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 ΕΛΑ, ΠΑΜΕ 

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; 

- Με λένε Αλί. Εσένα;  
- Εμένα με λένε Φατιμά.  
- Κι εμένα με λένε Ομάρ. 

 اِسمي علي، ما اسمِك؟ -
 .ةاِسمي فاطمأنا  -
 .وأنا اِسمي ُعمر -

نام من علی (بھ من علی می گویند  -
 تو؟). است

 .نام من فاطمھ است -
 .و نام من عمر است -

- My name is Ali. What is 
yours? 
- My name is Fatima. 
- And my name is Omar. 

Ρωτάω το διπλανό / τη διπλανή μου 

- Πώς σε λένε;  
- Με λένε ____________. Εσένα; 

 1
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Α, α Με λένε Αλί. 

Συμπληρώνω τα γράμματα 

1. Με     λ_νε   Ομ_ρ.  Εσ_ν α;

Ε_ένα  με   _έν ε   Φατιμ_.

2 . Με  λέ_ε   Τα_ία.  Ε_ένα;

Εμ_να  με   λέ_ε  Α _ί .

3 . Με  _ένε   Ν ί_ο.  Εσέ_α;

Εμέν_   με   λ_ν ε   Ίσ_α.

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. 

Βρίσκω και κυκλώνω τα ε 

Με λένε Χασάν. Εσένα;  

Εμένα με λένε Ζαχρά. 

Ελλάδα ένα 
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Βρίσκω και κυκλώνω τα α 

αεροπλάνο αέρας 

βάρκα γάτα 

Βρίσκω και κυκλώνω τα ο 

πόρτα φόρεμα
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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 
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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 
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Γράφω τα γράμματα 

Συμπληρώνω τα γράμματα 

βάρκα _άτα _ρόμος _ακέτα 
_λιος _άλασσα βά_κα 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   

 األحرف

ً  24اللغة الیونانیَّة تتألف من  شخص، (حینما تدل على  في بدایة الكلمة نستخدم األحرف الكبیرة في بدایة الجملة أو. حرفا
 ): شھر إلخ بلد، یوم،

Μοχάμετ, Συρία, Τετάρτη, Απρίλιος. 

 :بالشكلیُكتب  )حرف السین( الحرف ِسیغما

σ

 (σε σκέφτομαι)عندما یأتي في بدایة الكلمة أو في ُمنتََصِفھا  -

 بالشكلیُكتب  و

ς 

 φίλος)(عندما یأتي في نھایة الكلمة  -

 )تُونُوس(عالمة تَشِدید اللفظ 

وتُشیر إلى الَمقطع الصوتي الواِجِب . صوتيٍ واِحد لمات التي تتألف من أكثر من مقطعھي العالمة التي نضعُھا على الك

φίλος, πότε;, ποτέ: َسَماُعھُ بِشكٍل أقوى

 :ال تُشدَّد الكلمات التالیة

 τι, ποιος; με, για: الكلمات التي تتألف ِمن مقطع صوتي واحد . أ
  ΣΥΡΙΑ: الكلمات التي تُكتَُب بِحروٍف َكبیرةٍ  . ب
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 حروف الفبا

شخص، کشور، مکان، ماه (از حروف بزرگ در اول جملھ یا زمانیکھ یک اسم . حرف می باشد 24زبان یونانی دارای 
 .Απρίλιος,Τετάρτη, Συρία, Μοχάμετ: داریم استفاده می نماییم) و غیره

 :حرف کوچک سیگما بھ اینصورت نوشتھ می شود

 .)σε σκέφτομαι(زمانیکھ اول و یا در وسط کلمھ باشد  σصورت ب -

 .)φίλος(زمانیکھ در آخر کلمھ باشد  ςصورت ب -

 )تأکید( ونوست
نشان می دھد کھ کدام بخش از . می باشد کھ بر روی کلماتی کھ بیش از یک بخش داشتھ باشند می گذاریم (΄)عالمتی 

 ποτέ, πότε, φίλος: کلمھ با تأکید بیشتری شنیده می شود
 :نمی گیرند تونوس

 για, με, ποιος; τι): معموالً (کلماتی کھ دارای یک بخش ھستند . الف
 ΣΥΡΙΑ:کلماتی کھ با حروف بزرگ نوشتھ می شوند. ب

μάτι Αθήνα νερό 
ΜΑΤΙ ΑΘΗΝΑ ΝΕΡΟ 

μαμά ομελέτα γάλα 
ΜΑΜΑ ΟΜΕΛΕΤΑ ΓΑΛΑ 

σοκολάτα ρολόι δασκάλα 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΛΟΪ  ΔΑΣΚΑΛΑ 
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Γράφω τα γράμματα 
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Γράφω με μεγάλα γράμματα 

με εμένα λένε εσένα 

ΜΕ 

βάρκα γάτα δρόμος ζακέτα 

ήλιος θάλασσα μαμά γάλα 

Αθήνα νερό δασκάλα ένα 

μάτι ομελέτα σοκολάτα ρολόι 

Βάζω τόνο 

ΟΜΕΛΕΤΑ 

σοκολατα 

μαμα 

ΡΟΛΟΙ 

ΜΑΜΑ 

ΜΑΤΙ 

ρολοι 

εμενα 

Μαρια 

ΑΘΗΝΑ 

νερο 

γατα 

Αθηνα 

ΝΕΡΟ 

ομελετα 

ματι 

θαλασσα 

ΓΑΛΑ 
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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 
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Γράφω τα μικρά, όπως στο παράδειγμα 

Α α Ι Ρ 

Β Κ Σ 

Γ Λ Τ 

Δ Μ Υ 

Ε Ν Φ 

Ζ Ξ Χ 

Η Ο Ψ 

Θ Π Ω 

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 _υπνητήρι Α_ήνα 
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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 
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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 
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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 
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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 

Βρείτε και κυκλώστε τα ου 

ουρανός ΦΟΥΣΤΑ Ουγγαρία 

ΟΥΡΑ  κούνια ΠΟΥΛΑΩ 

Γράψτε το όνομά σας 
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Γράψτε τα μικρά, όπως στο παράδειγμα. 

Α α Ι Ρ 
Β Κ Σ 
Γ Λ Τ 
Δ Μ Υ 
Ε Ν Φ 
Ζ Ξ Χ 
Η Ο Ψ 
Θ Π Ω 

Βρείτε και κυκλώστε το Α, α. 

Βρείτε και κυκλώστε το Σ, σ, ς. 

Βρείτε και κυκλώστε το Ν, ν. 
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Γράψτε με μικρά 

ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
σπίτι 

ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΖΑΡΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
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Γράψτε αυτές τις λέξεις με μικρά γράμματα, όπως στο παράδειγμα. 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  λεωφορείο  ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 
ΦΙΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟ 
ΣΠΙΤΙ ΒΡΟΧΗ 
ΣΥΡΙΑ ΤΑΞΙΔΙ 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 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. 
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Κυκλώστε τις πόλεις που ξέρετε. 
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Προσέξτε τα /i/ τα  /o/ και τα /e/. 

Ι, ι 
Η, η 
Υ, υ 
ΕΙ, ει 
ΟΙ, οι 
ΥΙ, υι 

/i/ 

Ε, ε 
ΑΙ, αι /e/ 

Ο, ο 
Ω, ω /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. 
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Ποια χώρα είναι; 
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Συνδυασμοί 

αυ + κ, π, τ, φ, θ, χ, 
σ, ξ, ψ  

/af/ αυτοκίνητο 

αυ + β, γ, δ, ζ, λ, ρ, 
μ, ν  

 ή /a, e, i, o, u/ 

/av/ αυγό 

ευ + κ, π, τ, φ, θ, χ, 
σ, ξ, ψ 

/ef/ ευχαριστώ 

ευ + β, γ, δ, ζ, λ, ρ, 
μ, ν  

 ή /a, e, i, o, u/ 

/ev/ ευρώ 

τσ /ts/ τσαγιέρα 

τζ /dz/ τζαμί 
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Γράψτε τα κεφαλαία με μικρά και τα μικρά με κεφαλαία. 

Γράψτε με κεφαλαία γράμματα. 

Γράψτε με μικρά. 
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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 
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Γράψτε με μικρά 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Γερμανία 

ΓΑΛΛΙΑ 
_________________ 

ΙΤΑΛΙΑ  
___________________ 

ΙΣΠΑΝΙΑ  
______________________ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
___________________ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
__________________________ 

ΑΛΒΑΝΙΑ  
_____________________ 

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
_____________________________ 
_____________________________ 
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Γράψτε με κεφαλαία 

Αλγερία Σαουδική Αραβία Τουρκία 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

Λιβύη Ιράκ Ρωσία 

Αίγυπτος Ιράν Αφγανιστάν 

Τυνησία Συρία Σουδάν 

Ρουμανία Ουγγαρία Αυστρία 
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Ακούστε και βάλτε τον τόνο 

παιδια οικογενεια 
παιζω ευχαριστω 
γερος σχολειο 
γερος αυτοκινητο 
ποτε Αφγανισταν 
ποτε Συρια 
τζαμι Ελλαδα 
τζαμι Τουρκια 

τηλεοραση ζωγραφικη 
τηλεφωνο μαθημα 
λεωφορειο δασκαλα 

ταξιδι βιβλιο 

Τι είναι; 

α. βιβλίο 
β. μολύβι 
γ. τετράδιο 

α. πόρτα 
β. σπίτι 
γ. δρόμος 

α. σπίτι 
β. σχολείο 
γ. τάξη 

 2
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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 
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 - Τι μέρα είναι σήμερα; 
- Σήμερα είναι Πέμπτη. 

