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Τελικό τεστ Ενότητας 5
Συμπληρώστε τα κενά χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο από κάθε έναν από τους διαλόγους:
Διάλογος 1: Οργάνωση μίας τοπικής επίσκεψης
κουραστικό, έκθεση, ημερήσια, βαρετές, απαιτητική, θέατρο, εισιτήριο, τουριστικού
1.

Δεν ενδιαφέρονται όλοι οι άνθρωποι για γκαλερί τέχνης. Μερικοί άνθρωποι τις βρίσκουν
………………….

2.

Το περπάτημα σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να είναι …………….. για ορισμένους
ηλικιωμένους.

3.

Ένα …………….. είναι ένα μέρος όπου παίζονται θεατρικές παραστάσεις για το κοινό.

4.

Μία ……………… είναι μία δημόσια επίδειξη έργων τέχνης.

5.

Όταν πρέπει να πάρουμε μία απόφαση για μία ……………….. εκδρομή μπορούμε να ρωτήσουμε
κάποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο.

6.

Η ανακαίνιση ενός παλιού κτιρίου είναι ………………. εργασία.

7.

Ο διευθυντής ενός ……………….. γραφείου μπορεί να κλείσει μία ημερήσια εκδρομή για εσάς.

8.

Συνήθως χρειάζεστε ένα ……………….. για να μπείτε σε ένα θέατρο.

Διάλογος 2: Άσκηση με τις καρέκλες
αργά, ενέργεια, επίπεδη, σηκώσετε, κεφάλι, προθέρμανση
1.

Η τακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αισθάνονται περισσότερη
……………..

2.

Το να στέκεσαι όρθιος και να περπατάς είναι πιο εύκολο σε μία ……………. επιφάνεια.

3.

Το ……………. σας βρίσκεται στην κορυφή του σώματός σας.

4.

Μπορείτε να ……………….. το πόδι σας από το έδαφος;

5.

Χρειάζεται να κάνετε ……………… πριν από την άσκηση.

6.

Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι κινούνται πιο …………….. από ότι οι νέοι άνθρωποι.
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Διάλογος 3: Δραστηριότητες τέχνης – κατασκευή καρτών
επέτειος, ψαλίδι, χειροτεχνία, ευαίσθητοι, εξωτικό , εικόνα, αναπολούμε, προσοχή
1.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαχαίρι ή ένα …………. για να κόψετε κάτι.

2.

Η ………………….. είναι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό γεγονός
κάποια προηγούμενη χρονιά.

3.

Κάτι από μία μακρινή χώρα του εξωτερικού θα μπορούσε να περιγράφει ως …………………...

4.

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες θεωρούνται …………. άνθρωποι.

5.

Η δραστηριότητα που περιλαμβάνει να κάνουμε πράγματα με το χέρι ονομάζεται …………..

6.

Μία φωτογραφία μπορεί να είναι η ……………….. ενός ατόμου.

7.

Τα επικίνδυνα υλικά πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη ………………….

8.

Όταν σκεφτόμαστε πράγματα του παρελθόντος, τα ……………….

Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία
φυσάει, βαρύ, ομπρέλα, πορτοφόλι, βιβλίο, συνηθισμένα, αλλάζουν, κάνω
1.

Οι άνθρωποι κρατάνε ……………… για να προστατέψουν τον εαυτό τους από τη βροχή.

2.

Μπορεί να το βρείτε δύσκολο να σηκώσετε ένα …………….. αντικείμενο.

3.

Όταν ……………, μπορεί να αισθανθείτε πολύ κρύο, αν είστε έξω.

4.

Πολλοί άνθρωποι μεταφέρουν τα χρήματά τους σε ένα …………….

5.

Θα πάω στα μαγαζιά για να ……… τα ψώνια μου.

6.

Τα πράγματα που είναι ……… είναι λιγότερο πιθανό να μας εκπλήξουν.

7.

Πολλοί άνθρωποι διαβάζουν ένα …………. όταν ταξιδεύουν με το τρένο.

8.

Μερικοί άνθρωποι …………….. το χτένισμά τους αρκετά συχνά.

Διάλογος 5: συνομιλία – προσωπική ιστορία
εξυπηρέτηση, πλαστικά, προσθέτω, προσωπικές, φυλακή, ελέγχετε, επάγγελμα
1.

Τα …………. χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολλών προϊόντων στη βιομηχανία.

2.

Όταν καλείστε να κάνετε κάτι για κάποιον μπορεί να πρόκειται για μία …………..
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3.

Το να μάθεις να γίνεις φροντιστής είναι ένα ………… που περιέχει πολλά στάδια.

4.

Το σύμβολο «+» σημαίνει ………….

5.

Θα πρέπει πάντα να ………… τις απαντήσεις σας στο τέλος των εξετάσεων.

6.

Ο γιατρός μπορεί να καταγράψει κάποιες ………… σας πληροφορίες.

7.

