ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST
Παρακαλούμε συμπληρώστε το τεστ χωρίς βοήθεια από άλλα πρόσωπα ή βιβλία.
Please complete this test without any help from other persons or books.
Bitte furen Sie den Test ohne Hilfe von anderen Personen oder Buchern aus.
Α΄ ΜΕΡΟΣ
Απαντήστε στις ερωτήσεις:
1. Πως σε λένε;
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
2. Από που είσαι;
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
3. Που μένεις;
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
4. Πόσων χρονών είσαι;
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
5. Πίνεις κρασί;
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
6. Πότε έχεις μάθημα ελληνικών;
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
7. Τι θα κάνεις αύριο;
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
8. Τι σου αρέσει να κάνεις, όταν έχεις ελεύθερο χρόνο;
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
9. Έρχεσαι συχνά στην Ελλάδα;
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
10. Σου αρέσει η Ελλάδα; Γιατί;
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................

Β΄ ΜΕΡΟΣ
α. Συμπληρώστε τα κενά με τα άρθρα και τα ουσιαστικά που σας δίνονται στο σωστό
•
•
•
•
•

τύπο:

(1)_____ (2)____________ μου δεν καταλαβαίνει καθόλου ελληνικά. (ο φίλος)
Η Ελένη μιλάει στο τηλέφωνο με (3)_____ (4)______________ της. (η μητέρα)
(5)_____ (6)___________ μου δεν πηγαίνουν ακόμα στο σχολείο. (το παιδί)
Περιμένουμε ακόμα (7)_____ δύο (8)_____________. (ο γιατρός)
Έχω έναν (9)______________ και δύο (10)_______________. (αδερφός, αδερφή)

β. Συμπληρώστε τις καταλήξεις των επιθέτων:
•
•
•
•
•
•
•

Το κατάστημα δεν είναι (1) ανοιχτ... σήμερα το απόγευμα.
Αυτός ο καθρέφτης κοστίζει μόνο 2.000 δρχ. Είναι πολύ (2) φτην... .
Τα Χανιά είναι μια (3) μικρ... αλλά (4) ωραί... πόλη.
Στην Αγγλία έχω (5) πολλ... (6) καλ... φίλους.
Η γυναίκα μου έχει (7) μαύρ... και (8) μακρ... μαλλιά.
Που είναι οι (9) καινούρι... μαθητές;
(10) Καλ... ταξίδι!

γ. Συμπληρώστε τα κενά με τα ρήματα που σας δίνονται στο σωστό τύπο:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η οικογένειά μου κι εγώ (1)________________ στην Αθήνα. (μένω)
Ο Χουάν και η Μπριγκίτα (2)_______________ στην Ελλάδα και (3) ____________ πολύ καλά
ελληνικά. (ζω, μιλάω)
Μαρία, τι ώρα (4) ________________ κάθε πρωί; (σηκώνομαι)
Το πλοίο (5)_________________ στο λιμάνι του Πειραιά στις 7.30 αύριο το πρωί. (φτάνω)
Θέλω (6)___________________ ένα καινούριο αυτοκίνητο. (αγοράζω)
(7)_________________ χτες στην εφημερίδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. (εγώ / διαβάζω)
Όταν ήμουν φοιτητής (8)______________ δυο φορές την εβδομάδα στο σινεμά. (πάω)
Ο άντρας μου δεν (9)__________________ καθόλου όλη τη νύχτα χθες. (κοιμάμαι)
Πότε (10)_____________; Δε σε άκουσα. (έρχομαι)

Γ΄ ΜΕΡΟΣ
Συμπληρώστε αυτό που λείπει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μου (1) ______________ η κλασική μουσική, αλλά προτιμώ (2) _________ ροκ.
Έχουμε μάθημα (3)_________ Τετάρτη, (4)_________ 9 ακριβώς.
Ξέρεις το σπίτι (5)_________ μένει ο φίλος μου ο Σπύρος;
Με ρώτησε (6)_________ θέλω να πάω μαζί του.
Ο Γιώργος είναι (7)_________ ψηλός από τον Κώστα.
Το λεωφορείο 233 κάνει (8)_____________ μπροστά από το σχολείο.
Μήπως ξέρεις που είναι ο αναπτήρας μου; Δε (9)________ βρίσκω πουθενά.
Το βιβλίο δεν είναι της Ελένης, είναι (10)__________ μου.
Δεν ήρθα ως τουρίστας στην Ελλάδα, αλλά (11)______ ______ μάθω ελληνικά.
(12)__________ γύρισε στο σπίτι, ο άντρας της είχε ήδη φύγει.
Δεν (13)_____________ να έρθω χθες. Είχα πονοκέφαλο.
(14)______ ______ ο μισθός είναι χαμηλός, δε θέλω ν’ αλλάξω δουλειά.
Ενδιαφέρεται πολύ (15)________ την ιστορία.
Η ταινία έχει μικρή (16)______________. Κρατάει μόνο 75 λεπτά.
Έφυγε (17)___________ να με αποχαιρετήσει.
Στους χώρους του νοσοκομείου (18)______________ αυστηρά το κάπνισμα.
Πριν από δύο χρόνια (19)_____________ να μαθαίνω ελληνικά και συνεχίζω ακόμα.
Φοβάμαι (20)____________ δεν έρθει.