 ما ھو الیوم؟ -
 .الیوم ھو الخمیس -

 ـ امروز چھ روزیھ؟
 .ـ امروز پنجشنبھ است

-What day is it today? 
-Today is Thursday. 

προχτές χτες σήμερα αύριο μεθαύριο 
Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο 

 بعد غد غداً  الیوم البارحة البارحةقبل 
 السبت الجمعة الخمیس األربعاء الثُالثاء
 پس فردا فردا امروز دیروز پریروز
 شنبھ جمعھ پنجشنبھ چھارشنبھ سھ شنبھ

Οι μέρες της εβδομάδας
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Συστάσεις 

 معرفی التعریُف بِالنفس
- Καλημέρα. Εγώ είμαι η Μαρία. 
Πώς σε λένε;  
- Καλημέρα. Με λένε Χασάν.   

ما . أنا ماریا. صباُح الخیر -
 اِسمَك؟

 .اِسمي حسن. صباُح الخیر -

نام تو . من ماریا ھستم. روز بخیر -
 چیھ؟

 .نامم حسن است. روز بخیر -
- Το όνομά σας, παρακαλώ; 
- Μουμπάρακ. 
-Και το επώνυμο;  
- Σαχ. 
-Ευχαριστώ. 
-Παρακαλώ.  

 ؟ما اِسمَك، لو سمحت -
 .ُمبارك -
/ اسم عائلتك (نیتك وما ھي  كُ  -

 ؟)كبُ لقَ 
 .شاه -
 .كراً شُ  -
 .عفواً  -

 لطفاً 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 

 4
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΧΑΙΡΩ ΠΟΛΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΙΟ 
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- Τι κάνεις;  
- Μια χαρά. 
- Πολύ καλά. 
- Καλά.  
- Έτσι κι έτσι. 
- Χάλια 

 ؟كیف حالكَ  -
 .أنا بأفضِل حال -
 .جید جداً  -
 .جید -
 .وسط -
 .سيء -

؟ )چطوری(چیکار می کنی  -
 .ـ خیلی خوب
 .ـ خیلی خوب

 .ـ خوب
 .ـ نھ خوب و نھ بد
 ـ خراب، افتضاح

Δεν καταλαβαίνω ελληνικά.  
Μιλάω αραβικά και γαλλικά. 
Μιλάω φαρσί και αγγλικά.  

-Χρειάζομαι ένα διερμηνέα.  
- Εντάξει. Περιμένετε.  

 .أنا ال أفھم الیُونانیة
 .أتكلم العربیَّة والفرنسیَّة

 .أتلكم الفارسیَّة واإلنكلیزیَّة

 .أحتاج ُمترجم -
-  ً  .اِنتظر. حسنا

 .یونانی متوجھ نمی شوم
 .عربی و فرانسوی صحبت می کنم
 .فارسی و انگلیسی  صحبت می کنم

 .بھ یک مترجم احتیاج دارم -
 .صبر کنید -

- Από πού είσαι;  
- Από το Αφγανιστάν. Εσύ; 
- Από τη Συρία.  

 من أین أنَت؟ -
 وأنَت؟. من أفغانستان -
 .من سوریة -

 از کجا ھستی؟ -
 تو؟. از افغانستان -
 .از سوریھ -

- Έχετε τηλέφωνο; 
- Μάλιστα. 6978897654. 

- Είστε παντρεμένος;  
- Όχι, είμαι ελεύθερος. 

 ھاتف؟ لدیكَ ھل  -
 .6978897654. نعم -

 ؟)ُمتأّھِل( تزوجمُ  ھل أنتَ  -
 .بأنا عازِ  ،ال -

  تلفن دارید؟ -
 ۶۹۷۸۸۹۷۶۵۴. بلھ -

 متأھل ھستید؟ -
 .ھستم) مجرد(نھ خیر، آزاد  -

- 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.  

 ھل أنِت وحدِك ھنا؟ -
زوجي ھو . ال، أنا مع عائلتي -

ھذا ھو اِبنُنا وھذه ھي . أحمد
 .اِبنَتُنا

 اینجا تنھا ھستی؟ -
شوھرم احمد . نھ خیر، با خانواده ام -

ت و این این پسرمان اس. است
 .دخترمان

Αυτός είναι ο αδερφός σου; 
- Ναι / - Μάλιστα 
- Όχι 

Ορίστε 
Συγνώμη 
Με συγχωρείτε 
Δεν πειράζει 

 ھل ھذا أخوَك؟
 صحیح -/  نعم -
 ال -

 تفضَّل
 )آِسف(عفواً 

 اِسمح لي/ اِعذُرني 
 ال ُمشكلة

 این برادرت است؟
 ـ بلھ/ ـ آره 

 ـ نھ خیر

 بفرمایید 
 )می خواھم(معذرت  
 منو ببخشید 
 عیب نداره 

μια χαρά πολύ καλά καλά έτσι κι έτσι χάλια 
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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 ________________.  
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- Ποιος είναι αυτός; 
- Είναι ο Ομάρ. 

- Ποια είναι αυτή;  
- Είναι η Xαμίντα. 

 من یكون ھذا؟ -
 .ھذا عمر -

 من تكون ھذه؟ -
 .حمیدةھذه  -

 چھ کسی است؟) مذکر(این  -
 .عمر است -

 چھ کسی است؟) مؤنث(این  -
 .استحمیده   -

-Who is this? 
-This is Omar. 

-Who is this? 
-This is Hamida. 

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας 

- Ποιος είναι αυτός;  
- Είναι ο ……………….. 
- Ποια είναι αυτή; 
- Είναι η …………………… 
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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. 
  .ورجأنا جُ  -
 ؟فاطمة ھل أنتِ  -
 .ضاھذا علي رِ  -
 .زھراءھذه  -
  .نادرستِ ھذه مُ  -
 .من ُسوریة نحنُ  -
  ؟م من أفغانستانھل أنتُ  -
 .ھذان ُھما كوستاس وإلیني -
  .رشاھما ُروَغاییھ و ھاتان -
 .ھذه ھي كتُبُنا -

 .ھستممن یورغوس 
 ھستی؟تو فاطمھ 

 .ھستعلی رضا ) مذکر(او 
 .ھستزھرا ) مؤنث(او 
 .ھست مدرسۀ ما) خنثی(آن 

 .ھستیمما از سوریھ 
 ؟ھستیدشما از افغانستان 

 .ھستندکُوستاس و اِِلنی ) جمع مذکر(آنھا 
 .ھستندرقیھ و َرسا ) مؤنثجمع (آنھا 

 .ھستندکتابھایمان  )جمع خنثی( نھاآ

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. 

+ - 
Είμαι ο Μοχάμετ. Αυτός δεν είναι ο Αλί. Είναι ο Μοχάμετ. 

Συμπληρώστε 

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

Συμπληρώστε 

1. ____________ είμαι από το Ιράν.
2. ____________ είμαστε ο Χασάν και ο Πέτρος.
3. ____________ είναι ο δάσκαλός μας.
4. ____________ ο μπαμπάς μου και η μαμά μου.
5. ____________ είναι η Φατιμά και η Ναργκές.
6. ____________ 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
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- Πού μένεις; 
- Εγώ μένω στο κέντρο και ο Μοχάμεντ στον Κατσικά. 

 ؟)تعیش(أین تسكن  -
في مركز المدینة ) أعیش(أنا أسكن  -

د یسكن   .في كاتسیكا) یعیش(ومحمَّ

 ؟)زندگی میکنی(کجا میمانی  -
میمانم و دمحم ) شھر(من در مرکز   -

 .در کاچیکا

-Where do you live? 
-I live in the centre and 
Mohamed lives in Katsikas. 
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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. 
 .في مركز المدینة) أعیش( أسكنأنا 

 ھنا؟  ) تعیش( تسكنأنت 
 .في أثینا) یعیش( یسكنھذا 
 .في سالونیك) تعیش( تسكنھذه 

 .في یانینا) یعیش( یسكنھذا الولد 
 .معاً ) نعیش( نسكننحن 
 بالقرب من ھنا؟)تعیشون( تسكنونھل 

 .في فندق) یعیشون( یسكنونھؤالء 
 .بعیداً ) یَِعشن( یسكنَّ ھنَّ 

في ) یعیشون( یسكنونھؤالء األوالد 
 .فولوس

 .میمانممن در مرکز 
 ؟میمانیتو اینجا 

 .میمانددر آتن ) مذکر(او 
 .میمانددر ثسالونیکی ) مؤنث(او 

 .میماندآنِنا در ی) خنثی(این بچھ 
 .میمانیمما با ھم 

 ؟میمانیدشما نزدیک 
 .میماننددر ھتل ) جمع مذکر(آنھا 
 .میماننددور ) مؤنثجمع (آنھا 

 .میماننددر ُولو ) جمع خنثی(ن بچھ ھا ای

I live in the centre. 
Do you live here? 
He lives in Athens. 
She lives in Thessaloniki. 
This child lives in Ioannina. 
We live together. 
Do you live nearby? 
They live in a hotel. 
They live far away. 
These children live in Volos. 

