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ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 
• Να αναπτύξεις και τις δύο δραστηριότητες στο ειδικό τετράδιο         

γι’ αυτήν την εξέταση. 
• ∆ιάρκεια της εξέτασης: 40 λεπτά. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  
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ACTIVITÉ 1 

Ton école organise un échange scolaire avec une éco le en France. Tu vas être hébergé(e) 
dans une famille française qui veut mieux te connaî tre. Pour cela, réponds au questionnaire 
suivant (de 30 à 40 mots).  
Recopie le questionnaire complété dans ton cahier. 
 

Το σχολείο σου οργανώνει ανταλλαγή επισκέψεων µε ένα σχολείο της Γαλλίας. Θα σε 
φιλοξενήσει µια οικογένεια Γάλλων που θέλει να σε γνωρίσει καλύτερα. Για τον λόγο αυτό, 
απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις (30-40 λέξεις). 
Αντίγραψε το συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο στο τετράδιό σου. 
 
 
  

QUESTIONNAIRE 
Tu es            ���� une fille     ���� un garçon 

Ton âge : ___________  

Depuis combien de temps tu apprends le français ? ______________________ 

____________________________________________________________________

Qu’est-ce que tu bois au petit déjeuner ? _______________________________ 

____________________________________________________________________

À quelle heure tu te couches le soir ? __________________________________ 

____________________________________________________________________

Quelle musique tu aimes écouter ?_____________________________________ 

____________________________________________________________________

Quel est ton sport préféré ? ___________________________________________

____________________________________________________________________

Quel est ton plat préféré ? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

Quand tu n’es pas à l’école, tu aimes ___________________________________

____________________________________________________________________
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ACTIVITÉ 2 

Ta tante française t’a envoyé 100 euros comme cadea u de Pâques. Tu lui écris un mail dans 
lequel : 

� tu lui demandes comment elle va ; 

� tu la remercies ; 

� tu décris ce que tu as acheté avec les 100 euros re çus ; 

� tu lui annonces que tu vas aller la voir à Paris ce t été en précisant la date (mois, durée). 

Signe ton texte Kostas ou Martha (de 120 à 130 mots ). 

 
 
 
Η θεία σου, που είναι Γαλλίδα, σου έστειλε 100 ευρώ ως δώρο για το Πάσχα. Της γράφεις ένα 
mail στο οποίο: 

� τη ρωτάς τι κάνει, 

� την ευχαριστείς, 

� περιγράφεις τι αγόρασες µε τα 100 ευρώ που σου έστειλε, 

� της ανακοινώνεις ότι θα πας στο Παρίσι για να τη δεις αυτό το καλοκαίρι, 
προσδιορίζοντας την ηµεροµηνία (µήνα και διάρκεια). 

Υπόγραψε το κείµενό σου µε το όνοµα Kostas ή Martha (120-130 λέξεις). 

 

 
 

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


