
 
 

 

 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

 

 

 

 

                                          ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

 

Όνομα μαθητή/μαθήτριας:  

Χώρα Καταγωγής-Μητρική γλώσσα:  

Χρονιά Ενίσχυσης:  

Τμήμα:  

Υπεύθυνος/Υπεύθυνη δάσκαλος/δασκάλα για την 
ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: 

 

Συνολική βαθμολογία  …/85 
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

Άκουσε τη συνομιλία και απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

 

1. Γράψε δίπλα από το όνομα του/της καθενός/καθεμίας το φαγητό και το 

ποτό που έχει παραγγείλει (8 μονάδες).  

 

 

 
 

Μαρία 

 

 
Φαγητό:  
 
Ποτό: 

 
 

Σωτήρης 

 
Φαγητό:  
 
Ποτό: 

 
 

Ανδρέας 

 
Φαγητό:  
 
Ποτό: 

 
 

Σοφία 

 
Φαγητό:  
 
Ποτό: 

 

 

2.  Άκουσε τον διάλογο και γράψε δίπλα από την κάθε πρόταση ΝΑΙ ή ΟΧΙ, 

όπως στο παράδειγμα (10 μονάδες).  

1. Η Σοφία έχει ετοιμαστεί για το αυριανό διαγώνισμα.                 ____ΟΧΙ____                          

2. Η Αγγέλα δυσκολεύεται με τις διαιρέσεις.                                 ___________ 

3. Η Αγγέλα θα βοηθήσει τη Σοφία στο διάβασμα.                         ___________ 

4. Η Σοφία θα πάει στο σπίτι της Αγγέλας το απόγευμα.                ___________ 

5. Τα κορίτσια θα διαβάσουν και θα φάνε μπισκότα σοκολάτας.    ___________              

6. Το σπίτι της Σοφίας βρίσκεται απέναντι από το βενζινάδικο.      ___________                                      
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

3. Βάλε μπροστά από την κάθε λέξη αυτό που ταιριάζει (ένας, μία, ένα) 

όπως στο παράδειγμα (11 μονάδες). 

 

 

4. Γράψε δίπλα από την κάθε πρόταση το επάγγελμα που περιγράφεται (10 

μονάδες). 

 

ένα μουσείο  γκαράζ   χορεύτρια  χυμός 

 χάμπουργκερ  σαμπουάν  παζλ  δάσος  

 βαλίτσα  σουπερμάρκετ  πίνακας   σάντουιτς 

 
 Αυτός/Αυτή που εξετάζει ασθενείς είναι  .............γιατρός................  

 
Αυτός/Αυτή που σερβίρει φαγητό είναι    .............................. 

 
Αυτός/Αυτή που φτιάχνει τις βρύσες είναι .............................. 

 
Αυτός/Αυτή που παίζει θέατρο είναι   .............................. 

 
Αυτός/Αυτή που κάνει μάθημα σε μαθητές και μαθήτριες  είναι .............................. 
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

5. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί και απάντησε στις ερωτήσεις.  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

 
Έχετε πάντα μαζί σας σακούλα, για να μαζέψετε τις 
ακαθαρσίες του σκύλου σας από τους δημόσιους χώρους! 
 
Ο σκύλος σας δεν πρέπει να αφήνει ακαθαρσίες γιατί 

υπάρχει πρόστιμο €34.  

 

 
Ο σκύλος σας πρέπει να είναι καθαρός και χαρούμενος (να 
φροντίζετε τον χώρο που μένει και να τον πηγαίνετε κάθε 
μέρα βόλτα).  

 

 
 
Δεν πρέπει ο σκύλος σας να γαβγίζει και να ενοχλεί τους 
γείτονες.  

 

 
 
Πρέπει να φροντίζετε την υγεία του σκύλου σας, 
ακολουθώντας τις οδηγίες του κτηνίατρού σας.  

 

 
 
Κρατήστε τον σκύλο σας δεμένο με λουρί στον περίπατό σας.  

 

 
Τοποθετήστε πινακίδα στην είσοδο του σπιτιού σας 

«ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ».  

 

 

 

Διασκευή κειμένου του Δήμου Λακατάμιας: 

https://www.lakatamia.org.cy/diatirisi-kai-frontida-skilou  

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΚΥΛΟΣ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα 

γραφεία του Δήμου στο τηλέφωνο 22444333. 

https://www.lakatamia.org.cy/diatirisi-kai-frontida-skilou
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

5.1. Αφού διαβάσεις το κείμενο, διάλεξε ποια πρόταση είναι κάθε φορά η 

σωστή από τις τρεις, και βάλε την σε κύκλο, όπως στο παράδειγμα 

(μονάδες 6).  

Παράδειγμα: Όταν έχουμε σκύλο 
 
(1) μαζεύουμε τις ακαθαρσίες που αφήνει στον δρόμο,  

(2) τον αφήνουμε να κάνει βόλτες μόνος του στον δρόμο,  

(3) τον κρατάμε συνέχεια μέσα στο σπίτι.  

 

1. Το κείμενο αυτό, το έγραψε  

(1) ένας μαθητής ή μια μαθήτρια,  

(2) ο Δήμος Λακατάμιας,  

(3) ένας σκύλος.  

 

2. Το κείμενο αναφέρεται σε  

(1) εκδηλώσεις του Δήμου Λακατάμιας,  

(2) πληροφορίες για το πώς φροντίζουμε τα κατοικίδιά μας,  

(3) τρόπους να φτιάξουμε λουρί για τον σκύλο μας. 