+ - 
Εγώ μένω στα Γιάννενα Δεν μένω στη Θεσσαλονίκη. Μένω στα Γιάννενα 
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διαβάζω 
διαβάζεις 
διαβάζει 

διαβάζουμε 
διαβάζετε 
διαβάζουν 

 أقرأ 
 تقرأین/ تقرأ 
 تقرأ/ یقرأ 
 نقرأ

 تقرأن/ تقرؤون 
 یقرأن/ یقرؤون 

 می خوانم
 می خوانی
 می خواند

 می خوانیم
 می خوانید
 می خوانند

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

έχω 
έχεις 
έχει 

έχουμε 
έχετε 
έχουν 

 )أمِلكُ (لدي 
 )تملكین(لدیِك ) / تمِلكُ (لدیَك 
 )تملك(لدیھا ) / یمِلكُ (لدیھ 
 )نمِلكُ (لدینا 

 )تملكن(لدیكن ) / تمِلكون(لدیكم 
 یملكن(لدیھن ) / یمِلكون(لدیھم 

 دارم
 داری
 دارد
 داریم
 دارید
 دارند

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

ένας φίλος μου 
μία φίλη μου 

ένα παιδί 
 أبي
 أمي

 ولدي

 پدرم
 مادرم
 بچھ ام

My father 

My mother 

My child 

 أحد أصدقائي
 إحدى صدیقاتي

 )أحد األوالد(ولدٌ ما 

 )مذکر(یک دوستم 
 )مؤنث(یک دوستم 

 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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: األسماء

، أماِكن  (το τραπέζι)، أشیاء (η γάτα)، حیوانات (η μαμά μου, ο Πέτρος)ھي الكلمات التي تدلُّ على أشخاص 
(η Θεσσαλονίκη, η Συρία) شيٍء ما نفعلھ ،(το διάβασμα) حالٍة ما ،(η κούραση) خاصیٍة ما ،(η 

εξυπνάδα)  معنًى ما ،(η αγάπη) .ھناك ثالثةُ أجناٍس في اللغة الیُونانیَّة.

 رُمذكَّ 

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

ثُمؤن�   

(Θηλυκό): η μαμά, η αυλή 

 ُمحاید

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

 :ناك نوعان من األرقامھُ 

  ο άνθρωπος, η γάτα, το παιδί: )واحدٍ  شيءٍ عن أو  واحدٍ  عندما نتحدث عن شخٍص ( Ενικός: الُمفرد
): واحد من شيءٍ  أو أكثرِ  واحدٍ  من شخٍص  عندما نتحدث عن أكثرِ (  Πληθυντικός:الجمع

οι άνθρωποι, οι γάτες, τα παιδιά 

 :التالیةالحاالت ھي ) ةویَّ حَ النَ(ة ختاماً، الحاالت اإلعرابیَّ 

o حالة الرفع Ονομαστική  ُما بفعلٍ  ومُ قُ یَ  نْ على مَ  ما أو تدلُّ  شیر إلى ماھیة شيءٍ ت 
 (Η μητέρα μου είναι δασκάλα)

o  ُإلیھ ضافِ حالة الم Γενική  ُّآخر شيءٍ بِ  رتبطٍ ما مُ  شیر إلى شيءٍ ما، أو تُ  ة شيءٍ لكیَّ إلیھ مُ  على الذي تعودُ  عادةً  تدل 
(Αυτό είναι το σπίτι της μητέρας μου / η πόρτα της κουζίνας / η φωνή του παιδιού / 

καθηγητής ιστορίας) 
o حالة النصب Αιτιατική  ُعلقع علیھ الفِ ھ الذي یَ ول بِ فعُ إلى المَ  شیرُ ت (Είδα τη μητέρα μου) أتي بعد أحرف أو ت

 Άρχισα το σχολείο τον) شیر إلى الزمنأو ت  (με, σε, για, από...: Μένω με τη μητέρα μου) الجر
Σεπτέμβριο)  

o  ُاةادَ نَنستخدم حالة الم Κλητική  ِناديرید أن نُ ندما نُ ع  ً  ما شخصا
(-Γιώργο!. –Γεια σου, Αλέξανδρε. )  

 التعریفأدوات        

 .ο, η, το, ένας, μια, ένα ھي الكلمات       

 فسُ نَو(ενικό, πληθυντικό)  العدد فسُ نَو (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο) سماالِ  نِس جِ  فسُ تأتي قبل األسماء ویكون لھا نَ
 (ονομαστική, γενική, αιτιατική) ةالحالة اإلعرابیَّ 

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

 .ي طبیبةأمِّ 
 .ةن یتكلم العربیَّ سَ حَ 

 .أرید كأساً من الماء
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 اسامی
، اماکن )το τραπέζι(، وسایل )η γάτα(، حیوانات )η μαμά μου, ο Πέτρος(نمایانگر اشخاص   کلماتی ھستند کھ

)η Θεσσαλονίκη, η Συρία(انجام می دھیم  ، کاری کھ)το διάβασμα( یک حالت ،)η κούραση( یک خصلت ،
)η εξυπνάδα ( یا مفھوم)η αγάπη (دارای سھ جنسیت ھستند. می باشند: 

Αρσενικό: ο τοίχος, ο άντρας, ο μαθητής 
Θηλυκό: η μαμά, η αυλή  
Ουδέτερο: το βιβλίο, το παιδί, το γράμμα 

 :ھستندبھ صورت مفرد و جمع 
Ενικός ):زمانیکھ از یک شخص یا شیء صحبت می کنیم(  ο άνθρωπος, η γάτα, το παιδί 
Πληθυντικός ):صحبت می کنیم زمانیکھ بیشتر از یک شخص یا اشیاء(  οι άνθρωποι, οι γάτες, τα παιδιά 

 :در نھایت، حاالت اسمو 

o η Ονομαστική:  انجام می ھدچیزی کھ ھست را بیان می کند یا کاری. 
(Η μητέρα μου είναι δασκάλα) 

o η Γενική: را بیان می کند معموالً کسی کھ چیزی بھ او تعلق دارد یا چیزی با چیز دیگر مربوط است. 
 (Αυτό είναι το σπίτι της μητέρας μου / η πόρτα της κουζίνας / η φωνή του παιδιού / 
καθηγητής ιστορίας) 

o η Αιτιατική: یک عمل را اعالم می دارد  مفعول)Είδα τη μητέρα μου(،  ھمراه با حروف اضافھ می آید
)με, σε, για, από…: Μένω με τη μητέρα μου (یا زمان را نشان می دھد. 

(Άρχισα το σχολείο τον Σεπτέμβριο)  
o Κλητική: زمانیکھ بخواھیم کسی را صدا کنیم از آن استفاده می کنیم. 

(-Γιώργο!. –Γεια σου, Αλέξανδρε.)  

 حروف تعریف
 .ھستندحروف تعریف ένα, μια, ένας و  το, η, ο کلمات

از نظر جمع و مفردی بھ یک صورت ، )ουδέτερο, θηλυκό, αρσενικό(قبل از کلمات دیگر می آیند و دارای یک جنسیت 
)πληθυντικό, ενικό(  حالت اسمی  یک درو)αιτιατική, γενική, ονομαστική( می باشند. 

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

 .مادرم دکتر است
 .حسن عربی صحبت می کند

 .یک لیوان آب می خواھم

ο η το 
ο Αντρέας 
ο Δημήτρης 
ο Αλέκος 

-ας 
-ης 
-ος 

η Μαρία 
η Ελένη 

-α 
-η 

το παιδί 
το βιβλίο 
το μάθημα 

-ι 
-ο 
-μα 

τον την το 
τον Αντρέα 
τον Δημήτρη 
τον Αλέκο 

-α 
-η 
-ο 

τη Μαρία 
την Ελένη 

-α 
-η 

το παιδί 
το βιβλίο 
το μάθημα 

-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: Αριθ: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

. 
(Υπογραφή) 

Γράψτε τις λέξεις με κεφαλαία γράμματα, όπως στο παράδειγμα. 

Όνομα ΟΝΟΜΑ Επώνυμο 

Όνομα και επώνυμο 
πατέρα  

Όνομα και 
επώνυμο μητέρας 

Ημερομηνία γέννησης Τόπος γέννησης 

Αριθμός δελτίου 
ταυτότητας 

Τηλέφωνο 

Τόπος κατοικίας Οδός 

Αριθμός Ταχυδρομικός 
Κώδικας 

Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

Υπογραφή 



 ΕΛΑ, ΠΑΜΕ   51 

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.           β. Έτσι κι έτσι. 

2. Πώς σε λένε;
α. Χουσεΐν Ραφίκ.            β. Ναι, εγώ είμαι. 

3. Πού μένεις;
α. Από τη Δαμασκό   β. Στη Θεσσαλονίκη

4. Από πού είσαι;
α. Από τη Συρία     β. Στην Αθήνα.

5. Έχεις τηλέφωνο;
α. Ναι, ευχαριστώ.        β. Ναι, γράφετε;
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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.
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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,
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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 ζωστό / σωστό καλά / γκαλά 
Εφρώπη / Ευρώπη δωμάτιο / ντωμάτιο ντημοκρατία / δημοκρατία 
γραμματική / γγραμματική  λάφος / λάθος δίνω / ντύνω 
ξέρω / ζέρω βάλα / μπάλα Γκάζι / Γάζι 
ντουλειά / δουλειά ομπρέλα / οβρέλα θρένο / τρένο 
βανάνα / μπανάνα αβτοκίνητο / αυτοκίνητο  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;
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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. 
  .في آسیالبنان 

 .في آسیا ُسوریة
 .في آسیا فغانستانأ

 .در آسیا است لبنان
 .در آسیا است سوریھ

 .در آسیا است افغانستان

Lebanon is in Asia. 
Syria is in Asia. 
Afghanistan is in Asia. 

 .لبنانأنا من 
 .ُسوریةأنا من 
 .أفغانستانأنا من 

 .ھستم لبناناز 
 .ھستم سوریھاز 
 .ھستم افغانستاناز 

I am from Lebanon. 
I am from Syria. 
I am from Afghanistan. 

