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Η παρούσα έκδοση αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος "Ολοκληρωμένη
απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των
κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα", που υλοποιείται με τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που διατυπώνονται σε αυτό το
εγχειρίδιο εκφράζουν τους συγγραφείς του και δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε χρήση
μπορεί να γίνει των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.

Πρόλογος
Το «Έλα, Πάμε» είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό πολύγλωσσης υποστήριξης για
ενηλίκους πρόσφυγες που μιλούν αραβικά και φαρσί και που αρχίζουν να
μαθαίνουν ελληνικά. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην εξοικείωση με την
ελληνική γλώσσα στο αρχικό επίπεδο έως το βασικό επίπεδο.
Ο χρήστης του θα εξοικειωθεί με το αλφαβητικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας
και θα αποκτήσει σταδιακά τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, τυπικό ή
φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις
επικοινωνίας. Θα είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες
εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες,
συναλλαγές, μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή, εργασία, δημόσιες υπηρεσίες κτλ.
Αντίστοιχα, θα μπορεί να επικοινωνεί, προφορικά και γραπτά, χρησιμοποιώντας
βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε περιστάσεις και συνθήκες που απαιτούν απλή και
άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από θέματα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
Αναπτύχθηκε το 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη απόκριση
στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των
κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα» (Integrated response to
education and protection needs of refugee children and their caregivers in Europe,
particularly in Greece) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Terre des Hommes και
διατίθεται δωρεάν.
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Πώς σε λένε;
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 ﻣﺎ اﺳﻤﻚِ ؟، اِﺳﻤﻲ ﻋﻠﻲ. أﻧﺎ اِﺳﻤﻲ ﻓﺎطﻤﺔ. وأﻧﺎ اِﺳﻤﻲ ﻋُﻤﺮ-

- Με λένε Αλί. Εσένα;
- Εμένα με λένε Φατιμά.
- Κι εμένα με λένε Ομάρ.
 ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻧﺎم ﻣﻦ ﻋﻠﯽ- - My name is Ali. What is
yours?
 ﺗﻮ؟.(اﺳﺖ
. ﻧﺎم ﻣﻦ ﻓﺎطﻤﮫ اﺳﺖ- - My name is Fatima.
- And my name is Omar.
. و ﻧﺎم ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ-

Ρωτάω το διπλανό / τη διπλανή μου
- Πώς σε λένε;
- Με λένε ____________. Εσένα;

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Α, α

Με λένε Αλί.

Ε, ε

Με λένε Ελάρ.

Ι, ι

Με λένε Ίσρα.

Ο, ο

Με λένε Ομάρ.

Λ, λ

Με λένε Λένα.

Μ, μ

Με λένε Μαρία.

Ν, ν

Με λένε Νίκο.

Ρ, ρ

Με λένε Ραμά.

Σ, σ, ς

Με λένε Σίμα.

Τ, τ

Με λένε Τασία.

Φ, φ

Με λένε Φατιμά.

Συμπληρώνω τα γράμματα

1. Με

λ _ ν ε Ομ _ ρ . Ε σ _ ν α ;

Ε _ έν α με _έν ε Φ ατ ι μ_.
2 . Μ ε λ έ_ ε Τ α _ ί α. Ε _ έν α ;
Ε μ _ ν α με λ έ _ ε Α _ ί .
3 . Μ ε _ έν ε Ν ί _ ο . Ε σ έ_ α ;
Ε μ έν _ με λ _ ν ε Ί σ _ α.

Βρίσκω και κυκλώνω τα ε

Με λένε Χασάν. Εσένα;
Εμένα με λένε Ζαχρά.

Ελλάδα

ένα

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Βρίσκω και κυκλώνω τα α

αεροπλάνο

αέρας

βάρκα

γάτα

Βρίσκω και κυκλώνω τα ο

φόρεμα

πόρτα
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ποδήλατο

λεωφορείο

αγόρι

κορίτσι

Βρίσκω και κυκλώνω τα μ

μωρό

μολύβι

μάτι

μύτη
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Βρίσκω και κυκλώνω τα ν

νερό

νησί

τρένο

μπανάνα

Βρίσκω και κυκλώνω τα λ

λεμόνι

δάχτυλο

ελιά

ήλιος
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Βρίσκω και κυκλώνω τα ρ

ρόδα

καρέκλα

πόρτα

παράθυρο

Βρίσκω και κυκλώνω τα σ, ς

σχολείο

σπίτι

δρόμος

στάση
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Βρίσκω και κυκλώνω τα φ

φάρος

φωτιά

τηλέφωνο

φακός

Βρίσκω τις ίδιες λέξεις

σπίτι

σχολείο

καρέκλα

βιβλίο

λεμόνι

άλογο

σχολείο

πόρτα

στάση

στάση

τηλέφωνο

σπίτι

πόρτα

βιβλίο

καρέκλα

λεμόνι

ρόδα

ήλιος

ήλιος

άλογο

τηλέφωνο

ρόδα
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Γράφω τα γράμματα
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Β, β

βάρκα

Γ, γ

γάτα

Δ, δ

δρόμος

Ζ, ζ

ζακέτα

Η, η

ήλιος

Θ, θ

θάλασσα

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Γράφω τα γράμματα

Συμπληρώνω τα γράμματα
βάρκα
_λιος

_άτα
_άλασσα

_ρόμος
βά_κα

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

_ακέτα
θά_ασσα
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η ελληνική γλώσσα έχει 24 γράμματα. Χρησιμοποιούμε κεφαλαία στην αρχή της πρότασης ή
στην αρχή μιας λέξης όταν είναι όνομα (προσώπου, χώρας, μέρας, μήνα κ.λπ.): Μοχάμετ,
Συρία, Τετάρτη, Απρίλιος.
Το μικρό -σ- γράφεται:
- με σ όταν βρίσκεται στην αρχή ή στη μέση της λέξης (σε σκέφτομαι)
- με ς όταν βρίσκεται στο τέλος της λέξης (φίλος)
Τόνος (‘) είναι το σημάδι που βάζουμε σε λέξεις που έχουν πάνω από μία συλλαβές. Δείχνει
ποια συλλαβή ακούγεται πιο δυνατά: φίλος, πότε;, ποτέ
Δεν τονίζονται:
α. οι λέξεις με μία συλλαβή (συνήθως): τι, ποιος; με, για
β. οι λέξεις όταν γράφονται με κεφαλαία γράμματα: ΣΥΡΙΑ

اﻷﺣﺮف
، ﻧﺳﺗﺧدم اﻷﺣرف اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ أو ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ )ﺷﺧص.ً  ﺣرﻓﺎ24 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﱠﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن
:( ﺷﮭر إﻟﺦ، ﯾوم،ﺑﻠد
Μοχάμετ, Συρία, Τετάρτη, Απρίλιος.
:اﻟﺣرف ﺳِﯾﻐﻣﺎ )ﺣﺮف اﻟﺴﯿﻦ( ﯾُﻛﺗب ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ

σ
(σε σκέφτομαι) ﺼﻔِﮭﺎ
َ َ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﻓﻲ ُﻣﻨﺘ

-

و ﯾُﻛﺗب ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ

ς
(φίλος) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ

(ﻋﻼﻣﺔ ﺗ َﺸﺪِﯾﺪ اﻟﻠﻔﻆ )ﺗ ُﻮﻧُﻮس

ﺐ
 وﺗُﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟ َﻤﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﺗﻲ.ھﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻀﻌُﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺻﻮﺗﻲ ٍ واﺣِ ﺪ
ِ اﻟﻮاﺟ
ِ

ί

ό

έ

φ λος, π τε;, ποτ :ﻋﮫُ ِﺑﺸﻜ ٍﻞ أﻗﻮى
ُ ﺳ َﻤﺎ
َ
:ﻻ ﺗُﺸﺪﱠد اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
τι, ποιος; με, για : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣِ ﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺻﻮﺗﻲ واﺣﺪ.أ
ΣΥΡΙΑ :ٍ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﻜﺘَﺐُ ﺑِﺤﺮوفٍ ﻛَﺒﯿﺮة.ب

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ
زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دارای  24ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺣﺮوف ﺑﺰرگ در اول ﺟﻤﻠﮫ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﯾﮏ اﺳﻢ )ﺷﺨﺺ ،ﮐﺸﻮر ،ﻣﮑﺎن ،ﻣﺎه
و ﻏﯿﺮه( دارﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.Απρίλιος,Τετάρτη, Συρία, Μοχάμετ :
ﺣرف ﮐوﭼﮏ ﺳﯾﮕﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺻورت ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود:
 ﺑﺻورت  σزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اول و ﯾﺎ در وﺳط ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎﺷد ).(σε σκέφτομαι ﺑﺻورت  ςزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در آﺧر ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎﺷد ).(φίλοςﺗﻮﻧﻮس )ﺗﺄﮐﯿﺪ(
ﻋﻼﻣﺘﯽ )΄( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از
ﮐﻠﻤﮫ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮدποτέ, πότε, φίλος :
ﺗﻮﻧﻮس ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ:
اﻟﻒ .ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارای ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ھﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻً(για, με, ποιος; τι :
ب .ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪΣΥΡΙΑ:

νερό
ΝΕΡΟ

Αθήνα
ΑΘΗΝΑ

μάτι
ΜΑΤΙ

γάλα
ΓΑΛΑ

ομελέτα
ΟΜΕΛΕΤΑ

μαμά
ΜΑΜΑ

δασκάλα
ΔΑΣΚΑΛΑ

ρολόι
ΡΟΛΟΪ

σοκολάτα
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
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Γράφω τα γράμματα

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Γράφω με μεγάλα γράμματα

με

εμένα

λένε

εσένα

βάρκα

γάτα

δρόμος

ζακέτα

ήλιος

θάλασσα

μαμά

γάλα

Αθήνα

νερό

δασκάλα

ένα

μάτι

ομελέτα

σοκολάτα

ρολόι

ΜΕ

Βάζω τόνο

ΟΜΕΛΕΤΑ

ρολοι

Αθηνα

σοκολατα

εμενα

ΝΕΡΟ

μαμα

Μαρια

ομελετα

ΡΟΛΟΙ

ΑΘΗΝΑ

ματι

ΜΑΜΑ

νερο

θαλασσα

ΜΑΤΙ

γατα

ΓΑΛΑ

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Κ, κ

καράβι

Ξ, ξ

ξυπνητήρι

Π, π

πόρτα

Υ, υ

υπολογιστής

Χ, χ

χιόνι

Ψ, ψ

ψάρι

Ω, ω

ώρα

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Γράφω τα μικρά, όπως στο παράδειγμα

Α

Ι

Ρ

Β

Κ

Σ

Γ

Λ

Τ

Δ

Μ

Υ

Ε

Ν

Φ

Ζ

Ξ

Χ

Η

Ο

Ψ

Θ

Π

Ω

α

Συμπληρώνω τα γράμματα
μάτι

Α_ΗΝΑ

μα_ά

δασ_άλα

_ΑΜΑ

ΝΕ_Ο

_ΑΛΑ

_ΟΛΟΙ

ΧΙΟ_Ι

_άρι

Υ_ΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ώ_α

ομε_έτα

_άλασσα

_οκολάτα

κα_άβι

ΔΑ_ΚΑΛΑ

_άλα

ξ_πνητήρι

Ο_ΕΛΕΤΑ

ρολ_ι

πά_ια

ΘΑΛΑ_ΣΑ

ΣΟΚΟΛΑ_Α

ΚΑΡΑ_Ι

_ΥΠΝΗΤΗΡΙ _ιόνι

_πολογιστής

_ΡΑ

_ΑΡΙ

Α_ήνα

_υπνητήρι

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Αλφάβητο

Α, α

αεροδρόμιο

Β, β

βιβλίο

Γ, γ

γάλα

Δ, δ

δέντρο

Ε, ε

ένα

Ζ, ζ

ζακέτα

Η, η

ήλιος

Θ, θ

θρανίο

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Ι, ι

ιατρείο

Κ, κ

καρέκλα

Λ, λ

λάμπα

Μ, μ

μολύβι

Ν, ν

νερό

Ξ, ξ

ξυράφι

Ο, ο

ομπρέλα

Π, π

πόρτα

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Ρ, ρ

ρόδα

Σ, σ, ς

σοκολάτα

Τ, τ

τρένο

Υ, υ

υδρόγειος

Φ, φ

φανάρι

Χ, χ

χαρτί

Ψ, ψ

ψωμί

Ω, ω

ώρα

ΟΥ, ου

ουρανός

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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ΜΠ, μπ

μπάλα

ΝΤ, ντ

ντομάτα

ΓΚ, γκ

γκολ

Βρείτε και κυκλώστε τα μπ, ντ, γκ, γγ

μπαμπάς

αντίο

Γκάνα

Αγγλία

ΜΠΑΛΟΝΙ

Μπαγκλαντές

ΝΤΟΜΑΤΑ

άντρας

μπορώ

μπάλα

ΠΑΝΤΑ

αγκώνας

ουρανός

ΦΟΥΣΤΑ

Ουγγαρία

ΟΥΡΑ

κούνια

ΠΟΥΛΑΩ

Βρείτε και κυκλώστε τα ου

Γράψτε το όνομά σας

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Γράψτε τα μικρά, όπως στο παράδειγμα.

Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ

α

Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π

Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω

Βρείτε και κυκλώστε το Α, α.

Βρείτε και κυκλώστε το Σ, σ, ς.

Βρείτε και κυκλώστε το Ν, ν.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Γράψτε με μικρά

ΣΠΙΤΙ
σπίτι

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΑΖΑΡΙ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Γράψτε αυτές τις λέξεις με μικρά γράμματα, όπως στο παράδειγμα.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ λεωφορείο
ΦΙΛΟΣ
ΣΠΙΤΙ
ΣΥΡΙΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΟ
ΒΡΟΧΗ
ΤΑΞΙΔΙ
ΕΛΛΑΔΑ

Γράψτε τις λέξεις με μικρά, όπως στο παράδειγμα.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

τηλεόραση

ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΕΝΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψτε με μικρά – κρατήστε τα κεφαλαία όπου χρειάζεται.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Κυκλώστε τις πόλεις που ξέρετε.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Προσέξτε τα /i/ τα /o/ και τα /e/.
Ι, ι
Η, η
Υ, υ
ΕΙ, ει
ΟΙ, οι
ΥΙ, υι

Ο, ο
Ω, ω

Ε, ε
ΑΙ, αι

/e/

/i/

/o/

Βρείτε και κυκλώστε τα ι, η, ει

Βρείτε και κυκλώστε το Ι, ι, το Η, η, το Υ, υ, το ΟΙ, οι, το ΕΙ, ει, το Ο, ο,
το Ω, ω, το Ε, ε και το ΑΙ, αι.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Ποια χώρα είναι;

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Συνδυασμοί

αυ + κ, π, τ, φ, θ, χ, /af/
σ, ξ, ψ

αυτοκίνητο

αυ + β, γ, δ, ζ, λ, ρ, /av/
μ, ν
ή /a, e, i, o, u/

αυγό

ευ + κ, π, τ, φ, θ, χ,
σ, ξ, ψ

ευχαριστώ

/ef/

ευ + β, γ, δ, ζ, λ, ρ, /ev/
μ, ν
ή /a, e, i, o, u/

ευρώ

τσ

/ts/

τσαγιέρα

τζ

/dz/

τζαμί

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Γράψτε τα κεφαλαία με μικρά και τα μικρά με κεφαλαία.

Γράψτε με κεφαλαία γράμματα.

Γράψτε με μικρά.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Διαβάστε τις πόλεις και τις χώρες

Τόκιο, Ιαπωνία

Παρίσι, Γαλλία

Δαμασκός, Συρία

Μόσχα, Ρωσία

Βερολίνο, Γερμανία

Καμπούλ, Αφγανιστάν

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν

Τεχεράνη, Ιράν

Ρώμη, Ιταλία
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Γράψτε με μικρά

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Γερμανία

ΓΑΛΛΙΑ
_________________

ΙΤΑΛΙΑ
___________________

ΙΣΠΑΝΙΑ
______________________

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
___________________

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
__________________________

ΑΛΒΑΝΙΑ
_____________________

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
_____________________________
_____________________________

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Γράψτε με κεφαλαία

Αλγερία

Σαουδική Αραβία

Τουρκία

Λιβύη

Ιράκ

Ρωσία

Αίγυπτος

Ιράν

Αφγανιστάν

Τυνησία

Συρία

Σουδάν

Ρουμανία

Ουγγαρία

Αυστρία

ΑΛΓΕΡΙΑ

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Ακούστε και βάλτε τον τόνο

παιδια
παιζω
γερος
γερος
ποτε
ποτε
τζαμι
τζαμι
τηλεοραση
τηλεφωνο
λεωφορειο
ταξιδι

οικογενεια
ευχαριστω
σχολειο
αυτοκινητο
Αφγανισταν
Συρια
Ελλαδα
Τουρκια
ζωγραφικη
μαθημα
δασκαλα
βιβλιο

Τι είναι;

α. βιβλίο
β. μολύβι
γ. τετράδιο

α. πόρτα
β. σπίτι
γ. δρόμος

α. σπίτι
β. σχολείο
γ. τάξη

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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α. δάσκαλος
β. δασκάλα
γ. μαθητής

α. καρέκλα
β. κρεβάτι
γ. τραπέζι
α. λεωφορείο
β. αυτοκίνητο
γ. ταξί

α. τηλεόραση
β. τηλέφωνο
γ. υπολογιστής

α. γάλα
β. νερό
γ. σοκολάτα

α. σπίτι
β. παιδιά
γ. οικογένεια

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Οι μέρες της εβδομάδας

3
;- Τι μέρα είναι σήμερα
- Σήμερα είναι Πέμπτη.
? -What day is it todayـ اﻣﺮوز ﭼﮫ روزﯾﮫ؟
 -Today is Thursday.ـ اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ اﺳﺖ.

μεθαύριο
Σάββατο
ﺑﻌﺪ ﻏﺪ
اﻟﺴﺒﺖ
ﭘﺲ ﻓﺮدا
ﺷﻨﺒﮫ

37

αύριο
Παρασκευή
ﻏﺪا ً
اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻓﺮدا
ﺟﻤﻌﮫ

σήμερα
Πέμπτη
اﻟﯿﻮم
اﻟﺨﻤﯿﺲ
اﻣﺮوز
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

χτες
Τετάρτη
اﻟﺒﺎرﺣﺔ
اﻷرﺑﻌﺎء
دﯾﺮوز
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ

-

ﻣﺎ ھﻮ اﻟﯿﻮم؟
اﻟﯿﻮم ھﻮ اﻟﺨﻤﯿﺲ.

προχτές
Τρίτη
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎرﺣﺔ
اﻟﺜُﻼﺛﺎء
ﭘﺮﯾﺮوز
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ



Συστάσεις
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- Καλημέρα. Εγώ είμαι η Μαρία.
Πώς σε λένε;
- Καλημέρα. Με λένε Χασάν.
- Το όνομά σας, παρακαλώ;
- Μουμπάρακ.
-Και το επώνυμο;
- Σαχ.
-Ευχαριστώ.
-Παρακαλώ.

اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑِﺎﻟﻨﻔﺲ
ُ
 ﻣﺎ. أﻧﺎ ﻣﺎرﯾﺎ. ﺻﺒﺎ ُح اﻟﺨﯿﺮاِﺳﻤﻚَ ؟
. اِﺳﻤﻲ ﺣﺴﻦ. ﺻﺒﺎ ُح اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ؟، َ ﻣﺎ اِﺳﻤﻚ.ُﻣﺒﺎرك
/  وﻣﺎ ھﻲ ُﻛﻨﯿﺘﻚ )اﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚﻟﻘَﺒُﻚ(؟
. ﺷﺎهُ
.ً ﺷﻜﺮا
.ً  ﻋﻔﻮا-

ﻣﻌﺮﻓﯽ
 ﻧﺎم ﺗﻮ. ﻣﻦ ﻣﺎرﯾﺎ ھﺴﺘﻢ. روز ﺑﺨﯿﺮﭼﯿﮫ؟
. ﻧﺎﻣﻢ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ. روز ﺑﺨﯿﺮ ﻟﻄﻔﺎ ً ﻧﺎم ﺷﻤﺎ؟ ﻣﺒﺎرک و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ؟ ﺷﺎه. ﻣﺘﺸﮑﺮم. ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ-

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
- Καλημέρα. Εγώ είμαι ο / η _____________. Πώς σε λένε;
- Καλημέρα. Με λένε __________________.

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
- Το όνομά σας, παρακαλώ;
- _______________________
- Και το επώνυμο;
- _______________________
- Ευχαριστώ.
- Παρακαλώ.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ

ΧΑΙΡΩ ΠΟΛΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΝΤΙΟ

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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 ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ )ﭼﻄﻮری(؟ـ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب.
ـ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب.
ـ ﺧﻮب.
ـ ﻧﮫ ﺧﻮب و ﻧﮫ ﺑﺪ.
ـ ﺧﺮاب ،اﻓﺘﻀﺎح
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم.
ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

 ﻛﯿﻒ ﺣﺎﻟﻚَ ؟ أﻧﺎ ﺑﺄﻓﻀ ِﻞ ﺣﺎل. ﺟﯿﺪ ﺟﺪا ً. ﺟﯿﺪ. وﺳﻂ. ﺳﻲء.أﻧﺎ ﻻ أﻓﮭﻢ اﻟﯿُﻮﻧﺎﻧﯿﺔ.
أﺗﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﱠﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﱠﺔ.
أﺗﻠﻜﻢ اﻟﻔﺎرﺳﯿﱠﺔ واﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﱠﺔ.

;- Τι κάνεις
- Μια χαρά.
- Πολύ καλά.
- Καλά.
- Έτσι κι έτσι.
- Χάλια
Δεν καταλαβαίνω ελληνικά.
Μιλάω αραβικά και γαλλικά.
Μιλάω φαρσί και αγγλικά.

ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارم.
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

-

أﺣﺘﺎج ُﻣﺘﺮﺟﻢ.
ﺣﺴﻨﺎ ً .اِﻧﺘﻈﺮ.

-Χρειάζομαι ένα διερμηνέα.
- Εντάξει. Περιμένετε.

-

ﻣﻦ أﯾﻦ أﻧﺖَ ؟
ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وأﻧﺖَ ؟
ﻣﻦ ﺳﻮرﯾﺔ.
 ھﻞ ﻟﺪﯾﻚَ ھﺎﺗﻒ؟ -ﻧﻌﻢ.6978897654 .

;- Από πού είσαι
;- Από το Αφγανιστάν. Εσύ
- Από τη Συρία.
;- Έχετε τηλέφωνο
- Μάλιστα. 6978897654.

-

 از ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯽ؟ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﺗﻮ؟ از ﺳﻮرﯾﮫ. ﺗﻠﻔﻦ دارﯾﺪ؟ ﺑﻠﮫ۶۹۷۸۸۹۷۶۵۴ .-

ﻣﺘﺄھﻞ ھﺴﺘﯿﺪ؟
ﻧﮫ ﺧﯿﺮ ،آزاد )ﻣﺠﺮد( ھﺴﺘﻢ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﯽ؟
ﻧﮫ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام .ﺷﻮھﺮم اﺣﻤﺪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺴﺮﻣﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ
دﺧﺘﺮﻣﺎن.

-

 ھﻞ أﻧﺖَ ُﻣﺘﺰوج ) ُﻣﺘﺄ ّھِﻞ(؟ﻋﺎزب.
 ﻻ ،أﻧﺎ ِﺖ وﺣﺪكِ ھﻨﺎ؟
ھﻞ أﻧ ِ
ﻻ ،أﻧﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ .زوﺟﻲ ھﻮ
أﺣﻤﺪ .ھﺬا ھﻮ اِﺑﻨُﻨﺎ وھﺬه ھﻲ
اِﺑﻨَﺘُﻨﺎ.

