
Γ Α Λ Λ Ι Κ Α  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ 

ΓΕΛ (Α’ & Β’ τάξεις) & ΕΠΑΛ (Β’ & Γ’ τάξεις) 
(Για τμήματα με επίπεδο γλωσσομάθειας Α1-) 

 
ΘΕΜΑ 1. Κατανόηση κειμένου (10Χ3=30 μονάδες)1 
Διάβασε το παρακάτω κείμενο και συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί σημειώνοντας με Χ την 
επιλογή σου στο κατάλληλο κουτάκι (A=σωστό ή B=λάθος)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A 
Σωστό 

B 
Λάθος 

Item 1 
Το παραπάνω κείμενο είναι email που στέλνει ο Πάνος σε κάποιο φίλο 
του από τη Γαλλία με τον οποίο αλληλογραφεί. 

  

Item 2 
Το θέμα του μηνύματος είναι οι αγαπημένες εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 

  

Item 3 Ο Πάνος μένει σε μια γειτονιά στη Δυτική Αττική. 
  

Item 4 Ο Πάνος πηγαίνει στην Α’ Γυμνασίου.   

Item 5 Στην τάξη του Πάνου οι μισοί μαθητές μαθαίνουν Γαλλικά.   

Item 6 Ο Διευθυντής του σχολείου του Πάνου είναι αυστηρός.   

Item 7 Ένα από τα αγαπημένα μαθήματα του Πάνου είναι τα Γαλλικά.   

Item 8 Ο καθηγητής των Γαλλικών βάζει γενικά χαμηλούς βαθμούς.   

Item 9 Ο καθηγητής των Γαλλικών βάζει πολλές ασκήσεις για το σπίτι.   

Item 10 Στην τάξη των Γαλλικών ακούνε γαλλική μουσική.   

 
                                                           
1
 Το κείμενο είναι ενδεικτικό καθώς αυτό που θα δοθεί στους μαθητές θα πρέπει να είναι διδαγμένο 

και ασφαλώς η θεματική του πιο κοντά στα ενδιαφέροντα της συγκεκριμένης μαθησιακής ομάδας 
ανάλογα με την τάξη, την ειδικότητα κτλ. 

Posté le 4-4-2016 à 20:12:35 

Bonjour, 

Je m’appelle Panos et j’ai 15 ans. J’habite à Athènes, dans un quartier de l’ouest,  à Égaléo. Je suis en 

première classe du lycée. Nous sommes 26 élèves dans notre classe dont 17 nous apprenons le français. 

J’aime l’école et j’ai des copains super. On adore la recrée et nous jouons au basket, au volley ou au ping-

pong. Nos professeurs sont sympas mais le directeur est un peu sévère. Mes matières préférées ce sont 

l’histoire, la musique et le français. Mon prof de français est très gentil et compréhensif. Il ne donne pas 

beaucoup de devoirs pour la maison et il met de bonnes notes. En classe on fait beaucoup d’activités : on 

écoute de la musique française, on voit des films et des documentaires français, on fait des exercices de 

vocabulaire et de grammaire et on écrit des textes pour le blog francophone de notre classe. Cette année 

on a participé au concours de la Francophonie et on a gagné le premier prix. 

A+ 

Panos 

 



Ενδεικτικά θέματα (Επιπέδου Γλωσσομάθειας Α1-) για μαθητές ΕΠΑΛ (ΓΑΛΛΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Στέλιος Μαρκαντωνάκης 

Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής 
Αν. Αττική & Εύβοια 

ΘΕΜΑ 2α. Λεξικογραμματική - Λεξιλόγιο (5Χ4=20 μονάδες) 

Τα σχολεία άνοιξαν και τα μαθήματα αρχίζουν. Βοήθησε τη Μαρία να βάλει στην τσάντα 
της τα πράγματα που ζήτησε να φέρει ο καθηγητής των Γαλλικών. Προσοχή! Υπάρχει μια 
εικόνα επιπλέον. 

 
Σημείωσε με « x » την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 

 
 
 

 

Apporter : 

Item 11 - un stylo 

Item 12 - un crayon 

Item 13 - une règle 

Item 14 - un dictionnaire 

Item 15 - un classeur 
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Item 11       

Item 12       

Item 13       

Item 14       

Item 15       



Ενδεικτικά θέματα (Επιπέδου Γλωσσομάθειας Α1-) για μαθητές ΕΠΑΛ (ΓΑΛΛΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Στέλιος Μαρκαντωνάκης 

Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής 
Αν. Αττική & Εύβοια 

ΘΕΜΑ 2β. Λεξικογραμματική - Γραμματική (5Χ4=20 μονάδες) 

Διάβασε το παρακάτω μηνύματα και για κάθε κενό διάλεξε την κατάλληλη λέξη (Α-F), 
όπως στο παράδειγμα. Προσοχή! Υπάρχει μια λέξη που δεν χρειάζεσαι.  

 

Ex. de A. de la B. en C. du D. à E. au F. de 

 

 

 

 

 

 

 

Item 16 A       B       C       D       E       F  

Item 17 A       B       C       D       E       F  

Item 18 A       B       C       D       E       F  

Item 19 A       B       C       D       E       F  

Item 20 A       B       C       D       E       F  

 
 
 

Posté le 27-02-2012 à 13:43:57 

Salut! Je suis de (ex.) Paris. Cet été j'aimerais partir  
_________ (16) Espagne et je cherche une colonie de 
vacances ________ (17) Barcelone. 

Posté le 27-02-2012 à 14:15:32 

Moi, je viens _________ (18) Barcelone et tous les étés 
je vais à la colonie Agora! On fait _________ (19) 
natation et _________ (20) vélo.  C'est génial! 

Le forum Ados.fr – Bons plans vacances 
Des adolescents parlent de leurs projets de vacances 

 



Ενδεικτικά θέματα (Επιπέδου Γλωσσομάθειας Α1-) για μαθητές ΕΠΑΛ (ΓΑΛΛΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Στέλιος Μαρκαντωνάκης 

Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής 
Αν. Αττική & Εύβοια 

ΘΕΜΑ 3. Παραγωγή γραπτού λόγου (30 μονάδες) 

Vous avez envie de publier une présentation d’une chanteuse dans le blog de votre 

classe de français. Pour rédiger votre texte (80-120 mots)2 vous vous appuyez sur la 

fiche suivante que vous avez trouvée sur Internet. 

Θέλετε να δημοσιεύσετε στο ιστολόγιο που φτιάξατε στην τάξη των Γαλλικών την 

παρουσίαση μιας τραγουδίστριας. Για να γράψετε το κείμενό σας (120-150 λέξεις) 

στηρίζεστε στις παρακάτω πληροφορίες που βρήκατε στο διαδίκτυο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Για τη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ ο ζητούμενος αρ. λέξεων είναι 120-150. 

Nom : Adila Sedraia 
Pseudonyme : Indila 
Métier : Chanteuse 
Lieu de naissance : Paris, France 
Date de naissance : 25/3/1979 
Nationalité des parents : Algérienne 
États civil : Célibataire 
Taille : 1.65 
Poids : 57 
Cheveux : Longs, bruns 
Couleur des yeux : Marron 
Genre musical : Pop, RnB 
Caractère : Timide, gentille 
Langues étrangères : Anglais, espagnol 
Plats préférés : Poisson, pâtes, poulet 
Style vestimentaire : Tailleurs, chemisiers, jeans  
Loisirs préférés : Danse, peinture, cinéma 
Projets pour l’avenir : Créer une association pour les enfants 