-ος 

-ας 

-ης 

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

 .في ثیسالیافولوس 

 .في سالونیك النكاذاس

 .في أتیكي آیوس إیوانیس

 .در ثِسالیا است لُوسوُ 

 .سالونیکی استدر ثِ  الگاداس

 .در اَتیکی است یووانیس یوساَ 

-ο 

-α 

-η 

Μένω στον Βόλο. 

Μένω στον Λαγκαδά. 

Μένω στον Άγιο Ιωάννη.  

 .فولو في )أسكن(أعیش 

 .النكاذاس في )أسكن(أعیش 

 .آیو إیواني في )أسكن(أعیش 

 .میمانم ُولوُ در 

 .میمانم الگادادر 

 .میمانم یووانی اَیودر 

-α 

-η 

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

. في أتیكيأثینا 

 .في ثراكي كوُموتِیني

 .در اتیکی استآتن 

 .در ثراکی است ُکمُوتینی

-α 

-η 

Μένω στην Αθήνα.  
Μένω στην Κομοτηνή.  أثینا في) أسكن(أعیش . 

 .كوُموتِیني في) أسكن(أعیش 

 .میمانم درآتن
 .میمانم در کُمُوتینی

-ο 

-ι 

-μα 

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

 .في أتیكي إلینیكو

 .في میتیلیني بلوماري

 .في أتیكي بیراما

 .در اَتیکی است اِلینیکُ 

 .در میتیلینی است ماریپلو

 .در اَتیکی است پِراما

-ο 
-ι 
-μα 

Μένω στο Ελληνικό. 
Μένω στο Πλωμάρι.  
Μένω στο Πέραμα.   

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

 .میمانماِلینیُک  در
 .میمانم ماریپلو در

 .میمانم در پِراما
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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)
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-ω -άω / -ώ 
εγώ είμαι μένω μιλάω-μιλώ 
εσύ είσαι μένεις μιλάς 
αυτός, αυτή , αυτό είναι μένει μιλάει-μιλά 
εμείς είμαστε μένουμε μιλάμε 
εσείς είστε μένετε μιλάτε 
αυτοί, αυτές, αυτά είναι μένουν(ε) 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
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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. 

 . زھراء صباح الخیر یا -
 . مرحباً یا علي -
 إلى أین تذھب؟ -
 .إلى المدرسة -
 ھل تذھبین مشیاً على األقدام؟... آه -

إلى محطة الحافلة  أنا ذاھبة. كالَّ 
 ).الباص(

 .صبح بخیر، زھرا -
 .سالم، علی -
 ؟کجا میری -
 .بھ مدرسھ -
 میری؟ )پیاده( با پا.... آھا -
برای بھ ایستگاه اتوبوس . نھ  -

 .میرماتوبوس 

-Good morning, Zahra. 
-Hi, Ali. 
-Where are you going? 
-To school. 
-Oh…are you going on foot? 
-No. I am going to the bus 
stop to take the bus. 

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 -

 االبتدائیة الثانیة؟

إشارة ِسْر بشكل ُمستقیم وعند  ...نعم -
ف یساراً، في اِنحر المرور الثانیة

درسة ستجدُ الم. شارع ذیموكراتیاس
 .على یمینك

آیا می دانید کھ دبستان ... مرا ببخشید -
 شماره دو کجاست؟

مستقیم بروید و در چراغ دوم ... بلھ  -
راھنمایی رانندگی بپیچید سمت چپ، 

مدرسھ را در . تو خیابان دیموکراتیاس
طرف دست راست خودتان خواھید 

 .دید

- Excuse me… Do you know 
where the 2nd Primary School is? 
- Yes… Go straight and turn 
left at the second traffic light, 
on Dimokratias street. You will 
see the school on your right 
hand side. 
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- Πόσο κάνει το εισιτήριο; 
- 1 ευρώ και 40 λεπτά.  

 كم ِسعُر التذكرة؟ -
 .سنت 40یورو وواحد  -

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

-How much does the ticket 
cost? 
-1 euro and 40 cents. 
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 جابجایی التنَّقُل

- 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. 

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

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

- 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.  

 ؟سمكِ ما اِ  -
 .اِسمي فاطمة -
 نِت ذاھبة؟أین أ -
 .ذاھبةٌ للطعام -
 متى أتیِت إلى ھنا؟ -
 .قبل أسبوع -

 لماذا تُغاِدر؟ -
 .سأذھب إلى مركِز المدینة -
 كیف ستذھب؟ -
 ).بالباص(عبر الحافلة  -

 ھل المدرسة بعیدة؟ -
فلنذھب . ال، إنھا قریبة -

 .مشیاً على األقدام

كیف یُمكنني الذھاب إلى  -
 مركز المدینة؟

حتى ) الباص(تأخذ الحافلة  -
إلینیكو ومن ُھناك تأخذ 

 .المیترو

أبحث عن .... اِعذرني -
 .محطة المیترو

ِسْر بشكل ُمستقیم ...  نعم -
وعند إشارة المرور الثانیة 
اِنحرف یساراً، في شارع 

ستجدُ . فُولیَاغمینِیس
 .المحطة على یمینك

 كم ِسعُر التذكرة؟ -
 .سنت 40واحد یورو و -

 ـ اسمت چیھ؟
 .ـ اسمم فاطمھ است

 کجا میروی؟ ـ
 .ـ برای غذا می روم

 ـ کی اینجا آمدی؟
 .ـ یک ھفتھ قبل

 ـ چرا میری؟
 .میرم) شھر(ـ بھ مرکز

 ـ چطور میری؟
 .ـ با اتوبوس

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

ـ چطور می توانم بھ مرکز شھر 
 برم؟

ـ تا اِِلنیکو با اتوبوس میری و از 
 .اونجا با مترو

دنبال ایستگاه مترو ....ـ منو ببخشید
 .میگردم

مستقیم برید و دومین چراغ ... ـ بلھ
راھنمایی بھ سمت چپ بپیچید، تو 

ایستگاه در سمت . خیابان ُولیاْغِمنی
 راستتان

 .می باشد 

 ـ قیمت بلیط چنده؟
 .ـ یک یورو و چھل سنت
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       πάω με τα πόδια 

ποδήλατο λεωφορείο 

μηχανή τρένο 

πλοίο / καράβι ταξί 
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αεροπλάνο εισιτήριο 

λιμάνι σταθμός λεωφορείων 

σταθμός τρένων μετρό 

τραμ τρόλεϊ 

δρόμος φανάρι 
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διασταύρωση πλατεία 

διάβαση πεζών γέφυρα 

περίπτερο παιδική χαρά 

ευθεία δεξιά 

αριστερά λεωφόρος 
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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. 

 الصیدلیة؟ تقعأین  -
متر  100بشكل ُمستقیم وبعد تسیر س-

 .نحرف یساراً ست
ة -  ).الُمنتزه(إنھا ُمقابل الحدیقِة العامَّ
 .إنھا بجانِب البنك-

 داروخانھ کجاست؟ -
متری بھ  ۱۰۰مستقیم پیش برید و در  -

 .سمت چپ بپیچید
 .روبروی پارک است -
 .بغل بانک است -

-Where is the pharmacy? 
-Go straight and turn left after 
100 meters. 
-It is opposite the park. 
-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

2. διάβαση πεζών

3. τροχονόμος

4. φανάρι

5. οδηγός

6. στάση

7. φορτηγό

8. εκδοτήριο εισιτηρίων

9. πεζοδρόμιο

10. μετρό
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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. 

- 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.  

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

مع  في أي ساعة الموعدُ  -
 المحام؟

-  ً  .في الحادیِة عشرة َصباحا
 .عند الواحدة ظھراً  -
 .عند السادسة مساءً  -

 كم الساعة اآلن؟. عفواً  -
 .إنھا التاسعة والنِصف -

 ل؟أكُنَ في أي ساعة سَ  -
 .عند التاسعة لیالً  -

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

 متى ستذھب إلى الشرطة؟ -
 .غداً  -
 .بعد غد -
 .بعد أسبوع -
 .بعد شھر -

قرار مالقات با وکیل چھ ساعتی ـ 
 است؟

 .ـ در ساعت یازده صبح
 .ـ در ساعت یک ظھر

 .ـ در ساعت شش بعد از ظھر

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

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

 ـ کی اینجا آمدی؟
 .ـ پریروز
 .ـ دیروز

 .ـ یک ھفتھ قبل
 .ـ یک ماه قبل

 .ـ امروز

 ـ کی پیش پلیس خواھید رفت؟
 .ـ فردا

 .ـ پس فردا
 .ـ یک ھفتھ دیگھ
 .ـ یک ماه دیگھ
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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 
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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.  

- Πότε θα πάτε στο θέατρο; 
- Αύριο. 

- Μεθαύριο.  
- Σε μία εβδομάδα.  