اﯾﻦ ﺑﺮادرت اﺳﺖ؟
ـ آره  /ـ ﺑﻠﮫ
ـ ﻧﮫ ﺧﯿﺮ

ھﻞ ھﺬا أﺧﻮكَ ؟
 ﻧﻌﻢ  - /ﺻﺤﯿﺢ -ﻻ

ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﻣﻌﺬرت )ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ(
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ
ﻋﯿﺐ ﻧﺪاره

ﺗﻔﻀﱠﻞ
ﻋﻔﻮا ً )آﺳِﻒ(
اِﻋﺬُرﻧﻲ  /اِﺳﻤﺢ ﻟﻲ
ﻻ ُﻣﺸﻜﻠﺔ

χάλια

40

έτσι κι έτσι

;- Είστε παντρεμένος
- Όχι, είμαι ελεύθερος.
;- Είσαι εδώ μόνη σου
- Όχι, με την οικογένειά μου. Ο
άντρας μου είναι ο Αχμέτ. Αυτός
είναι ο γιος μας και αυτή η κόρη
μας.
;Αυτός είναι ο αδερφός σου
- Ναι / - Μάλιστα
- Όχι
Ορίστε
Συγνώμη
Με συγχωρείτε
Δεν πειράζει

καλά

πολύ καλά

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

μια χαρά

Κτητική αντωνυμία
το σπίτι μου
το σπίτι σου
του σπίτι του / το σπίτι της / το σπίτι του
το σπίτι μας
το σπίτι σας
το σπίτι τους
Η Σακινέ είναι από το Αφγανιστάν . Μένει στην Αθήνα με την αδερφή της. Το σπίτι
τους είναι στο Παγκράτι.

Διαλέξτε το σωστό
1. Η Περβανέ μένει στον Πειραιά. Το σπίτι του/της είναι στο Κερατσίνι και
δουλεύει εκεί κοντά. Πηγαίνει στη δουλειά του/της με τα πόδια.
2. Με λένε Τζέισελ και είμαι δικηγόρος. Το γραφείο του/μου είναι στη Γλυφάδα.
3. Η Άννα και ο Σελίμ δουλεύουν σε ένα εστιατόριο. Η δουλειά τους/σας είναι
εδώ κοντά.
4. -Κυρία Ραζπούτ, από πού είστε εσείς και ο σύζυγός σου/σας;
-Εγώ είμαι από το Πακιστάν και ο σύζυγός μας/μου είναι Μπαγκλαντεσιανός.
Το σπίτι σας/μας όμως είναι εδώ, στην Αθήνα.
5. Αυτή είναι η οικογένεια μου/του. Αυτός είναι ο αδερφός μου/σου, ο Κιμ και
αυτή είναι η γυναίκα της/του, η Λιέν. Κι αυτά είναι τα παιδιά της/τους.
6. -Παιδιά, πού είναι οι φίλοι σας/μας;
-Είναι έξω και πίνουν τον καφέ τους/μας. Έρχονται.

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
- Τι κάνεις;
- _________________. Εσύ;
- _________________.

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
- Μιλάς ελληνικά;
- Ναι / Όχι. Εσύ μιλάς ____________
- Ναι / - Όχι.

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
- Από πού είσαι;
- Από ____________. Εσύ;
- Από ________________.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

41
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- Ποιος είναι αυτός;
- Είναι ο Ομάρ.

ﻣﻦ ﯾﻜﻮن ھﺬا؟
.ھﺬا ﻋﻤﺮ
ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ھﺬه؟
.ھﺬه ﺣﻤﯿﺪة

-

- Ποια είναι αυτή;
- Είναι η Xαμίντα.
 اﯾﻦ )ﻣﺬﮐﺮ( ﭼﮫ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟- -Who is this?
. ﻋﻤﺮ اﺳﺖ- -This is Omar.
 اﯾﻦ )ﻣﺆﻧﺚ( ﭼﮫ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟-Who is this?
. ﺣﻤﯿﺪه اﺳﺖ-This is Hamida.

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
- Ποιος είναι αυτός;
- Είναι ο ………………..
- Ποια είναι αυτή;
- Είναι η ……………………

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

42
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. أﻧﺎ ُﺟﻮرجﺖ ﻓﺎطﻤﺔ؟
ِ  ھﻞ أﻧ. ھﺬا ﻋﻠﻲ ِرﺿﺎ. ھﺬه زھﺮاء. ھﺬه ُﻣﺪرﺳﺘِﻨﺎ.ﺳﻮرﯾﺔ
ُ  ﻧﺤﻦُ ﻣﻦ ھﻞ أﻧﺘ ُﻢ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؟. ھﺬان ھُﻤﺎ ﻛﻮﺳﺘﺎس وإﻟﯿﻨﻲ. ھﺎﺗﺎن ھﻤﺎ ُروﻏَﺎﯾﯿﮫ ورﺷﺎ. ھﺬه ھﻲ ﻛﺘُﺒُﻨﺎ+
Είμαι ο Μοχάμετ.

Εγώ είμαι ο Γιώργος.
Εσύ είσαι η Φατιμέ;
Αυτός είναι ο Αλιρεζά.
Αυτή είναι η Ζαχρά.
Αυτό είναι το σχολείο μας.
Εμείς είμαστε από τη Συρία.
Εσείς είστε από το Αφγανιστάν;
Αυτοί είναι ο Κώστας και η Ελένη.
Αυτές είναι η Ρογαγιέ και η Ράσα.
Αυτά είναι τα βιβλία μας.
.ﻣﻦ ﯾﻮرﻏﻮس ھﺴﺘﻢ
ﺗﻮ ﻓﺎطﻤﮫ ھﺴﺘﯽ؟
.او )ﻣﺬﮐﺮ( ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ھﺴﺖ
.او )ﻣﺆﻧﺚ( زھﺮا ھﺴﺖ
.آن )ﺧﻨﺜﯽ( ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺎ ھﺴﺖ
.ﻣﺎ از ﺳﻮرﯾﮫ ھﺴﺘﯿﻢ
ﺷﻤﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﺴﺘﯿﺪ؟
.ﮐﻮﺳﺘﺎس و اِﻟِﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ُ (آﻧﮭﺎ )ﺟﻤﻊ ﻣﺬﮐﺮ
.آﻧﮭﺎ )ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻧﺚ( رﻗﯿﮫ و َرﺳﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
.آﻧﮭﺎ )ﺟﻤﻊ ﺧﻨﺜﯽ( ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ

I am George.
Are you Fatimeh?
He is Alireza.
She is Zahra.
This is our school.
We are from Syria.
Are you from Afghanistan?
They are Kostas and Helen.
They are Rohaje and Rasa.
These are our books.
Αυτός δεν είναι ο Αλί. Είναι ο Μοχάμετ.

Συμπληρώστε
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εγώ ____________ από τη Συρία. Εσύ από πού _______________;
Ο Σαντί _______________ από το Πακιστάν.
Εμείς ________________από το Αφγανιστάν. Εσείς από πού _______________;
Από πού __________________ παιδιά;
Από πού _________________ ο Μοχάμετ και η Άλλα;
Αυτή _______________ η δασκάλα μας.

Συμπληρώστε
1.
2.
3.
4.
5.
6.

____________ είμαι από το Ιράν.
____________ είμαστε ο Χασάν και ο Πέτρος.
____________ είναι ο δάσκαλός μας.
____________ ο μπαμπάς μου και η μαμά μου.
____________ είναι η Φατιμά και η Ναργκές.
____________ είστε από την Ελλάδα;
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Διαλέξτε το σωστό
1. ________ είσαστε η Λίνα και η Σαχάρ;
α. Εμείς
β. Εσείς
2. ____________ είσαι από την Ελλάδα;
α. Εσύ
β. Εσείς
3. ___________ είμαστε στο σχολείο.
α. Εγώ
β. Εμείς



8



9

- Πού μένεις;
- Εγώ μένω στο κέντρο και ο Μοχάμεντ στον Κατσικά.
 ﮐﺠﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ )زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ(؟- -Where do you live?
 أﯾﻦ ﺗﺴﻜﻦ )ﺗﻌﯿﺶ(؟ﷴ
و
 ﻣﻦ در ﻣﺮﮐﺰ )ﺷﮭﺮ( ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ- -I live in the centre and
 أﻧﺎ أﺳﻜﻦ )أﻋﯿﺶ( ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. در ﮐﺎﭼﯿﮑﺎMohamed lives in Katsikas.
.وﻣﺤ ﱠﻤﺪ ﯾﺴﻜﻦ )ﯾﻌﯿﺶ( ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺴﯿﻜﺎ

Εγώ μένω στο κέντρο.
Εσύ μένεις εδώ;
Αυτός μένει στην Αθήνα.
Αυτή μένει στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό το παιδί μένει στα Γιάννενα.
Εμείς μένουμε μαζί.
Εσείς μένετε κοντά;
Αυτοί μένουν σε ξενοδοχείο.
Αυτές μένουν μακριά.
Αυτά τα παιδιά μένουν στον Βόλο.
.أﻧﺎ أﺳﻜﻦ )أﻋﯿﺶ( ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
. ﻣﻦ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢI live in the centre.
أﻧﺖ ﺗﺴﻜﻦ )ﺗﻌﯿﺶ( ھﻨﺎ؟
 ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ؟Do you live here?
.ھﺬا ﯾﺴﻜﻦ )ﯾﻌﯿﺶ( ﻓﻲ أﺛﯿﻨﺎ
. او )ﻣﺬﮐﺮ( در آﺗﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪHe lives in Athens.
.ھﺬه ﺗﺴﻜﻦ )ﺗﻌﯿﺶ( ﻓﻲ ﺳﺎﻟﻮﻧﯿﻚ
. او )ﻣﺆﻧﺚ( در ﺛﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪShe lives in Thessaloniki.
.ھﺬا اﻟﻮﻟﺪ ﯾﺴﻜﻦ )ﯾﻌﯿﺶ( ﻓﻲ ﯾﺎﻧﯿﻨﺎ
. اﯾﻦ ﺑﭽﮫ )ﺧﻨﺜﯽ( در ﯾﺂﻧِﻨﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪThis child lives in Ioannina.
. ً ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻜﻦ )ﻧﻌﯿﺶ( ﻣﻌﺎ
. ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯿﻤﺎﻧﯿﻢWe live together.
ھﻞ ﺗﺴﻜﻨﻮن )ﺗﻌﯿﺸﻮن(ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ھﻨﺎ؟
 ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﻤﺎﻧﯿﺪ؟Do you live nearby?
.ھﺆﻻء ﯾﺴﻜﻨﻮن )ﯾﻌﯿﺸﻮن( ﻓﻲ ﻓﻨﺪق
. آﻧﮭﺎ )ﺟﻤﻊ ﻣﺬﮐﺮ( در ھﺘﻞ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪThey live in a hotel.
ﱠ
.ً ھﻦ ﯾﺴﻜﻦﱠ )ﯾَﻌِﺸﻦ( ﺑﻌﯿﺪا
. آﻧﮭﺎ )ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻧﺚ( دور ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪThey live far away.
ھﺆﻻء اﻷوﻻد ﯾﺴﻜﻨﻮن )ﯾﻌﯿﺸﻮن( ﻓﻲ
. اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ھﺎ )ﺟﻤﻊ ﺧﻨﺜﯽ( در ُوﻟﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪThese children live in Volos.
.ﻓﻮﻟﻮس

+
Εγώ μένω στα Γιάννενα

Δεν μένω στη Θεσσαλονίκη. Μένω στα Γιάννενα
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أﻗﺮأ
 ﺗﻘﺮأﯾﻦ/ ﺗﻘﺮأ
 ﺗﻘﺮأ/ ﯾﻘﺮأ
ﻧﻘﺮأ
 ﺗﻘﺮأن/ ﺗﻘﺮؤون
 ﯾﻘﺮأن/ ﯾﻘﺮؤون

( ُﻟﺪي )أﻣ ِﻠﻚ
( ﻟﺪﯾﻚِ )ﺗﻤﻠﻜﯿﻦ/ ( ُﻟﺪﯾﻚَ )ﺗﻤ ِﻠﻚ
( ﻟﺪﯾﮭﺎ )ﺗﻤﻠﻚ/ ( ُﻟﺪﯾﮫ )ﯾﻤ ِﻠﻚ
( ُﻟﺪﯾﻨﺎ )ﻧﻤ ِﻠﻚ
( ﻟﺪﯾﻜﻦ )ﺗﻤﻠﻜﻦ/ (ﻟﺪﯾﻜﻢ )ﺗﻤﻠِﻜﻮن
 ﻟﺪﯾﮭﻦ )ﯾﻤﻠﻜﻦ/ (ﻟﺪﯾﮭﻢ )ﯾﻤﻠِﻜﻮن

διαβάζω
διαβάζεις
διαβάζει
διαβάζουμε
διαβάζετε
διαβάζουν

έχω
έχεις
έχει
έχουμε
έχετε
έχουν

ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ

دارم
داری
دارد
دارﯾﻢ
دارﯾﺪ
دارﻧﺪ

I read
You read
He/she/it reads
We read
You read
They read

I have
You have
He/she/it has
We have
You have
They have

Συμπληρώστε
1. - Τι ________________, Αλί; (διαβάζω)
- ________________ το βιβλίο μου. (διαβάζω)
2. - Τι ______________, παιδιά; (κάνω)
3. - Εμείς ______________ μάθημα τώρα. (έχω)
4. - Πού ________________ ο Μοχάμετ και ο Αλί; (μένω)
5. - Χαμίντα, ______________ το βιβλίο σου; (έχω)

Συμπληρώστε
έχε_ε

μέν__ν

έχ__ν

μέν__ς

κάν_τε

διαβάζ__ς

διαβάζ__με

με_ω

έχου_ε
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Η οικογένειά μου

Περιγράψτε την οικογένειά σας.

Παρουσιάστε την οικογένεια του διπλανού ή της διπλανής σας σε
όλη την ομάδα.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

46

أﺑﻲ
أﻣﻲ
وﻟﺪي

ο, η, το // ένας, μία, ένα
ο πατέρας μου
η μητέρα μου
το παιδί μου
ένας φίλος μου
μία φίλη μου
ένα παιδί

ﭘﺪرم
ﻣﺎدرم
ﺑﭽﮫ ام

My father
My mother
My child

أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
إﺣﺪى ﺻﺪﯾﻘﺎﺗﻲ
(وﻟﺪٌ ﻣﺎ )أﺣﺪ اﻷوﻻد

(ﯾﮏ دوﺳﺘﻢ )ﻣﺬﮐﺮ
(ﯾﮏ دوﺳﺘﻢ )ﻣﺆﻧﺚ
ﯾﮏ ﺑﭽﮫ

A friend of mine (male)
A friend of mine (female)
A child

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Είναι λέξεις που δηλώνουν πρόσωπα (η μαμά μου, ο Πέτρος), ζώα (η γάτα), πράγματα (το τραπέζι),
τόπους (η Θεσσαλονίκη, η Συρία), κάτι που κάνουμε (το διάβασμα), μια κατάσταση (η κούραση),
μια ιδιότητα (η εξυπνάδα) ή έννοια (η αγάπη). Έχουν τρία γένη:
Αρσενικό: ο τοίχος, ο άντρας, ο μαθητής
Θηλυκό: η μαμά, η αυλή
Ουδέτερο: το βιβλίο, το παιδί, το γράμμα
Έχουν δύο αριθμούς:
Ενικός (όταν μιλάμε για ένα πρόσωπο ή πράγμα): ο άνθρωπος, η γάτα, το παιδί
Πληθυντικός (όταν μιλάμε για περισσότερα από ένα πρόσωπα ή πράγματα): οι άνθρωποι, οι γάτες,
τα παιδιά
Τέλος, έχουν πτώσεις:
o η Ονομαστική δηλώνει αυτό που είναι ή κάνει κάτι (Η μητέρα μου είναι δασκάλα)
o η Γενική δείχνει συνήθως αυτόν που του ανήκει κάτι ή κάτι που συνδέεται με κάτι άλλο
(Αυτό είναι το σπίτι της μητέρας μου / η πόρτα της κουζίνας / η φωνή του παιδιού /
καθηγητής ιστορίας)
o η Αιτιατική δηλώνει το αντικείμενο μιας πράξης (Είδα τη μητέρα μου), συνοδεύει
προθέσεις (με, σε, για, από...: Μένω με τη μητέρα μου) ή δείχνει το χρόνο (Άρχισα το
σχολείο τον Σεπτέμβριο)
o Χρησιμοποιούμε
την
Κλητική
όταν
θέλουμε
να
φωνάξουμε
κάποιον
(-Γιώργο!. –Γεια σου, Αλέξανδρε. )
ΑΡΘΡΑ
Είναι οι λέξεις ο, η, το και ένας, μια, ένα.
Μπαίνουν πριν από άλλες λέξεις και έχουν το ίδιο γένος (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο), αριθμό
(ενικό, πληθυντικό), και πτώση (ονομαστική, γενική, αιτιατική).
Η μητέρα μου είναι γιατρός.
Ο Χασάν μιλάει αραβικά.
Θέλω ένα ποτήρι νερό.
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اﻷﺳﻤﺎء:
ھﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص ) ،(η μαμά μου, ο Πέτροςﺣﯾواﻧﺎت ) ،(η γάταأﺷﯾﺎء ) ،(το τραπέζιأﻣﺎﻛِن
) ،(η Θεσσαλονίκη, η Συρίαﺷﻲءٍ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﮫ ) ،(το διάβασμαﺣﺎﻟ ٍﺔ ﻣﺎ ) ،(η κούρασηﺧﺎﺻﯾ ٍﺔ ﻣﺎ (η
ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ) .(η αγάπηھﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔُ
أﺟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾُوﻧﺎﻧﯾﱠﺔ.
)،εξυπνάδα
ٍ
ً

ُﻣﺬ ﱠﻛﺮ
(Αρσενικό): ο τοίχος, ο άντρας, ο μαθητής

ُﻣﺆﻧ�ﺚ
(Θηλυκό): η μαμά, η αυλή

ُﻣﺤﺎﯾﺪ
(Ουδέτερο): το βιβλίο, το παιδί, το γράμμα

ُھﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم:
ﺷﺨﺺ واﺣ ٍﺪ أو ﻋﻦ ﺷﻲءٍ واﺣ ٍﺪ(ο άνθρωπος, η γάτα, το παιδί :
اﻟ ُﻣﻔرد) Ενικός :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ٍ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻲءٍ واﺣﺪ(:
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ٍ
ﺷﺨﺺ واﺣ ٍﺪ أو ِ
اﻟﺠﻤﻊ) Πληθυντικός :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ِ
οι άνθρωποι, οι γάτες, τα παιδιά
ﺧﺘﺎﻣﺎً ،اﻟﺤﺎﻻت اﻹﻋﺮاﺑﯿﱠﺔ )اﻟﻨَ َﺤﻮ ﱠﯾﺔ( ھﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
o
o

o

o

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ  Ονομαστικήﺗ ُﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺎھﯿﺔ ﺷﻲءٍ ﻣﺎ أو ﺗﺪ ﱡل ﻋﻠﻰ َﻣ ْﻦ ﯾَﻘُﻮ ُم ﺑﻔﻌ ٍﻞ ﻣﺎ
)(Η μητέρα μου είναι δασκάλα
ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ُﻤﻀﺎفِ إﻟﯿﮫ  Γενικήﺗﺪ ﱡل ﻋﺎدة ً ﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﺗﻌﻮدُ إﻟﯿﮫ ُﻣﻠﻜﯿﱠﺔ ﺷﻲءٍ ﻣﺎ ،أو ﺗ ُﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺷﻲءٍ ﻣﺎ ُﻣﺮﺗﺒﻂٍ ِﺑﺸﻲءٍ آﺧﺮ
(Αυτό είναι το σπίτι της μητέρας μου / η πόρτα της κουζίνας / η φωνή του παιδιού /
)καθηγητής ιστορίας
ﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟ َﻤﻔﻌُﻮل ﺑِﮫ اﻟﺬي ﯾَﻘﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﻟ ِﻔﻌﻞ ) (Είδα τη μητέρα μουأو ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ أﺣﺮف
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ  Αιτιατικήﺗ ُ ُ
اﻟﺠﺮ ) (με, σε, για, από...: Μένω με τη μητέρα μουأو ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺰﻣﻦ (Άρχισα το σχολείο τον
)Σεπτέμβριο
ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ُﻤﻨَﺎدَاة ِ Κλητικήﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧُﺮﯾﺪ أن ﻧُﻨﺎدي ﺷﺨﺼﺎ ً ﻣﺎ
) (-Γιώργο!. –Γεια σου, Αλέξανδρε.

أدوات اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ
ھﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ο, η, το, ένας, μια, ένα.
ﻔﺲ
ﻔﺲ ِﺟ ِ
ﻔﺲ اﻟﻌﺪد ) (ενικό, πληθυντικόوﻧَ ُ
ﻨﺲ ا ِﻻﺳﻢ ) (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτεροوﻧَ ُ
ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﻤﺎء وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻧَ ُ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻋﺮاﺑﯿﱠﺔ )(ονομαστική, γενική, αιτιατική
Η μητέρα μου είναι γιατρός.
أ ِ ّﻣﻲ طﺒﯿﺒﺔ.
Ο Χασάν μιλάει αραβικά.
ﺴﻦ ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﱠﺔ.
َﺣ َ
Θέλω ένα ποτήρι νερό.
أرﯾﺪ ﻛﺄﺳﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺎء.
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اﺳﺎﻣﯽ

 اﻣﺎﮐﻦ،(το τραπέζι)  وﺳﺎﯾﻞ،(η γάτα)  ﺣﯿﻮاﻧﺎت،(η μαμά μου, ο Πέτρος) ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﺷﺨﺎص
 ﯾﮏ ﺧﺼﻠﺖ،(η κούραση)  ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ،(το διάβασμα)  ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ،(η Θεσσαλονίκη, η Συρία)
: دارای ﺳﮫ ﺟﻨﺴﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪη αγάπη) ( ﯾﺎ ﻣﻔﮭﻮمη εξυπνάδα)
Αρσενικό: ο τοίχος, ο άντρας, ο μαθητής
Θηλυκό: η μαμά, η αυλή
Ουδέτερο: το βιβλίο, το παιδί, το γράμμα
:ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد و ﺟﻤﻊ ھﺴﺘﻨﺪ
Ενικός ()زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﯽء ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ: ο άνθρωπος, η γάτα, το παιδί
Πληθυντικός ()زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﯿﺎء ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ: οι άνθρωποι, οι γάτες, τα παιδιά
: ﺣﺎﻻت اﺳﻢ،و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
. ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ھﺴﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ھﺪ:η Ονομαστική
(Η μητέρα μου είναι δασκάλα)
. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ دارد ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:η Γενική
(Αυτό είναι το σπίτι της μητέρας μου / η πόρτα της κουζίνας / η φωνή του παιδιού /
καθηγητής ιστορίας)
 ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ آﯾﺪ،(Είδα τη μητέρα μου)  ﻣﻔﻌﻮل ﯾﮏ ﻋﻤﻞ را اﻋﻼم ﻣﯽ دارد:η Αιτιατική
.( ﯾﺎ زﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪμε, σε, για, από…: Μένω με τη μητέρα μου)
(Άρχισα το σχολείο τον Σεπτέμβριο)
. زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺴﯽ را ﺻﺪا ﮐﻨﯿﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:Κλητική
(-Γιώργο!. –Γεια σου, Αλέξανδρε.)

o
o

o

o

ﺣﺮوف ﺗﻌﺮﯾﻒ

. ﺣﺮوف ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺴﺘﻨﺪένα, μια, ένας  وτο, η, ο ﮐﻠﻤﺎت
 از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ و ﻣﻔﺮدی ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻮرت،(ουδέτερο, θηλυκό, αρσενικό) ﻗﺒﻞ از ﮐﻠﻤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و دارای ﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ
.( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪαιτιατική, γενική, ονομαστική) ( و در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻤﯽπληθυντικό, ενικό)

.ﻣﺎدرم دﮐﺘﺮ اﺳﺖ
.ﺣﺴﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ

Η μητέρα μου είναι γιατρός.
Ο Χασάν μιλάει αραβικά.
Θέλω ένα ποτήρι νερό.

ο
ο Αντρέας
ο Δημήτρης
ο Αλέκος
τον
τον Αντρέα
τον Δημήτρη
τον Αλέκο

-ας
-ης
-ος
-α
-η
-ο

η Μαρία
η Ελένη

η
-α
-η

την
τη Μαρία
-α
την Ελένη
-η
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το παιδί
το βιβλίο
το μάθημα
το παιδί
το βιβλίο
το μάθημα

το
-ι
-ο
-μα
το
-ι
-ο
-μα
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Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Υπεύθυνη Δήλωση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ :
(1)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

.
(Υπογραφή)

Γράψτε τις λέξεις με κεφαλαία γράμματα, όπως στο παράδειγμα.
Όνομα

Επώνυμο

ΟΝΟΜΑ

Όνομα και επώνυμο
πατέρα

Όνομα και
επώνυμο μητέρας

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Αριθμός δελτίου
ταυτότητας
Τόπος κατοικίας

Τηλέφωνο

Αριθμός

Ταχυδρομικός
Κώδικας
Υπογραφή

Οδός

Διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
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Συμπληρώστε τις προτάσεις με λέξεις από τον πίνακα.
e mail, πού γεννήθηκα, μέρος που ζω, Ταχυδρομικός Κώδικας,
οικογενειακό όνομα, πότε γεννήθηκα, νούμερο που έχει η ταυτότητά μου

1. Επώνυμο είναι το ______________________
2. Στο «τόπος γέννησης» πρέπει να γράψω _____________________
3. Στην «ημερομηνία γέννησης» πρέπει να γράψω __________________
4. Τόπος κατοικίας είναι το ___________________________
5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το _____________________
6. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας είναι το __________________________.
7. ΤΚ είναι ο _______________________________________________.

