 
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Ερωτήσεις


Ποια από τις τρεις προτάσεις είναι σωστή; Βάλε σε κύκλο τη σωστή πρόταση. 


1.  «Εκτόθερμο ζώο» σημαίνει ότι…


α.  η θερμοκρασία του ζώου εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.


β.  το ζώο έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από αυτήν του περιβάλλοντος.


γ.  το ζώο έχει μικρότερη θερμοκρασία από αυτήν του περιβάλλοντος.


2.  Οι χελώνες γεννάνε...


α.  μέχρι 12 αβγά σε μία φωλιά.


β.  μέχρι 12 αβγά σε πολλές φωλιές.


γ.  περισσότερα από 12 αβγά σε πολλές φωλιές.


3.   Τα νεογέννητα χελωνάκια κινδυνεύουν περισσότερο την περίοδο της 
χειμερίας νάρκης γιατί…


α.  δεν μπορούν ακόμα να σκάψουν τρύπες.


β.  δεν έχουν ακόμα αρκετό λίπος.


γ.  θα μείνουν για πρώτη φορά μόνα τους.


4.  Τα χελωνάκια είναι πιο εύκολο να πάθουν κακό γιατί…


α.  είναι μικρά και το καβούκι τους είναι πολύ μαλακό.


β.  μπορεί οι άνθρωποι να πατήσουν τις φωλιές τους.


γ.  δεν είναι εύκολο να βρουν τροφή.


5.  Οι χελώνες…


α.  δεν έχουν καθόλου εχθρούς.


β.  κινδυνεύουν από τις φωτιές.


γ.  πεθαίνουν το καλοκαίρι από τη μεγάλη ζέστη.
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Διάλεξε ένα τίτλο για τα παρακάτω μικρά κείμενα. Δες το παράδειγμα. 
Υπάρχουν τρεις παραπάνω τίτλοι. 


2.  
Ο πολιτισμός των Μάγια αναπτύχθηκε στις περιοχές του νότιου Μεξικού, όπου και 
ζουν οι σημερινοί τους απόγονοι. Καλλιεργούσαν φασόλια, δημητριακά και κολοκύθες. 
Κυνηγούσαν αγριόχοιρους, ελάφια και άλλα ζώα. Η σοκολάτα, φτιαγμένη από κακάο, 
ήταν το αγαπημένο τους ρόφημα. Ο πρώτος αποικισμός των Μάγια χρονολογείται από 
το 1500 π.Χ.. Οι μεγάλες πυραμίδες χτίστηκαν μεταξύ του 600 – 400 π.Χ.. Οι πόλεις 
τους είχαν πλατείες, ναούς και πυραμίδες κατασκευασμένες από ασβεστόλιθο.


3.  
Όσοι έχετε σκυλιά στο σπίτι σας θα έχετε παρατηρήσει πως έχουν την τάση να μασούν 
τα πάντα. Μην απορείτε. Το μάσημα για τα σκυλιά είναι φυσιολογική συμπεριφορά. 
Τα σκυλιά δαγκώνουν πράγματα του σπιτιού γιατί είναι εκνευρισμένα ή πονάνε τα 
ούλα τους. Επίσης, προβλήματα προκαλούνται από τη συμπεριφορά του αφεντικού του 
σκύλου. Για παράδειγμα, εάν επιτρέπετε στον σκύλο σας να δαγκώνει παλιά παπούτσια 
ή και άλλα αντικείμενα, πρέπει να ξέρετε πως το ζώο δεν έχει την ικανότητα να διακρίνει 
αυτά τα παλιά αντικείμενα από τα καινούρια.