- Σε έναν μήνα.  
 ؟في أي ساعة یبدأ الدرس -
ً في  -  .الحادیِة عشرة َصباحا
 .عند الواحدة ظھراً  -
 .عند السادسة مساءً  -

 كم الساعة اآلن؟. عفواً  -
 .إنھا التاسعة والنِصف -

 في أي ساعة َسنَأكُل؟ -
 .عند التاسعة لیالً  -

 متى أتیَت ھنا؟ -
 .قبل البارحة -
 .البارحة -
 .قبل أسبوع -
 .قبل شھر -
 .الیوم -

 ؟المسرحإلى  ونمتى ستذھب -
 .غداً  -
 .بعد غد -
 .أسبوعبعد  -
 .بعد شھر -

 ؟درس ساعت چند شروع می شودـ 
 .ـ در ساعت یازده صبح

 .ـ در ساعت یک ظھر
 .ـ در ساعت شش بعد از ظھر

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

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

 ـ کی اینجا آمدی؟
 .ـ پریروز
 .ـ دیروز

 .ـ یک ھفتھ قبل
 .ماه قبلـ یک 

 .ـ امروز

 خواھید رفت؟ ـ کی بھ تئاتر
 .ـ فردا

 .ـ پس فردا
 .ـ یک ھفتھ دیگھ
 .ـ یک ماه دیگھ

-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. 

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

-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. 

-When are you going to the 
theatre? 
-Tomorrow. 
-The day after tomorrow. 
-A week from now. 
-A month from now. 
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0 μηδέν 5 πέντε 
1 ένα 6 έξι 
2 δύο 7 εφτά 
3 τρία 8 οχτώ 
4 τέσσερα 9 εννέα / εννιά 

10 δέκα 200 διακόσια 
20 είκοσι 300 τριακόσια 
30 τριάντα 400 τετρακόσια 
40 σαράντα 500 πεντακόσια 
50 πενήντα 600 εξακόσια 
60 εξήντα 700 εφτακόσια 
70 εβδομήντα 800 οχτακόσια 
80 ογδόντα 900 εννιακόσια 
90 ενενήντα 1000 χίλια 

100 εκατό 2000 δύο χιλιάδες 
101 εκατόν ένα 3000 τρεις χιλιάδες 
150 εκατόν πενήντα 4000 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: ________________________________________     



 ΕΛΑ, ΠΑΜΕ   71 

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 

λες 

λέει 

λέμε 

λέτε 

λέν(ε) 

πάω 

πας 

πάει 

πάμε 

πάτε 

πάν(ε) 

τρώω 

τρως 

τρώει 

τρώμε 

τρώτε 

τρών(ε) 

ακούω 

ακούς 

ακούει 

ακούμε 

ακούτε 

ακούν(ε) 

φταίω 

φταις 

φταίει 

φταίμε 

φταίτε 

φταίν(ε) 

κλαίω 

κλαις 

κλαίει 

κλαίμε 

κλαίτε 

κλαίν(ε) 

καίω 

καις 

καίει 

καίμε 

καίτε 

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;
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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… 

σωστό λάθος 
1. Η Σακινέ δε δουλεύει.
2. Το σπίτι της Σακινέ είναι στους Κυψέλη.
3. Η δουλειά της Σακινέ είναι στον Πειραιά.
4. 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.

Ρωτήστε το διπλανό σας / τη διπλανή σας 
- Πόση ώρα κάνεις από το σπίτι σου μέχρι …;  
- ______________ ώρα περίπου.  
- Και πώς πηγαίνεις;  
- Με____________________. Εσύ;  
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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 
1. Η Άννα θέλει να πάει στον Βύρωνα με το μετρό.
2. Ο Χοσάμ θέλει να πάει στον Βύρωνα
3. Το λεωφορείο για Βύρωνα είναι το 204.
4. Η στάση του 204 είναι στη Δημοκρατίας.
5. 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.
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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 πού μένω
o πώς πηγαίνω στη δουλειά
o πόσο πληρώνω σε εισιτήρια κάθε μήνα
o πόση ώρα κάνω στο λεωφορείο, το μετρό κ.λπ.
o ό,τι άλλο θέλω

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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- Πόσων χρονών είσαι;  
- Είμαι δεκαεφτά χρονών.  

- Είμαι τριάντα ενός χρονών. 
 ؟)ِسنكَ (كم ُعمُرَك  -
-  ً  .سبعة عشر عاما
-  َ  .واحدٌ وثالثون عاما

 ای؟ـ چند سالھ  
 .ـ ھفده سالھ ام

 .ـ سی و یک سالھ ام

 - How old are you? 
I am seventeen years old. 
I am thirty one years old.  
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 األشھر االثني عشر في السنة

 ینایر/ كانُون الثاني 

 فبرایر/ ُشباط 
 مارس/ آذار 

 أبریل/ نَْیَسان 
 ماي/ آیَّار 

 یونیو/ ُحزیَران 
وز   یولیو/ تمُّ

 أغسطس/ آْب 
 سبتمبر/ أیلول 

 أكتوبر/ تِشرین األول 
 نوفمبر/ تِشرین الثاني 
 دیسمبر/كانون األول 

 دوازده ماه سال
ژانویھ 
 فوریھ
 مارچ
 آپریل

 می
 ژوئن
 ژوئیھ

 آگوست
 سپتامبر

 اکتبر
 نوامبر
 دسامبر

months 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
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Διαβάστε τα τηλέφωνα 

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

Διαβάστε τους αριθμούς 

• 111 • 789
• 212 • 999
• 336 • 1000
• 499 • 1989
• 518 • 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

είμαι στις 7:00

Ε. τα φανάρια. 

6. Έχει πολλή κίνηση. Μάλλον είναι

χαλασμένα

Στ. από το σταθμό του ΟΣΕ. 

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
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Κάθε μέρα 

πλένομαι κάνω ντους 

χτενίζομαι πλένω τα δόντια μου 

ντύνομαι βάζω τα παπούτσια μου 

ξαπλώνω ξυπνάω 
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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 

έρχεσαι  

έρχεται 

ερχόμαστε 

ερχόσαστε / έρχεστε 

έρχονται 

-ομαι 

-εσαι 

-εται 

-όμαστε 

-όσαστε / - έστε 

-ούνται 

κοιμάμαι 

κοιμάσαι 

κοιμάται 

κοιμόμαστε 

κοιμόσαστε / κοιμάστε 

κοιμούνται 

-άμαι 

-άσαι 

-άται 

-όμαστε 

-όσαστε / -άστε 

-ούνται 

Συμπληρώνω 

1. Χασάν, ____________ ακόμα; (κοιμάμαι)
2. Τι ώρα ______________ το πρωί, παιδιά; (ξυπνάω)
3. Τα αδέφια μου _______________ πάντα στις 10:00 το βράδυ. (κοιμάμαι)
4. Γιατί αυτοί οι δύο _________________ πάντα αργά; (έρχομαι)
5. Φατιμά, _____________ το απόγευμα να πάμε στο πάρκο; (έρχομαι)
6. Εσείς τι ώρα ________________ το βράδυ; (κοιμάμαι)
7. Εμείς πάμε βόλτα. Παιδιά ______________ μαζί μας; (έρχομαι)
8. Είσαι έτοιμος; Το λεωφορείο _______________ σε πέντε λεπτά. (έρχομαι)
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- Μπρρρ… Κρυώνω πάρα πολύ.  
- Κι εγώ. Νομίζω ότι θα χιονίσει σήμερα. 

- Προτιμώ το χιόνι από τη βροχή. 
κρυώνω 

ζεσταίνομαι 
 .أشعر ببرٍد شدید.... بررر  -
أعتقد بأن الثلج سیھطل . وأنا كذلك -

 .الیوم
ل الثلج على المطر -  .أفّضِ

 .خیلی زیاد سردم است... بررر -
کنم کھ امروز برف فکر می . من ھم -

 .خواھد بارید
برف را نسبت بھ باران ترجیح   -

 .میدھم

-Brrr...I am freezing. 
-Me too. I think it will 
snow today. 
-I prefer snow than/to rain. 

 أشعر بالبرد
 )الدفء(أشعر بالحرارة 

 .سردم است
 .گرمم است

I am cold 
I feel hot 



 ΕΛΑ, ΠΑΜΕ   80 

κάνει κρύο κάνει ζέστη 

βρέχει φυσάει 

χιονίζει αστράφτει 

έχει ήλιο έχει συννεφιά 

Ρωτήστε τον διπλανό / τη διπλανή σας 

- Τι καιρό κάνει σήμερα;  

- ………………………………..  
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Τι φαγητό έχουμε; 
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 تغذیھ ِغذاء
- Έχουμε φαγητό; Πεινάω. 
- Όχι, δεν είναι έτοιμο.  
- Ναι.  

 .عندنا طعام؟ أنا جائِ ھل عِ  -
 .الطعام لیس جاھزاً  ،ال -
 .نعم -

 .غذا داریم؟ گرسنھ ام -
 .نھ، حاضر نیست -
 .بلھ -

- Δεν τρώω  χοιρινό.  
- Δεν τρώω αυτό το φαγητό. 

 .نزیرخِ لحم أنا ال آكل  -
 .أنا ال آكل ھذا الطعام  -

 .گوشت خوک نمی خورم ـ
 .این غذا را نمی خورم ـ
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- 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;  

 .شاي أریدُ  -
 .قھوةأریدُ  -
أین یمكنني أن أجد ماًء صالحاً . أشعر بالعطش -

 للُشرب؟
 أین یُمكنُني أن أجد حلیباً لألطفال؟ -
 أین یُمكنُني أن أطبخ؟ -
ن شیئاً ما؟ -  أن یُمكنُني أن أُسّخِ
 براد؟/ ھل یُوجد ثالجة  -

 .یک چای می خواستم ـ
 .ـ یک قھوه می خواستم

کجا می توانم آب قابل . ـ تشنھ ام
 کنم؟ آشامیدن پیدا

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؟
- Δε μου αρέσει το φαγητό.  
- Γιατί; Εμένα μου αρέσει. Καλό 
είναι. 