Διαλέξτε την απάντηση.
1. Καλημέρα. Τι κάνεις;
α. Καλημέρα. Κι εγώ.
2. Πώς σε λένε;
α. Χουσεΐν Ραφίκ.

β. Έτσι κι έτσι.

β. Ναι, εγώ είμαι.

3. Πού μένεις;
α. Από τη Δαμασκό β. Στη Θεσσαλονίκη
4. Από πού είσαι;
α. Από τη Συρία
5. Έχεις τηλέφωνο;
α. Ναι, ευχαριστώ.

β. Στην Αθήνα.

β. Ναι, γράφετε;

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Διαλέξτε έναν τίτλο για καθεμιά από τις εικόνες
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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αντίο
καληνύχτα
ονόματα
υπεύθυνη δήλωση
διαβατήριο
καλημέρα
ταυτότητα
χαίρω πολύ

Διαλέξτε το σωστό
1. Η Άννα είμαι / είναι από την Ελλάδα.
2. Ο Μαχμούντ είσαι / είναι από την Παλαιστίνη.
3. –Είμαι /είσαι από τη Συρία;
-Ναι, είναι/είμαι από τη Δαμασκό.
4. Τα παιδιά είμαστε / είναι στο σχολείο τώρα.
5. -Κυρία Αμπντελρασούλ, από πού είστε / είσαι;
-Είμαστε / είμαι από τη Σομαλία.
6. -Ο Ναντίρ είσαι ι/ είναι στο μπαλκόνι;
-Ναι, είμαι/ είναι
7. Ο Οσμάν και εγώ είμαστε /είναι από το Πακιστάν και η Ζάχρα είναι / είμαι
από το Αφγανιστάν.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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10

Στο διάλειμμα...
Βάσω: Καλησπέρα, παιδιά.
Χρήστος: Α, γεια σου, Βάσω. Έλα, πάρε μια καρέκλα...
Βάσω: Γεια σας. Είμαι η Βάσω…
Χρήστος: Οχ, συγνώμη, παιδιά... Από ’δω η Βάσω. Βάσω, ο φίλος μου ο Σερίφ και η
φίλη μας η Λούσι.
Βάσω: Χαίρω πολύ.
Σερίφ: Κι εγώ.
Λούσι: Χάρηκα…

Σωστό ή Λάθος;
σωστό

λάθος

1. Είναι απόγευμα
2. Ο Χρήστος ξέρει τη Βάσω.
3. Η Βάσω ξέρει τη Λούσι.
4. Ο Σερίφ δεν ξέρει τον Χρήστο.
5. Η Λούσι ξέρει τον Σερίφ,
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Διαλέξτε ποιες φράσεις μπορείτε να πείτε σε κάποιον ή κάποια που
γνωρίζετε καλά και σε κάποιον ή κάποια που δε γνωρίζετε τόσο καλά.
1. Αντίο σας.
2. Γεια σου, φίλε.
3. Τι κάνεις;
4. Πώς είστε;
5. Χαίρω πολύ.
6. Θα σας τηλεφωνήσω το απόγευμα.
7. Μπορείτε να μου δώσετε μια ηλεκτρονική διεύθυνση;
8. Καλησπέρα σας, κυρία Πετροπούλου.
9. Τι κάνεις, Βασίλη;
10. Η διεύθυνσή σας, παρακαλώ;
11. Μου δίνεις το e-mail σου;
12. Μένεις εδώ κοντά;
13. Γεια χαρά.
14. Πώς είσαι;
15. Πώς τα πας;
16. Τι γίνεστε; Είστε καλά;
τον / τη γνωρίζω καλά



δεν τον / τη γνωρίζω τόσο καλά

11

Ακούστε τις λέξεις και υπογραμμίστε το σωστό, όπως στο
παράδειγμα.
ντομάτα / δομάτα
Εφρώπη / Ευρώπη
γραμματική / γγραμματική
ξέρω / ζέρω
ντουλειά / δουλειά
βανάνα / μπανάνα

ζωστό / σωστό
δωμάτιο / ντωμάτιο
λάφος / λάθος
βάλα / μπάλα
ομπρέλα / οβρέλα
αβτοκίνητο / αυτοκίνητο

καλά / γκαλά
ντημοκρατία / δημοκρατία
δίνω / ντύνω
Γκάζι / Γάζι
θρένο / τρένο
Ατήνα / Αθήνα

Διαλέξτε το σωστό τύπο
1. Η Παρβίνα μένουν / μένει στην Καλλιθέα με την μητέρα της.
2. -Εσείς, κυρία Σακινέ, μένεις/μένετε κοντά;
-Ναι, μένω/μένουμε στον Πειραιά.
3. Η αδερφή μου πηγαίνεις / πηγαίνει συχνά στο σχολείο.
4. Ο Ζαρίφ μένεις / μένει στην Αθήνα εδώ και 10 χρόνια.
5. Μασούντ, τι κάνω / κάνεις; Είσαι / Είστε καλά;
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Lebanon is in Asia.
Syria is in Asia.
Afghanistan is in Asia.
I am from Lebanon.
I am from Syria.
I am from Afghanistan.

Ο Λίβανος είναι στην Ασία.
Η Συρία είναι στην Ασία.
Το Αφγανιστάν είναι στην Ασία.
Είμαι από τον Λίβανο.
Είμαι από την Συρία.
Είμαι από το Αφγανιστάν.
ﻟﺒﻨﺎن در آﺳﯿﺎ اﺳﺖ.
ﺳﻮرﯾﮫ در آﺳﯿﺎ اﺳﺖ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آﺳﯿﺎ اﺳﺖ.
از ﻟﺒﻨﺎن ھﺴﺘﻢ.
از ﺳﻮرﯾﮫ ھﺴﺘﻢ.
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﺴﺘﻢ.

ﻟﻮس در ﺛِﺴﺎﻟﯿﺎ اﺳﺖ.
ُو ُ

ﻓﻮﻟﻮس ﻓﻲ ﺛﯿﺴﺎﻟﯿﺎ.

ﻻﮔﺎداس در ﺛِﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻻﻧﻜﺎذاس ﻓﻲ ﺳﺎﻟﻮﻧﯿﻚ.

ا َﯾﻮس ﯾﻮواﻧﯿﺲ در اَﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ.

آﯾﻮس إﯾﻮاﻧﯿﺲ ﻓﻲ أﺗﯿﻜﻲ.

ﻟﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ.
در ُو ُ

أﻋﯿﺶ )أﺳﻜﻦ( ﻓﻲ ﻓﻮﻟﻮ.

در ﻻﮔﺎدا ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ.

أﻋﯿﺶ )أﺳﻜﻦ( ﻓﻲ ﻻﻧﻜﺎذاس.

در اَﯾﻮ ﯾﻮواﻧﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ.

أﻋﯿﺶ )أﺳﻜﻦ( ﻓﻲ آﯾﻮ إﯾﻮاﻧﻲ.

آﺗﻦ در اﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ.

أﺛﯿﻨﺎ ﻓﻲ أﺗﯿﻜﻲ.

ُﻤﻮﺗﯿﻨﯽ در ﺛﺮاﮐﯽ اﺳﺖ.
ﮐ ُ

ﻛﻮ ُﻣﻮﺗِﯿﻨﻲ ﻓﻲ ﺛﺮاﻛﻲ.

درآﺗﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ.
ُﻤﻮﺗﯿﻨﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ.
در ﮐ ُ

أﻋﯿﺶ )أﺳﻜﻦ( ﻓﻲ أﺛﯿﻨﺎ.
أﻋﯿﺶ )أﺳﻜﻦ( ﻓﻲ ﻛﻮ ُﻣﻮﺗِﯿﻨﻲ.

ﮏ در اَﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
اِﻟﯿﻨﯿ ُ

إﻟﯿﻨﯿﻜﻮ ﻓﻲ أﺗﯿﻜﻲ.

ﭘﻠﻮﻣﺎری در ﻣﯿﺘﯿﻠﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻠﻮﻣﺎري ﻓﻲ ﻣﯿﺘﯿﻠﯿﻨﻲ.

ِﭘﺮاﻣﺎ در اَﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺮاﻣﺎ ﻓﻲ أﺗﯿﻜﻲ.

ﮏ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ.
در اِﻟﯿﻨﯿ ُ
در ﭘﻠﻮﻣﺎری ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ.
در ِﭘﺮاﻣﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ.

أﻋﯿﺶ )أﺳﻜﻦ( ﻓﻲ إﻟﯿﻨﯿﻜﻮ.
أﻋﯿﺶ )أﺳﻜﻦ( ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻣﺎري.
أﻋﯿﺶ )أﺳﻜﻦ( ﻓﻲ ﺑﯿﺮاﻣﺎ.

56

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ آﺳﯿﺎ.
ﺳﻮرﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ.
ُ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ آﺳﯿﺎ.
أﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن.
ﺳﻮرﯾﺔ.
أﻧﺎ ﻣﻦ ُ
أﻧﺎ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

Ο Βόλος είναι στη
Θεσσαλία.
Ο Λαγκαδάς είναι στη
Θεσσαλονίκη.
Ο Άγιος Ιωάννης είναι
στην Αττική.
Μένω στον Βόλο.

-ο

Μένω στον Λαγκαδά.

-α

Μένω στον Άγιο Ιωάννη.

-η

Η Αθήνα είναι στην
Αττική.
Η Κομοτηνή είναι στη
Θράκη.

-α

Μένω στην Αθήνα.
Μένω στην Κομοτηνή.

Το Ελληνικό είναι στην
Αττική.
Το Πλωμάρι είναι στη
Μυτιλήνη.
Το Πέραμα είναι στην
Αττική.
Μένω στο Ελληνικό.
Μένω στο Πλωμάρι.
Μένω στο Πέραμα.

-ος
-ας
-ης

-η
-α
-η

-ο
-ι
-μα
-ο
-ι
-μα

Βάζω στο σωστό κουτί
Δράμα, Ιράν, Ελλάδα, Πειραιάς, Ελευσίνα, Ελαιώνας, Βόλος, Πέραμα, Καλοχώρι,
Πολύκαστρο, Συρία, Αφγανιστάν, Καναδάς, Ελλάδα, Ιράκ, Πακιστάν, Βοτανικός, Λάρισα,
Σχιστό, Θεσσαλονίκη, Λαύριο, Ελληνικό
ο

η

το

Συμπληρώνω
1. Είμαι από τη Συρία
. (η Συρία)
2. Είμαι από ________________________. (το Αφγανιστάν)
3. Είμαι από ________________________. (ο Λίβανος)
4. Είμαι από ________________________ . (το Πακιστάν)
5. Είμαι από ________________________ . (η Τουρκία)
6. Είμαι από ________________________. (ο Καναδάς)
7. Είμαι από ________________________. (η Αλβανία)
8. Είμαι από ________________________ . (το Ιράκ)
9. Είμαι από ________________________. (η Ελλάδα)
10. Είμαι από _________________________. (ο Παναμάς)
11. Είμαι από _________________________. (η Ελλάδα)
12. Είμαι από _________________________. (το Ιράν)

Συμπληρώνω
1. Μένω στο Ελληνικό.
(το Ελληνικό)
2. Μένω _________________________. (η Θεσσαλονίκη)
3. Μένω _________________________. (ο Πειραιάς)
4. Μένω _________________________ . (το Λαύριο)
5. Μένω _________________________. (η Αθήνα)
6. Μένω _________________________. (ο Ελαιώνας)
7. Μένω _________________________. (η Βέροια)
8. Μένω _________________________. (το Σχιστό)
9. Μένω _________________________. (ο Σκαραμαγκάς)
10. Μένω _________________________. (το Πολύκαστρο)
11. Μένω _________________________. (ο Κατσικάς)
12. Μένω _________________________. (ο Βόλος)

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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εγώ
εσύ
αυτός, αυτή , αυτό
εμείς
εσείς
αυτοί, αυτές, αυτά

είμαι
είσαι
είναι
είμαστε
είστε
είναι

μένω
μένεις
μένει
μένουμε
μένετε
μένουν(ε)

-ω

-άω / -ώ
μιλάω-μιλώ
μιλάς
μιλάει-μιλά
μιλάμε
μιλάτε
μιλάνε-μιλούν

Διαλέγω το σωστό
1. _____________ είναι στην Ελλάδα.
α. Η Αθήνα β. Στην Αθήνα
2. __________είναι ο μπαμπάς μου και η μαμά μου.
α. Αυτή β. Αυτοί
3. Μένω _______________.
α. η Θεσσαλονίκη β. στη Θεσσαλονίκη
4. Εμείς ______________ από το Αφγανιστάν.
α. είμαι β. είμαστε
5. Είμαι από _______________.
α. τη Συρία β. η Συρία
6. _______________ είναι στην Αθήνα.
α. Στον Ελαιώνα β. Ο Ελαιώνας
7. Αυτός είναι _________________.
α. ο αδερφός μου β. η αδερφή μου
8. ___________ είναι η μητέρα μου.
α. Αυτός β. Αυτή
9. Η Φατιμά _____________ αραβικά, γαλλικά και αγγλικά.
α. μιλάνε β. μιλάει
10. Γεια ___________, κύριε Αποσόλου.
α. σου β. σας
11. Τα παιδιά ______________ στο κέντρο.
α. μένουν β. μένουμε
12. Γεια ________, Σακινέ.
α. σου β. σας
13. Η Φατιμά και ο Μπαχράν ___________ αραβικά.
α. μιλάει β. μιλάνε
14. Πού μένεις;
α. Από τη Δαμασκό β. Στη Θεσσαλονίκη

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Πάμε;
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- Καλημέρα, Ζάχρα.
- Γεια σου, Αλί.
- Πού πηγαίνεις;
- Στο σχολείο.
- Α… Πηγαίνεις με τα πόδια;
- Όχι. Πάω στη στάση για το λεωφορείο.
. ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ ﯾﺎ زھﺮاء. زھﺮا، ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ- -Good morning, Zahra.
. ﻋﻠﯽ، ﺳﻼم- -Hi, Ali.
. ﻣﺮﺣﺒﺎ ً ﯾﺎ ﻋﻠﻲ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮی؟- -Where are you going?
 إﻟﻰ أﯾﻦ ﺗﺬھﺐ؟. ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ. إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ-To school.
 ﺑﺎ ﭘﺎ )ﭘﯿﺎده( ﻣﯿﺮی؟.... آھﺎ ھﻞ ﺗﺬھﺒﯿﻦ ﻣﺸﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام؟... آه ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮای. ﻧﮫ- -Oh…are you going on foot?
. اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺮم-No. I am going to the bus
 أﻧﺎ ذاھﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ.ﻛﻼﱠ
stop to take the bus.
.()اﻟﺒﺎص

Ρωτήστε τον διπλανό / τη διπλανή σας
- Πού πηγαίνεις;
- Πηγαίνω στον… / στην…/ στο…
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- Με συγχωρείτε… Ξέρετε πού είναι το 2ο Δημοτικό;
- Ναι… Πηγαίνετε ευθεία και στο δεύτερο φανάρι στρίβετε αριστερά, στην οδό Δημοκρατίας. Θα
δείτε το σχολείο στο δεξί σας χέρι.
 ھﻞ ﺗﻌﻠﻢ أﯾﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪرﺳﺔ... اِﻋﺬرﻧﻲ-  آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﮫ دﺑﺴﺘﺎن... ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ- - Excuse me… Do you know
اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ؟
 ﺷﻤﺎره دو ﮐﺠﺎﺳﺖ؟where the 2nd Primary School is?
 ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮوﯾﺪ و در ﭼﺮاغ دوم... ﺑﻠﮫ- - Yes… Go straight and turn
left at the second traffic light,
 ﺳ ِْﺮ ﺑﺸﻜﻞ ُﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻋﻨﺪ إﺷﺎرة... ﻧﻌﻢ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
 ﻓﻲ،ًاﻟﻤﺮور اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اِﻧﺤﺮف ﯾﺴﺎرا
 ﻣﺪرﺳﮫ را در.ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﺎس
on Dimokratias street. You will
 ﺳﺘﺠﺪُ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.ﺷﺎرع ذﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﺎس
طﺮف دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاھﯿﺪ
see the school on your right
.ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻨﻚ
.دﯾﺪ
hand side.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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14
;- Πόσο κάνει το εισιτήριο
- 1 ευρώ και 40 λεπτά.
 -How much does the ticketـ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﭼﻨﺪه؟
? costـ ﯾﮏ ﯾﻮرو و ﭼﮭﻞ ﺳﻨﺖ.
-1 euro and 40 cents.

-

ِﻌﺮ اﻟﺘﺬﻛﺮة؟
ﻛﻢ ﺳ ُ
واﺣﺪ ﯾﻮرو و 40ﺳﻨﺖ.

15
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ

اﻟﺘﻨﱠﻘُﻞ





ـ اﺳﻤﺖ ﭼﯿﮫ؟
ـ اﺳﻤﻢ ﻓﺎطﻤﮫ اﺳﺖ.
ـ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮوی؟
ـ ﺑﺮای ﻏﺬا ﻣﯽ روم.
ـ ﮐﯽ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی؟
ـ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ.

-

ﻣﺎ اِﺳﻤﻚِ ؟
اِﺳﻤﻲ ﻓﺎطﻤﺔ.
ﺖ ذاھﺒﺔ؟
أﯾﻦ أﻧ ِ
ذاھﺒﺔٌ ﻟﻠﻄﻌﺎم.
ﺖ إﻟﻰ ھﻨﺎ؟
ﻣﺘﻰ أﺗﯿ ِ
ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع.

ـ ﭼﺮا ﻣﯿﺮی؟
ـ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ)ﺷﮭﺮ( ﻣﯿﺮم.
ـ ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺮی؟
ـ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس.

-

ﻟﻤﺎذا ﺗُﻐﺎدِر؟
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﺳﺄذھﺐ إﻟﻰ
ِ
ﻛﯿﻒ ﺳﺘﺬھﺐ؟
ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ )ﺑﺎﻟﺒﺎص(.

ـ ﻣﺪرﺳﮫ دوره؟
ـ ﻧﮫ ﺧﯿﺮ ،ﻧﺰدﯾﮑﮫ .ﭘﯿﺎده ﺑﺮﯾﻢ.

-

ھﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻌﯿﺪة؟
ﻻ ،إﻧﮭﺎ ﻗﺮﯾﺒﺔ .ﻓﻠﻨﺬھﺐ
ﻣﺸﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام.

;- Είναι μακριά το σχολείο
- Όχι, είναι κοντά. Πάμε με τα
πόδια.

ـ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ
ﺑﺮم؟
ـ ﺗﺎ اِﻟِﻨﯿﮑﻮ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺮی و از
اوﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺮو.

-

ﻛﯿﻒ ﯾُﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ؟
ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ )اﻟﺒﺎص( ﺣﺘﻰ
إﻟﯿﻨﯿﻜﻮ وﻣﻦ ھُﻨﺎك ﺗﺄﺧﺬ
اﻟﻤﯿﺘﺮو.

- Πώς μπορώ να πάω στο
;κέντρο
- Παίρνεις το λεωφορείο μέχρι
το Ελληνικό και από εκεί το
μετρό.

ـ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ....دﻧﺒﺎل اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو
ﻣﯿﮕﺮدم.
ـ ﺑﻠﮫ ...ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﯾﺪ و دوﻣﯿﻦ ﭼﺮاغ
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ ،ﺗﻮ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ُوﻟﯿﺎ ْﻏﻤِ ﻨﯽ .اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺳﻤﺖ
راﺳﺘﺘﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-

اِﻋﺬرﻧﻲ ....أﺑﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﯿﺘﺮو.

-

ﻧﻌﻢ ...ﺳ ِْﺮ ﺑﺸﻜﻞ ُﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
وﻋﻨﺪ إﺷﺎرة اﻟﻤﺮور اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
اِﻧﺤﺮف ﯾﺴﺎراً ،ﻓﻲ ﺷﺎرع
ﻓُﻮﻟﯿَﺎﻏﻤﯿﻨِﯿﺲ .ﺳﺘﺠﺪُ
اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻨﻚ.

ـ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﭼﻨﺪه؟
ـ ﯾﮏ ﯾﻮرو و ﭼﮭﻞ ﺳﻨﺖ.

-

ِﻌﺮ اﻟﺘﺬﻛﺮة؟
ﻛﻢ ﺳ ُ
واﺣﺪ ﯾﻮرو و 40ﺳﻨﺖ.
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;- Πώς σε λένε
- Με λένε Φατιμέ.
;- Πού πηγαίνεις
- Πηγαίνω για φαγητό.
;- Πότε ήρθες εδώ
- Πριν από μία εβδομάδα.
;- Γιατί φεύγεις
- Πάω στο κέντρο.
;- Πώς θα πας
- Με το λεωφορείο.

- Με συγχωρείτε… Ψάχνω το
σταθμό του μετρό.
- Ναι… Πηγαίνετε ευθεία και
στο δεύτερο φανάρι στρίβετε
αριστερά, στη λεωφόρο
Βουλιαγμένης. Ο σταθμός είναι
στο δεξί σας χέρι.
;- Πόσο κάνει το εισιτήριο
- 1 ευρώ και 40 λεπτά.

πάω με τα πόδια

ποδήλατο

λεωφορείο

μηχανή

τρένο

πλοίο / καράβι

ταξί

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

61

αεροπλάνο

εισιτήριο

λιμάνι

σταθμός λεωφορείων

σταθμός τρένων

μετρό

τραμ

τρόλεϊ

δρόμος

φανάρι
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

62

διασταύρωση

πλατεία

διάβαση πεζών

γέφυρα

περίπτερο

παιδική χαρά

ευθεία

δεξιά

αριστερά

λεωφόρος
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

63
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- Πού είναι το φαρμακείο;
- Θα προχωρήσετε ευθεία και σε 100 μέτρα θα στρίψετε αριστερά.
- Είναι απέναντι από το πάρκο.
- Είναι δίπλα στην Τράπεζα.
 داروﺧﺎﻧﮫ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟- -Where is the pharmacy?
 أﯾﻦ ﺗﻘﻊ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ؟ ﻣﺘﺮ100  ﺳﺘﺴﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ ُﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺑﻌﺪ-  ﻣﺘﺮی ﺑﮫ۱۰۰  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﯾﺪ و در- -Go straight and turn left after
.ً ﺳﺘﻨﺤﺮف ﯾﺴﺎرا
. ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ100 meters.
.( إﻧﮭﺎ ُﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺪﯾﻘ ِﺔ اﻟﻌﺎ ﱠﻣﺔ )اﻟ ُﻤﻨﺘﺰه. روﺑﺮوی ﭘﺎرک اﺳﺖ- -It is opposite the park.
.ﺐ اﻟﺒﻨﻚ
ِ  إﻧﮭﺎ ﺑﺠﺎﻧ. ﺑﻐﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ- -It is next to the bank.

Ρωτήστε τον διπλανό / τη διπλανή σας
- Πού είναι το σπίτι σου;
- Θα προχωρήσεις …………………

Διαλέξτε το σωστό

Το αγόρι είναι
α. πίσω από το κορίτσι
β. δίπλα στο κορίτσι

Το αυτοκίνητο είναι
α. δίπλα στο περίπτερο
β. απέναντι από το περίπτερο

Γράψτε κάτω από κάθε εικόνα τη λέξη ή φράση που ταιριάζει.
1. επικυρώνω το εισιτήριο

6. στάση

2. διάβαση πεζών

7. φορτηγό

3. τροχονόμος

8. εκδοτήριο εισιτηρίων

4. φανάρι

9. πεζοδρόμιο

5. οδηγός

10. μετρό

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

64

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Βάλτε τις λέξεις στη σειρά
1. σπίτι / πάω / πόδια / τα / με / στο
____________________________________________________
2. συγχωρείτε / πού / ξέρετε /είναι / με /. / νοσοκομείο / το / ;

____________________________________________________
3. στο / πηγαίνουμε / με / σχολείο / λεωφορείο / το

_____________________________________________________
4. ευθεία / πρώτο / στρίβετε / πηγαίνετε / και / φανάρι / στο / δεξιά
____________________________________________________
5. το / κάνει / το / πόσο / για / εισιτήριο / λεωφορείο / ;

_________________________________________________________
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- Τι ώρα είναι το ραντεβού με
το δικηγόρο;
- Στις έντεκα το πρωί.
- Στη μία το μεσημέρι.
- Στις έξι το απόγευμα.