4.  
Απρίλιος 2002. Επί αιώνες ο περισσότερος κόσμος πίστευε πως ο Άρης ήταν σαν τη Γη, 
θερμός, υγρός και γεμάτος ζωή. Οι αποστολές των διαστημόπλοιων Mάρινερ στα τέλη 
της δεκαετίας του ’60, αποκάλυψαν ότι ο Άρης είναι καλυμμένος με κρατήρες, σβησμένα 
ηφαίστεια και άνυδρες ερήμους. Όμως τα στοιχεία από νεώτερες αποστολές δείχνουν 
πως κάποτε ήταν υγρός. Οι φωτογραφίες δείχνουν όψεις από αρχαίους ποταμούς, 
λίμνες και πιθανόν ωκεανούς. Φαίνεται πως ήταν γεμάτος με νερό πριν δισεκατομμύρια 
χρόνια, αλλά κάτι συνέβη και ο πλανήτης κατέληξε σε έρημο.


Άσκηση 3 Άσκηση 3 


Παράδειγμα:


1.  
Στα πολύ παλιά χρόνια, όταν ο άνθρωπος εγκαταστάθηκε μόνιμα σε οικισμούς, 
άρχισε να καλλιεργεί τη γη και να εκτρέφει ζώα. Στην αρχή οι συναλλαγές γίνονταν 
με ανταλλαγή προϊόντων. Αργότερα τα προϊόντα ανταλλάσσονταν με ζώα ή δέρματα 
ζώων. Με το πέρασμα των χρόνων τα ζώα αντικαταστάθηκαν από κομμάτια 
μετάλλου που είχαν συγκεκριμένο βάρος. Αυτά τα ονόμαζαν τάλαντα και το σχήμα 
τους θύμιζε το σχήμα του δέρματος του βοδιού. Τα πρώτα μεταλλικά νομίσματα - 
κέρματα κόπηκαν στη Μικρά Ασία.
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5.  
To κακάο ήταν γνωστό στους λαούς της Αμερικής πολύ πριν οι Ευρωπαίοι ανακαλύψουν 
την ήπειρο αυτή. Οι Αζτέκοι, ένας λαός που αναπτύχθηκε στην περιοχή του 
σημερινού Μεξικού, θεωρούσαν τόσο πολύτιμους τους σπόρους του κακάο που τους 
χρησιμοποιούσαν και σαν νόμισμα. Το 1519 ο Ισπανός Κορτέζ κατέκτησε το Μεξικό 
και μαζί την αυτοκρατορία των Αζτέκων. Τότε οι Ισπανοί έμαθαν και το μυστικό του 
'τσοκολάχ'. Όμως η σοκολάτα, όπως την ξέρουμε σήμερα, γεννήθηκε στην Ελβετία από 
τον Ανρί Νεστλέ (1814–1890). Από τότε η υπέροχη γεύση της σοκολάτας άρχισε να 
αποκτά όλο και περισσότερους φίλους σε όλο τον κόσμο.


6.  
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο πιασμένα από τα χέρια. Ένα παιδί κάνει το ποντίκι κι ένα 
άλλο τη γάτα. Ο ποντικός στέκεται στο κέντρο του κύκλου, ενώ η γάτα περιμένει απ' 
έξω. Το ποντίκι έχει το δικαίωμα να μπαινοβγαίνει απ' όπου θέλει. Η γάτα, όμως, μπορεί 
να μπαινοβγαίνει από ορισμένα μόνο σημεία, που θα καθορίσουν τα παιδιά. Αν η γάτα, 
στην προσπάθειά της να πιάσει το ποντίκι, κάνει λάθος και μπει ή βγει από αλλού, τότε 
«χάνει» και τη θέση της παίρνει το παιδί που στεκόταν στη θέση απ' όπου πέρασε. Αν 
όμως καταφέρει να πιάσει το ποντίκι, τότε αλλάζουν οι ρόλοι. 


Τίτλοι:


Γιατί το αγαπημένο σας ζώο μασάει τα παπούτσια σας;


Η γάτα και ο ποντικός, δύο παλιοί εχθροί


Ένας αρχαίος λαός του Μεξικού


Τελικά στον Άρη υπάρχει νερό!


