TEACHER DICTATION COPY
COMPREHENSIVE EXAMINATION IN MODERN GREEK
Tuesday, June 22, 2010

General Directions to the Teacher
Before the start of the examination period, distribute one examination booklet and one answer booklet,
face up, to each student. Then instruct the students to fill in the heading on the front of the answer
booklet. After each student has filled in the heading of the answer booklet, begin the examination by
following the directions for Part 2a, as given below:

Directions for Part 2a:
1) Instruct students to open their answer booklets and read the directions for Part 2a.
2) After students have read and understood the directions, say:
“There are nine questions in Part 2a. Each question is based on a short passage, which I will read
aloud to you. Listen carefully. Before each passage, I will give some background information in
English, once. Then, I will read the passage in Greek, twice. After you have heard the passage for
the second time, I will read the question in English, once. The question is also printed in your test
booklet.
After you have heard the question, you will have about one minute before the next passage is read.
During that time, read the question and the four suggested answers in your test booklet. Choose
the best suggested answer on the basis of the information provided in the passage, and write its
number in the space provided in your answer booklet.
You should NOT read the question and the suggested answers while you are listening to the
passage. This will allow you to give all your attention to what you hear. I will now begin.”
3) Administer each of the items in Part 2a as follows:
a. First read the setting in English once; then the listening comprehension stimulus (passage) in
Modern Greek twice in succession. Make every effort to read the passage in the way students
would hear it in an authentic setting.
b. Then read the question once. Pause for no more than one minute before proceeding to the next
item.
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1. You are an exchange student in Athens. Your friend leaves this message on
your voice mail:
Γιώργο, γεια σου. ∆υστυχώς έµεινα από λάστιχο και θα αργήσω στο ραντεβού
µας. Πρέπει να τηλεφωνήσω για βοήθεια, γιατί δεν ξέρω να το αλλάξω µόνος
µου. Έτσι η Ελένη κι εγώ θα αργήσουµε να έλθουµε στο σινεµά. Μήπως θα
µπορούσες να µας κρατήσεις δυο θέσεις δίπλα σου; Μόλις φτάσουµε θα σου
τηλεφωνήσω για να βρεθούµε. Να προσέχεις το κινητό σου. Έχε το νου σου να
µη χαθούµε.
Q: Why did your friend call?

2. You are listening to the radio in Athens and hear this advertisement:
Η επιδερµίδα µάς προστατεύει από τα µικρόβια. Όταν δηµιουργηθεί µια πληγή,
τότε η είσοδος είναι ανοιχτή στα µικρόβια και στις µολύνσεις. Το Dermaspray
είναι η καλύτερη λύση. Χρησιµοποιήστε το δύο µε τρεις φορές την ηµέρα
απευθείας πάνω στην πληγή, για να αποφύγετε τη µόλυνση από τα µικρόβια.
Με το Dermaspray δεν υπάρχει πια λόγος να ανησυχείτε. Αυτό το προϊόν είναι
το καλύτερο φάρµακο.
Q: What is the purpose of this product?

3. You are on vacation in Greece and you hear this weather forecast for
Sunday on the radio:
Ο καιρός θα είναι βροχερός σε όλη την Ελλάδα, αλλά η ζέστη θα συνεχιστεί.
Θα έχουµε πολλή βροχή και ο ουρανός θα είναι σκεπασµένος µε σύννεφα. Το
απόγευµα ο ουρανός
θα παραµείνει συννεφιασµένος και η πολλή ζέστη
πιθανώς να προκαλέσει θύελλες σε ορισµένες περιοχές. Σε όλη τη χώρα οι
θερµοκρασίες θα είναι υψηλές για την εποχή και οι βροχές θα συνεχιστούν
παντού. Η θάλασσα θα είναι ταραγµένη και δε θα επιτραπεί στα πλοία να
ταξιδέψουν.
Q: Which items would be most appropriate for an outing on Sunday?
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4. You are at the airport in New York checking in for your flight to Athens.
The airline agent says to you:
Μην ξεχάσετε να τηλεφωνήσετε στα γραφεία της εταιρείας µας στην Αθήνα, 24
ώρες πριν την αναχώρησή σας, για να σας κρατήσουν θέση για την επιστροφή
σας στη Νέα Υόρκη. Έτσι θα µάθετε και την ακριβή ώρα αναχώρησης σε
περίπτωση που έχει γίνει κάποια αλλαγή, ώστε να µη χάσετε την πτήση της
επιστροφής. Ευχαριστούµε και καλό σας ταξίδι.
Q: What does the airline agent advise you to do?