ﻓﻲ أي ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﻋ ُﺪ ﻣﻊ
اﻟﻤﺤﺎم؟
.ً ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻋﺸﺮة
ﺔ
اﻟﺤﺎدﯾ
ﻓﻲ
ِ
َ
.ً ﻋﻨﺪ اﻟﻮاﺣﺪة ظﮭﺮا
.ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎ ًء

-

ـ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺘﯽ
اﺳﺖ؟
.ـ در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ
.ـ در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ظﮭﺮ
.ـ در ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ

 ﻛﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻵن؟.ً ﻋﻔﻮا
.إﻧﮭﺎ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻨِﺼﻒ

-

 ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪه؟.ـ ﻣﻌﺬرت ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ
.ـ ﻧﮫ و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ

- Τι ώρα θα φάμε;
- Στις εννιά το βράδυ.

ﺳﻨَﺄﻛُﻞ؟
َ ﻓﻲ أي ﺳﺎﻋﺔ
.ًﻋﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﯿﻼ

-

ـ ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ؟
.ـ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮫ ﺷﺐ

- Πότε ήρθες εδώ;
- Προχτές.
- Χτες.
- Πριν μια εβδομάδα.
- Πριν έναν μήνα.
- Σήμερα.

ﻣﺘﻰ أﺗﯿﺖَ ھﻨﺎ؟
.ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎرﺣﺔ
.اﻟﺒﺎرﺣﺔ
.ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع
.ﻗﺒﻞ ﺷﮭﺮ
.اﻟﯿﻮم

-

ـ ﮐﯽ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی؟
.ـ ﭘﺮﯾﺮوز
.ـ دﯾﺮوز
.ـ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ
.ـ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ
.ـ اﻣﺮوز

- Πότε θα πάτε στην
Αστυνομία;
- Αύριο.
- Μεθαύριο.
- Σε μία εβδομάδα.
- Σε έναν μήνα.

ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺬھﺐ إﻟﻰ اﻟﺸﺮطﺔ؟
.ً ﻏﺪا
.ﺑﻌﺪ ﻏﺪ
.ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع
.ﺑﻌﺪ ﺷﮭﺮ

-

ـ ﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮاھﯿﺪ رﻓﺖ؟
.ـ ﻓﺮدا
.ـ ﭘﺲ ﻓﺮدا
.ـ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ دﯾﮕﮫ
.ـ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﮫ

- Συγνώμη. Τι ώρα είναι;
- Είναι εννιά και μισή.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Τι ώρα είναι;

η ώρα είναι τρεις

η ώρα είναι πέντε και τέταρτο

η ώρα είναι εφτά και δέκα

η ώρα είναι οχτώ και μισή

η ώρα είναι εφτά παρά δέκα

η ώρα είναι δέκα παρά τέταρτο

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Ρωτήστε τον διπλανό / τη διπλανή σας και απαντήστε, όπως στο
παράδειγμα.
- Τι ώρα είναι; (2:10)
- Η ώρα είναι δύο και δέκα.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1:30
2:25
3:00
3:35
4:20
4:45
5:05
5:55
6:10
6:40

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7: 15
7: 50
8:00
8: 45
9: 25
9:35
10:10
10:50
11:15
11:
45
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- Τι ώρα αρχίζει το μάθημα;
- Στις έντεκα το πρωί.
- Στη μία το μεσημέρι.
- Στις έξι το απόγευμα.
- Συγνώμη. Τι ώρα είναι;
- Είναι εννιά και μισή.
- Τι ώρα θα φάμε;
- Στις εννιά το βράδυ.
- Πότε ήρθες εδώ;
- Προχτές.
- Χτες.
- Πριν μια εβδομάδα.
- Πριν έναν μήνα.
- Σήμερα.

ﻓﻲ أي ﺳﺎﻋﺔ ﯾﺒﺪأ اﻟﺪرس؟
.ً ﺻﺒﺎﺣﺎ
َ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﯾ ِﺔ ﻋﺸﺮة
.ً ﻋﻨﺪ اﻟﻮاﺣﺪة ظﮭﺮا
.ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎ ًء

-

- Πότε θα πάτε στο θέατρο;
- Αύριο.
- Μεθαύριο.
- Σε μία εβδομάδα.
- Σε έναν μήνα.
ـ درس ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟
.ـ در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ
.ـ در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ظﮭﺮ
.ـ در ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ

 ﻛﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻵن؟.ً ﻋﻔﻮا
.إﻧﮭﺎ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻨِﺼﻒ

-

 ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪه؟.(ـ ﻣﻌﺬرت )ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ
.ـ ﻧﮫ و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ

-What time does the lesson
start?
- At eleven o’clock in the
morning.
- At one o’clock in the
afternoon.
- At six o’clock in the evening.

ﺳﻨَﺄﻛُﻞ؟
َ ﻓﻲ أي ﺳﺎﻋﺔ
.ًﻋﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﯿﻼ

-

ـ ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ؟
.ـ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮫ ﺷﺐ

-Excuse me, what time is it?
-It is half past nine.

ﻣﺘﻰ أﺗﯿﺖَ ھﻨﺎ؟
.ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎرﺣﺔ
.اﻟﺒﺎرﺣﺔ
.ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع
.ﻗﺒﻞ ﺷﮭﺮ
.اﻟﯿﻮم

-

ـ ﮐﯽ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی؟
.ـ ﭘﺮﯾﺮوز
.ـ دﯾﺮوز
.ـ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ
.ـ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ
.ـ اﻣﺮوز

ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺬھﺒﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮح؟
.ً ﻏﺪا
.ﺑﻌﺪ ﻏﺪ
.ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع
.ﺑﻌﺪ ﺷﮭﺮ

-

-What time will we eat?
-At nine o’clock in the evening.
-When did you come here?
-The day before yesterday.
-Yesterday.
-A week ago.
-A month ago.
-Today.

ـ ﮐﯽ ﺑﮫ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ رﻓﺖ؟
.ـ ﻓﺮدا
.ـ ﭘﺲ ﻓﺮدا
. ـ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ دﯾﮕﮫ-When are you going to the
. ـ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﮫtheatre?
-Tomorrow.
-The day after tomorrow.
-A week from now.
-A month from now.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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0
1
2
3
4

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
101
150

μηδέν
ένα
δύο
τρία
τέσσερα

5
6
7
8
9

δέκα
είκοσι
τριάντα
σαράντα
πενήντα
εξήντα
εβδομήντα
ογδόντα
ενενήντα
εκατό
εκατόν ένα
εκατόν πενήντα

πέντε
έξι
εφτά
οχτώ
εννέα / εννιά

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000
4000

διακόσια
τριακόσια
τετρακόσια
πεντακόσια
εξακόσια
εφτακόσια
οχτακόσια
εννιακόσια
χίλια
δύο χιλιάδες
τρεις χιλιάδες
τέσσερις χιλιάδες

Διαβάστε και γράψτε τους αριθμούς
11: έντεκα______________________________________
13: ___________________________________________
19: ___________________________________________
21: ___________________________________________
33: ___________________________________________
44: ___________________________________________
56: ___________________________________________
67: ___________________________________________
72: ___________________________________________
89: ___________________________________________
98: ___________________________________________
101: __________________________________________
333: __________________________________________
444: __________________________________________
679: __________________________________________
1999: _________________________________________
3434: _________________________________________
4.786: ________________________________________
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Ρήματα Β1 σε –άω / -ώ
αγαπάω
αγαπάς
αγαπάει
αγαπάμε
αγαπάτε
αγαπάν(ε)
Με τον ίδιο τρόπο: ρωτάω, απαντάω, μιλάω, σταματάω, πεινάω, διψάω, περνάω ...
Ρήματα Β2 σε -ώ
οδηγώ
οδηγείς
οδηγεί
οδηγούμε
οδηγείτε
οδηγούν
Με τον ίδιο τρόπο: μπορώ, αργώ, τηλεφωνώ, ζω, ευχαριστώ, παρακαλώ,
τηλεφωνώ…
Ρήματα ΑΒ
λέω

πάω

τρώω

ακούω

φταίω

κλαίω

καίω

λες

πας

τρως

ακούς

φταις

κλαις

καις

λέει

πάει

τρώει

ακούει

φταίει

κλαίει

καίει

λέμε

πάμε

τρώμε

ακούμε

φταίμε

κλαίμε

καίμε

λέτε

πάτε

τρώτε

ακούτε

φταίτε

κλαίτε

καίτε

λέν(ε)

πάν(ε)

τρών(ε)

ακούν(ε)

φταίν(ε)

κλαίν(ε)

καίν(ε)
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Διαλέξτε το σωστό τύπο
1. Οι μαθητές ρωτάτε / ρωτάνε και ο δάσκαλος απαντάει / απαντάς στις
ερωτήσεις.
2. Το μετρό περνάει / περνάω από το Σύνταγμα και σταματάς / σταματάει στο
αεροδρόμιο.
3. Μετά το σχολείο, ο αδερφός μου κι εγώ πεινάνε / πεινάμε πολύ και πάνε /
πάμε γρήγορα στο σπίτι για φαγητό.
4. Η Χαμίντα είναι στο λεωφορείο. Πάνε / πάει στη δουλειά και μιλάς / μιλάει
στο τηλέφωνο με τη φίλη της, τη Ρίτα.
5. Η κυρία Άννα αγαπάτε / αγαπάει πολύ τα παιδιά και περνάτε / περνάει πολύ
χρόνο μαζί τους.

Διαλέξτε το σωστό τύπο
1. Οι γονείς μου ζείτε / ζουν στο Βόλο αλλά είναι συχνά στην Αθήνα. Όμως δεν
οδηγείτε / οδηγούν και πάνε με το λεωφορείο.
2. Γιάννη, δεν καταλαβαίνω γιατί αργείς / αργώ πάντα; Δεν μπορείς / μπορείτε
να είσαι στην ώρα σου;
3. Εμείς δεν μπορούν / μπορούμε να είμαστε στην εκδρομή γιατί δουλεύουμε.
4. Το μετρό δεν αργεί /αργούμε ποτέ και όλοι μπορείτε / μπορούν να πάνε στη
δουλειά στην ώρα τους.
5. Παιδιά, σας ευχαριστείτε / ευχαριστώ για το δώρο σας.

Διαλέξτε το σωστό τύπο
1. Μαρία, είμαι στο μετρό και δεν σε ακούει / ακούω. Δεν καταλαβαίνω τι λένε /
λες. Μιλάμε μετά.
2. Τον αδερφό μου τον λέει / λένε Αλί και μένει στην Τουρκία τώρα.
3. Το παιδί κλαις / κλαίει γιατί πεινάς / πεινάει .
4. Δεν φταίνε / φταίμε οι μαθητές. Το μάθημα αυτό είναι δύσκολο!
5. -Εσείς τι μουσική ακούνε / ακούτε;

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Ακούστε και διαλέξτε το σωστό
Αλί Ρεζά: Πού δουλεύεις, Σακινέ;
Σακινέ: Στην Κυψέλη.
Αλί Ρεζά: Α… Είναι μακριά από το σπίτι σου;
Σακινέ: Ναι, αρκετά. Μένω στον Πειραιά.
Αλί Ρεζά: Οχ! Και πώς πηγαίνεις;
Σακινέ: Παίρνω τον ηλεκτρικό μέχρι το κέντρο και από εκεί το τρόλεϊ.
Αλί Ρεζά: Κάνεις πολλή ώρα;
Σακινέ: Σαράντα λεπτά περίπου.
Αλί Ρεζά: Εντάξει, καλά είναι. Τι να πω εγώ που χάνω δύο ώρες την ημέρα στους
δρόμους…

Η Σακινέ δε δουλεύει.
Το σπίτι της Σακινέ είναι στους Κυψέλη.
Η δουλειά της Σακινέ είναι στον Πειραιά.
Η Σακινέ παίρνει ηλεκτρικό και μετρό για να πάει
στη δουλειά της.
5. Από τον Πειραιά μέχρι το κέντρο η Σακινέ πηγαίνει
με τον ηλεκτρικό.
6. Η Σακινέ χρειάζεται περίπου μισή ώρα για να πάει
από το σπίτι στη δουλειά.
7. Ο Αλί Ρεζά χρειάζεται πιο πολλή ώρα από τη Σακινέ
για να πάει στη δουλειά.

σωστό λάθος

1.
2.
3.
4.

Ρωτήστε το διπλανό σας / τη διπλανή σας
- Πόση ώρα κάνεις από το σπίτι σου μέχρι …;
- ______________ ώρα περίπου.
- Και πώς πηγαίνεις;
- Με____________________. Εσύ;

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Ακούστε και διαλέξτε το σωστό
Άννα: Με συγχωρείτε… Ξέρετε ποιο λεωφορείο πηγαίνει στον Βύρωνα;
Ένας κύριος: Ναι, το 204.
Άννα: Μήπως ξέρετε από έχει στάση;
Ένας κύριος: Ναι. Η στάση του είναι στην Ακαδημίας.
Τερέζα: Α, ευχαριστώ πολύ.
Ένας κύριος: Παρακαλώ.

Χοσάμ: Συγνώμη. Ψάχνω τον σταθμό του μετρό. Είναι μακριά από εδώ;
Μια κυρία: Όχι πολύ. Πηγαίνετε ευθεία και στο δεύτερο φανάρι στρίβετε
αριστερά. Προχωράτε για λίγο. Ο σταθμός είναι στο δεξί σας χέρι.
Έρι: Στο δεύτερο φανάρι είπατε;
Μια κυρία: Ναι, στο δεύτερο φανάρι. Είναι η λεωφόρος Δημοκρατίας.
Χοσάμ: Χίλια ευχαριστώ.
Μια κυρία: Τίποτα.
σωστό

λάθος

Η Άννα θέλει να πάει στον Βύρωνα με το μετρό.
Ο Χοσάμ θέλει να πάει στον Βύρωνα
Το λεωφορείο για Βύρωνα είναι το 204.
Η στάση του 204 είναι στη Δημοκρατίας.
Ο σταθμός του μετρό είναι στη λεωφόρο
Ακαδημίας.
6. Ο Χοσάμ πρέπει να στρίψει αριστερά στο δεύτερο
φανάρι.
7. Ο Χοσάμ θα βρει τον σταθμό στη λεωφόρο
Δημοκρατίας στο δεξί του χέρι.
1.
2.
3.
4.
5.
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Διαλέξτε το σωστό
αεροδρόμιο, πλοίο, λεωφορείο, εισιτήριο, ταξί,
φανάρι, πεζοδρόμιο, στάση

1. Σήμερα το μετρό δε δουλεύει. Θα πάμε με το __________________. Η
στάση είναι δίπλα στην τράπεζα.
2. Θα σε πάω εγώ στο λιμάνι. Τι ώρα φεύγει το ____________ για Κρήτη;
3. Μήπως ξέρετε πού υπάρχει πιάτσα ____________;
4. Θα ήθελα ένα ____________ για Βόλο με επιστροφή.
5. Το αεροπλάνο φεύγει στις 6:30. Πρέπει να είμαι στο ________________ από
τις 5:00.
6. Πο πο… κόσμος στη ______________. Μάλλον αργεί το λεωφορείο.
7. Πρόσεχε παιδάκι μου. Πώς οδηγείς έτσι; Δε βλέπεις ότι το
________________ είναι κόκκινο;
8. Να περπατάς στο ______________. Εδώ οι οδηγοί τρέχουν σαν τρελοί.

Γράφω σε ένα φίλο μου / μια φίλη μου ένα e mail
o
o
o
o
o

πού μένω
πώς πηγαίνω στη δουλειά
πόσο πληρώνω σε εισιτήρια κάθε μήνα
πόση ώρα κάνω στο λεωφορείο, το μετρό κ.λπ.
ό,τι άλλο θέλω

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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?- How old are you
I am seventeen years old.
I am thirty one years old.

;- Πόσων χρονών είσαι
- Είμαι δεκαεφτά χρονών.
- Είμαι τριάντα ενός χρονών.
ـ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ای؟
ـ ھﻔﺪه ﺳﺎﻟﮫ ام.
ـ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ام.

-

ﺳﻨﻚَ (؟
ُﻤﺮكَ ) ِ
ﻛﻢ ﻋ ُ
ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً.
واﺣﺪٌ وﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎﻣﺎ َ.

22

months
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
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ژاﻧﻮﯾﮫ
ﻓﻮرﯾﮫ
ﻣﺎرچ
آﭘﺮﯾﻞ
ﻣﯽ
ژوﺋﻦ
ژوﺋﯿﮫ
آﮔﻮﺳﺖ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺘﺒﺮ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ
دﺳﺎﻣﺒﺮ

دوازده ﻣﺎه ﺳﺎل

اﻷﺷﮭﺮ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
ﻛﺎﻧُﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  /ﯾﻨﺎﯾﺮ
ُ
ﺷﺒﺎط  /ﻓﺒﺮاﯾﺮ
آذار  /ﻣﺎرس
ﺴﺎن  /أﺑﺮﯾﻞ
ﻧَ ْﯿ َ
آﯾﱠﺎر  /ﻣﺎي
ﺰﯾﺮان  /ﯾﻮﻧﯿﻮ
ُﺣ َ
ﺗ ﱡﻤﻮز  /ﯾﻮﻟﯿﻮ
آبْ  /أﻏﺴﻄﺲ
أﯾﻠﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺗِﺸﺮﯾﻦ اﻷول  /أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗِﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ
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Διαβάστε τα τηλέφωνα
•
•
•
•
•

6934111233: εξήντα εννιά τριάντα τέσσερα έντεκα δώδεκα τριάντα τρία
6974512987
6955012341
6932112499
6945661294

Διαβάστε τους αριθμούς
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

111
212
336
499
518

789
999
1000
1989
2016

Αντιστοιχίστε

1. Περιμένω το λεωφορείο

Α. στο εκδοτήριο

2. Αγοράζω εισιτήρια

Β. στο αεροδρόμιο.

3. Παίρνω το τρένο

Γ. με τα πόδια.

4. Περιμένω το πλοίο

Δ. στη στάση.

5. Το αεροπλάνο φεύγει στις 8:00. Πρέπει να

Ε. τα φανάρια.

είμαι στις 7:00
6. Έχει πολλή κίνηση. Μάλλον είναι

Στ. από το σταθμό του ΟΣΕ.

χαλασμένα
7. Το σχολείο είναι κοντά. Πηγαίνω πάντα

Ζ. στο λιμάνι.

Συμπληρώστε τα κενά
1. διακόσια, _____________, τετρακόσια
2. Ιανουάριος, ____________, Μάρτιος
3. μία και πέντε, _____________, μία και τέταρτο
4. δύο χιλιάδες, _______________, τέσσερις χιλιάδες
5. Τετάρτη, _____________, Παρασκευή
6. χτες, ___________, αύριο
7. Ιούνιος, ________________, Αύγουστος
8. Σήμερα, ______________, μεθαύριο
9. _____________, χτες, σήμερα
10. Σάββατο, _______________, Δευτέρα
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Κάθε μέρα

πλένομαι

κάνω ντους

χτενίζομαι

πλένω τα δόντια μου

ντύνομαι

βάζω τα παπούτσια μου

ξαπλώνω

ξυπνάω

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Συμπληρώνω
ετοιμάζω, για φαγητό, βγαίνω βόλτα, για ύπνο, τρώω,
στις οχτώ, ξυπνάω

Την Κυριακή _____________ στις 9:00 το πρωί. Πλένομαι, ντύνομαι και _________
το πρωινό μου. Μετά ______________ το φαγητό και______________ με τους
φίλους μου. Στη μία το μεσημέρι πηγαίνω ______________ . Το βράδυ τρώω
_______________ και μετά πάω _______________.
-ομαι

-άμαι

έρχομαι

-ομαι

κοιμάμαι

-άμαι

έρχεσαι

-εσαι

κοιμάσαι

-άσαι

έρχεται

-εται

κοιμάται

-άται

ερχόμαστε

-όμαστε

κοιμόμαστε

-όμαστε

ερχόσαστε / έρχεστε

-όσαστε / - έστε

κοιμόσαστε / κοιμάστε

-όσαστε / -άστε

έρχονται

-ούνται

κοιμούνται

-ούνται

Συμπληρώνω
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Χασάν, ____________ ακόμα; (κοιμάμαι)
Τι ώρα ______________ το πρωί, παιδιά; (ξυπνάω)
Τα αδέφια μου _______________ πάντα στις 10:00 το βράδυ. (κοιμάμαι)
Γιατί αυτοί οι δύο _________________ πάντα αργά; (έρχομαι)
Φατιμά, _____________ το απόγευμα να πάμε στο πάρκο; (έρχομαι)
Εσείς τι ώρα ________________ το βράδυ; (κοιμάμαι)
Εμείς πάμε βόλτα. Παιδιά ______________ μαζί μας; (έρχομαι)
Είσαι έτοιμος; Το λεωφορείο _______________ σε πέντε λεπτά. (έρχομαι)

23
- Μπρρρ… Κρυώνω πάρα πολύ.
- Κι εγώ. Νομίζω ότι θα χιονίσει σήμερα.
- Προτιμώ το χιόνι από τη βροχή.
κρυώνω
ζεσταίνομαι
. أﺷﻌﺮ ﺑﺒﺮ ٍد ﺷﺪﯾﺪ....  ﺑﺮرر. ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺳﺮدم اﺳﺖ... ﺑﺮرر- -Brrr...I am freezing.
ﺑﺮف
 ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ اﻣﺮوز. ﻣﻦ ھﻢ- -Me too. I think it will
 أﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﺜﻠﺞ ﺳﯿﮭﻄﻞ. وأﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ. ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎرﯾﺪsnow today.
.اﻟﯿﻮم
 ﺑﺮف را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺎران ﺗﺮﺟﯿﺢ- -I prefer snow than/to rain.
.ﻀﻞ اﻟﺜﻠﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺮ
ّ ِ  أﻓ.ﻣﯿﺪھﻢ

أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮد
(أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮارة )اﻟﺪفء

. ﺳﺮدم اﺳﺖI am cold
. ﮔﺮﻣﻢ اﺳﺖI feel hot
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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κάνει κρύο

κάνει ζέστη

βρέχει

φυσάει

χιονίζει

αστράφτει

έχει ήλιο

έχει συννεφιά

Ρωτήστε τον διπλανό / τη διπλανή σας
- Τι καιρό κάνει σήμερα;
- ………………………………..

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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;Τι φαγητό έχουμε

24
ﻏِﺬاء
 ھﻞ ِﻋﻨﺪﻧﺎ طﻌﺎم؟ أﻧﺎ ﺟﺎﺋِﻊ. ﻻ ،اﻟﻄﻌﺎم ﻟﯿﺲ ﺟﺎھﺰا ً. ﻧﻌﻢ. أﻧﺎ ﻻ آﻛﻞ ﻟﺤﻢ ﺧِ ﻨﺰﯾﺮ. -أﻧﺎ ﻻ آﻛﻞ ھﺬا اﻟﻄﻌﺎم.

ﺗﻐﺬﯾﮫ
 ﻏﺬا دارﯾﻢ؟ ﮔﺮﺳﻨﮫ ام. ﻧﮫ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮫ.ـ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﻧﻤﯽ ﺧﻮرم.
ـ اﯾﻦ ﻏﺬا را ﻧﻤﯽ ﺧﻮرم.

- Έχουμε φαγητό; Πεινάω.
- Όχι, δεν είναι έτοιμο.
- Ναι.
- Δεν τρώω χοιρινό.
- Δεν τρώω αυτό το φαγητό.

25
ـ ﯾﮏ ﭼﺎی ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ.
ـ ﯾﮏ ﻗﮭﻮه ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ.
ـ ﺗﺸﻨﮫ ام .ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ
آﺷﺎﻣﯿﺪن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ـ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﭽﮫ ھﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ؟
ـ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آﺷﭙﺰی ﮐﻨﻢ؟
ـ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی داغ ﮐﻨﻢ؟
ـ ھﯿﭻ ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ھﺴﺖ؟
ـ از ﻏﺬا ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ.
ـ ﭼﺮا؟ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم .ﺧﻮﺑﮫ.
ـ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺘﯽ ھﺴﺖ؟
ـ ﻧﮭﺎر ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺘﯽ ھﺴﺖ؟
ـ ﺷﺎم ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺘﯽ ھﺴﺖ؟
ـ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ـ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.
ـ اوﻧﺠﺎﺳﺖ.
ـ روﺑﺮوی ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ.
ـ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.

