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1.  Όνομα:      ______________________________ 
    
Επώνυμο: ______________________________ 
 

2. Γράψε την αλφαβήτα με κεφαλαία και μικρά γράμματα. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 

3. Γράψε το σωστό άρθρο μπροστά στις λέξεις (ο, η, το) 
 

 (Write the correct one: ο, η, το) 

 
4. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό άρθρο (ο, η, το) και τα 
ρήματα στο σωστό τύπο. 
 (Fill in the gaps with the correct article: ο, η, το and by changing the verbs in the correct 
type) 
 

1. ___ λύκος _______________ (τρώω) το μικρό αρνάκι.  

2. ___  δέντρο _______________ (πέφτω) κάτω από τον δυνατό αέρα. 

Τα άρθρα (ο, η το, οι, τα) 

 μητέρα  πατέρας 

 αδερφή  αδερφή 

 θείος   γιαγιά 

 ξάδερφος  θεία 

 μωρό  ξαδέρφη 

 παππούς  δάσκαλος 

 πίτα  εκκλησία 

 κεφτέδες  πόλεμος 

 γιορτή  έκθεση 

 μαθήματα  φωτογραφία 

ΓΡΑΠΤΟ 
 

WRITING:   .........  /  
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
 

READING:   .........  /  
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3. Χτες _______________ στη γιαγιά μου και _________________________ 

(φτιάχνω) πίτα μαζί. 

4. ____ αεροπλάνο____________________ (πετάω) ψηλά στον ουρανό τώρα. 

5. ______ παιδιά ___________________ (φτιάχνω) ζωγραφιές για ______ 

γιορτή τους. 

6. Κάθε μέρα ______________________________ (πηγαίνω) στο σχολείο. 

7. Το χειμώνα __________________ (βρέχω) πολύ και 

_____________________ (κάνω) κρύο. 

8. Πρέπει να ___________________________ (ακούω) τους γονείς μας για να 

__________________________ (έχω) καλό μέλλον. 

9. Η μαμά μου _________________________ (μαγειρεύω) ένα νόστιμο 

φαγητό. 

10. Ο πατέρας μου _____________________________ (ψαρεύω) στη θάλασσα 

και κάποτε ___________________________ (πιάνω) μερικά ψάρια. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
Διάβασε το κείμενο και απάντησε τις πιο κάτω ερωτήσεις. 
 

        (Read the text and answer the questions in full) 
                     - Γιαγιά τι θα φάμε;  

 
- Θα φτιάξουμε μια τυρόπιτα και κεφτέδες. Παναγιώτη. θα κάνουμε 

και σπανακόρυζο που αρέσει στον παππού. Βέβαια πρέπει να έχουμε και 
μια σαλάτα. Αν θέλεις μπορούμε να πάμε στο στα μαγαζιά να ψωνίσουμε 
τα υλικά.  

 

   - Τι θα χρειαστούμε;  
 

- Χρειαζόμαστε αλεύρι για να φτιάξουμε τη ζύμη για την τυρόπιτα. Επίσης πρέπει 
να πάρουμε τυρί φέτα, αυγά, και βούτυρο. Α, και ελαιόλαδο. Αυτά θα τα πάρουμε 
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από το σουπερμάρκετ. Μη ξεχάσουμε να πάρουμε και κρέας κιμά από το χασάπη 
για τους κεφτέδες.  
 

- Για το σπανακόρυζο έχουμε σπανάκι και ρύζι;  
- Έχω ρύζι στο σπίτι. Όμως πρέπει να πάμε στο μανάβη να πάρουμε φρέσκο 
σπανάκι και κρεμμύδια. Επίσης πρέπει να αγοράσουμε ντομάτες, αγγούρια και 
μαρούλι για τη σαλάτα. Ξεχάσαμε τίποτα;  
 

- Γιαγιά, χρειαζόμαστε και γάλα για τη γάτα. Και λίγα                   
μπισκότα για μένα.  

 

- Έγινε. Πάμε τώρα για να προλάβουμε να τα φτιάξουμε όλα αυτά.             
Σε λίγο θα έρθουν τα ξαδέρφια σου με τη θεία Κατίνα να φάμε 
όλοι μαζί. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Τι θα μαγειρέψουν ο Παναγιώτης με τη γιαγιά του;  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Τι θα αγοράσουν από το σουπερμάρκετ;  
 _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
3. Τι θα αγοράσουν από το χασάπη; 
_____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
4. Τι αγοράσουν από το μανάβη;  
_____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
5. Θα θέλει ο Παναγιώτης να αγοράσουν για τη γάτα και για τον εαυτό του; 
_____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
6. Ποιοι άλλοι θα έρθουν στο σπίτι της γιαγιάς για φαγητό; 
_____________________________________________________________ 
 



Zenon Education Centre                                      

 
TERM 2 ASSESSMENT   

 4

 _____________________________________________________________ 
 
 Αλφαβήτα: Γράψε την αλφαβήτα με κεφαλαία και μικρά γράμματα. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
ΕΚΘΕΣΗ 
Γράψε μια έκθεση για τον παππού ή τη γιαγιά σου, ή και τους δυο. 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 