•

Μου είπε ότι (21)________________________________________________

•

Το βιβλίο είναι τόσο ενδιαφέρον που (22)____________________________

•

Έφυγαν επειδή (23)______________________________________________

•

Μόλις έμαθε τα νέα (24)__________________________________________

•

Αν είχα περισσότερο χρόνο (25)____________________________________

Δ΄ ΜΕΡΟΣ
Απαντήστε στις ερωτήσεις:
1. Για ποιους λόγους μαθαίνετε ελληνικά;
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................
2. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο στην εποχή μας να μιλάει κανείς ξένες γλώσσες;
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................
3.

Πιστεύετε ότι τα ταξίδια ή η γλωσσομάθεια μπορούν να φέρουν τους λαούς και τους
διαφορετικούς πολιτισμούς πιο κοντά τον ένα στον άλλο; Τι άλλο μπορεί να συμβάλει σε αυτή την
κατεύθυνση;
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ΜΕΡΟΣ Ε'
1. Συμπληρώστε τις απαντήσεις χωρίς να χρησιμοποιήσετε άρνηση (όχι, δεν, μην)
α. Συμφωνείς με αυτή την άποψη; - Όχι, _________________.
β. Απορρίπτετε την πρόταση; - Όχι, την __________________.
γ. Η λύση αυτή έχει καθόλου μειονεκτήματα; - Όχι, το αντίθετο, έχει πολλά _____________________.
δ. Σε ικανοποίησε το αποτέλεσμα; - Όχι, μάλλον με ___________________.
ε. Ο καιρός θα αλλάξει το Σαββατοκύριακο; - Όχι, θα ___________________.
στ. Είναι ερασιτέχνης μουσικός; - Όχι, είναι ____________________.
ζ. Είναι υπεύθυνος και εργατικός στη δουλειά του; - Όχι, είναι ________________ και
________________.
η. Μοιάζουν πολύ τα δυο αδέλφια μεταξύ τους; - Όχι, ___________________.
θ. Η ηλιοθεραπεία ωφελεί; - 'Οχι, τα τελευταία χρόνια ________________ ανεπανόρθωτα το δέρμα.
2. Μετατρέψτε το υπογραμμισμένο τμήμα της πρότασης σε δευτερεύουσα
α. Στην περίπτωση απόρριψης της πρότασής μας έχουμε εναλλακτική πρόταση .
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
β. Εξαιτίας της μείωσης των τιμών αυξήθηκε η κίνηση στην αγορά.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
γ. Παρά τις επίμονες προσπάθειές του δεν κατόρθωσε αυτό που ήθελε.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
δ. Χάρη στην άριστη επιστημονική κατάρτιση της γιατρού αντιμετωπίσαμε την επιπλοκή.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
ε. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τα ταχυδρομεία θα είναι ανοιχτά και το Σάββατο.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
στ. Χωρίς την παρέμβαση του ίδιου του υπουργού δε θα είχε προχωρήσει καθόλου η υπόθεση.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
ζ. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των εκλογών τα κόμματα προέβησαν σε
δηλώσεις. ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………