-

أرﯾﺪُ ﺷﺎي.
أرﯾﺪُ ﻗﮭﻮة.
أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﻄﺶ .أﯾﻦ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺟﺪ ﻣﺎ ًء ﺻﺎﻟﺤﺎ ً
ﻟﻠ ُ
ﺸﺮب؟
أﯾﻦ ﯾُﻤﻜﻨُﻨﻲ أن أﺟﺪ ﺣﻠﯿﺒﺎ ً ﻟﻸطﻔﺎل؟
أﯾﻦ ﯾُﻤﻜﻨُﻨﻲ أن أطﺒﺦ؟
ً
أن ﯾُﻤﻜﻨُﻨﻲ أن أُﺳ ِ ّﺨﻦ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﺎ؟
ھﻞ ﯾُﻮﺟﺪ ﺛﻼﺟﺔ  /ﺑﺮاد؟

 ﻻ ﯾُﻌﺠﺒﻨﻲ اﻟﻄﻌﺎم. ﻟﻤﺎذا؟ إﻧﮫ ﯾُﻌﺠﺒُﻨﻲ .إﻧﮫ ﺟﯿﺪ.-



ﻓﻲ أي ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻔﻄﻮر؟
ﻓﻲ أي ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻐﺪاء؟
ﻓﻲ أي ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺸﺎء؟
أﯾﻦ اﻟﻤﻄﺒﺦ؟
إﻧﮫ ُھﻨﺎ.
إﻧﮫ ُھﻨﺎك.
إﻧﮫ ُﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﯿﺎدة.
إﻧﮫ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺒﻨﻰ.



- Θα ήθελα ένα τσάι.
- Θα ήθελα έναν καφέ.
- Διψάω. Πού μπορώ να βρω
;πόσιμο νερό
- Πού μπορώ να βρω γάλα για
;τα παιδιά
;- Πού μπορώ να μαγειρέψω
;- Πού μπορώ να ζεστάνω κάτι
;-Υπάρχει κανένα ψυγείο
- Δε μου αρέσει το φαγητό.
- Γιατί; Εμένα μου αρέσει. Καλό
είναι.
;- Τι ώρα είναι το πρωινό
;- Τι ώρα είναι το μεσημεριανό
;- Τι ώρα είναι το βραδινό
;- Πού είναι η κουζίνα
- Εδώ είναι.
- Εκεί είναι.
- Απέναντι από το ιατρείο.
- Πίσω από αυτό το κτίριο.

το κοτόπουλο

αρέσει

μου
σου
του/της/του

τα μακαρόνια

αρέσουν

μας
σας
τους

Ρωτήστε και απαντήστε
;- Τι φαγητό σου αρέσει
- Μου αρέσει /αρέσουν….
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ﺣﻔﯿﻈﮫ :اﻣﺮوز ﭘﺮﺗﻘﺎل ﭼﻨﺪه؟

ِﻌﺮ اﻟﺒُﺮﺗﻘﺎل اﻟﯿﻮم؟
ﺣﻔﺼﺔ :ﻛ ْﻢ ﺳ ُ

ﻣﯿﻮه ﻓﺮوش )زن( :ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻨﺖ.

ﺑﺎﺋﻌﺔُ اﻟ ُﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛِﮫ )اﻟﺒﻘﱠﺎﻟﺔ( :ﺳِﻌﺮ اﻟﻜﯿﻠﻮ  50ﺳﻨﺖ.

ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﮫ.

إﻧﮭﺎ ُﺣﻠﻮة ﺟﺪا ً.

ﺣﻔﯿﻈﮫ :ﺳﮫ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮام ﺑﺰارﯾﺪ .و دو ﮐﯿﻠﻮ

ﺣﻔﺼﺔ :ﺿﻊ ﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﯿﻠﻮﺟﺮاﻣﺎت .واِﺛﻨﺎن ﻛﯿﻠﻮ ﺟﺮام

ﺳﯿﺐ.

ﺗُﻔﺎح.

ﻣﯿﻮه ﻓﺮوش )زن( :اوﮐﯽ .آﻣﺎده.

ﺑﺎﺋﻌﺔُ اﻟ ُﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛِﮫ )اﻟﺒﻘﱠﺎﻟﺔ( :ﺣﺴﻨﺎ ً .إﻧﮭﺎ ﺟﺎھِﺰة.

ﺣﻔﯿﻈﮫ :روﯾﮭﻢ ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺸﮫ؟

ﺳﻌﺮھﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎً؟
ﺣﻔﺼﺔ :ﻛﻢ
ُ

ﻣﯿﻮه ﻓﺮوش )زن( :ﺳﮫ ﯾﻮرو.

ﺑﺎﺋﻌﺔُ اﻟ ُﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛِﮫ )اﻟﺒﻘﱠﺎﻟﺔ( :ﺛﻼﺛﺔ ﯾﻮرو.

ﺣﻔﯿﻈﮫ :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺣﻔﺼﺔ :ﺗﻔﻀﱠﻞ.

ﻣﯿﻮه ﻓﺮوش :ﭘﻮل ﺧﺮد ﻧﺪارﯾﺪ؟

ﺑﺎﺋﻌﺔُ اﻟ ُﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛِﮫ )اﻟﺒﻘﱠﺎﻟﺔ( :أﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﻚ ﻓﻜﺔ ﻧﻘﻮد؟

ﺣﻔﯿﻈﮫ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﮫ.

ﺣﻔﺼﺔِ :ﻟﺴُﻮء اﻟﺤﻆ ﻻ.

ﻣﯿﻮه ﻓﺮوش )زن( :ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ...

ﺑﺎﺋﻌﺔُ اﻟ ُﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛِﮫ )اﻟﺒﻘﱠﺎﻟﺔ( :اِﻧﺘﻈﺮي ﻗﻠﯿﻼً...

ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﻟﺒﺎﻗﯽ ﭘﻮﻟﺘﺎن.

ﺗﻔﻀﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﺴﺎب.

ﺣﻔﯿﻈﮫ :ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ .ﺧﺪاﻧﮕﮭﺪار.

ﺣﻔﺼﺔُ :
ﺷﻜﺮا ً ﺟﺰﯾﻼً .ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ.

ﻣﯿﻮه ﻓﺮوش )زن( :ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ.

ﺑﺎﺋﻌﺔُ اﻟ ُﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛِﮫ )اﻟﺒﻘﱠﺎﻟﺔ( :ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ.
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Χαφσά: Πόσο έχουν τα
;πορτοκάλια σήμερα
Μανάβισσα: Πενήντα λεπτά το
κιλό. Είναι πολύ γλυκά.
Χαφσά: Βάλτε μου τρία κιλά.
Και δύο κιλά μήλα.
Μανάβισσα: Εντάξει. Έτοιμη.
;Χαφσά: Πόσο κάνουν όλα
Μανάβισσα: Τρία ευρώ.
Χαφσά: Ορίστε.
;Μανάβισσα: Ψιλά δεν έχετε
Χαφσά: Δυστυχώς όχι.
…Μανάβισσα: Μισό λεπτάκι
Ορίστε τα ρέστα σας.
Χαφσά: Ευχαριστώ πολύ. Γεια
σας.
Μανάβισσα: Στο καλό.

ένα ευρώ

η κάρτα

πενήντα λεπτά

το ταμείο

η απόδειξη

το περίπτερο

η λαϊκή

ο χασάπης
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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ψωμί

τυρόπιτα

τσουρέκι

κρουασάν

κουλούρι

κριτσίνια

ντομάτα

αγγούρι

πιπεριά

κρεμμύδι

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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μαρούλι

λάχανο

καρότο

κολοκυθάκι

πατάτα

μελιτζάνα

μήλο

αχλάδι

καρπούζι

πεπόνι
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πορτοκάλι

ροδάκινο

φράουλα

κεράσι

σταφύλι

λεμόνι

μπανάνα

μανταρίνι

σύκο

ακτινίδιο
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κρέας

ψάρι

αυγό

τυρί

φέτα

ελιά

λάδι

μακαρόνια

γάλα

ρύζι
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φακές

φασόλια

Βάζω τις λέξεις στο σωστό κουτί.

φακές, κεράσι, τυρόπιτα, μπανάνα, κρέας, μανταρίνι, πιπεριά, φασόλια,
πορτοκάλι, μακαρόνια, γάλα, ρύζι, πατάτα, αγγούρι, λάδι, ελιά, αβγό,
ψωμί, μελιτζάνα, ψάρι, σύκο, καρπούζι, φράουλα, κριτσίνι, ντομάτα

η

το

οι

τα
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Στην κουζίνα

πιάτο

ποτήρι

φλιτζάνι

κύπελλο / κούπα

κουτάλι

πιρούνι

μαχαίρι

κατσαρόλα

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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τηγάνι

ταψί

ψησταριά

μπρίκι

αλάτι και πιπέρι

χαρτοπετσέτες

φούρνος

μάτι κουζίνας
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ﻗﺸﻨﮓ )ﻣﺬﮐﺮ( ،ﻗﺸﻨﮓ )ﻣﻮﻧﺚ( ،ﻗﺸﻨﮓ )ﺧﻨﺜﯽ(
زﺷﺖ )ﻣﺬﮐﺮ( ،زﺷﺖ )ﻣﻮﻧﺚ( ،زﺷﺖ )ﺧﻨﺜﯽ(
ﺑﺰرگ )ﻣﺬﮐﺮ( ،ﺑﺰرگ)ﻣﻮﻧﺚ( ،ﺑﺰرگ )ﺧﻨﺜﯽ(
ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﺬﮐﺮ( ،ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﻮﻧﺚ( ،ﮐﻮﭼﮏ )ﺧﻨﺜﯽ(
ﺧﻮب )ﻣﺬﮐﺮ( ،ﺧﻮب )ﻣﻮﻧﺚ( ،ﺧﻮب )ﺧﻨﺜﯽ(
ﺑﺪ )ﻣﺬﮐﺮ( ،ﺑﺪ )ﻣﻮﻧﺚ( ،ﺑﺪ )ﺧﻨﺜﯽ(
ﮔﺮم )ﻣﺬﮐﺮ( ،ﮔﺮم )ﻣﻮﻧﺚ( ،ﮔﺮم )ﺧﻨﺜﯽ(
ﺳﺮد )ﻣﺬﮐﺮ( ،ﺳﺮد )ﻣﻮﻧﺚ( ،ﺳﺮد )ﺧﻨﺜﯽ(
ارزان )ﻣﺬﮐﺮ( ،ارزان )ﻣﻮﻧﺚ( ،ارزان )ﺧﻨﺜﯽ(
ﮔﺮان )ﻣﺬﮐﺮ( ،ﮔﺮان )ﻣﻮﻧﺚ( ،ﮔﺮان )ﺧﻨﺜﯽ(
ﺧﻮﺷﻤﺰه )ﻣﺬﮐﺮ( ،ﺧﻮﺷﻤﺰه )ﻣﻮﻧﺚ( ،ﺧﻮﺷﻤﺰه )ﺧﻨﺜﯽ(
ﺷﯿﺮﯾﻦ )ﻣﺬﮐﺮ( ،ﺷﯿﺮﯾﻦ )ﻣﻮﻧﺚ( ،ﺷﯿﺮﯾﻦ )ﺧﻨﺜﯽ(

ﺟﻤﯿﻞ ،ﺟﻤﯿﻠﺔ ،ﺟﻤﯿﻞ
ﻗﺒﯿﺢ ،ﻗﺒﯿﺤﺔ ،ﻗﺒﯿﺢ
ﻛﺒﯿﺮ ،ﻛﺒﯿﺮة ،ﻛﺒﯿﺮ
ﺻﻐﯿﺮ ،ﺻﻐﯿﺮة ،ﺻﻐﯿﺮ
ﺟﯿِّﺪ ،ﺟﯿِّﺪة ،ﺟﯿِّﺪ
ﺳﻲء ،ﺳﯿﺌﺔ ،ﺳﻲء
ﺣﺎرة ،ﺣﺎر
ﺣﺎر ،ﱠ
ﺑﺎرد ،ﺑﺎردة ،ﺑﺎرد
رﺧﯿﺺ ،رﺧﯿﺼﺔ ،رﺧﯿﺺ
ﻏﺎﻟﻲ ،ﻏﺎﻟﯿﺔ ،ﻏﺎﻟﻲ
ﻲ
ﻲ ،ﺷﮭﯿﱠﺔ ،ﺷﮭ ﱠ
ﺷﮭ ّ
ُﺣﻠﻮُ ،ﺣﻠﻮةُ ،ﺣﻠﻮ

2+

ντομάτες

μήλα
πορτοκάλια

1

ωραίος, ωραία, ωραίο
άσχημος, άσχημη, άσχημο
μεγάλος, μεγάλη, μεγάλο
μικρός, μικρή, μικρό
καλός, καλή, καλό
κακός, κακή, κακό
ζεστός, ζεστή, ζεστό
κρύος, κρύα, κρύο
φτηνός, φτηνή, φτηνό
ακριβός, ακριβή, ακριβό
νόστιμος, νόστιμη, νόστιμο
γλυκός, γλυκιά, γλυκό

ντομάτα

μήλο
πορτοκάλι

Αλλάξτε τις λέξεις
2+

1

οι ντομάτες

η ντομάτα
το πιάτο
το ποτήρι
η κουζίνα
το καρπούζι
η κατσαρόλα
το κουλούρι
η κούπα
το μαχαίρι
η πατάτα
το μήλο
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1

ο αδερφός
ο συμμαθητής
ο άντρας

اﻷخ
زﻣﯿﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺮﺟﻞ

ﺑﺮادر
(ھﻤﺸﺎﮔﺮدی )ﻣﺬﮐﺮ
ﻣﺮد

2+

οι αδερφοί
οι συμμαθητές
οι άντρες

اﻷﺧﻮة
زﻣﻼء اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺮﺟﺎل

ﺑﺮادران
ھﻤﺸﺎﮔﺮدﯾﮭﺎ
ﻣﺮدان

1

η διευθύντρια
η βιβλιοθήκη

اﻟ ُﻤﺪﯾﺮة
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

(ﻣﺪﯾﺮ )زن
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ

2+

οι διευθύντριες
οι βιβλιοθήκες

اﻟ ُﻤﺪﯾﺮات
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت

(ﻣﺪﯾﺮان )زن
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎ

1

το παιδί
το βιβλίο
το μάθημα

اﻟﻮﻟﺪ
اﻟ ِﻜﺘﺎب
اﻟﺪرس

ﺑﭽﮫ
ﮐﺘﺎب
درس

2+

τα παιδιά
τα βιβλία
τα μαθήματα

اﻷوﻻد
اﻟ ُﻜﺘ ُﺐ
اﻟﺪﱡ ُروس

ﺑﭽﮫ ھﺎ
ﮐﺘﺎب ھﺎ
درس ھﺎ

Διαλέξτε το σωστό

1. Πήρα φρούτα από
α. το περίπτερο

β. τη λαϊκή

2. Μου δίνεις ένα ______ νερό;
α. ποτήρι

β. φλιτζάνι

3. Μήπως ξέρεις πού είναι ______. Θέλω να φτιάξω έναν καφέ.
α. το ταψί

β. το μπρίκι

4. Έβαλες _________ στη σαλάτα;
α. λάδι

β. γάλα

5. Θα πάς _______________; Δεν έχουμε καθόλου ψωμί.
α. στη λαϊκή

β. στο φούρνο

6. Έχουμε τίποτα να φάμε; ________
α. Πεινάω

β. Διψάω

7. Ήταν όλα πολύ _______. Δεν έχω τόσα λεφτά.
α. φτηνά

β. ακριβά

8. Μού άρεσε πολύ το φαγητό. Ήταν πολύ _____________
α. νόστιμο

β. κακό
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Δείτε την εικόνα και διαλέξτε λέξεις και φράσεις από τον πίνακα
για να συμπληρώσετε τις προτάσεις που ακολουθούν.

Τι εννοούμε «υγιεινή» διατροφή;
Η πυραμίδα των τροφίμων

Μηνιαία

Κρέας
κόκκινο

Εβδομαδιαία

Γλυκά
Αυγά
Ελιές, όσπρια,
ξηροί καρποί
Ψάρια, πουλερικά

Καθημερινά

Γαλακτοκομικά προϊόντα
Ελαιόλαδο
Φρούτα
Λαχανικά
Ψωμί, δημητριακά, ρύζι,
πατάτες,ζυμαρικά

Συστηματική
φυσική
άσκηση

φασόλια, γάλα, κόκκινο κρέας, καθημερινά, πιο
συχνά, γυμναστική, μια φορά την εβδομάδα,

1. Πρέπει να κάνετε καθημερινά ________________________.
2. Μπορείτε να τρώτε ρύζι, φρούτα και λαχανικά ________________.
3. Καλό είναι να πίνετε ____________ ή να τρώτε τυρί ή γιαούρτι καθημερινά.
4. Είναι σημαντικό να τρώτε ψάρια τουλάχιστον
__________________________.
5. Μπορείτε να τρώτε κοτόπουλο _____________ από ό,τι τρώτε κόκκινο κρέας.
6. Φακές ή _______________ είναι καλό να τρώτε μια φορά την εβδομάδα
τουλάχιστον.
7. Μπορείτε να τρώτε πιο συχνά αυγά από ό,τι ______________
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Αγορές

27
ﺧﺮﯾﺪ

أﺳﻮاق

زﯾﺪ :ﺳﻼم .ﺑﻠﯿﻂ دارﯾﺪ؟

زﯾﺪ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ً .ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﺗﺬاﻛﺮ؟

دﮐﮫ دار :ﺑﻠﮫ .ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ؟

ﺻﺎﺣﺐُ اﻟﻜِﺸﻚ :ﻧﻌﻢ .ﻛﻢ ﺗﺮﯾﺪ؟

زﯾﺪ :دو ﺗﺎ

زﯾﺪ :اﺛﻨﺘﺎن.

دﮐﮫ دار :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﭼﯿﺰ دﯾﮕﮫ ای؟

ي ﺷﻲءٍ آﺧﺮ؟
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜِﺸﻚ :ﺗﻔﻀﱠﻞ .أ ﱡ
زﯾﺪ :ﻗﺪاﺣﺔ ) َو ﱠﻻﻋﺔ( .ﻛﻢ ﺳﻌﺮھﻢ؟

دﮐﮫ دار :ﭼﮭﺎر ﯾﻮرو

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜِﺸﻚ :أرﺑﻌﺔ ﯾﻮرو.

زﯾﺪ :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

ﻏﺎرﯾﯿﻼ :ﺗﻔﻀﻞ.

دﮐﮫ دار :ﺗﺸﮑﺮ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜِﺸﻚُ :
ﺷﻜﺮا ً.

زﯾﺪ :و ﯾﮏ ﻓﻨﺪک .ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺸﮫ؟



;Ζαΐντ: Γεια σας. Μήπως έχετε εισιτήρια
;Περιπτεράς: Μάλιστα. Πόσα θέλετε
Ζαΐντ: Δύο.
;Περιπτεράς: Ορίστε. Κάτι άλλο
;Ζαΐντ: Κι έναν αναπτήρα. Πόσο κάνουν
Περιπτεράς: Τέσσερα ευρώ.
Ζαΐντ: Ορίστε.
Περιπτεράς: Ευχαριστώ.

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
-Καλημέρα, θα ήθελα _______.
;- Ορίστε. Κάτι άλλο
;- Ναι. Και _____________. Πόσο κάνουν
- __________ ευρώ.
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ﻓﺮوﺷﻨﺪه )زن( :ﺳﻼم .ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ؟

اﻟﺒﺎﺋﻌﺔ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ً .ھﻞ ﺗﺮﯾﺪون ُﻣﺴﺎﻋﺪة؟

;Πωλήτρια: Γεια σας. Θέλετε βοήθεια

ﻋﺎﺑﺪ :اﯾﻦ ﺑﻠﻮز را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،اﻧﺪازۀ ﻣﺪﯾﻮم.

ﻋﺒﯿﺪ :أرﯾﺪ ھﺬه اﻟﺒُﻠﻮزة ،ﻗِﯿﺎس ﻣﯿﺪﯾﻮم
َ

Αμπίντ: Θα ήθελα αυτήν την μπλούζα, σε

ﻓﺮوﺷﻨﺪه )زن( :ﭼﮫ رﻧﮕﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ

)وﺳﻂ(.

دھﯿﺪ؟ رﻧﮕﮭﺎی ﺳﺒﺰ ،ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ دارﯾﻢ.

اﻟﺒﺎﺋﻌﺔ :ﻣﺎ اﻟﻠﻮن اﻟﺬي ﺗُﻔﻀﻠﮫ؟ ﻟﺪﯾﻨﺎ

Πωλήτρια: Σε τι χρώμα προτιμάτε; Την

ﻋﺎﺑﺪ :ﺳﺒﺰ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ.

أﺧﻀﺮ ،أﺣﻤﺮ ،أﺑﯿﺾ.

έχουμε σε πράσινο, κόκκινο και άσπρο.

ﻓﺮوﺷﻨﺪه )زن( :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ...ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ھﻢ

ﻋﺒﯿﺪ :أﻓﻀﻞ اﻷﺧﻀﺮ.

Αμπίντ: Προτιμώ το πράσινο.

ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ؟

اﻟﺒﺎﺋﻌﺔ :ﺗﻔﻀﱠﻞ ...ﺗﺮﯾﺪ ﺷﯿﺌﺎ ً آﺧﺮ؟

ﻋﺎﺑﺪ :ﻧﮫ ،اوﮐﯽ ام .ﺻﻨﺪوق )ﮐﺠﺎﺳﺖ(؟

ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻓﻊ؟
ﻋﺒﯿﺪ :ﻻُ ،

ﻓﺮوﺷﻨﺪه )زن( :اوﻧﺠﺎﺳﺖ ،در اﻧﺘﮭﺎ.

اﻟﺒﺎﺋﻌﺔ :إﻧﮫ ھُﻨﺎك .ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ )ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ(.

ﻋﺎﺑﺪ :ﺗﺸﮑﺮ

ﻋﺒﯿﺪ :ﺷﻜﺮا ً.
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medium.

;Πωλήτρια: Ορίστε… Θέλετε κάτι άλλο
;Αμπίντ: Όχι, εντάξει είμαι. Το ταμείο
Πωλήτρια: Εκεί είναι, στο βάθος.
Αμπίντ: Ευχαριστώ.
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άσπρο
μαύρο
κόκκινο
πράσινο
κίτρινο
μπλε
πορτοκαλί
γαλάζιο
καφέ
γκρι
μοβ
ροζ
μπεζ
Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
- Ποιο χρώμα σου αρέσει;
- Το μπλε. Εσένα;
- Προτιμώ το κόκκινο.

Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν

πρά_ινο

κόκ_ινο

μο_

κα_έ

ά_προ

_όζ

πορ_οκα_ί

μα_ρο

γα_ά_ιο

κίτ_ινο

γ_ρί

μπ_έ
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Για το σπίτι

σαπούνι

αφρόλουτρο

σαμπουάν

βούρτσα

οδοντόβουρτσα

οδοντόκρεμα

χαρτί υγείας

υγρό πιάτων

χαρτοπετσέτες

απορρυπαντικό
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Ρούχα

παντελόνι

μπλούζα

φούστα

φουστάνι

σακάκι

κοστούμι

παλτό

μπουφάν
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φανελάκι

κάλτσες

εσώρουχα

καπέλο

σκούφος

κασκόλ

γάντια

σόρτς

παπούτσια

πέδιλα
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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παντόφλες

σαγιονάρες

μπότες

μποτάκια

πουκάμισο

γραβάτα

μαντήλι

φόρμα
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Περιγράψτε τι φοράει ο διπλανός / η διπλανή σας
Ο Αχμέτ φοράει………………………………………………………

Διαλέξτε και γράψτε έναν τίτλο κάτω από κάθε εικόνα

1.

λαϊκή αγορά

2.

περίπτερο

3.

χασάπης / κρεοπωλείο

4.

μανάβης / οπωροπωλείο

5.

ψαράς / ιχθυοπωλείο

6.

σούπερ μάρκετ

7.

ψιλικατζίδικο

8.

κατάστημα ρούχων

9.