Εάν παραβείτε το νόμο, μπορεί να μπείτε στη ………….
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Σωστές Απαντήσεις

Τελικό τεστ Ενότητας 5
Συμπληρώστε τα κενά χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο από κάθε έναν από τους διαλόγους:
Διάλογος 1: Οργάνωση μίας τοπικής επίσκεψης
κουραστικό, έκθεση, ημερήσια, βαρετές, απαιτητική, θέατρο, εισιτήριο, τουριστικού
1.

Δεν ενδιαφέρονται όλοι οι άνθρωποι για γκαλερί τέχνης. Μερικοί άνθρωποι τις βρίσκουν
βαρετές.

2.

Το περπάτημα σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να είναι κουραστικό για ορισμένους
ηλικιωμένους.

3.

Ένα θέατρο είναι ένα μέρος όπου παίζονται θεατρικές παραστάσεις για το κοινό.

4.

Μία έκθεση είναι μία δημόσια επίδειξη έργων τέχνης.

5.

Όταν πρέπει να πάρουμε μία απόφαση για μία ημερήσια εκδρομή μπορούμε να ρωτήσουμε
κάποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο.

6.

Η ανακαίνιση ενός παλιού κτιρίου είναι απαιτητική εργασία.

7.

Ο διευθυντής ενός τουριστικού γραφείου μπορεί να κλείσει μία ημερήσια εκδρομή για εσάς.

8.

Συνήθως χρειάζεστε ένα εισιτήριο για να μπείτε σε ένα θέατρο.

Διάλογος 2: Άσκηση με τις καρέκλες
αργά, ενέργεια, επίπεδη, σηκώσετε, κεφάλι, προθέρμανση
1.

Η τακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αισθάνονται περισσότερη
ενέργεια.

2.

Το να στέκεσαι όρθιος και να περπατάς είναι πιο εύκολο σε μία επίπεδη επιφάνεια.

3.

Το κεφάλι σας βρίσκεται στην κορυφή του σώματός σας.

4.

Μπορείτε να σηκώσετε το πόδι σας από το έδαφος;
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5.

Χρειάζεται να κάνετε προθέρμανση πριν από την άσκηση.

6.

Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι κινούνται πιο αργά από ότι οι νέοι άνθρωποι.

Διάλογος 3: Δραστηριότητες τέχνης – κατασκευή καρτών
επέτειος, ψαλίδι, χειροτεχνία, ευαίσθητοι, εξωτικό , εικόνα, αναπολούμε, προσοχή
1.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαχαίρι ή ένα ψαλίδι για να κόψετε κάτι.

2.

Η επέτειος είναι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό γεγονός
κάποια προηγούμενη χρονιά.

3.

Κάτι από μία μακρινή χώρα του εξωτερικού θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξωτικό.

4.

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες θεωρούνται ευαίσθητοι άνθρωποι.

5.

Η δραστηριότητα που περιλαμβάνει να κάνουμε πράγματα με το χέρι ονομάζεται χειροτεχνία.

6.

Μία φωτογραφία μπορεί να είναι η εικόνα ενός ατόμου.

7.

Τα επικίνδυνα υλικά πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή.

8.

Όταν σκεφτόμαστε πράγματα του παρελθόντος, τα αναπολούμε.

Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία
φυσάει, βαρύ, ομπρέλα, πορτοφόλι, βιβλίο, συνηθισμένα, αλλάζουν, κάνω
1.

Οι άνθρωποι κρατάνε ομπρέλα για να προστατέψουν τον εαυτό τους από τη βροχή.

2.

Μπορεί να το βρείτε δύσκολο να σηκώσετε ένα βαρύ αντικείμενο.

3.

Όταν φυσάει, μπορεί να αισθανθείτε πολύ κρύο, αν είστε έξω.

4.

Πολλοί άνθρωποι μεταφέρουν τα χρήματά τους σε ένα πορτοφόλι.

5.

Θα πάω στα μαγαζιά για να κάνω τα ψώνια μου.

6.

Τα πράγματα που είναι συνηθισμένα είναι λιγότερο πιθανό να μας εκπλήξουν.

7.

Πολλοί άνθρωποι διαβάζουν ένα βιβλίο όταν ταξιδεύουν με το τρένο.

8.

Μερικοί άνθρωποι αλλάζουν το χτένισμά τους αρκετά συχνά.
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Διάλογος 5: συνομιλία – προσωπική ιστορία
εξυπηρέτηση, πλαστικά, προσθέτω, προσωπικές, φυλακή, ελέγχετε, επάγγελμα
1. Τα πλαστικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολλών προϊόντων στη βιομηχανία.
2. Όταν καλείστε να κάνετε κάτι για κάποιον μπορεί να πρόκειται για μία εξυπηρέτηση.
3. Το να μάθεις να γίνεις φροντιστής είναι ένα επάγγελμα που περιέχει πολλά στάδια.
4. Το σύμβολο «+» σημαίνει προσθέτω.
5. Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε τις απαντήσεις σας στο τέλος των εξετάσεων.
6. Ο γιατρός μπορεί να καταγράψει κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες.
7. Εάν παραβείτε το νόμο, μπορεί να μπείτε στη φυλακή.