 

3. Αν έχουμε σκύλο  

(1) θα πρέπει να πληρώσουμε πρόστιμο €34,  

(2) πρέπει να φροντίζουμε την υγεία του,  

(3) πρέπει να τον αφήνουμε να γαβγίζει στη γειτονιά. 

 

5.2. Αντιστοίχισε τις φράσεις της μιας στήλης με την άλλη ώστε να 

δημιουργηθούν οι σωστές προτάσεις, όπως στο παράδειγμα (μονάδες 8).  

 

 

 
Αν οι σκύλοι κάνουν ακαθαρσίες στη γειτονιά  

 

 πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρός.  

 
Ο σκύλος μας 

 

 τηλεφωνώντας στα γραφεία του δήμου 

Λακατάμειας. 
 
Αν έχουμε σκύλο τότε  

 

 ο/η ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια θα πληρώσει 
πρόστιμο. 

 
O/H κτηνίατρος 

 

 στην είσοδο της κατοικίας μας βάζουμε 

πινακίδα «Προσοχή Σκύλος».  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη φροντίδα των 
κατοικιδίων, μπορούμε να βρούμε  

 

 δίνει οδηγίες για την υγεία του σκύλου 
μας. 
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

5.3. Σκέψου και γράψε άλλα πράγματα που θα έκανες για φροντίσεις τον 
σκύλο σου, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο κείμενο (μονάδες 2). 
 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Συμπλήρωσε την κάθε πρόταση με τη σωστή λέξη  (4 μονάδες). 

1. Τα παιδιά παίζουν στο _________πάρκο_________ .   (αυλή, πάρκο, 

θάλασσα) 

 

2. Κάθε απόγευμα παίζω στις    _____________ . (κούνια, κούνιες, τσουλήθρα) 

 

3. Το απόγευμα έχω πολλά _______________  για το σπίτι. (μάθημα, βιβλία, 

μαθήματα) 

 

4. Θέλω να αγοράσω μια _____________ για το σχολείο. (παντελόνι, 

πουκάμισο, φούστα) 

 

5. Τα κορίτσια συνάντησαν τις ___________ τους και πήγαν μαζί στο πάρτυ.  

(φίλους, αδελφούς, φίλες) 
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

7. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη λέξη που είναι κάθε φορά στην 

παρένθεση στη σωστή της μορφή, όπως στο παράδειγμα (4 μονάδες). 

1. Αύριο  σκέφτεσαι ___να πας_ εκδρομή στο βουνό με την αδελφή σου;. 

(πηγαίνω) 

2. Χθες όλη τη μέρα ο Άχμετ __________________ τηλεόραση. (βλέπω)  

3. Αύριο η μητέρα μου κι εγώ  __________________ όλη μέρα. (μαγειρεύω) 

4. Χθες η Μαρίνα και η Σοφία __________________ στη θάλασσα. (κολυμπάω)  

5. Το καλοκαίρι εγώ __________________ στη Ρουμανία. (ταξιδεύω) 

 

8. Κύκλωσε κάθε φορά τη σωστή απάντηση όπως στο παράδειγμα (μονάδες 12). 

1.  Χθες πήγα στο πάρκο και ………………… σε όλα τα παιχνίδια.  

α. θα παίξω β. να παίζω γ. έπαιξα δ. έπαιζα  

2. Του χρόνου το καλοκαίρι  ……………. διακοπές στην Ελλάδα.  

α. πηγαίνω β. θα πάω γ. πήγα δ. θα πηγαίνω 

3. Μου αρέσουν εκείνες οι ………….. καρέκλες.   

α. κόκκινα β. κόκκινες γ. κόκκινος δ. κόκκινοι  

4. Η θάλασσα είναι …………………. .          

α. κρύος β. κρύα γ. κρύο δ. κρύες 

5. Ο πατέρας ………………… το ψυγείο.  

α. καθαρίζω β. καθαρίζεις γ. καθαρίζεται δ. καθαρίζει 

6. Δίψασα πολύ! Θέλω ………….. νερό αμέσως! 

α. να πιω β. να πίνω γ. ήπια δ. να πιούμε 

7. Μετά το πάρκο πρέπει …………………. λίγα μέτρα και να στρίψεις δεξιά.  

α. να περπατάς β. να περπατήσεις γ. να περπατήσει γ. να περπατάτε 
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

9. Η τάξη σου έχει αναλάβει να φτιάξει κείμενα με πληροφορίες για το σχολείο 

σας, για να ανέβουν στην ιστοσελίδα σας. Γράψε το δικό σου κείμενο για το 

σχολείο σου: σε ποια περιοχή βρίσκεται, πώς είναι το κτήριο, ποιους 

χώρους/αίθουσες έχει, τι σου αρέσει να κάνεις και τι δεν σου αρέσει, τι 

δραστηριότητες κάνετε στο σχολείο, πώς είναι μια σχολική μέρα, πώς είναι τα 

μαθήματα, οι φίλοι/φίλες σου κ.λπ. (μονάδες 10) 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ........................... 
 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ! 
 
     Θέμα: Γράφω για το σχολείο μου 

 
  Αγαπημένοι αναγνώστες και αγαπημένες αναγνώστριες,  

 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………… 

    
Ο μαθητής/Η μαθήτρια,  

……………………… 

 

 

 

 

Συγγραφική ομάδα: Μαρία Μητσιάκη, Δέσπω Κυπριανού 