 .عجبني الطعامال یُ  -
 .إنھ جید. لماذا؟ إنھ یُعجبُني -

 .نمیایدـ از غذا خوشم 
 .خوبھ. ـ چرا؟ من دوست دارم

- Τι ώρα είναι το πρωινό; 
- Τι ώρα είναι το μεσημεριανό; 
- Τι ώρα είναι το βραδινό; 

 في أي ساعة الفطور؟ -
 في أي ساعة الغداء؟ -
 في أي ساعة العشاء؟ -

 ـ صبحانھ چھ ساعتی ھست؟
 ـ نھار چھ ساعتی ھست؟
 ـ شام  چھ ساعتی ھست؟

- Πού είναι η κουζίνα;  
- Εδώ είναι. 
- Εκεί είναι.  
- Απέναντι από το ιατρείο. 
- Πίσω από αυτό το κτίριο. 

 أین المطبخ؟ -
 .ناإنھ ھُ  -
 .ناكإنھ ھُ  -
 .قابل العیادةإنھ مُ  -
 .إنھ خلف المبنى -

 ـ آشپزخانھ کجاست؟
 .  ـ اینجاست
 .ـ اونجاست

 .ـ روبروی مطب دکتر
 .ـ پشت این ساختمان

μου 
σου 
του/της/του 

μας 
σας 
τους 

αρέσει το κοτόπουλο 

αρέσουν τα μακαρόνια 

Ρωτήστε και απαντήστε 
- Τι φαγητό σου αρέσει;  
- Μου αρέσει /αρέσουν….  
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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. 

 كْم ِسعُر البُرتقال الیوم؟: حفصة

. سنت 50ِسعر الكیلو ): البقَّالة(بائعةُ الُخضار والفواِكھ 

 .إنھا ُحلوة جداً 

واِثنان كیلو جرام . ضع لي ثالثة كیلوجرامات: حفصة

 .تُفاح

ً ): البقَّالة(بائعةُ الُخضار والفواِكھ   .إنھا جاِھزة. حسنا

 سعُرھا جمیعاً؟كم : حفصة

 .ثالثة یورو): البقَّالة(بائعةُ الُخضار والفواِكھ 

 .تفضَّل: حفصة

 ألیس لدیك فكة نقود؟): البقَّالة(بائعةُ الُخضار والفواِكھ 

 .ِلسُوء الحظ ال: حفصة

... اِنتظري قلیالً ): البقَّالة(بائعةُ الُخضار والفواِكھ 

 .تفضلي باقي الحساب

 .ع السالمةم. ُشكراً جزیالً : حفصة

 .مع السالمة): البقَّالة(بائعةُ الُخضار والفواِكھ 

 امروز پرتقال چنده؟: ھفیظح

. کیلویی پنجاه سنت: )زن( میوه فروش

 .خیلی شیرینھ

و دو کیلو  .دسھ کیلو برام بزاری: ھفیظح

 . سیب

 .آماده. اوکی): زن(میوه فروش 

 ؟رویھم چقدر میشھ: ھفیظح

 .سھ یورو ):زن( میوه فروش

 .بفرمایید: ھفیظح

 پول خرد ندارید؟: میوه فروش

 .متأسفانھ نھ: ھفیظح

... یک لحظھ: )زن( میوه فروش

 .بفرمایید الباقی پولتان

 .خدانگھدار. خیلی ممنونم: ھفیظح

 .بھ سالمت: )زن( میوه فروش
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ένα ευρώ η κάρτα 

πενήντα λεπτά το ταμείο 

η απόδειξη το περίπτερο 

η λαϊκή ο χασάπης 
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ψωμί τυρόπιτα 

τσουρέκι κρουασάν 

κουλούρι κριτσίνια 

ντομάτα αγγούρι 

πιπεριά κρεμμύδι 
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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 
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τηγάνι ταψί 

ψησταριά μπρίκι 

αλάτι και πιπέρι χαρτοπετσέτες 

φούρνος μάτι κουζίνας 
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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  

 جمیل، جمیلة، جمیل
 قبیح، قبیحة، قبیح
 كبیر، كبیرة، كبیر

 صغیر، صغیرة، صغیر
 جیِّد، جیِّدة، جیِّد

 سيء، سیئة، سيء
ة، حار  حار، حارَّ
 بارد، باردة، بارد

 رخیص، رخیصة، رخیص
 غالي، غالیة، غالي
 شھّي، شھیَّة، شھيَّ 

 ُحلو، ُحلوة، ُحلو

 )خنثی(، قشنگ )مونث(گ ، قشن)مذکر(قشنگ 
 )خنثی(، زشت )مونث(، زشت )مذکر(زشت 

 )خنثی(، بزرگ )مونث(، بزرگ)مذکر(بزرگ 
 )خنثی(، کوچک )مونث(، کوچک )مذکر(کوچک 

 )خنثی(، خوب )مونث(، خوب )مذکر(خوب 
 )خنثی(، بد )مونث(، بد )مذکر(بد 

 )خنثی(، گرم )مونث(، گرم )مذکر(گرم 
 )خنثی(، سرد )مونث(، سرد )مذکر(سرد 

 )خنثی(، ارزان )مونث(، ارزان )مذکر(ارزان 
 )خنثی(، گران )مونث(، گران )مذکر(گران 

 )خنثی(، خوشمزه )مونث(، خوشمزه )مذکر(خوشمزه 
 )خنثی(، شیرین )مونث(، شیرین )مذکر(شیرین 

1 2+ 
ντομάτα ντομάτες 
μήλο μήλα
πορτοκάλι πορτοκάλια

Αλλάξτε τις λέξεις 

1 2+ 
η ντομάτα 

το πιάτο 

το ποτήρι 

η κουζίνα 

το καρπούζι 

η κατσαρόλα 

το κουλούρι 

η κούπα 

το μαχαίρι 

η πατάτα 

το μήλο  

οι ντομάτες 
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1 ο αδερφός 
ο συμμαθητής 
ο άντρας 

األخ 
المدرسة  زمیل

 الرجل

 برادر
 )مذکر(ھمشاگردی 

 مرد

2+ οι αδερφοί 
οι συμμαθητές 
οι άντρες 

األخوة 
المدرسة  زمالء

 الرجال

 برادران
ھمشاگردیھا 

 مردان

1 η διευθύντρια 
η βιβλιοθήκη 

دیرة المُ 
 المكتبة

 )زن(مدیر 
 کتابخانھ

2+ οι διευθύντριες 
οι βιβλιοθήκες 

 دیراتالمُ 
 المكتبات

 )زن(مدیران 
 کتابخانھ ھا

1 το παιδί 
το βιβλίο 
το μάθημα 

 الولد
 تابالكِ 

 الدرس

 بچھ
 کتاب
 درس

2+ τα παιδιά 
τα βιβλία 
τα μαθήματα 

األوالد 
ب تُ الكُ 

 وسرُ الدُّ  

 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

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι, 
πατάτες,ζυμαρικά

Φρούτα Λαχανικά
Ελαιόλαδο

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Κρέας
κόκκινο

Ψάρια, πουλερικά

Ελιές, όσπρια, 
ξηροί καρποί

Γλυκά
Αυγά

Καθημερινά

Εβδομαδιαία

Μηνιαία

Συστηματική
φυσική
άσκηση

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 ______________

φασόλια,  γάλα, κόκκινο κρέας,  καθημερινά, πιο 

συχνά, γυμναστική, μια φορά την εβδομάδα, 
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Αγορές 

 27

 خرید أسواق

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. 

ً : زید  ھل لدیك تذاكر؟. مرحبا

 كم ترید؟. نعم: صاحُب الِكشك

 .اثنتان: زید

 شيٍء آخر؟أيُّ . تفضَّل: صاحب الِكشك

عة(قداحة : زید  كم سعرھم؟). َوالَّ

 .أربعة یورو: صاحب الِكشك

 .تفضل: غارییال

 .ُشكراً : صاحب الِكشك

 بلیط دارید؟ . سالم: زید

 چند تا می خواھید؟. بلھ: دکھ دار

 دو تا: زید

 چیز دیگھ ای؟. بفرمایید: دکھ دار

 چقدر میشھ؟. و یک فندک: زید

 چھار یورو: دکھ دار

 رماییدبف: زید

 تشکر: دکھ دار

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας 

-Καλημέρα, θα ήθελα _______. 
- Ορίστε. Κάτι άλλο;  
- Ναι. Και _____________. Πόσο κάνουν; 
- __________ ευρώ. 
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Πωλήτρια: Γεια σας. Θέλετε βοήθεια; 

Αμπίντ: Θα ήθελα αυτήν την μπλούζα, σε 

medium. 

Πωλήτρια: Σε τι χρώμα προτιμάτε; Την 

έχουμε σε πράσινο, κόκκινο και άσπρο. 

Αμπίντ: Προτιμώ το πράσινο. 

Πωλήτρια: Ορίστε… Θέλετε κάτι άλλο;  

Αμπίντ: Όχι, εντάξει είμαι. Το ταμείο;  

Πωλήτρια: Εκεί είναι, στο βάθος. 

Αμπίντ: Ευχαριστώ. 