1. Τα πρώτα νομίσματα


Πώς να σταματήσετε τον σκύλο σας να δαγκώνει  
τα πράγματά σας.


Ένα παιδικό παιχνίδι


Η ιστορία της σοκολάτας


Ένας πλανήτης που έγινε έρημος
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Μέρος Γ΄
Γραμματική
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Διάβασε το κείμενο. Ποιά λέξη ταιριάζει στα κενά; Γράψε στα κενά τη 
σωστή λέξη. 


Δες το παράδειγμα.


Περιπέτειες μετά το μάθημα  
των υπολογιστών


Φέτος στο σχολείο μας κάνουμε μάθημα υπολογιστών. Χτες μάλιστα 


κάναμε το πρώτο μας μάθημα. Ο δάσκαλος που έκανε το μάθημα  ήταν 


πολύ αστείος. Φορούσε μπλε κουστούμι και μια (1)______________ 


γραβάτα με παπάκια. Στην αρχή μάς έμαθε πώς να ανοίγουμε 


(2)______________ και πώς να ζωγραφίζουμε. Εγώ ζωγράφισα το 


χωριό μου και (3)______________ μου. Ήταν πραγματικά μια πολύ 


(4)______________ ζωγραφιά και ακόμα και ο δάσκαλος μού είπε 


μπράβο. Στο τελευταίο διάλειμμα είδαμε ότι είχαν ξεχάσει την τάξη με 


τους υπολογιστές (5)______________ και μπήκαμε μέσα με την Ταμάρα 


και τον Γιάννη στα κρυφά. Αρχίσαμε να παίζουμε με τους υπολογιστές 


και πριν καλά-καλά το καταλάβουμε, πέρασε (6)______________ .


Ξαφνικά μπήκε μέσα η μητέρα (7)______________ μαζί με τον δάσκαλο.  


Νομίσαμε ότι θα μας έβαζαν (8)______________ επειδή είχαμε μπει 


κρυφά στην αίθουσα, αυτοί όμως ήταν (9)______________ .  Μετά 


καταλάβαμε ότι γελούσαν από τη χαρά τους που μας βρήκαν. Είχε πάει 


4 η ώρα (10)______________ και είχαν ανησυχήσει πολύ, γιατί νόμιζαν 


ότι είχαμε χαθεί.


Άσκηση 1 Άσκηση 1 
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Παράδειγμα: α. το μάθημα β. του μαθήματος γ. τα μαθήματα


1. α. παράξενα β. παράξενο γ. παράξενη


2. α. τον υπολογιστή β. του υπολογιστή γ. ο υπολογιστής


3. α. ο φίλος β. τον φίλο γ. οι φίλοι


4. α. όμορφο β. όμορφη γ. όμορφα


5. α. ξεκλείδωτες β. ξεκλείδωτη γ. ξεκλείδωτο


6. α. η ώρα β. την ώρα γ. οι ώρες


7. α. ο Γιάννης β. τον Γιάννη γ. του Γιάννη


8. α. τις φωνές β. η φωνή γ. οι φωνές


9. α. χαρούμενη β. χαρούμενο γ. χαρούμενοι


10. α. το απόγευμα β. του απογεύματος γ. τα απογεύματα
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Άσκηση 2 Άσκηση 2 


Διάβασε το κείμενο. Βάλε τη λέξη που είναι στην παρένθεση στο σωστό τύπο. 


Δες το παράδειγμα.


Ο γάιδαρος - λιοντάρι
Μια φορά ήταν ένας γάιδαρος που ήταν πάντα 
στεναχωρημένος γιατί όλα τα άλλα ζώα του 
δάσους τον  περιφρονούσαν  (περιφρονώ) .


«Κάτι πρέπει να κάνω για  να κερδίσω  
(κερδίζω) τον σεβασμό τους», έλεγε και 
ξανάλεγε.


Μια μέρα, καθώς _____________ (περπατάω) 
μέσα στο δάσος, είδε ένα δέρμα λιονταριού. 