κατάστημα παπουτσιών

10. κατάστημα ηλεκτρικών
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29
Ακούστε και διαλέξτε
Μοχάμεντ: Καλημέρα.
Μανάβισσα: Καλημέρα.
Μοχάμεντ: Πόσο έχουν τα πορτοκάλια σήμερα;
Μανάβισσα: Πενήντα λεπτά το κιλό. Είναι πολύ γλυκά.
Μοχάμεντ: Βάλε μου πέντε κιλά. Και δύο κιλά μήλα.
Μανάβισσα: Ορίστε.
Μοχάμεντ: Πόσο κάνουν όλα;
Μανάβισσα: Πέντε ευρώ.
Μοχάμεντ: Ορίστε είκοσι…
Μανάβισσα: Δεν έχετε ψιλά;
Μοχάμεντ: Δυστυχώς όχι.
Μανάβισσα: Μισό λεπτάκι… Ορίστε τα ρέστα σας.
Μοχάμεντ: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Μανάβισσα: Στο καλό.
σωστό
1.
2.
3.
4.
5.
6.

λάθος

Ο Μοχάμεντ θέλει πορτοκάλια και μανταρίνια.
Τα πορτοκάλια έχουν πέντε ευρώ το κιλό.
Ο Μοχάμεντ παίρνει δυο κιλά μήλα.
Ο Μοχάμεντ δίνει στη μανάβισσα πέντε ευρώ.
Ο Μοχάμεντ πρέπει να πάρει ρέστα.
Τα ρέστα του Μοχάμεντ είναι πέντε ευρώ

Γράψτε μια λίστα με τα ψώνια που χρειάζεστε.
λαϊκή

σούπερ μάρκετ

φούρνος

ρούχα και παπούτσια
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Συμπληρώστε τις προτάσεις με λέξεις από τον πίνακα
κουλούρι, περίπτερο, ταμείο, απόδειξη, ψωμί, τυρόπιτα, φόρεμα,
ψάρια, λάδι, ρέστα, σκούφο, μποτάκια, μήλο, πατάτες, κασκόλ,
φούστα, λάχανο
1. Θα πάω στον φούρνο για _____________. Θέλεις να σου πάρω καμιά
______________________________;
2. ΟΚ, είμαι έτοιμος. Πού είναι το ____________________;
3. Πο πο… Η _______________ είναι λερωμένη και το καλό μου
____________________ το έχω στο πλυντήριο…
4. Κάθε μέρα μακαρόνια τρώμε… Δεν πας να αγοράσεις ένα κιλό
_______________ να τα κάνουμε στο τηγάνι;
5. Δεν έχουμε ____________. Πώς θα μαγειρέψω τα φασολάκια;
6. Ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε τα ___________ σας και η ______________ σας.
7. Κάνει πολύ κρύο! Φόρεσε τον ______________ και το ________________
σου.
8. Πού πας με τα πέδιλα; Βρέχει έξω… Βάλε τα ________________ σου.
9. Πείνασα… θα αγοράσω ένα _____________ από τον κύριο στη γωνία.
10. Πάω στο _______________ για εφημερίδα. Θέλεις τίποτα;

Αντιστοιχίστε εικόνες και λέξεις.
απορρυπαντικό, ρύζι, σαπούνι, ελιές, φασόλια, χαρτί υγείας,
αβγά, μακαρόνια, κρέας, φέτα, γάλα, ψάρια, τυρί, λάδι, φακές,
αφρόλουτρο, χαρτοπετσέτες, υγρό για τα πιάτα
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Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
Α. Είστε στο φούρνο για να αγοράσετε ψωμί και διάφορα πράγματα για τα παιδιά και
για τους φίλους σας που θα έρθουν σε λίγο στο σπίτι.
Β. Ένας κύριος / μια κυρία ήρθε στο φούρνο. Του δίνω τα πράγματα που ζητά.
Α. Είστε μαζί με έναν φίλο / μια φίλη σας στο σούπερ μάρκετ και κάνετε τα ψώνια
της εβδομάδας. Συζητάτε τι χρειάζεστε, πόσο κάνει, τι θα πάρετε....
Β. Είστε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ με έναν φίλο / μια φίλη σας. Χρειάζεστε
πράγματα για όλη την εβδομάδα, για φαγητό και για το σπίτι, αλλά δεν έχετε πολλά
λεφτά.
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Αντιστοιχίστε εικόνες και λέξεις
σαγιονάρες, φανέλα, μαντίλι, καπέλο, πουκάμισο, παπούτσια, μπουφάν, μπότες,
φούστα, γραβάτα, γάντια, σακάκι, εσώρουχα, παντελόνι, παντόφλες, φουστάνι,
σορτς, σκούφος, μπλούζα, φόρμα γυμναστικής, παλτό, κοστούμι, κάλτσες, κασκόλ,
πέδιλα, μποτάκια
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Υγεία

30
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Άννα: Τι έχεις; Δε σε βλέπω καλά.
Γιάλντα: Δε νιώθω καλά. Πονάει το κεφάλι μου και η κοιλιά μου.
Άννα: Μήπως έχεις πυρετό.
Γιάλντα: Νομίζω ναι.
…Άννα: Μάλλον πρέπει να πάμε στον γιατρό
آﻧﱠﺎ :ﻣﺎ ِﺑﻚِ ؟ ﻻ أراك ﺗﺒﺪﯾﻦ ﺑﺨﯿﺮ.
 Anna: What’s up? You don’tآﻧﺎ :ﭼﺘﮫ؟ ﺧﻮب ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ.
 look good.ﯾﻠﺪا :اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارم.
ﯾﺎﻟﺪا :أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻲ ﻟﺴﺖ ﺑﺨﯿﺮ .رأﺳﻲ وﺑﻄﻨﻲ
 Yalda: I am not feeling well.ﺳﺮم و دﻟﻢ درد ﻣﯿﮑﻨﮫ.
ﯾﺆﻟﻤﺎﻧﻲ.
I have a headache and my
آﻧﺎ :ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺐ داری.
tummy is sore.
آﻧﱠﺎ :ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ ُﺣﻤﻰ؟.
? Anna: Do you have a feverﯾﻠﺪا :ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ آره.
 Yalda: I thinkI do.آﻧﺎ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮ
ﯾﺎﻟﺪا :أﻋﺘﻘﺪ ﻧﻌﻢ.
 Anna: We might need to goﺑﺮﯾﻢ...
آ ﱠﻧﺎ:رﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ أن ﻧﺬھﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ...
to the doctor.

دﮐﺘﺮ :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﭼﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارﯾﺪ؟

اﻟﻄﺒﯿﺐ :ﻗﻠﻲ .ﻣﺎ ُﻣﺸﻜﻠﺘﻚ؟

;Γιατρός: Πείτε μου. Τι πρόβλημα έχετε

ﻋﺰا :ﮔﻮﺷﻢ ﺧﯿﻠﯽ درد ﻣﯽ ﮐﻨﮫ.

ﻋﺰرا :أذﻧﻲ ﺗﺆﻟﻤﻨﻲ ﻛﺜﯿﺮا ً.

Εζρά: Πονάει πολύ το αυτί μου.

دﮐﺘﺮ :از ﮐﯽ؟

اﻟﻄﺒﯿﺐ :ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ؟

;Γιατρός: Από πότε

ﻋﺰا :از ﭘﺮﯾﺮوز

ﻋﺰرا :ﻣﻨﺬ أول اﻟﺒﺎرﺣﺔ.

Εζρά: Από προχτές.

دﮐﺘﺮ :ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ اﺗﺎن ﮐﻨﻢ.

اﻟﻄﺒﯿﺐ :ﺗﻌﺎل ھﻨﺎ ﺣﺘﻰ أﻓﺤﺼﻚ.

ﯾﮫ ﮐﻤﯽ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ دارﯾﺪ ،ھﺎ؟

ﻟﺪﯾﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﯿﻼن ﻓﻲ اﻷﻧﻒ ،أﻟﯿﺲ

ﻋﺰا :ﭼﯽ دارم؟

ﻛﺬﻟﻚ؟

دﮐﺘﺮ :ﺑﺒﯿﻦ ،ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ...

ي؟
ﻋﺰرا :ﻣﺎذا ﻟﺪ ّ

دھﺎن ﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ا َ ا َ ا َ اَ

اﻟﻄﺒﯿﺐ :ﻧﻌﻢ أﻧﻔﻚ ُﻣﺤﺘ َ ِﻘﻨَﺔ ) َﻣﺴﺪ ُودَة(....

ﻋﺰا :ا َ ا َ ا َ ا َ

اِﻓﺘﺢ ﻓﻤﻚ ،ﻗﻞ آآآ.

دﮐﺘﺮ :ﺣﺎﻻ ﺳﺮﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﺰرا :آآآآ

ﻋﺰا :اوھﻦ ...اوھﻦ..

اﻟﻄﺒﯿﺐ :اِﺳﻌُﻞ اﻵن.

دﮐﺘﺮ :ﺑﻠﮫ ...ﯾﮫ ﮐﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﻮش ﺗﺎن را

ﻋﺰرا :اح ...اح...

ﺑﺒﯿﻨﻢ  ..اوﮐﯽ ...ﭼﯿﺰ ﻣﮭﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻟﻄﺒﯿﺐ :ﺣﺴﻨﺎ ً ...اِﺳﺘﺪر ﻗﻠﯿﻼً ﺣﺘﻰ أرى

αυτί σας. .. Εντάξει… Δεν είναι κάτι σοβαρό.

ﯾﮫ ﺷﺮﺑﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻓﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﮫ ﺑﺎر در

أذﻧﻚ ...ﺣﺴﻨﺎ ً ...ﻟﯿﺲ ﺷﯿﺌﺎ ً ﺧﻄﯿﺮا ً .ﺗﻨﺎول

Πάρτε ένα αντιβηχικό σιρόπι και βάλτε σπρέι

روز در ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎن اﺳﭙﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ

ﺿ ْﻊ ﺑ ﱠﺨﺎﺧﺎ ً ﻓﻲ أﻧﻔﻚ
ﺷﺮاﺑﺎ ً ُﻣﻀﺎدا ً ﻟِﻠ ُ
ﺴﻌَﺎل و َ

στη μύτη τρεις φορές τη μέρα. Εδώ σας

ﻧﺴﺨﮫ ﺗﺎن را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ.

ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﯿﻮم .ﺳﺄﻛﺘﺐ اﻟﻮﺻﻔﺔ ھﻨﺎ.

γράφω τη συνταγή.
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Γιατρός: Ελάτε από εδώ να σας εξετάσω.
Έχετε λίγο συνάχι, ε;.
;Εζρά: Τι έχω
…Γιατρός: Να, η μύτη σας είναι βουλωμένη
Ανοίξτε το στόμα σας. Κάντε ααα.
Εζρά: Αααα.
Γιατρός: Βήξτε τώρα.
Εζρά: Γκουχ… Γκουχ..
Γιατρός: Μάλιστα... Γυρίστε λίγο να δω το

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
;- Τι πρόβλημα έχουμε
________________- Πονάει

32
 درد دارم. اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارم. ﺳﺮم ﮔﯿﺞ ﻣﯿﺮه. دﮐﺘﺮی ھﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮم. ﮐﻤﮏ! ﯾﮏ ﻣﺎر ﮔﺎزم ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﮏ ﺳﮓ ﮔﺎزم ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺸﻢ زد. ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮردم. ﺑﮫ ﻋﯿﻨﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارم. داروھﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ. ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دارو راﻣﺼﺮف ﮐﻨﻢ؟
 داروﺧﺎﻧﮫ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ دﮐﺘﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ زن؟ ﺣﺎﻣﻠﮫ ھﺴﺘﻢ. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ. دﮐﺘﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ را ﺧﺒﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﯾﻢ. ﮐﺠﺎ درد دارﯾﺪ؟ اﯾﻦ دارو ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دارو را ﺻﺒﺢ ،ظﮭﺮ و ﺷﺐﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
 دﮐﺘﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ. -دﮐﺘﺮ زن اﺳﺖ.
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-

أﺗﺄﻟﻢ.
ﻲ ﺑﺨﯿﺮ.
ﺑﺄﻧ
أﺷﻌﺮ
ﻻ
ّ
أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺪوار.
ُ
ھﻞ ھُﻨﺎك ﻣﻦ طﺒﯿﺐ؟
ﯾﺠﺐ أن أذھﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
اﻟﻨﺠﺪة!
ﻟﺪﻏﺘﻨﻲ أﻓﻌﻰ.
ﻋﻀﻨﻲ ﻛﻠﺐ.
ﺿﺮﺑﺖ.
أﺣﺘﺎج ﻧﻈﺎرات.
اﻧﺘﮭﺖ أدوﯾﺘﻲ.
ﻛﻞ ﻣﺘﻰ ﯾﺠﺐ أن آﺧﺬ ھﺬا اﻟﺪواء؟
أﯾﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ؟
اﻟﻄﺒﯿﺐ رﺟﻞ أم إﻣﺮأة؟
أﻧﺎ ﺣﺎﻣِ ﻞ ُ /ﺣﺒﻠﻰ.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮاكَ طﺒﯿﺐ.
ﺳﯿﻜﻮن اﻟﻄﺒﯿﺐ ھﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻧِﺼﻒ
ﺳﺎﻋﺔ.
ﻟﻘﺪ اِﺳﺘﺪﻋﯿﻨﺎ ﺳﯿﺎرة اﻹﺳﻌﺎف.
ﯾﺠﺐ أن ﻧﺬھﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
أﯾﻦ ﺗﺘﺄﻟﻢ؟
ھﺬا اﻟﺪواء ﺳﯿﺴﺎﻋﺪك.
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح
واﻟﻈﮭﯿﺮة واﻟﻠﯿﻞ.
ﻻ ﺗﻘﻠﻖ .ﻛﻞ ﺷﻲء ﺳﯿﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﯾﺮام.
اﻟﻄﺒﯿﺐ رﺟﻞ.
اﻟﻄﺒﯿﺐ إﻣﺮأة.



- Πονάω.
- Δε νιώθω καλά.
- Ζαλίζομαι.
;- Υπάρχει κανένας γιατρός
- Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο.
!- Βοήθεια
- Με δάγκωσε ένα φίδι.
- Με δάγκωσε ένας σκύλος.
- Με τσίμπησε κάτι.
- Χτύπησα.
-Χρειάζομαι γυαλιά.
- Τα φάρμακά μου τελείωσαν.
- Κάθε πότε πρέπει να παίρνω αυτό το
;φάρμακο
;- Πού υπάρχει φαρμακείο
;- Ο γιατρός είναι άντρας ή γυναίκα
- Είμαι έγκυος.
- Πρέπει να σας δει ένας γιατρός.
- Ο γιατρός θα είναι εδώ σε μισή ώρα.
- Έχουμε καλέσει το ασθενοφόρο.
- Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο.
;- Πού πονάτε
- Αυτό το φάρμακο θα σας βοηθήσει.
- Πρέπει να παίρνετε αυτό το φάρμακο
πρωί, μεσημέρι και βράδυ.
- Μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά.
- Ο γιατρός είναι άντρας.
- Η γιατρός είναι γυναίκα.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

Βάζω τις λέξεις στη σειρά, όπως στο παράδειγμα
1. είμαι / πολύ / δεν / καλά
Δεν είμαι πολύ καλά._________________________________
2. το / μου / πονάει / πόδι
___________________________________________________
3. ότι / πυρετό / νομίζω / έχω
____________________________________________________
4. στο / πάμε / πρέπει / να / γιατρό
____________________________________________________
5. μου / ο / έγραψε / για / γιατρός / βήχα / σιρόπι / ένα
_____________________________________________________

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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γύψος

ασθενοφόρο
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

ακτινογραφία

βήχω
113

νοσοκομείο

συνάχι

παιδίατρος

ψυχολόγος / ψυχίατρος

οδοντίατρος

καρδιολόγος

ορθοπεδικός / ορθοπαιδικός

ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ)

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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γυναικολόγος

οφθαλμίατρος

φαγούρα

πυρετός

φαρμακείο

χάπια

σιρόπι

αλοιφή

ένεση

επίδεσμος
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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σπρέι για το συνάχι

κολλύριο

αντιβιοτικά

πιεσόμετρο

Η / ο γιατρός μού έδωσε μια
συνταγή με χάπια και καραμέλες
για τον λαιμό.

Ο / η γιατρός μού έγραψε ένα
σιρόπι για το βήχα.

Η / ο γιατρός μού έγραψε μερικές
ενέσεις.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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έγκυος

Διαλέξτε το σωστό.
1. Αν σε πονάει λαιμός σου, πάρε
α. αυτό το κολλύριο β. αυτές τις καραμέλες
2. Για τη φαγούρα σας γράφω
α. αυτήν την αλοιφή β. αυτή την ακτινογραφία
3. Για τη μέση σας
α. ίσως πρέπει να κάνετε μια ακτινογραφία β. πάρτε αυτές τις καραμέλες
4. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Κάλεσα
α. οδοντίατρο β. ασθενοφόρο
5. Το παιδί έχει πυρετό. Θα φωνάξω
α. τον παιδίατρο β. το γυναικολόγο
6. Είμαι έγκυος. Υπάρχει κανένας
α. οδοντίατρος; β. γυναικολόγος;

Διαλέξτε για καθεμιά από τις εικόνες που ακολουθεί τη φράση που
ταιριάζει
παίρνετε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τη
συνταγή του γιατρού σας
έχω συνάχι
εδώ μπορείτε να δείτε ποια νοσοκομεία
είναι ανοιχτά όλη μέρα σήμερα
δώσε τα φάρμακα που δε χρειάζεσαι –
δώσε ζωή
έχεις πυρετό;
βήχω συνέχεια

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

χρειάζεστε κολλύριο
ασθενοφόρο
διδάξτε σωστές διατροφικές συνήθειες
στα παιδιά σας
δυστυχώς η ακτινογραφία έδειξε κάταγμα
ήρθε η ώρα για το πρώτο του εμβόλιο
εδώ μπορείτε να δείτε ποια φαρμακεία
είναι ανοιχτά όλη μέρα σήμερα
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Συμπληρώστε τις προτάσεις με λέξεις ή φράσεις από τον πίνακα
σε μικροβιολόγο, να καλέσετε, νοσοκομείο,
δικαιολογητικά, ένα σιρόπι για το βήχα, σε
οφθαλμίατρο, βιβλιάριο υγείας, οδοντίατρο,
ακτινογραφία, αντιπυρετικά, παστίλιες, εφημερεύοντα
φαρμακεία, καλέστε το 166,
1. Αν σας πονάει ο λαιμός σας, πρέπει να πάρετε _____________________.
2. Αν χρειάζεστε ασθενοφόρο ______________________________.
3. Αν δε βλέπετε να διαβάσετε τις οδηγίες στα φάρμακα, ίσως πρέπει να πάτε
_____________________________.
4. Θα έχετε πυρετό, πάρτε ____________________________________
5. Αν βήχετε, πάρτε _________________________________________
6. Αν πονάει το δόντι σας, μάλλον θα χρειαστείτε _______________________
7. Αν πρέπει να βρείτε ένα φάρμακο την Κυριακή, πρέπει να βρείτε ποια είναι τα
_________________________.
8. Αν ο γιατρός σας ζήτησε να κάνετε εξετάσεις αίματος, πρέπει να πάτε
_________________________________ .
9. Αν θέλετε να κλείσετε ραντεβού με γιατρό πρέπει __________ το 14784.
10. Οχ! Πρέπει να πάω στο ΙΚΑ για να ανανεώσω το ___________________.
11. Νομίζω ότι έχω όλα τα _____________ , αλλά δεν ξέρω αν αύριο δουλεύει το
ΙΚΑ.
12. Πονάς πολύ; Το χέρι σου έχει πρηστεί. Πάμε σε ένα ________________.
Μάλλον θα χρειαστείς μια __________________.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Διαλέξτε τη σωστή απάντηση
1. Πο πο... Ο πόνος στο αυτί μου χειροτερεύει συνέχεια.
Α. Να σου κλείσω ένα ραντεβού με οδοντίατρο;
Β. Κάτσε… Θα σου φέρω ένα κολλύριο.
Γ. Περίμενε να δω αν υπάρχει σήμερα ΩΡΛ στο ΙΚΑ.
2. Μου δίνετε μια αντιβίωση Amoxil και παστίλιες για το λαιμό;
Α. Δεν έχουμε παστίλιες Amoxil.
Β. Βεβαίως. Τη συνταγή του γιατρού μου δίνετε, παρακαλώ;
Γ. Ναι. Τι αντιβίωση προτιμάτε;
3. Είναι καλύτερα ο άντρας σου;
Α. Εντάξει. Χτες πήγαμε στον κτηνίατρο.
Β. Μμμ, όχι και τόσο.
Γ. Ναι, βήχει και έχει 39 πυρετό.
4. Τι ώρα κλείνουν τα φαρμακεία; Χρειάζομαι κάτι για το συνάχι.
Α. Οχ, είναι Τετάρτη. Είναι κλειστά το απόγευμα.
Β. Θέλεις να δω ποιο νοσοκομείο διανυκτερεύει;
Γ. Νομίζω ότι έχουμε σιρόπι για το βήχα στο ντουλάπι.
5. Αχ, εκείνος ο τραπεζίτης πάλι πονάει...
Α. Μα, πότε πήγες στην τράπεζα;
Β. Οχ, μάλλον θα χάλασε το σφράγισμα.
Γ. Σου το έχω πει ότι ο οφθαλμίατρός σου δεν είναι καλός.
6. Έχω ραντεβού με τον γυναικολόγο το απόγευμα.
Α. Πάλι βλέπεις άσχημα όνειρα;
Β. Μάλλον θα χρειαστείς καινούρια γυαλιά.
Γ. Εγώ είμαι σίγουρη ότι είσαι έγκυος.
7. Μάλλον το έσπασα, γιατρέ. Δεν μπορώ να το πατήσω καθόλου.
Α. Για να δούμε… Θα κάνετε πρώτα μια ακτινογραφία…
Β. Σίγουρα. Βήχετε κιόλας;
Γ. Εντάξει. Πάρτε αυτό το σιρόπι και τα λέμε σε μια εβδομάδα.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

120

Εκπαίδευση

33
ﺗﻌﻠﯿﻢ

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

ﻋﺎﯾﺸﮫ :روز ﺑﺨﯿﺮ...

ﻋﺎﺋﺸﺔ :ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ...

ﻣﺪﯾﺮ :روزﺗﺎن ﺑﺨﯿﺮ .ﺑﺸﯿﻨﯿﺪ...
ﻋﺎﯾﺸﮫ :ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻓﺮزﻧﺪم را در

اﻟﻤﺪﯾﺮ :ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ .اِﺟﻠﺴﻲ...
ﻋﺎﺋﺸﺔ :أرﯾﺪ أن أُﺳ ِ ّﺠﻞ اِﺑﻨﻲ ﻓﻲ

ﻣﺪرﺳﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ...

اﻟﻤﺪرﺳﺔ .ھﻞ ﺳﺘُﺨﺒﺮﻧﻲ ﻣﺎ أﺣﺘﺎﺟﮫ؟

اِ  ...ﺑﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﯽ اﺣﺘﯿﺎج

اﻟﻤﺪﯾﺮ :ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ.

…Αϊσέ: Καλημέρα
Διευθυντής: Καλημέρα σας.
…Καθίστε
Αϊσέ: Θέλω να γράψω το παιδί μου
στο σχολείο… Ε… θα μου πείτε τι

ھﺴﺖ؟

;χρειάζεται

ﻣﺪﯾﺮ :اﻟﺒﺘﮫ...

…Διευθυντής: Βεβαίως
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ﺣﺴﻦ :ﻋﺼﺮ ﺑﺨﯿﺮ .ﮐﯽ درس ھﺎ ﺷﺮوع

ﺣﺴﻦ :ﻣﺴﺎء اﻟﺨﯿﺮ .ﻣﺘﻰ ﺗﺒﺪأ اﻟﺪ ُُروس؟

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

اﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ :أﯾﺔ د ُُروس؟

ﻣﻨﺸﯽ :ﮐﺪام درس ھﺎ؟

ﺣﺴﻦ :أرﯾﺪ أن أﺗﻌﻠّﻢ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ.

ﺣﺴﻦ :ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻢ.

اﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ :ﻋﻈﯿﻢ .أﺣﺪ اﻷﻗﺴﺎم ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ

ﻣﻨﺸﯽ :ﺧﺐ .در ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ آﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﺑﺨﺶ

اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻘﺎدم .ﻛﻞ ﯾﻮم أرﺑﻌﺎء وﺟﻤﻌﺔ ﻣﻦ

ﺷﺮوع

اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎ ًء.

ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ھﺎ و ﺟﻤﻌﮫ ھﺎ از

ﺣﺴﻦ :ﺣﺴﻨﺎً ،ھﻞ ﯾُﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ؟

ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺗﺎ  ۷ﺑﻌﺪاز ظﮭﺮ.

اﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ :ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ .ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﯿﻨﻲ

ﺣﺴﻦ :ﺑﻠﮫ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟

اﺳﻤﻚ؟



Χασάν: Καλησπέρα. Πότε αρχίζουν τα
;μαθήματα
;Γραμματέας: Ποια μαθήματα
Χασάν: Θέλω να κάνω ελληνικά.
Γραμματέας: Ωραία. Ξεκινάει ένα τμήμα
την άλλη Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη και
Παρασκευή 5-7 το απόγευμα.
;Χασάν: Μάλιστα, μπορώ να γραφτώ
Γραμματέας: Βεβαίως. Το όνομά σας μού

ﻣﻨﺸﯽ :اﻟﺒﺘﮫ .اﺳﻤﺘﺎن را ﺑﮭﻢ ﻣﯽ دھﯿﺪ؟

;δίνετε

το βιβλίο
121



το τετράδιο
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

το στιλό

το μολύβι

η κασετίνα

η σχολική τσάντα

η γόμα

το διορθωτικό

το θρανίο

ο χάρτης

το προαύλιο του σχολείου

ο πίνακας

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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το ντοσιέ

ο φάκελος

το κομπιούτερ – ο υπολογιστής

ο εκτυπωτής

το ποντίκι

το πληκτρολόγιο

η οθόνη

το γραφείο

οι εξετάσεις

το διάβασμα

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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το πτυχίο

το αμφιθέατρο

Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί βλέπετε πώς είναι οργανωμένη η εκπαίδευση
στην Ελλάδα. Συζητήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας πώς είναι στη δική σας
χώρα.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
4-6 ΧΡΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
6-12 ΧΡΟΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
12-15 ΧΡΟΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ
15-18 ΕΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ

Η εκπαίδευση στη χώρα του διπλανού / της διπλανής μου.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Εργασία

35
ﮐﺎر
ـ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ـ ﻧﮫ ،ﮐﺎر ﻧﺪارم .دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮔﺮدم.
ـ ﭼﯿﮑﺎره ھﺴﺘﯽ؟
ـ ﺑﺮﻗﮑﺎر ھﺴﺘﻢ.
ـ ﺣﻘﻮق ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ـ ﺧﺎﻟﺺ  ۵۱۰ﯾﻮرو
ـ ﺣﻘﻮق روزاﻧﮫ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ـ  ۲۵ﯾﻮرو.
ـ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﭼﻄﻮره؟
ـ ھﺸﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ.
از ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮫ ﺻﺒﺢ ﮐﺎر را ﺷﺮوع
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻢ.
ﭘﻨﺞ روزه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺷﺶ روز در ھﻔﺘﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ دوﺷﻨﺒﮫ آف دارم.
ـ ﺳﻌﺪی ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ـ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ .ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
ھﺴﺘﻢ.
ـ آھﺎن ،آﻓﺮﯾﻦ.
ـ آﻓﺮﯾﻦ؟ داری ﺑﺎھﺎم ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯽ؟ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺮای ۶۰۰
ﯾﻮرو ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ـ ﺟﺪی؟ ھﺮ روز ،ھﺎن؟
ـ ﺑﺠﺰ ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ھﺎ .اﻓﺘﻀﺎﺣﮫ دارم
ﺑﮭﺖ ﻣﯿﮕﻢ...
ﮐﺎر ﻣﻦ  ...اﺳﺖ
ـ ﺳﺨﺖ
ـ راﺣﺖ
ـ ﺧﺴﺘﮫ ﮐﻨﻨﺪه
ـ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر )ﻣﺮد(  ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر
)زن(  -رﺋﯿﺲ ،اوﺳﺘﺎ
ﺷﺎﻏﻞ )ﻣﺮد(  /ﺷﺎﻏﻞ )زن(
ھﻤﮑﺎر
ﺑﯿﮑﺎری
اﻋﺘﺼﺎب
اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺻﻨﻔﯽ
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اﻟﻌﻤﻞ
 ھﻞ ﺗﻌﻤﻞ؟ ﻻ ،ﻟﯿﺲ ﻟﺪي ﻋﻤﻞ .أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ.-

ﻣﺎذا ﺗﻌﻤﻞ؟
أﻧﺎ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ.

-

ﻣﺎ اﻟﺮاﺗﺐ؟
 510ﯾﻮرو ﺻﺎﻓﻲ.

-

ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺟﺮة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ؟
 25ﯾﻮرو.

-

ﻣﺎ ھﻮ دواﻣﻚ؟
ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ً ﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا ً.

;-Δουλεύεις
- Όχι, δεν έχω δουλειά. Ψάχνω για
δουλειά.
;- Τι δουλειά κάνεις
- Είμαι ηλεκτρολόγος.
;- Ποιος είναι ο μισθός
- 510 ευρώ καθαρά.
;- Ποιο είναι το ημερομίσθιο
- 25 ευρώ.
;- Ποιο είναι το ωράριο
- Οχτώ το πρωί με τέσσερις το
απόγευμα.

أﺳﺘﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
وأﻧﺘﮭﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎ ًء.
أﻋﻤﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.
أﻋﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﯾﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.
ﻋﻨﺪي ﻋﻄﻠﺔ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ.
-



أﯾﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﯾﺎ ﺷﺎدي؟
ﻓﻲ ﻣِ ﺮآب )ورﺷﺔ  /ﻛﺮاج( ﻟﻠﺴﯿﺎرات.
أﻧﺎ ُﻣﮭﻨﺪس.
ﻣﻤﻢ ،أﺣﺴﻨﺖ.
أﺣﺴﻨﺖ؟ ھﻞ ﺗُﻤﺎز ُﺣﻨﻲ؟ إﻧﻲ أﻋﻤﻞ ﻣﻦ
اﻟﺼﺒﺎح ﺣﺘﻰ اﻟﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ  600ﯾﻮرو.
ھﻞ أﻧﺖ ﺟﺎد؟ ﻛﻞ ﯾﻮم؟
ﻣﺎ ﻋﺪا أﯾﺎم اﻷﺣﺪ .أﻗﻮل ﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻮﺿﻊ
ﺳﻲء.

ﻋﻤﻠﻲ ھﻮ
 ﺻﻌﺐ ﺳﮭﻞ ُﻣﺘﻌِﺐ -ﺧﻄﯿﺮ

Πιάνω δουλειά στις εννέα το πρωί
και σχολάω στις πέντε το απόγευμα.
Δουλεύω πενθήμερο.
Δουλεύω έξι μέρες την εβδομάδα.
Αυτή τη Δευτέρα έχω ρεπό.
;- Πού δουλεύεις Σάντι
- Σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.
Μηχανικός είμαι.
- Α, μπράβο.
;- Μπράβο; Πλάκα μου κάνεις
Δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ
για 600 ευρώ.
;- Σοβαρά; Κάθε μέρα, ε
- Εκτός από τις Κυριακές. Χάλια σου
…λέω

ﺻﺎﺣﺐُ اﻟﻌﻤﻞ )ربﱡ اﻟﻌﻤﻞ( ،ﺻﺎﺣِ ﺒﺔ ُ اﻟﻌﻤﻞ
ﺸﺮف(
)رﺑﱠﺔُ اﻟﻌﻤﻞ(َ ،ر ِﯾّ ْ
ﺲ ) ُﻣﻌﻠّﻢ ُ /ﻣ ِ
اﻟﻌﺎﻣِ ﻞ  /اﻟﻌﺎﻣِ ﻠﺔ
زﻣﯿﻞ زﻣﯿﻠﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
اﻹﺿﺮاب
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

Η δουλειά μου είναι
- δύσκολη
- εύκολη
- κουραστική
- επικίνδυνη
Ο εργοδότης, η εργοδότρια – το
αφεντικό
ο εργαζόμενος / η εργαζόμενη
ο / η συνάδελφος
η ανεργία
η απεργία
το σωματείο

ξυλουργός

μάγειρας, μαγείρισσα

δάσκαλος, δασκάλα

μανάβης, μανάβισσα

χασάπης

αγρότης, αγρότισσα

εργάτης, εργάτρια

οικοδόμος

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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σερβιτόρος, σερβιτόρα

ηλεκτρολόγος

αστυνομικός

δικηγόρος

οδηγός

καθαριστής, καθαρίστρια

υδραυλικός

ταμίας

γιατρός

νοσοκόμος, νοσοκόμα
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Τι δουλειά κάνουν; Πώς είναι η δουλειά τους;

Είναι μαγείρισσα. Δουλεύει στην
κουζίνα, σε ένα εστιατόριο, μια
ταβέρνα ή ένα ξενοδοχείο.
Δουλεύει πολλές ώρες κάθε μέρα.
Η δουλειά της είναι δύσκολη.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Ρωτήστε τον διπλανό / τη διπλανή σας.
 Δουλεύεις;
 Τι δουλειά κάνεις;
 Πόσον καιρό κάνεις αυτή τη δουλειά;
 Πώς τη βρήκες;
 Σου αρέσει η δουλειά σου; Τι σου αρέσει; Τι δε σου αρέσει;
 Τι δουλειά έκανες πριν;
 Σου άρεσε εκείνη η δουλειά;
 Είσαι άνεργη / άνεργος; Πόσον καιρό;

Γράψτε για τη δική σας δουλειά.

Γράψτε για τη δουλειά των γονιών σας.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Ακούστε το τραγούδι και συζητήστε.
Η φάμπρικα (μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος)
Η φάμπρικα δε σταματά
δουλεύει νύχτα μέρα
και πώς τον λεν το διπλανό
και τον τρελό τον Ιταλό
να τους ρωτήσω δεν μπορώ
ούτε να πάρω αέρα
Δουλεύω μπρος στη μηχανή
στη βάρδια δύο δέκα
κι από την πρώτη τη στιγμή
μου στείλανε τον ελεγκτή
να μου πετάξει στο αυτί
δυο λόγια νέτα σκέτα
Άκουσε φίλε εμιγκρέ
ο χρόνος είναι χρήμα
με τους εργάτες μη μιλάς
την ώρα σου να την κρατάς
το γιο σου μην τον λησμονάς
πεινάει κι είναι κρίμα
Κι εκεί στο πόστο μου σκυφτός
ξεχνάω τη μιλιά μου
είμαι το νούμερο οχτώ
με ξέρουν όλοι με αυτό
κι εγώ κρατάω μυστικό
ποιο είναι τ' όνομά μου
η φάμπρικα:
το εργοστάσιο
να μου πετάξει στο αυτί:
να μου πει βιαστικά
νέτα σκέτα: ξεκάθαρα,
χωρίς μισόλογα, αυστηρά
εμιγκρές: ο μετανάστης
λησμονώ: ξεχνάω
το πόστο: η θέση

 اﻟﻤﺼﻨﻊ:ﻓﺎﺑﺮﯾﻜﺎ
 ﻗﻞ:(ﻧﺎ ﻣﻮ ﺑﯿﺘﺎﻛﺴﯿﺲ ﺳﺘﻮ أﻓﺘﻲ )ﻗﻮ ٌل دارج
ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ
 ﺑﺪون، ﺑﻮﺿﻮح:(ﻧﯿﺘﺎ ﺳﻜﯿﺘﺎ )ﻗﻮ ٌل دارج
 ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎطﻊ،ﻛﻼم ﻣﺨﺎدع
 اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ:(إﯾﻤﯿﻐﺮﯾﺲ )ﻗﻮ ٌل دارج
 أﻧﺴﻰ:(ﻟﯿﺴﻤﻮﻧﻮ )ﻗﻮ ٌل دارج
/  اﻟﺪرﺟﺔ/ اﻟﻤﻮﻗﻊ:(ﺗﻮ ﺑﻮﺳﺘﻮ )ﻗﻮ ٌل دارج
اﻟﺮﺗﺒﺔ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﻋﺠﻠﮫ ای ﭼﯿﺰی ﺑﮭﻢ ﺑﮕﮫ
، ﺣﺮف ﺣﺴﺎب،واﺿﺢ و روﺷﻦ
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﮫ
ﻣﮭﺎﺟﺮ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن
 ﺟﺎﯾﮕﺎه، ﻣﻘﺎم،ﭘُﺴﺖ

 Ποιος μιλά; Τι δουλειά κάνει;

 Τι προβλήματα έχει στη δουλειά του;

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Διαλέξτε έναν τίτλο για καθεμιά από τις εικόνες που ακολουθούν
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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πωλητής, πωλήτρια
δάσκαλος, δασκάλα
μάγειρας, μαγείρισσα
ξυλουργός
εργάτης, εργάτρια
μανάβης, μανάβισσα
άνεργος, άνεργη
γεωργός
γιατρός
χασάπης

-ας/-ισσα
-ος, -α/-η

-της, -τρια

ο μανάβης, η μανάβισσα
ο αγρότης, η αγρότισσα
ο μάγειρας, η μαγείρισσα
ο μπακάλης, η μπακάλισσα
ο δάσκαλος, η δασκάλα
ο σερβιτόρος, η σερβιτόρα
ο νοσοκόμος, η νοσοκόμα
ο άνεργος, η άνεργη

ο πωλητής, η πωλήτρια
ο εργάτης, η εργάτρια
ο κομμωτής, η κομμώτρια
ο καθαριστής, η καθαρίστρια
ο τραγουδιστής, η
τραγουδίστρια
ο καθηγητής, η καθηγήτρια
ο μαθητής, η μαθήτρια
ο φοιτητής, φοιτήτρια

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

-ος /-ος
-ας / -ας
ο, η γιατρός
ο, η ηλεκτρολόγος
ο, η υδραυλικός
ο, η οικοδόμος
ο, η μηχανικός
ο, η δικηγόρος
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ωράριο εργασίας: πρωινό, βραδινό / σταθερό, ελαστικό

Πιάνω δουλειά στις εννέα το πρωί και σχολάω στις πέντε το απόγευμα.
Δουλεύω πενθήμερο.
Δουλεύω έξι μέρες την εβδομάδα.
Αυτή τη Δευτέρα έχω ρεπό.
Έχω ασφάλιση ΕΦΚΑ.

Ο μισθός μου είναι 800 ευρώ μικτά: τα 250 ευρώ είναι οι κρατήσεις και έτσι ο
καθαρός μισθός μου είναι μόνο 550 ευρώ.
Παίρνω μεροκάματο / ημερομίσθιο 30 ευρώ.

Τον τελευταίο καιρό γίνονται συνέχεια απολύσεις και καμία πρόσληψη.

Την άλλη εβδομάδα έχει γενική απεργία.
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Αν δεν είσαι σίγουρος για τη σύμβασή σου, πρέπει να ρωτήσεις στο σωματείο ή στην
Επιθεώρηση Εργασίας.

Μαντέψτε
Βρείτε κάποιον / κάποιαν στην ομάδα σας που δεν ξέρει τι δουλειά κάνετε. Ο ένας
προσπαθεί να βρει τι δουλειά κάνει ο άλλος με ερωτήσεις όπως:
•

Είναι σταθερή δουλειά;

•

Δουλεύεις πρωί ή βράδυ;

•

Έχεις μισθό ή μεροκάματο;

•

Πόσες ώρες δουλεύεις;

•

Δουλεύεις μέσα ή έξω;

•

Η δουλειά σου είναι εύκολη, δύσκολη, κουραστική, επικίνδυνη...;
Οι απαντήσεις θα είναι μόνο ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Κοιτάξτε αυτές τις κάρτες και συζητήστε


Τι δουλειά είναι;



Σας αρέσει αυτή η δουλειά; Τι πρέπει να κάνει κανείς σε αυτή τη δουλειά; Τι
πρέπει να ξέρει;

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Φτιάξτε τη δική σας επαγγελματική κάρτα.

Συζητήστε
Α. Ψάχνετε για δουλειά. Διαβάσατε μια αγγελία στην εφημερίδα και παίρνετε
τηλέφωνο για να ζητήσετε πληροφορίες.
Β. Ένας κύριος / μια κυρία παίρνει τηλέφωνο για να ζητήσει πληροφορίες για μια
αγγελία που βάλατε στην εφημερίδα. Συζητάτε μαζί του / της και προσπαθείτε να
καταλάβετε αν είναι το κατάλληλο άτομο για αυτή τη δουλειά.
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Φτιάξτε το βιογραφικό σας σημείωμα
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
όνομα

Προσωπικά στοιχεία
οικογενειακή κατάσταση

επώνυμο

ημερομηνία γέννησης

διεύθυνση

επάγγελμα

τηλέφωνο

ηλεκτρονική διεύθυνση
Σπουδές

Εργασιακή Εμπειρία

Ξένες γλώσσες

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
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Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φύλο

| Ημερομηνία γέννησης

| Εθνικότητα

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(από - έως)

(από - έως)

Μητρική γλώσσα
Λοιπές γλώσσες

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

ΟΜΙΛΙΑ

Επικοινωνία

ΓΡΑΦΗ

Προφορική έκφραση

Επίπεδα: Α1/A2: Βασικός χρήστης - Β1/B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/C2: Έμπειρος χρήστης
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
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Βιογραφικό Σημείωμα
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Οργανωτικές / διαχειριστικές
δεξιότητες
Επαγγελματικές δεξιότητες
Ψηφιακές δεξιότητες

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επεξεργασία
δεδομένων

Επικοινωνία

Δημιουργία
Περιεχομένου

Ασφάλεια

Επίλυση
προβλημάτων

Επίπεδα: Βασικός χρήστης - Ανεξάρτητος χρήστης - Έμπειρος χρήστης

Άλλες δεξιότητες
Δίπλωμα οδήγησης

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu
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Διαμονή

36
اﻗﺎﻣﺖ
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ؟
ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺘﻮ اﺣﺘﯿﺎج دارم.
ﻣﻠﺤﻔﮫ اﺣﺘﯿﺎج دارم.
ﯾﮏ ﮐﯿﺴﮫ ﺧﻮاب اﺣﺘﯿﺎج دارم.
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎطﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ را ﺷﺎرژ
ﮐﻨﻢ؟
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﺷﻮم؟
آﯾﺎ آب ﮔﺮم ھﺴﺖ؟
ﺗﻮاﻟﺖ ﮐﺠﺎ ھﺴﺖ؟

إﻗﺎﻣﺔ
أﯾﻦ ﺗُﻘﯿﻢ؟
أﯾﻦ ﯾُﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﻧﺎم؟
أﺣﺘﺎج ﻏِﻄﺎ ًء.
أﺣﺘﺎج ﺷَﺮاﺷِﻒ.
أﺣﺘﺎج ﻛﯿﺲ ﻧﻮم.
أﯾﻦ ﯾُﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺷﺤﻦ ﺟﻮاﻟﻲ /
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻲ؟
ﻛﯿﻒ ﯾُﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺗﺼﻞ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؟
ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺎء ﺳﺎﺧﻦ؟
أﯾﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻮاﻟﯿﺖ  /ﻣﺮﺣﺎض؟

;Πού μένεις
;Πού μπορώ να κοιμηθώ
Χρειάζομαι μια κουβέρτα.
Χρειάζομαι σεντόνια.
Χρειάζομαι ένα sleeping bag.
;Πού μπορώ να φορτίσω το κινητό μου
;Πώς μπορώ να συνδεθώ με το internet
;Υπάρχει ζεστό νερό
;Πού υπάρχει τουαλέτα

37
 ﻋﻠﯽ ،ﮐﺠﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ؟ در آﺗﻦ ،در ﻣﺮﮐﺰ)ﺷﮭﺮ(. ﺧﻮدت ﺗﻨﮭﺎ؟ ﻧﮫ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام .ﺗﻮ ﯾﮏ ﺑﻠﻮکﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ھﻤﮑﻒ ﻣﯿﻤﺎﻧﯿﻢ.
 آھﺎن ،ﺧﺐ .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺎن ﭼﻄﻮرھﺴﺖ؟
 ﯾﮫ دو ﺧﻮاﺑﮫ اﺳﺖ .ﺧﺐ .ﻓﻘﻂ اﯾﻨﮑﮫﺣﻤﺎم ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺸﮑﻼت داره.
 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ داره؟ ﻧﮫ ﺧﯿﺮ. ﭼﻘﺪر اﺟﺎره ﻣﯽ دھﯿﺪ؟ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﯾﻮرو و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺴﺖﯾﻮرو ﺷﺎرژ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن...
 ﻣﻦ ھﻢ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻢ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﻣﺤﻠﮫ ﺗﻮن دﯾﺪی ،ﺑﮭﻢ ﺑﮕﻮ.

-

-

أﯾﻦ ﺗﺴﻜﻦ ﯾﺎ ﻋﻠﻲ؟
ﻓﻲ أﺛﯿﻨﺎ ،ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﻟِﻮﺣﺪك؟
ﻧﻌﯿﺶ ﻓﻲ
.
ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ
ﻻ ،ﻣﻊ
ُ
ﻋﻤﺎرة ﺳﻜﻨﯿﺔ )ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻜﻨﻲ(،
ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ.
ﻣﻤﻢ ،ﺣﺴﻨﺎ ً .ﻛﯿﻒ ُ
ﺷﻘﺘﻚ؟
ﻓﯿﮭﺎ ﻏﺮﻓﺘﺎن .ﺣﺴﻨﺎ ً .إﻻ أن
اﻟﺤﻤﺎم ﻓﯿﮫ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام.
ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺪﻓﺌﺔ؟
ﻻ.
ﻛﻢ ﺗﺪﻓﻊ آﺟﺎر؟
 250ﯾﻮرو .وﻣﺎ ﯾُﻘﺎرب 20
ﯾﻮرو ﻣﺼﺎرﯾﻒ ُﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
ُ
أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﯿﺖ .أﺧﺒﺮﻧﻲ
وأﻧﺎ
إذا رأﯾﺖ أي ﺑﯿﺖ ﻓﻲ ﺣﯿﻚ.



- Πού μένεις, Αλί.
- Στην Αθήνα, στο κέντρο.
;- Μόνος σου
- Όχι, με την οικογένειά μου. Μένουμε
σε μια πολυκατοικία, στο ισόγειο.
- Α, εντάξει. Πώς είναι το διαμέρισμά
;σας
- Είναι ένα δυάρι. Εντάξει. Μόνο που
το μπάνιο έχει συνέχεια προβλήματα.
;- Έχει θέρμανση
- Μπα, όχι.
;- Τι ενοίκιο πληρώνετε
- Διακόσια πενήντα ευρώ. Και κοντά
…στα 20 ευρώ κοινόχρηστα
- Κι εγώ ψάχνω σπίτι. Αν δεις τίποτα
στη γειτονιά σου, μου λες.

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας
;- Πού μένεις
;- Πώς είναι το σπίτι σου
;- Πόσο ενοίκιο πληρώνετε

140
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μονοκατοικία

πολυκατοικία

μπακόνι

πόρτα

μπαλκονόπορτα

παράθυρο

κουρτίνα

καλοριφέρ
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σαλόνι, καθιστικό

μπάνιο

κουζίνα

νεροχύτης

κουζίνα

ψυγείο

πλυντήριο πιάτων

πλυντήριο
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ντουλάπα

ντουλάπι

καναπές

τραπέζι

βιβλιοθήκη

κρεβάτι

κουβέρτα

σεντόνι
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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μαξιλάρι

πετσέτα

καρέκλα

πολυθρόνα

χαλί

βρύση

μπανιέρα

ντουζιέρα

λεκάνη

νιπτήρας

σκηνή

κοντέινερ
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Τι υπάρχει σε αυτά τα δωμάτια;
κουζίνα

υπνοδωμάτιο 2

μπάνιο

τραπεζαρία

υπνοδωμάτιο 1

σαλόνι

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Διαλέξτε έναν τίτλο για καθεμιά από τις εικόνες που ακολουθεί
συμβόλαιο
ενοικιάζεται
μετακόμιση
μονοκατοικία
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μικρές αγγελίες
πωλείται
λογαριασμοί
πολυκατοικία
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Τι υπάρχει σε αυτό το σπίτι; Γράψτε τις λέξεις.

Διαβάστε το ενοικιαστήριο και επιλέξτε το σωστό.