3. Συμπυκνώστε το λόγο, μετατρέποντας τα ρήματα σε ουσιαστικά. Κάντε όσες άλλες αλλαγές
είναι αναγκαίες.
α. Οι νέοι στρέφονται πάλι προς τον κινηματογράφο.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
β. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών προσκάλεσε τον Τούρκο ομόλογό του να επισκεφτεί τη χώρα.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
γ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να σέβονται την ανθρώπινη προσωπικότητα.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
δ. Απουσιάζει το ενδιαφέρον από την πλευρά της πολιτείας.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
ε. Λάβαμε τα μέτρα αυτά για να αποφύγουμε να οξυνθεί το πρόβλημα.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
στ. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά η μηχανή, εκμηδενίζεται ο κίνδυνος για ατύχημα.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
4. Συμπληρώστε το ρήμα που λείπει:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Δεν έχει _______________ ποτέ αφορμή για σχόλια εις βάρος του.
Θέλω να ______________ το λόγο σου και να μη φανερώσεις το μυστικό.
_______________ το μέρος μου σ' αυτή τη διαμάχη και με υποστήριξε όσο κανένας άλλος.
Πρέπει να ______________ κανείς κατανόηση για τη συμπεριφορά του, γιατί έχει περάσει πολλά.
Προτού προχωρήσουμε στην εφαρμογή του σχεδίου πρέπει να __________ γνώση οι αρμόδιοι.

5. Υποστηρίξτε με επιχείρημα / επιχειρήματα την αντίθετη θέση από αυτή που σας δίνεται
α. Για την καλή υγεία το πιο σημαντικό είναι η συστηματική άσκηση.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
β. Η μετανάστευση οξύνει το πρόβλημα της απασχόλησης σε μία χώρα.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
ΜΕΡΟΣ ΣΤ'
1. Σχηματίστε από το επίθετο ένα ρήμα και συμπληρώστε το κενό:
α. ταχύς: Πρέπει να _______________________ το βήμα σου για να φτάσεις του άλλους.
β. βαθύς: Αν δεν _______________________ σ' αυτό το συγγραφέα δεν καταλαβαίνεις την αξία του.
γ. ελεύθερος: Οι αεροπειρατές _________________________ τους ομήρους μετά από πολύωρες
διαπραγματεύσεις.
δ. εύκολος: Η λειτουργία των νέων γραμμών του μετρό ______________________ ακόμα
περισσότερο τους κατοίκους της Αθήνας.
ε. απλός: Η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος πρέπει να _______________________.
2. Αποδώστε τις υπογραμμισμένες εκφράσεις με δικά σας λόγια:
α. Της αρέσει να χώνει τη μύτη της παντού.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
β. Με τον νέο διευθυντή όλοι περιμένουν ότι η εταιρεία θα γυρίσει σελίδα.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
γ. Εμείς οι δυο έχουμε φάει ψωμί κι αλάτι.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
3. Ταιριάξτε τις λέξεις σε ζευγάρια (δύο λέξεις περισσεύουν):

α. ξέφρενος
β. αβέβαιο
γ. μακροπρόθεσμο
δ. ανυπέρβλητο
ε. γενεσιουργός
στ. αθέμιτος
ζ. πειστικό
η. άκαρπη
θ. ζωτική

α

β

1. πρόβλημα
2. αιτία
3. ανάγκη
4. όφελος
5. επιχείρημα
6. προσπάθεια
7. ανάγκη
8. ρυθμός
9. μέλλον
10. ανταγωνισμός
11. άποψη
γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

4. Ταιριάξτε τις λέξεις σε ζευγάρια (δύο λέξεις περισσεύουν):
1. η ανάγκη
2. η άποψη
3. το δικαίωμα
4. η ευκαιρία
5. οι νόμοι
6. το πρόβλημα
7. τα μέτρα
8. η προσαρμογή
9. η πίστη
10. οι σχέσεις
11. το χρέος
1

2

α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.
3

4

5

6

αξιοποιείται
εξαγγέλλονται
συσφίγγονται
καλύπτεται
εξοφλείται
αναθεωρείται
περιπλέκεται
θεσπίζονται
καταπατείται
7

8

9

10

11

5. Σχηματίστε ζευγάρια. Δύο λέξεις περισσεύουν. Από ποιο τομέα προέρχονται οι εκφράσεις;
α. ταλέντο
β. μετανάστευσης
γ. μάθημα
δ. δάνειο
ε. πηγές ενέργειας
στ. εκστρατεία
ζ. επιστολή
η. αδίκημα
θ. ποινή

Α. προεκλογική
Β. ποινικό
Γ. υποκριτικό
Δ. κύμα
Ε. επιλεγόμενο
ΣΤ. εναλλακτικές
Ζ. συστατική

Α

Β

Γ

Δ

1. (δίκαιο)
2. (κοινωνία)
3. (πολιτική)
4. (εκπαίδευση)
5. (εργασία)
6. (οικολογία)
7. (τέχνη)

Ε

ΣΤ

Ζ