«Αχ, τι καλά!»  _____________ (σκέφτομαι) με 
χαρά ο γάιδαρος. Βρήκα επιτέλους την τύχη μου. 
Τώρα και όμορφος _____________ (γίνομαι) , 
και από δω και πέρα όλοι θα με φοβούνται και 
θα με σέβονται. 


Φόρεσε αμέσως το δέρμα του λιονταριού και _________________ 
(μεταμορφώνομαι) σε ένα ωραίο και μεγάλο λιοντάρι. Έτρεξε αμέσως 
στο δάσος και άρχισε _____________ (κυνηγάω) όλα τα ζώα για να τα 
τρομάξει. Τα ζώα παραξενεύτηκαν με αυτό το περίεργο λιοντάρι, αλλά καλού 
κακού _____________ (τρέχουν) να κρυφτούν. Μόνο μια αλεπού, όταν τον 
_____________ (βλέπω) ,  δεν κουνήθηκε από τη θέση της. Το ψεύτικο λιοντάρι 
την κοίταξε αγριεμένο, γκάριξε και της _____________ (λέω) :


-   Θα σε φάω! Γιατί δεν πας να κρυφτείς σαν όλους τους άλλους;


-  Και γιατί παρακαλώ πρέπει να κρυφτώ; Κατάλαβα από τη φωνή σου ότι 
είσαι γάιδαρος. Τα γαϊδούρια δεν _____________ (τρώω) αλεπούδες.


Κι ο γάιδαρος σκέφτηκε:


-  Δεν βαριέσαι! Ό,τι και να κάνει κανείς, στο τέλος θα φανεί ποιος είναι. Με 
ξένα ρούχα κανείς δεν _____________  (μπορώ) να γίνει άρχοντας.
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Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο με τη λέξη που νομίζεις ότι λείπει. 


Δες το παράδειγμα.


Θα φάμε, θα πιούμε και … νηστικοί  
θα κοιμηθούμε!


  Για  να προστατέψουμε την υγεία μας, πρέπει να προσέχουμε πολύ 


________ που τρώμε. Πρέπει να τρώμε καθημερινά ένα καλό πρωινό, 


όπως ψωμί _______ μέλι, γάλα, φυσικό χυμό ή ένα φρούτο εποχής. 


Τα γεύματά μας πρέπει να αποτελούνται _______ ποικιλία τροφών. Η 


ποικιλία στο τραπέζι μάς προσφέρει, εκτός ________ νοστιμιά, απαραίτητα 


______ την υγεία μας θρεπτικά συστατικά, ________ βοηθούν πολύ τον 


οργανισμό μας. Επίσης, πρέπει να τρώμε το φαγητό μας στο τραπέζι και 


όχι στο πόδι! Είναι καλό _______ τρώμε ήρεμα και να μασάμε καλά το 


φαγητό μας, ________ έτσι το χωνεύουμε καλύτερα. Να αποφεύγουμε, 


_______ μπορούμε, τα τηγανητά φαγητά και τα λιπαρά κρέατα. Να τρώμε 


________ πραγματικά χρειαζόμαστε κι όχι όσο χρειάζεται για να αδειάσει 


το τραπέζι. 


 (από το www.imeakia.gr με αλλαγές)


Άσκηση 3 Άσκηση 3 
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Μέρος Δ΄
Παραγωγή γραπτού λόγου







24


Άσκηση 1 Άσκηση 1 


Οι εικόνες δείχνουν μια ιστορία. 
Κοίταξε τις εικόνες και γράψε την ιστορία.


Μια φορά κι έναν καιρό







γύρισε σελίδα
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Πριν από δύο μέρες πήρες το παραπάνω γράμμα από έναν φίλο σου που 
μένει στη Θεσσαλονίκη. Γράψε και εσύ ένα γράμμα για να του απαντήσεις, 
λέγοντας: 


 Αν έχεις πάει εκδρομή και πού πήγες.