ً : البائعة  ھل تریدون ُمساعدة؟ .مرحبا

أرید ھذه البُلوزة، قِیاس میدیوم : َعبید

 ).وسط(

ما اللون الذي تُفضلھ؟ لدینا : البائعة

 .أخضر، أحمر، أبیض

 .أفضل األخضر: عبید

 ترید شیئاً آخر؟... تفضَّل: البائعة

 ال، ُصندوق الدفع؟: عبید

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

 .شكراً : عبید

 کمک می خواھید؟. سالم): زن(فروشنده 

 .این بلوز را می خواستم، اندازۀ مدیوم: عابد

چھ رنگی را ترجیح می ): زن(فروشنده 

 .دھید؟ رنگھای سبز، قرمز و سفید داریم

 .سبز را ترجیح می دھم: عابد

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

 می خواھید؟

 ؟)تکجاس(صندوق . نھ، اوکی ام: عابد

 .اونجاست، در انتھا): زن(فروشنده 

 تشکر: عابد
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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 

άσπρο 
μαύρο 
κόκκινο 
πράσινο 
κίτρινο 
μπλε 
πορτοκαλί 
γαλάζιο 
καφέ 
γκρι 
μοβ 
ροζ 
μπεζ 
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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 
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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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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 λάθος 
1. Ο Μοχάμεντ θέλει πορτοκάλια και μανταρίνια.
2. Τα πορτοκάλια έχουν πέντε ευρώ το κιλό.
3. Ο Μοχάμεντ παίρνει δυο κιλά μήλα.
4. Ο Μοχάμεντ δίνει στη μανάβισσα πέντε ευρώ.
5. Ο Μοχάμεντ πρέπει να πάρει ρέστα.
6. 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

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… 
 .بخیر ؟ ال أراك تبدینما بِكِ : آنَّا

 بطنيورأسي . أشعر بأني لست بخیر: یالدا

 .نياؤلمی

 .ھل لدیك ُحمى؟: آنَّا

 . أعتقد نعم: یالدا

 ...الطبیبأن نذھب إلى ربما یتوجب :آنَّا

 .چتھ؟ خوب نمی بینمت :آنا
. س خوبی ندارماحسا :یلدا

 .سرم و دلم درد میکنھ
 .شاید تب داری :آنا

 . فکر کنم آره :یلدا
دکتر  شاید باید پیش :آنا

 ...بریم

Anna: What’s up? You don’t 
look good. 
Yalda: I am not feeling well. 
I have a headache and my 
tummy is sore. 
Anna: Do you have a fever? 
Yalda: I thinkI do. 
Anna: We might need to go 
to the doctor. 
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Γιατρός: Πείτε μου. Τι πρόβλημα έχετε; 

Εζρά: Πονάει πολύ το αυτί μου.  

Γιατρός: Από πότε; 

Εζρά: Από προχτές.  

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 

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

Πάρτε ένα αντιβηχικό σιρόπι και βάλτε σπρέι 

στη μύτη τρεις φορές τη μέρα. Εδώ σας 

γράφω τη συνταγή. 

 ما ُمشكلتك؟. قلي: الطبیب

 .أذني تؤلمني كثیراً : عزرا

 منذ متى؟: الطبیب

 .منذ أول البارحة: عزرا

 .تعال ھنا حتى أفحصك: الطبیب

لدیك بعض السیالن في األنف، ألیس 

 كذلك؟

 ماذا لدّي؟: عزرا

).... َمسدُودَة(نعم أنفك ُمحتَِقنَة : الطبیب

 .اِفتح فمك، قل آآآ

 آآآآ: عزرا

 .اِسعُل اآلن: الطبیب

 ...اح... اح: عزرا

ً : الطبیب اِستدر قلیالً حتى أرى ... حسنا

ً ... أذنك تناول . لیس شیئاً خطیراً ... حسنا

اخاً في أنفك  شراباً ُمضاداً ِللُسعَال وَضْع بخَّ

. سأكتب الوصفة ھنا. ة مرات في الیومثالث

 چی مشکلی دارید؟. بفرمایید: دکتر

 .گوشم خیلی درد می کنھ: عزا

 از کی؟: دکتر

 از پریروز: عزا

 .تشریف بیارید اینجا معاینھ اتان کنم: دکتر

 ھا؟ دارید، ماخوردگیسریھ کمی 

 چی دارم؟: عزا

 ... ببین، بینی تان گرفتھ : دکتر

 بگویید اَ اَ اَ اَ . کنید دھان تان را باز

 اَ اَ اَ اَ : عزا

 .حاال سرفھ کنید: دکتر

 ..اوھن...اوھن : عزا

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

 . چیز مھمی نیست... اوکی.. ببینم 

یھ شربت ضد سرفھ بگیرید و سھ بار در 

اینجا . روز در بینی تان اسپری بزنید

 . نسخھ تان را می نویسم
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Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας 

- Τι πρόβλημα έχουμε; 
- Πονάει________________ 
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- 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. 

 .أتألم -
 .ال أشعر بأنّي بخیر -
 .أشعُر بالدوار -
 ھل ُھناك 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؟ -
 .ُحبلى/ أنا حاِمل  -
 .یجب أن یراَك طبیب -
سیكون الطبیب ھنا بعد نِصف  -

 .ساعة
 .لقد اِستدعینا سیارة اإلسعاف -
 .یجب أن نذھب إلى المستشفى -
 أین تتألم؟ -
 .ھذا الدواء سیساعدك -
یجب أن تأخذ ھذا الدواء في الصباح  -

 .والظھیرة واللیل
كل شيء سیكون على ما . ال تقلق -

 .یرام
 .الطبیب رجل -
 .الطبیب إمرأة -

 .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 -
وقت یکبار باید این دارو را ھر چند  -

 مصرف کنم؟
 داروخانھ کجاست؟ -
 دکتر مرد است یا زن؟ -
 .حاملھ ھستم -
 .دکتر شما را ببیندیک باید  -
 .دکتر نیم ساعتھ دیگر اینجا خواھد بود -
 .آمبوالنس را خبر کرده ایم -
 .باید بھ بیمارستان بریم -
 کجا درد دارید؟ -
 .د کرداین دارو بھ شما کمک خواھ -
باید این دارو را صبح، ظھر و شب  -

 .مصرف کنید
ھمھ چیز خوب پیش . نگران نباشید -

 .خواھد رفت
 .دکتر مرد است -
 .دکتر زن است -
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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

_____________________________________________________
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γύψος ακτινογραφία 

ασθενοφόρο βήχω
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νοσοκομείο συνάχι 

παιδίατρος ψυχολόγος / ψυχίατρος 

οδοντίατρος καρδιολόγος 

ορθοπεδικός / ορθοπαιδικός ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) 
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γυναικολόγος οφθαλμίατρος 

φαγούρα πυρετός 

φαρμακείο χάπια 

σιρόπι αλοιφή 

ένεση επίδεσμος 
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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.  
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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 

χρειάζεστε κολλύριο 

έχω συνάχι ασθενοφόρο 
εδώ μπορείτε να δείτε ποια νοσοκομεία 
είναι ανοιχτά όλη μέρα σήμερα 

διδάξτε σωστές διατροφικές συνήθειες 
στα παιδιά σας 

δώσε τα φάρμακα που δε χρειάζεσαι – 
δώσε ζωή  

δυστυχώς η ακτινογραφία έδειξε κάταγμα 

έχεις πυρετό; ήρθε η ώρα για το πρώτο του εμβόλιο 
βήχω συνέχεια 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 __________________.
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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. 
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Εκπαίδευση 
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 تعلیم التعلیم

Αϊσέ: Καλημέρα…  

Διευθυντής: Καλημέρα σας. 

Καθίστε…  

Αϊσέ: Θέλω να  γράψω το παιδί μου 

στο σχολείο… Ε… θα μου πείτε τι 

χρειάζεται;  

Διευθυντής: Βεβαίως…  

 ...صباح الخیر: عائشة

 ...اِجلسي. صباح الخیر: المدیر

ل اِبني في : عائشة أرید أن أُسّجِ

 ھل ستُخبرني ما أحتاجھ؟. المدرسة

 .بالطبع: المدیر

 ...روز بخیر: عایشھ

 ...بشینید. روزتان بخیر: مدیر

می خواھم فرزندم را در  :عایشھ

 ... مدرسھ ثبت نام کنم

بمن می گویید کھ چی احتیاج ... اِ  

 ھست؟

 ...البتھ: مدیر

 34

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 

δίνετε; 

 متى تبدأ الدُُروس؟. مساء الخیر: حسن

 دُُروس؟ أیة: السكرتیر

 .أرید أن أتعلّم الیونانیة: حسن

أحد األقسام ستبدأ في . عظیم: السكرتیر

كل یوم أربعاء وجمعة من . األربعاء القادم

 .الخامسة حتى السابعة مساءً 

 حسناً، ھل یُمكنني التسجیل؟: حسن

ھل یمكن أن تعطیني . بالطبع: السكرتیر

 اسمك؟

کی درس ھا شروع . عصر بخیر: حسن

 می شوند؟

 کدام درس ھا؟: منشی

 .می خواھم یونانی بخوانم :حسن

در چھارشنبھ آینده یک بخش . خب :منشی

 شروع 

چھارشنبھ ھا و جمعھ ھا از . می شود

 .بعداز ظھر ۷تا  ۵ساعت 

 بلھ، می توانم ثبت نام کنم؟: حسن

 اسمتان را بھم می دھید؟. البتھ: منشی

το τετράδιο το βιβλίο 
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το στιλό το μολύβι 

η κασετίνα η σχολική τσάντα 

η γόμα το διορθωτικό 

το θρανίο ο χάρτης 

το προαύλιο του σχολείου ο πίνακας 
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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 
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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.  

Η εκπαίδευση στη χώρα του διπλανού / της διπλανής μου. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
4-6 ΧΡΟΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

6-12 ΧΡΟΝΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
12-15 ΧΡΟΝΩΝ 

ΛΥΚΕΙΟ 
15-18 ΕΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ  - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ  
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Εργασία 
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 کار العمل
-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.  