5. Your Greek friend Tasso is telling you about his summer vacation. He
says:
Τον Αύγουστο πέρασα δεκαπέντε µέρες κοντά στη θάλασσα. Πέρασα όµορφες
διακοπές, κάνοντας συγχρόνως µαθήµατα ιστιοπλοΐας. Τώρα ξέρω να
χειρίζοµαι µικρό πλοίο µε τη βοήθεια του ανέµου, να υψώνω τα πανιά και να
διαβάζω το ναυτικό χάρτη. Όταν δε φυσούσε πολύς αέρας και η θάλασσα ήταν
ήρεµη, αράζαµε στην αµµουδιά για να κολυµπήσουµε. Οι καλοκαιρινές µου
διακοπές φέτος ήταν οι καλύτερες.
Q: What did your friend do during his vacation?

6. You are listening to a Greek radio station and hear the following report:
Η γυµναστική είναι από τα πιο δηµοφιλή σπορ. Πολλοί άντρες και γυναίκες
κάνουν καθηµερινά γυµναστική. Είναι ένα µέσο για να διατηρήσεις την
πνευµατική σου ισορροπία, να διώξεις το άγχος, αλλά επίσης να παραµείνεις
νέος και όµορφος για πολύ καιρό.
Η γυµναστική σε βοηθάει να
ξεκουραστείς, να διασκεδάσεις, να χαλαρώσεις και να διατηρήσεις τη φόρµα
του.
Q: Which statement is best supported by this report?
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7. You are watching the news on television in Athens and you hear this
report:
Χτες ένα αεροπλάνο ετοιµαζόταν να αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη. Την ώρα
που το αεροπλάνο κυλούσε στο διάδροµο και λίγο πριν απογειωθεί, ένα πουλί
τρύπωσε σε έναν από τους κινητήρες. Ο πιλότος σταµάτησε αµέσως το
αεροπλάνο και ζήτησε βοήθεια από τους µηχανικούς του αεροδροµίου, που
έφτασαν αµέσως και καθάρισαν το δεξιό κινητήρα. Όταν όλα τακτοποιήθηκαν,
το αεροπλάνο ξεκίνησε το ταξίδι του µε πέντε ώρες καθυστέρηση.
Q: Why was the flight late in arriving at its destination?

8. While staying with a family in Greece, you hear this message on the
answering machine from your host mother:
Γεια σου Παύλο. Έχω πολλή δουλειά και θα µείνω στο γραφείο µέχρι τις έξι το
απόγευµα. Έχω ετοιµάσει για βραδινό ψητό κοτόπουλο µε πατάτες. ∆εν έχουµε
όµως τίποτα στο σπίτι για να κάνουµε σαλάτα. Μπορείς να πας στο µανάβη να
πάρεις ένα µαρούλι και δυο ντοµάτες; Αν θες κόψε τις ντοµάτες και το µαρούλι
και βάλ’ τα σε ένα βαθύ πιάτο. Όταν έρθω σπίτι, θα ζεστάνουµε το κοτόπουλο
και θα φάµε γύρω στις επτά. Σ’ ευχαριστώ πολύ.
Q: What did your host mother ask you to do?

9. You are at the ticket window of a movie theater in Greece. The ticket seller
says to you:
Λυπάµαι, αλλά δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια. Αυτό το έργο έχει µεγάλη
επιτυχία και η αίθουσα είναι ήδη γεµάτη εδώ και µισή ώρα. Πολλοί έχουν
αγοράσει τα εισιτήριά τους
από το ίντερνετ. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν
πολλά εισιτήρια διαθέσιµα όταν έρθει κανείς τελευταία στιγµή. Αν όµως θέλετε
να δείτε το έργο οπωσδήποτε, ελάτε αργότερα το βράδυ. Υπάρχει ακόµη µια
παράσταση στις δέκα.
Q: What does the ticket seller say to you?
*