 Πώς ήταν εκεί;


 Τι σου άρεσε στην εκδρομή; Γιατί;


 Τι δεν σου άρεσε; Γιατί;


Άσκηση 2 Άσκηση 2 


 Θεσσαλονίκη 12 / 2 / 20...


______, γεια σου,


Ελπίζω να είσαι καλά.


Τις τελευταίες μέρες έχει πολύ καλό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. 


Έχει ήλιο και αρκετή ζέστη και ευχαριστιέμαι να κάνω βόλτα στην 


παραλία της πόλης. Δυστυχώς όμως έχουμε ακόμα σχολείο και 


πρέπει να διαβάζω αρκετά κάθε μέρα και έτσι δεν έχω πολύ χρόνο 


να βγαίνω έξω.


Σε δυο βδομάδες όμως θα πάμε εκδρομή στις Πρέσπες με το σχολείο. 


Δεν έχω πάει εκεί και θέλω πολύ να δω αυτές τις λίμνες. 


Γράψε μου τα νέα σου όσο πιο σύντομα μπορείς. Έχετε πάει εσείς 


καμιά εκδρομή; Πώς τα πέρασες;


Πολλά χαιρετίσματα στους δικούς σου


Γιώργος







27


/   /20...















ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»


Πράξη: «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών»
Επιστηµονική υπεύθυνη: Άννα Αναστασιάδη – Συµεωνίδη


∆ράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας τάξεων υποδοχής
Επιστηµονική υπεύθυνη: ∆έσποινα Παπαδοπούλου


Υποδράση 1.2.: ∆ιερεύνηση γλωσσικών αναγκών µαθητών στις τάξεις υποδοχής
Επιστηµονική υπεύθυνη: Μαρία Τζεβελέκου


Τα τεστ αποτελούν αναθεωρηµένη µορφή των τεστ «Ας µιλήσουµε Ελληνικά», τα οποία αναπτύχθηκαν 
και χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004». 
Η αναθεώρηση έγινε σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.


Επιστηµονική οµάδα: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Μαρία Ιακώβου, Βίκυ Κάντζου, Βάλλη Λύτρα, 
Αθηνά Σιούπη, Σπυριδούλα Σταµούλη, Αρχόντω Τερζή, Βασιλική Χονδρογιάννη


Οµάδα αναθεώρησης: Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταµούλη


Εικονογράφηση: Λευτέρης Βλαχάκης








Ας µιλήσουµε Ελληνικά 
I


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011


Το όνοµά µου:


Πόσων χρονών είµαι:


Σε ποια τάξη πηγαίνω:


Σε ποιο σχολείο πηγαίνω:


Η πόλη µου / Το χωριό µου:
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Μέρος Α΄
Κατανόηση προφορικού λόγου
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Άκουσε τι κάνουν ο Γιάννης και η Ταμάρα. Κοίταξε τις εικόνες και βάλε σε 
κύκλο τη σωστή.


Άκουσε πρώτα το παράδειγμα. 
Παράδειγμα:  Τι κρατάει ο Γιάννης;


Κοίταξε τις τρεις εικόνες. Η σωστή εικόνα είναι η β.
Τώρα άκουσε και βρες εσύ το σωστό.


1.  Τι κάνει ο Γιάννης;


2.  Τι τρώει η Ταμάρα;


γβα


γβα


γα β


Άσκηση 1 Άσκηση 1 
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3.  Τι κάνουν ο Γιάννης και η Ταμάρα;


4.  Τι κάνει η Ταμάρα; 


5.  Τι είναι βρώμικο;


γβα


γβα


γβα
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Κοίταξε την εικόνα. Άκουσε τους διαλόγους. Τράβηξε μια γραμμή από τη λέξη 
στην εικόνα. Άκουσε πρώτα το παράδειγμα.


Βλέπεις τη γραμμή;


Τώρα άκουσε προσεκτικά και τράβηξε γραμμές. 