1. Αν σε ενδιαφέρει αυτό το σπίτι πρέπει να τηλεφωνήσεις
α. σε σταθερό τηλέφωνο β. σε κινητό τηλέφωνο
2. Το σπίτι είναι
α. υπόγειο
β. ισόγειο
3. Το σπίτι
α. έχει καλοριφέρ β. έχει κλιματισμό
4. Το σπίτι έχει
α. βεράντα β. αυλή
5. Το σπίτι είναι
α. στην Κάτω Γλυφάδα β. 55 τετραγωνικά
6. Αν νοικιάσετε αυτό το σπίτι
α. δε θα πληρώνετε κοινόχρηστα β. δε θα πληρώνετε ηλεκτρικό
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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γκαρσονιέρα

δυάρι

τριάρι

υπόγειο, ισόγειο, όροφος

Περιγράψτε αυτό το δωμάτιο.
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Διαλέξτε λέξεις για να συμπληρώσετε τις προτάσεις.
μπάνιο, σαλόνι, μονοκατοικία, κουζίνας, καρέκλες, ενοίκιο,
πλυντήριο, ψυγείο, ντουλάπι

1. Τι ωραία ____________________! Ο κήπος της μ’ αρέσει πάρα πολύ.
2. Είναι άδειο το ________________; Θέλω να κάνω ένα ντους…
3. Μου φέρνεις ένα πιάτο από το ___________ της ________________;
4. Χρειαζόμαστε δυο _____________ ακόμα στην τραπεζαρία. Τέσσερις δεν
είναι αρκετές.
5. Με πήρε ο ύπνος στο _____________, την ώρα που έβλεπα τηλεόραση.
6. Ουφ… Χάλασε το _________________. Κι έχουμε πολλά ρούχα για
πλύσιμο…
7. Αμάν, το ______________ είναι άδειο.... Τι τρώμε απόψε;
8. Πληρώνουν τετρακόσια ευρώ _____________ γι αυτό το μικρό διαμέρισμα;
Δεν το πιστεύω…

Διαβάστε τις δύο αγγελίες και απαντήστε στις ερωτήσεις
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1. Το διαμέρισμα στην Κυψέλη έχει μία κρεβατοκάμαρα.

σωστό

λάθος

2. Το διαμέρισμα στα Κάτω Πετράλωνα κατασκευάστηκε πριν
από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.
3. Το διαμέρισμα στην Κυψέλη είναι μεγαλύτερο από το
διαμέρισμα στα Κάτω Πετράλωνα.
4. Και τα δύο διαμερίσματα είναι στον ίδιο όροφο.
5. Το διαμέρισμα στα Κάτω Πετράλωνα είναι πιο φτηνό από το
διαμέρισμα στην Κυψέλη.
6. Το διαμέρισμα στην Κυψέλη έχει κλιματισμό.
7. Το διαμέρισμα στην Κυψέλη έχει ασανσέρ.
8. Το διαμέρισμα στα Κάτω Πετράλωνα δεν έχει βεράντα.
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150

Περιστατικά και υπηρεσίες

38
وﻗﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﻤﮏ!
از ﻣﻦ دزدی ﮐﺮدﻧﺪ.
آﺗﺶ!
اوﻧﺠﺎ ﯾﮫ ﺷﻠﻮﻏﯽ و ﺳﺮوﺻﺪا ﺷﺪه!
ﮐﺴﯽ را زدﻧﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارم.
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﭽﮫ ﺷﯿﺮ ﺑﺪم.
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﮫ ﺑﺮای طﻔﻞ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ؟
دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮطﻮب ﻧﯿﺎز دارم.
ﭼﻄﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم
دھﻢ؟
ﺑﮫ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺎز دارم.
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﻢ ﭼﮫ وﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﮔﮫ ھﺎﯾﻢ )ﻣﺪارﮐﻢ( را ﮔﻢ ﮐﺮده ام.
اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﮫ؟ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارم.
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ام ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ام در ﺗﺮﮐﯿﮫ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﺪارم.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺘﺮﺟﻢ زن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﺧﺎﻧﻮاده دارﯾﺪ؟
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟
اﯾﻨﺠﺎ دراﻣﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.
ﺗﺮﺗﯿﺒﺶ را ﻣﯽ دھﯿﻢ.
آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ  ...ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ـ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ
ـ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ
ـ ﺑﺎ ﯾﻮ اِن اچ ﺳﯽ آر
ـ ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺗﺎن
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ﺣﻮادِث ودواﺋﺮ
اﻟﻨﺠﺪة!
ﺳﺮﻗُﻮﻧﻲ.
ﻧﺎر!
ھُﻨﺎك ﺿﺠﯿﺞ.
ﺿﺮﺑﻮا ﺷﺨﺼﺎ ً ﻣﺎ.
ي إﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻟﯿﺲ ﻟﺪ ﱠ
أﯾﻦ ﯾُﻤﻜﻨﻨﻲ إرﺿﺎع طﻔﻠﻲ؟
أﯾﻦ ﯾُﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺟﺪ َﺣﻔﱠﺎظﺎت ﻟﻄﻔﻠﻲ؟
أﺣﺘﺎج ﻣﺤﺎرم أطﻔﺎل.
ﻛﯿﻒ ﺳﺄﻗﺪم طﻠﺐ ﻟﺠﻮء؟
أﺣﺘﺎج ُﻣﺤﺎم.
ﻻ أﻋﺮف ﻣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ﻣﻮﻋﺪي.
ﻟﻘﺪ أﺿﻌﺖ أوراﻗﻲ.
ﻻ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﺎن ھﻨﺎ.
ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻘﻮﻟﮫ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ؟ أﺣﺘﺎج
ﻣﺘﺮﺟﻢ.
ﻻ أﻋﺮف أﯾﻦ ھﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ.
ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ.
ي ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ.
ﻟﯿﺲ ﻟﺪ ﱠ
ھﻞ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺟﺪ ُﻣﺘﺮﺟﻤﺔ إﻣﺮأة.
ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﻋﺎﺋﻠﺔ؟
أﯾﻦ ھﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ؟
أﻧﺖَ آﻣﻦ ھﻨﺎ.
ﻻ ﺗﺨﻒ.
ﺳﻨﻌﺘﻨﻲ ﺑﮫ.
ﻣﻤﻨﻮع أن ﺗﺸﻌﻠﻮا ﻧﺎر.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﺠﺐ أن
ﺗﺘﺤﺪﺛﻮا إﻟﻰ ...
 اﻟ ُﺸﺮطﺔ
 إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟ ُﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟِﺸﺆوناﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ُﻣﺤﺎﻣﯿﻚ
-



!Βοήθεια
Με έκλεψαν.
!Φωτιά
!Γίνεται μια φασαρία εκεί
Χτύπησαν κάποιον.
Δεν έχω internet.
;Πού μπορώ να θηλάσω
;Πού μπορώ να βρω πάνες για το μωρό
Χρειάζομαι μωρομάντηλα.
;Πώς θα κάνω την αίτηση για άσυλο
Χρειάζομαι έναν δικηγόρο.
Δεν ξέρω πότε είναι το ραντεβού μου.
Έχω χάσει τα χαρτιά μου.
Δεν αισθάνομαι ασφαλής εδώ.
Τι λέει αυτό το χαρτί; Χρειάζομαι
διερμηνέα.
Δεν ξέρω πού είναι η οικογένειά μου.
Η οικογένειά μου είναι στην Τουρκία.
Δεν έχω διαβατήριο.
;Μπορώ να έχω γυναίκα διερμηνέα
;Έχετε οικογένεια
;Πού βρίσκεται η οικογένειά σας
Είστε ασφαλής εδώ.
Μη φοβάστε.
Θα το φροντίσουμε.
Απαγορεύεται να ανάβετε φωτιά.
…Για αυτό το θέμα πρέπει να μιλήσετε
- με την αστυνομία
- με τη διοίκηση του Κέντρου
- με το UNHCR
- με τον δικηγόρο σας
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κλέφτης

φωτιά

καβγάς, φασαρία

θηλάζω

πάνες

διαβατήριο
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απαγορεύεται η είσοδος

απαγορεύεται το κάπνισμα

τράπεζα

αυτόματη ταμειακή μηχανή
(ΑΤΜ)

ταχυδρομείο

γραμματοκιβώτιο

γραμματόσημα

δέμα

ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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φάκελος

ταχυδρομική επιταγή

αστυνομικό τμήμα

περιπολικό

πυροσβεστική

λιμενικό

Διαλέξτε έναν τίτλο για καθεμιά από τις εικόνες που ακολουθεί
υπεύθυνη δήλωση
Εφορία και φορολογική δήλωση
περιμένοντας στην ουρά
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Δήμος
Ελληνικά Ταχυδρομεία
οργανισμός απασχόλησης εργατικού
δυναμικού
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ

αστυνομικό τμήμα
αυτόματη ταμειακή μηχανή
βιβλιάριο υγείας
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
απλοποίηση των συναλλαγών με τις
δημόσιες υπηρεσίες
Τράπεζα
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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Τώρα
διαβάζω
πληρώνω
προσέχω
αλλάζω
ανοίγω
μαζεύω
χορεύω
δουλεύω
ανάβω

Χτες (μία φορά)
διάβασα
πλήρωσα
πρόσεξα
άλλαξα
άνοιξα
μάζεψα
χόρεψα
δούλεψα
άναψα

μιλάω
ρωτάω
ξυπνάω
ξεχνάω
περνάω
φοράω
πονάω

μίλησα
ρώτησα
ξύπνησα
ξέχασα
πέρασα
φόρεσα
πόνεσα
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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αγόρασα
αγόρασες
αγόρασε
αγοράσαμε
αγοράσατε
αγόρασαν

πετάω
τραβάω

πέταξα
τράβηξα

οδηγώ
αργώ
χρησιμοποιώ
ζω
μπορώ
καλώ
γράφω
φτάνω
ψάχνω
φτιάχνω
λείπω
παίζω
μένω
φέρνω
μαθαίνω
φεύγω
δίνω
στέλνω
πλένω
βάζω
βγάζω
πάω/πηγαίνω
κάνω
πίνω
τρώω
βλέπω
έχω
λέω
καταλαβαίνω
βρίσκω
έρχομαι
περιμένω
είμαι
ανεβαίνω
κατεβαίνω
παίρνω
μπαίνω
βγαίνω

οδήγησα
άργησα
χρησιμοποίησα
έζησα
μπόρεσα
κάλεσα
έγραψα
έφτασα
έψαξα
έφτιαξα
έλειψα
έπαιξα
έμεινα
έφερα
έμαθα
έφυγα
έδωσα
έστειλα
έπλυνα
έβαλα
έβγαλα
πήγα
έκανα
ήπια
έφαγα
είδα
είχα
είπα
κατάλαβα
βρήκα
ήρθα
περίμενα
ήμουν
ανέβηκα
κατέβηκα
πήρα
μπήκα
βγήκα

έγραψα
έγραψες
έγραψε
γράψαμε
γράψατε
έγραψαν
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ήμουν
ήσουν
ήταν
ήμασταν
ήσασταν
ήταν

157

Συμπληρώστε τις προτάσεις
έπαιξαν, ήρθες, είπαν, αγόρασε, τηλεφώνησε, έφτασα, άργησα, είδα, κάλεσε,
φόρεσαν, είπα, μαγείρεψε, γελάσαμε, βγήκαν, κάνατε, πλήρωσε, είχε, κανόνισαν,
ήταν, έμεινα, βρήκα, γύρισα,
1. Χτες το βράδυ __________ τους φίλους μου και τους ____________ τα νέα μου. Το
ξέρεις ότι _____________ καινούργια δουλειά;
2. Προχτές χιόνισε! Τα παιδιά _____________ ζεστά ρούχα , _____________ έξω κι
___________ πολλές ώρες με το χιόνι.
3. Ο Γιάννης ____________ ένα καινούριο κινητό. Το ______________ 200 ευρώ.
____________ πολύ ακριβό!
4. -Τι ώρα _____________ στη δουλειά το πρωί, Νέτι;
-______________ στο μαγαζί στις 9 γιατί __________________ κίνηση και
______________ μισή ώρα. Μετά ______________ περισσότερο στη δουλειά και
______________ στο σπίτι αργά.

5. Χτες το βράδυ η Ζωή ____________ στη φίλη της, την Αϊσέ.
______________ τα νέα τους και ______________ μια εκδρομή για το
Σαββατοκύριακο.
6. Ο Βαγγέλης το Σάββατο ______________ τους φίλους του στο σπίτι και
________________ για εκείνους.

Διαλέξτε το σωστό

1. Σήμερα η Σίμα και ο Μοχάμετ είδε/είδαν τους φίλους τους και
μίλησε/μίλησαν μαζί τους.
2. Ο Ασάμ κατάλαβες/κατάλαβε ότι έκανε λάθος και ζήτησες/ζήτησε συγνώμη
από το φίλο του.
3. -Γιάννη, ήταν/ήσουν η Ελένη στο μάθημα;
-Όχι, δεν ήρθε/ήρθες γιατί είχε/είχα δουλειά. Έτσι ήταν/ήμουν μόνος μου στην
τάξη.
4. Έμαθες/έμαθαν τα νέα; Ο Σερίφ και η Αρζού φύγατε/έφυγαν από την Ελλάδα!
5. -Πού ήταν/ήσουν, Μάτζιτ; Σε πήρε/πήρα τρεις φορές τηλέφωνο!
-Ήταν/ήμουν στο μάθημα και το είχε/είχα κλειστό. Δεν το άκουσε/άκουσα.
ΕΛΑ, ΠΑΜΕ
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Τώρα

Χτες

Αύριο

διαβάζω
πληρώνω
προσέχω
αλλάζω
ανοίγω
μαζεύω
χορεύω
δουλεύω
ανάβω

διάβασα
πλήρωσα
πρόσεξα
άλλαξα
άνοιξα
μάζεψα
χόρεψα
δούλεψα
άναψα

θα διαβάσω
θα πληρώσω
θα προσέξω
θα αλλάξω
θα ανοίξω
θα μαζέψω
θα χορέψω
θα δουλέψω
θα ανάψω

μιλάω
ρωτάω
ξυπνάω
ξεχνάω
περνάω
φοράω
πονάω

μίλησα
ρώτησα
ξύπνησα
ξέχασα
πέρασα
φόρεσα
πόνεσα

θα μιλήσω
θα ρωτήσω
θα ξυπνήσω
θα ξεχάσω
θα περάσω
θα φορέσω
θα πονέσω

πετάω
τραβάω

πέταξα
τράβηξα

θα πετάξω
θα τραβήξω

οδηγώ
αργώ
χρησιμοποιώ
μπορώ
καλώ

οδήγησα
άργησα
χρησιμοποίησα
μπόρεσα
κάλεσα

θα οδηγήσω
θα αργήσω
θα χρησιμοποιήσω
θα μπορέσω
θα καλέσω

γράφω
φτάνω
ψάχνω
φτιάχνω
λείπω
παίζω
μένω
φέρνω
μαθαίνω
φεύγω
δίνω
στέλνω
πλένω
βάζω
βγάζω
ζω

έγραψα
έφτασα
έψαξα
έφτιαξα
έλειψα
έπαιξα
έμεινα
έφερα
έμαθα
έφυγα
έδωσα
έστειλα
έπλυνα
έβαλα
έβγαλα
έζησα

θα γράψω
θα φτάσω
θα ψάξω
θα φτιάξω
θα λείψω
θα παίξω
θα μείνω
θα φέρω
θα μάθω
θα φύγω
θα δώσω
θα στείλω
θα πλύνω
θα βάλω
θα βγάλω
θα ζήσω

πάω/πηγαίνω
κάνω
πίνω
τρώω
βλέπω

πήγα
έκανα
ήπια
έφαγα
είδα

θα
θα
θα
θα
θα
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πάω
κάνω
πιω
φάω
δω
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θα έχω
θα πω
θα καταλάβω
θα βρω
θα έρθω
θα περιμένω
θα είμαι
θα ανεβώ
θα κατεβώ
θα πάρω
θα μπω
θα βγω

έχω
λέω
καταλαβαίνω
βρίσκω
έρχομαι
περιμένω
είμαι
ανεβαίνω
κατεβαίνω
παίρνω
μπαίνω
βγαίνω

είχα
είπα
κατάλαβα
βρήκα
ήρθα
περίμενα
ήμουν
ανέβηκα
κατέβηκα
πήρα
μπήκα
βγήκα

θα οδηγήσω

θα φάω

θα πιω

θα οδηγήσεις

θα φας

θα πιεις

θα οδηγήσει

θα φάει

θα πιει

θα οδηγήσουμε

θα φάμε

θα πιούμε

θα οδηγήσετε

θα φάτε

θα πιείτε

θα οδηγήσουν

θα φάν(ε)

θα πιουν

Άρνηση

Θα οδηγήσω εγώ. Δεν θα οδηγήσεις εσύ.
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Συμπληρώστε τις προτάσεις
θα είμαι, θα είναι, θα στείλει, θα σπουδάσει, θα πάρω, θα προσπαθήσει, θα είσαι, θα
οδηγήσω, θα πάει, θα βρει, θα φορέσω, θα γελάσουν, θα είμαι
2. Μην ανησυχείς. Αφού εσύ ______________ κουρασμένος από τη δουλειά,
_________________ εγώ.
3. Η Ειρήνη είδε στην εφημερίδα μια αγγελία για δουλειά. Αύριο ______________
στο ταχυδρομείο και ______________ το βιογραφικό της. Ελπίζει ότι σύντομα
_____________ μια καινούργια δουλειά γιατί είναι άνεργη 6 μήνες.
4. Δυστυχώς το καλοκαίρι δεν _____________ άδεια γιατί είμαι καινούργιος σε αυτή
την εταιρεία.
5. Η Φαριάλ αποφάσισε ότι ______________ οικονομικά._______________ να πάει
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
7. Αύριο ______________ η πρώτη μέρα στη δουλειά. _____________ τα καλά μου
ρούχα και _______________στην ώρα μου. _____________ προσεκτική στη
συνέντευξη και νομίζω ότι όλα ____________ καλά.

Διαλέξτε το σωστό
1. Μην ανησυχείς. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα ψάξουμε/θα ψάξουν και θα
βρούμε/ θα βρουν μια λύση.
2. Παιδιά, θα ανεβούν/θα ανεβείτε λίγο πάνω; Θέλω λίγη βοήθεια.
3. -Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Θα σε πάρεις/Θα σε πάρω αργότερα.
-Μην το ξεχάσεις. Θα σε περιμένω/ θα σε περιμένετε.
-Μην ανησυχείς. Δεν θα το ξεχάσουμε/ θα το ξεχάσω.
4. Το βράδυ ο Γιάννης θα αργήσεις/ θα αργήσει. Θα μείνεις/ θα μείνει στη δουλειά
μέχρι αργά.
5. Κάποιος σε ζήτησε στο τηλέφωνο. Είπε ότι θα πάρεις/πάρει πάλι αργότερα.
6. Το τρένο θα αργήσουν/ θα αργήσει μισή ώρα. Θα φτάσουν/ θα φτάσει στην Αθήνα
μετά τα μεσάνυχτα.
7. Νέτι, θα μου αγοράσει/ θα μου αγοράσεις μια εφημερίδα από το περίπτερο; Θα
κοιτάξεις/θα κοιτάξω τις μικρές αγγελίες. Χρειάζομαι δουλειά.
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Ενεστώτας (τώρα)

Μέλλοντας (αύριο)

Υποτακτική

διαβάζω
πληρώνω
προσέχω
αλλάζω
ανοίγω
μαζεύω
χορεύω
δουλεύω
ανάβω

θα διαβάσω
θα πληρώσω
θα προσέξω
θα αλλάξω
θα ανοίξω
θα μαζέψω
θα χορέψω
θα δουλέψω
θα ανάψω

να διαβάσω
να πληρώσω
να προσέξω
να αλλάξω
να ανοίξω
να μαζέψω
να χορέψω
να δουλέψω
να ανάψω

μιλάω
ρωτάω
ξυπνάω
ξεχνάω
περνάω
φοράω
πονάω

θα μιλήσω
θα ρωτήσω
θα ξυπνήσω
θα ξεχάσω
θα περάσω
θα φορέσω
θα πονέσω

να μιλήσω
να ρωτήσω
να ξυπνήσω
να ξεχάσω
να περάσω
να φορέσω
να πονέσω

πετάω
τραβάω

θα πετάξω
θα τραβήξω

να πετάξω
να τραβήξω

οδηγώ
αργώ
χρησιμοποιώ
ζω
μπορώ
καλώ

θα οδηγήσω
θα αργήσω
θα χρησιμοποιήσω
θα ζήσω
θα μπορέσω
θα καλέσω

να οδηγήσω
να αργήσω
να χρησιμοποιήσω
να ζήσω
να μπορέσω
να καλέσω

γράφω
φτάνω
ψάχνω
φτιάχνω
λείπω
παίζω
μένω
φέρνω
μαθαίνω
φεύγω
δίνω
στέλνω
πλένω
βάζω
βγάζω

θα γράψω
θα φτάσω
θα ψάξω
θα φτιάξω
θα λείψω
θα παίξω
θα μείνω
θα φέρω
θα μάθω
θα φύγω
θα δώσω
θα στείλω
θα πλύνω
θα βάλω
θα βγάλω

να γράψω
να φτάσω
να ψάξω
να φτιάξω
να λείψω
να παίξω
να μείνω
να φέρω
να μάθω
να φύγω
να δώσω
να στείλω
να πλύνω
να βάλω
να βγάλω

πάω/πηγαίνω
κάνω

θα πάω
θα κάνω

να πάω
να κάνω
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θα πιω
θα φάω
θα δω
θα έχω
θα πω
θα καταλάβω
θα βρω
θα έρθω
θα περιμένω
θα είμαι
θα ανεβώ
θα κατεβώ
θα πάρω
θα μπω
θα βγω

πίνω
τρώω
βλέπω
έχω
λέω
καταλαβαίνω
βρίσκω
έρχομαι
περιμένω
είμαι
ανεβαίνω
κατεβαίνω
παίρνω
μπαίνω
βγαίνω

να πιω
να φάω
να δω
να έχω
να πω
να καταλάβω
να βρω
να έρθω
να περιμένω
να είμαι
να ανεβώ
να κατεβώ
να πάρω
να μπω
να βγω

Θέλω να
Μπορώ να
διαβάσω

Προσπαθώ να
Έχω να
Αποφασίζω να
Έχω κέφι να
Πρέπει να

φύγουμε

Μπορεί να
Ίσως

Προσοχή: Θέλω να φύγω (:εγώ θέλω, εγώ θα φύγω)
Θέλω να φύγεις (εγώ θέλω, εσύ θα φύγεις)
-Να πάμε μια βόλτα;

-Να μην πάμε μια βόλτα;

-Πάμε.

-Πάμε.

-Να μου τα πεις όλα!

-(Να) μην μου πεις τίποτα! Δεν θέλω να
ακούσω.

-Να κλείσω το κλιματιστικό;

-Να κλείσω το κλιματιστικό;

-Εντάξει.

-(Να) μην το κλείσεις. Ζεσταίνομαι.
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Συμπληρώστε με το σωστό
να αργήσουμε, να μην αργήσεις, αργήσω, να πάμε, να μείνουμε, να μην πάει, να
μαγειρέψω, να ρωτήσω, να ετοιμάσετε, να φύγουν, να κόψει, να βρέξει, να
ξυπνήσουμε, να πάμε, να αρχίσει, να φας, να βάλετε, να φάμε, να φάτε, να μαζέψετε
1. Δεν μπορούμε ____________ πολύ απόψε γιατί αύριο πρέπει _____________
νωρίς. Έχουμε ____________ στο Δήμο.
2. Αποφάσισε ____________ γυμναστική και ______________ το κάπνισμα,
γιατί ο γιατρός του είπε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του.
3. Αν θέλετε _____________ μια νόστιμη σαλάτα, ______________ λίγη
φέτα μέσα.
4. -Μπορώ ____________ κάτι;
-Βεβαίως.
-Μήπως ξέρετε πού είναι το ΚΕΠ;
5. Θέλουν ____________ από την Ελλάδα γιατί τα οικονομικά προβλήματα
είναι μεγάλα.
6. -______________ μια βόλτα;
- Καλύτερα _____________ στο σπίτι. Αισθάνομαι πολύ κουρασμένη.
7. ______________ όλο το φαγητό σου, Γιαννάκη!
8. Καλύτερα ο Κώστας ________________ στο σχολείο σήμερα. Έχει λίγο
πυρετό ακόμα.
9. Θέλετε _______________ έξω απόψε; Δεν έχω κέφι _____________ .
10. Νέτι, ______________ απόψε! Έχεις σχολείο αύριο.
11. Ίσως ______________ το βράδυ γιατί έχω δουλειά. ______________ μόνοι
σας.
12. Μπορεί ____________ απόψε. ______________ τα ρούχα απέξω.

Ταιριάξτε

1.Ο γιατρός θέλει

α. να αλλάξω δουλειά

2.Τα παιδιά πρέπει

β. να καθαρίσουμε το σπίτι αύριο

3. Μπορεί

γ. να αρχίσω δίαιτα αμέσως

4. Δεν έχω κέφι

δ. να ζήσουμε μαζί

5. Ο Κώστας κι εγώ αποφασίσαμε

ε. να παίξω κιθάρα απόψε

6.Έχουμε

στ. να μαζέψουν τα παιχνίδια τους
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