*

*
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Directions for Part 2b
1. Instruct students to read the directions for Part 2b.
2. After students have read and understood the directions say:
“There are six questions in Part 2b. Part 2b is like Part 2a,
except the questions and answers are in Modern Greek.
We will now begin.”
3. Administer Part 2b in the same manner as Part 2a.
---------------------------------------------------------------------------------------------------10. The parents of your Greek friend are giving advice to their son before he
leaves for summer camp. Your friend’s mother says:
Ξέρω πως θα είσαι πολύ απασχοληµένος στην κατασκήνωση. Μην ξεχνάς όµως
να τρως καλά το πρωί. Το πρώτο γεύµα της ηµέρας είναι και το πιο σπουδαίο,
γιατί σου δίνει ενέργεια. Πρέπει να πίνεις ένα ποτήρι γάλα και να τρως
σιταρένιο ψωµί και ένα φρούτο πλούσιο σε βιταµίνη C. Μπορείς επίσης να
τρως φρυγανιές µε βούτυρο και µαρµελάδα. Πρέπει να τρως καλά το πρωί, για
να έχεις ενέργεια όλη την ηµέρα.
Q: Για ποιο γεύµα της ηµέρας µιλάει η µητέρα του φίλου σου;
11. In Athens you are talking to an airline agent. The agent says to you:
Έχουµε αντικαταστήσει όλα τα αεροπλάνα µας που κάνουν µακρινές πτήσεις
µε καινούργια και πιο σύγχρονα. Οι θέσεις τους είναι πιο µεγάλες και οι
επιβάτες θα έχουν τώρα περισσότερο χώρο για να απλώσουν τα πόδια τους και
να χαλαρώσουν. Επίσης, στις νυχτερινές πτήσεις δίνουµε σε όλους τους
επιβάτες ένα µαξιλάρι, σεντόνια, µια µάλλινη κουβέρτα και ένα µαλακό
παπλωµατάκι. Ύστερα από έναν καλό ύπνο, οι επιβάτες φτάνουν στον
προορισµό τους φρέσκοι και ξεκούραστοι, σαν να έχουν κοιµηθεί στο δικό τους
κρεβάτι.
Q: Τι λέει ο υπάλληλος για τα νέα αεροπλάνα;
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12. While in Greece on vacation, you are listening to the following
advertisement οn the radio. The commentator says:
Θέλετε να ξεφύγετε από το συνηθισµένο καθηµερινό σας πρόγραµµα; Ελάτε να
απολαύσετε ένα διήµερο στο Ναύπλιο. Το Ναύπλιο προσφέρει πολλά να δείτε
και να κάνετε. Το Μεγάλο Κάστρο πάνω από την πόλη, η φυλακή του
Κολοκοτρώνη, το άγαλµα του Καποδίστρια
και τα µουσεία είναι µερικά από
τα µέρη που πρέπει να επισκεφθείτε. Επίσης, τα µοντέρνα ξενοδοχεία θα σας
προσφέρουν όλες τις ανέσεις που χρειάζεστε. Ελάτε στο Ναύπλιο και δε θα το
µετανιώσετε.
Q: Τι προσφέρει το Ναύπλιο;
13. You are watching a soccer game in Athens. The spectator next to you is
upset. You hear him say:
∆εν είναι δυνατόν. ∆εν µπορεί να συµβαίνουν τέτοια πράγµατα. Αυτός ο
διαιτητής κάνει τα στραβά µάτια. Κοίτα τον. ∆ε βλέπει τον Αντωνίου πώς
κλοτσάει και σπρώχνει συνέχεια; Θα έπρεπε να του δείξει κίτρινη κάρτα. Αν
έπαιζαν στην Αµερική, θα γίνονταν αυτά; Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Πάει να
βάλει τρικλοποδιά στον αµυντικό. Μα είναι τυφλός αυτός ο διαιτητής; ∆εν
είναι καθόλου δίκαιος.
Q: Γιατί είναι θυµωµένος ο θεατής;
14. While listening to the radio in Greece, you hear this advertisement for a
store:
Ελάτε στο κατάστηµά µας και θα βρείτε τα καλύτερα ρούχα και παπούτσια σε
τεράστια ποικιλία. Τα είδη µας είναι πρώτης ποιότητας και σε φθηνότερες τιµές
από άλλα µαγαζιά. Στο κατάστηµά µας ό,τι αγοράσετε είναι εγγυηµένο για έξι
µήνες και µπορείτε, αν θέλετε, να το επιστρέψετε, αρκεί να έχετε την απόδειξη
αγοράς. Επιπλέον, όλα µας τα ρούχα διορθώνονται στα µέτρα σας, εντελώς
δωρεάν.
Q: Τι προσφέρει αυτό το κατάστηµα;
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15. You are staying with a host family in Greece. Your host mother hears this
message on the answering machine:
Χαίρετε. Τηλεφωνούµε από το αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βρέθηκε
επιτέλους η βαλίτσα σας και θα σας τη φέρουµε σήµερα το βράδυ. Η βαλίτσα
σας παρέµεινε κατά λάθος στο αεροδρόµιο της Νέας Υόρκης και έφτασε εδώ
σήµερα το πρωί. Σας παρακαλούµε να µας τηλεφωνήσετε για να µας πείτε τι
ώρα θα βρίσκεστε στο σπίτι και να µας δώσετε
την ακριβή σας διεύθυνση.
Λυπούµαστε πολύ για αυτή την ταλαιπωρία.
Q: Τι λέει το µήνυµα αυτό;
*

*

*

When students have finished Part 2b, say:
“This is the end of Part 2. You may now go on to the rest of the
Examination.”