Γιώργος Αλί Εράντα


Τζαμάλ Ιβάν Ελένη


Άσκηση 2 Άσκηση 2 







5


Άκουσε και ζωγράφισε τις μπάλες. Άκουσε πρώτα το παράδειγμα.


Βλέπεις τη μαύρη μπάλα; 


Τώρα άκουσε και ζωγράφισε εσύ τις υπόλοιπες μπάλες.


Άσκηση 3 Άσκηση 3 
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Μέρος Β΄
Κατανόηση γραπτού λόγου
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Ο Γιάννης και η Ταμάρα κοιτάζουν έξω από το παράθυρο. Τι βλέπουν έξω; 


Τράβηξε μια γραμμή από τη λέξη στην εικόνα. 
Δες πρώτα το παράδειγμα.


το παντελόνιο παππούςτο σπίτιο βάτραχος


το 
τραπέζι


η 
φούστα


το 
μήλο


το δέντροη καρέκλατο ποδήλατοη χελώνα


Άσκηση 1 Άσκηση 1 
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Κοίταξε την εικόνα. Διάβασε τις προτάσεις. Βάλε σε κύκλο το ΝΑΙ, αν η 
πρόταση είναι σωστή ή το ΟΧΙ, αν η πρόταση είναι λάθος. 


Κοίταξε το παράδειγμα.


Παράδειγμα:


Ένα αγόρι και ένα κορίτσι διαβάζουν ένα βιβλίο. ΝΑΙ ΟΧΙ


Η πόρτα του σχολείου είναι ανοιχτή. ΝΑΙ ΟΧΙ


Δίπλα στο σχολείο υπάρχουν δύο δέντρα. ΝΑΙ ΟΧΙ


Στην αυλή βλέπουμε ένα μεγάλο κουνέλι 


και τρία μικρά κουνέλια. ΝΑΙ ΟΧΙ


Ένα αγόρι με γυαλιά κοιτάζει τα κουνέλια. ΝΑΙ ΟΧΙ


Το καλάθι για τα σκουπίδια είναι γεμάτο. ΝΑΙ ΟΧΙ


Άσκηση 2Άσκηση 2
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Κοίταξε τις εικόνες. Διάβασε την ιστορία. Μετά διάβασε τις ερωτήσεις και 
βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 


Δες πρώτα το παράδειγμα.


Την Κυριακή ο Αχμέτ, ο Μπόρις και η Ελένη πήγαν βόλτα στο δάσος. Εκεί ο Αχμέτ είδε ένα 
σπίτι και είπε: «Πίσω από τα δέντρα υπάρχει ένα παλιό σπίτι». Η Ελένη είπε: «Το ξέρω. Δεν 
μένει κανένας εκεί. Μπορούμε να μπούμε μέσα και να παίξουμε». Τα παιδιά έτρεξαν στο 
σπίτι. Προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα, αλλά δεν μπόρεσαν. 


Τότε ο Μπόρις είπε: «Μπορούμε να μπούμε από το παράθυρο. Είναι ανοιχτό». Έτσι μπήκαν 
μέσα στο σπίτι. Η Ελένη είπε: «Κοιτάξτε! Εκεί υπάρχει μια ντουλάπα».


Ο Αχμέτ άνοιξε σιγά σιγά την πόρτα της ντουλάπας. Είδε δύο μεγάλα πράσινα μάτια 
να τον κοιτάζουν. «Βοήθεια!» φώναξε και όλα τα παιδιά έτρεξαν γρήγορα έξω από το σπίτι. 
Τότε η πόρτα άνοιξε και βγήκε από μέσα μια μαύρη γάτα.


Άσκηση 3 Άσκηση 3 
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Ερωτήσεις


1.  Πού πήγαν βόλτα τα παιδιά την Κυριακή;


α.  στην πλατεία β.  στη θάλασσα γ.  στο δάσος


2.  Τι είδε ο Αχμέτ πίσω από τα δέντρα;


α.  ένα παλιό σπίτι β.  ένα καινούριο σπίτι γ.  μια αρκούδα


3.  Ποιος είδε το ανοιχτό παράθυρο;


α.  ο Μπόρις β.  η Ελένη γ.  ο Αχμέτ


4.  Τι είδε η Ελένη μέσα στο σπίτι;


α.  ένα τραπέζι β.  ένα μπουκάλι γ.  μια ντουλάπα


5.  Τι είδαν τα παιδιά και φοβήθηκαν; 


α.  έναν σκύλο β.  δύο πράσινα μάτια γ.  έναν λύκο


Παράδειγμα:


Πότε πήγαν τα παιδιά βόλτα;


α.  την Κυριακή β.  την Τρίτη γ.  την Τετάρτη
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Μέρος Γ΄
Γραμματική
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Αυτά είναι τα άρθρα:


ο η το
Βάλε σε κάθε λέξη το σωστό. Δες πρώτα τα παραδείγματα.


Παραδείγματα:


  ο    μπαμπάς   η    μαμά   το    μωρό


  η    καρέκλα   το    τραπέζι   ο    δρόμος


       άντρας        αγόρι       γυναίκα


       σκύλος        δάσκαλος       βροχή


Άσκηση 1 Άσκηση 1 







15


       δάσος        μαθητής       σύννεφο


       γράμμα        ψάρι       χειμώνας
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Διάβασε τις προτάσεις. Βρες τη σωστή λέξη και γράψ’ τη στην πρόταση. 


Δες πρώτα το παράδειγμα. 


1.  Το πρωί η δασκάλα ανοίγει                     της τάξης.


της πόρτας την πόρτα η πόρτα


2.  Ο Γιάννης και η Ταμάρα δεν                   ποδήλατο.


έχουν έχει έχουμε


3.  Ο Ράμι και εγώ                     φίλοι.


είναι είμαστε είσαστε


4.  Κάθε πρωί                     τρώει ψωμί με μέλι.


τη γιαγιά της γιαγιάς η γιαγιά


Παράδειγμα:


Εσύ   είσαι   πολύ ψηλός.


είμαι είναι είσαι


Άσκηση 2 Άσκηση 2 
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5.  Εσύ                            πολύ ωραία, αλλά ο Πέτρος κάνει μουτζούρες.


ζωγραφίζει ζωγραφίζω ζωγραφίζεις


6.  Εσύ κι ο Μπόρις                            πολύ ωραία.


τραγουδάνε τραγουδάτε τραγουδάμε


7.  Η Λαρίσα με                         της πηγαίνουν στη θάλασσα.


ο αδελφός τον αδελφό του αδελφού


8.  Ο Τζαμάλ σβήνει                         της τάξης του.


του πίνακα ο πίνακας τον πίνακα


9.  Κάθε πρωί η μητέρα μου και εγώ                      το λεωφορείο.


παίρνω παίρνει παίρνουμε
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Μέρος Δ΄
Παραγωγή γραπτού λόγου
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Κοίταξε τις εικόνες. Γράψε τις λέξεις στις γραμμές. Το πρώτο γράμμα θα σε 
βοηθήσει. 


Δες πρώτα το παράδειγμα.


       ό ρ τ α                                              


Άσκηση 1 Άσκηση 1 
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Οι εικόνες δείχνουν μια ιστορία. 
Κοίταξε τις εικόνες και γράψε την ιστορία.


Μια φορά κι έναν καιρό


Άσκηση 2Άσκηση 2
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Επιστηµονική οµάδα: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Μαρία Ιακώβου, Βίκυ Κάντζου, Βάλλη Λύτρα, 
Αθηνά Σιούπη, Σπυριδούλα Σταµούλη, Αρχόντω Τερζή, Βασιλική Χονδρογιάννη


Οµάδα αναθεώρησης: Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταµούλη


Εικονογράφηση: Λευτέρης Βλαχάκης
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