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…  

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 

 ھل تعمل؟ -
 .أبحث عن عمل. ال، لیس لدي عمل -

 ماذا تعمل؟ -
 .أنا كھربائي -

 ما الراتب؟ -
 .یورو صافي 510 -

 ما ھي األجرة الیومیة؟ -
 .یورو 25 -

 ما ھو دوامك؟ -
 .من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً  -

أستلم العمل في الساعة التاسعة صباحاً 
 .وأنتھي من العمل في الخامسة مساءً 

 .أعمل خمسة أیام في األسبوع
 .أعمل ستة أیام في األسبوع

 .االثنینعندي عطلة في یوم 

 أین تعمل یا شادي؟ -
. للسیارات) كراج/ ورشة (في ِمرآب  -

 .أنا ُمھندس
 .ممم، أحسنت -
أحسنت؟ ھل تُمازُحني؟ إني أعمل من  -

 .یورو 600الصباح حتى اللیل مقابل 
 ھل أنت جاد؟ كل یوم؟ -
أقول لك بأن الوضع . ما عدا أیام األحد -

 .سيء

 عملي ھو
 صعب -
 سھل -
 ُمتِعب -
 خطیر -

، صاِحبةُ العمل )ربُّ العمل(صاحُب العمل 
 )ُمشِرف/ ُمعلّم (، َریِّْس )ربَّةُ العمل(

 العاِملة/ العاِمل 
 زمیل زمیلة

 البطالة
 اإلضراب

 الجمعیة

 ـ کار می کنی؟
دنبال کار می . ـ نھ، کار ندارم

 .گردم

 ـ چیکاره ھستی؟
 .ـ برقکار ھستم

 ـ حقوق چقدر است؟
یورو  ۵۱۰خالص ـ 

 چقدر است؟ـ حقوق روزانھ 
 .یورو ۲۵ـ 

 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؟ 
مکانیک . ماشین ـ تو یک تعمیرگاه

 .ھستم
 .ـ آھان، آفرین

ـ آفرین؟ داری باھام شوخی می 
 ۶۰۰کنی؟ از صبح تا شب برای 

 .یورو کار می کنم
 ـ جدی؟ ھر روز، ھان؟

افتضاحھ دارم . ـ بجز یکشنبھ ھا
 ...بھت میگم

 است... کار من 
 ـ سخت
 ـ راحت

 ـ خستھ کننده
 ـ خطرناک

، صاحب کار ) مرد(صاحب کار 
 رئیس، اوستا -) زن(

 )زن(شاغل ) / مرد(شاغل 
 ھمکار

 بیکاری
 اعتصاب

 اتحادیۀ صنفی
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ξυλουργός μάγειρας, μαγείρισσα 

δάσκαλος, δασκάλα μανάβης, μανάβισσα 

χασάπης αγρότης, αγρότισσα 

εργάτης, εργάτρια οικοδόμος 
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σερβιτόρος, σερβιτόρα ηλεκτρολόγος 

αστυνομικός δικηγόρος 

οδηγός καθαριστής, καθαρίστρια 

υδραυλικός ταμίας 

γιατρός νοσοκόμος, νοσοκόμα 
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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. 
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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. 
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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 ): قوٌل دارج(نا مو بیتاكسیس ستو أفتي 

 لي على عجل
بدون  ،بوضوح): قوٌل دارج(نیتا سكیتا 

 بشكل قاطع ،كالم مخادع
 المھاجر): قوٌل دارج(یغریس إیم

 أنسى): قوٌل دارج(لیسمونو 
/ الدرجة / الموقع): قوٌل دارج(تو بوستو 

 الرتبة

 کارخانھ
 عجلھ ای چیزی بھم بگھ

واضح و روشن، حرف حساب، 
 سختگیرانھ

 مھاجر
 فراموش کردن

 پُست، مقام، جایگاه

 Ποιος μιλά; Τι δουλειά κάνει;

 Τι προβλήματα έχει στη δουλειά του;
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Διαλέξτε έναν τίτλο για καθεμιά από τις εικόνες που ακολουθούν 

1.  2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 
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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 -ος /-ος 
-ας / -ας 

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 

ο, η γιατρός 
ο, η ηλεκτρολόγος 
ο, η υδραυλικός 
ο, η οικοδόμος 
ο, η μηχανικός 
ο, η δικηγόρος 
ο, η υπάλληλος 
ο, η ταμίας 
ο, η γραμματέας 
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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;
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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 

Προσωπικά στοιχεία 
όνομα οικογενειακή κατάσταση 

επώνυμο                ημερομηνία γέννησης 

διεύθυνση επάγγελμα 

τηλέφωνο ηλεκτρονική διεύθυνση          

Σπουδές 

Εργασιακή Εμπειρία 

Ξένες γλώσσες 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 



Βιογραφικό Σημείωμα 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Φύλο       | Ημερομηνία γέννησης  | Εθνικότητα  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 (από - έως) 

 (από - έως) 

Μητρική γλώσσα 

Λοιπές γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΟΜΙΛΙΑ  ΓΡΑΦΗ  

Προφορική  Γραπτή (ανάγνωση)  Επικοινωνία  Προφορική έκφραση  

Επίπεδα: Α1/A2: Βασικός χρήστης - Β1/B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/C2: Έμπειρος χρήστης 
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες 
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http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr
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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 
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Διαμονή 

 36

 اقامت إقامة
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;  

 أین تُقیم؟
 أین یُمكنني أن أنام؟

 .أحتاج ِغطاءً 
 .أحتاج َشراِشف
 .أحتاج كیس نوم

/ أین یُمكنني أن أشحن جوالي 
 موبایلي؟

 باإلنترنت؟كیف یُمكنني أن أتصل 
 ھل یوجد ماء ساخن؟

 مرحاض؟/ أین یوجد توالیت 

 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؟
 ھست؟توالت کجا 

 37

- 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. 

 ن تسكن یا علي؟أی -
 .في أثینا، في مركز المدینة -
 ِلوحدك؟ -
نعیُش في . ال، مع عائلتي -

 ،)مجمع سكني(عمارة سكنیة 
 .في الطابق األرضي

-  ً  كیف ُشقتك؟. ممم، حسنا
ً . فیھا غرفتان - إال أن . حسنا

 .الحمام فیھ مشاكل على الدوام
 ھل یوجد تدفئة؟ -
 .ال -
 كم تدفع آجار؟ -
 20وما یُقارب . یورو 250 -

 .یورو مصاریف ُمشتركة
أخبرني . وأنا أبحُث عن بیت -

 .إذا رأیت أي بیت في حیك

 علی، کجا میمانی؟ -
 ).شھر(در آتن، در مرکز -
 خودت تنھا؟ -
تو یک بلوک . نھ، با خانواده ام -

 .ساختمانی در ھمکف  میمانیم
آپارتمان تان چطور . آھان، خب -

 ھست؟
فقط اینکھ . خب. یھ دو خوابھ است -
 .مام یکسره مشکالت دارهح
 سیستم گرمایی داره؟ -
 .نھ خیر -
 چقدر اجاره می دھید؟ -
دویست و پنجاه یورو و نزدیک بیست  -

 ...یورو شارژ ساختمان
اگر چیزی تو . من ھم دنبال خانھ ھستم -

.  محلھ تون دیدی، بھم بگو

Μιλήστε με το διπλανό / τη διπλανή σας 

- Πού μένεις;  
- Πώς είναι το σπίτι σου;  
- Πόσο ενοίκιο πληρώνετε; 



 ΕΛΑ, ΠΑΜΕ   141 

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 
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μαξιλάρι πετσέτα 

καρέκλα πολυθρόνα 

χαλί βρύση 

μπανιέρα ντουζιέρα 

λεκάνη νιπτήρας 

σκηνή κοντέινερ 
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Τι υπάρχει σε αυτά τα δωμάτια; 

κουζίνα υπνοδωμάτιο 2 

μπάνιο τραπεζαρία 

υπνοδωμάτιο 1 σαλόνι 
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Διαλέξτε έναν τίτλο για καθεμιά από τις εικόνες που ακολουθεί 

συμβόλαιο μικρές αγγελίες 
ενοικιάζεται πωλείται 
μετακόμιση λογαριασμοί 
μονοκατοικία 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
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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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σωστό λάθος 
1. Το διαμέρισμα στην Κυψέλη έχει μία κρεβατοκάμαρα.

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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Περιστατικά και υπηρεσίες 

 38

 وقایع و خدمات حواِدث ودوائر
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 

 !النجدة
 .سرقُوني

 !نار
 .ُھناك ضجیج

 .ضربوا شخصاً ما
 .لیس لديَّ إنترنت

 أین یُمكنني إرضاع طفلي؟
 أین یُمكنني أن أجد َحفَّاظات لطفلي؟

 .أحتاج محارم أطفال
 كیف سأقدم طلب لجوء؟

 .أحتاج ُمحام
 .ال أعرف متى یكون موعدي

 .لقد أضعت أوراقي
 .ال أشعر باألمان ھنا
الورقة؟ أحتاج ما الذي تقولھ ھذه 

 .مترجم
 .ال أعرف أین ھي عائلتي

 .عائلتي في تركیا
 .لیس لديَّ جواز سفر

 .ھل یمكنني أن أجد ُمترجمة إمرأة
 ھل لدیك عائلة؟
 أین ھي عائلتك؟

 .أنَت آمن ھنا
 .ال تخف

 .سنعتني بھ
 .ممنوع أن تشعلوا نار

بالنسبة لھذا الموضوع یجب أن 
 ...تتحدثوا إلى 

 الُشرطة -
 لمركزإدارة ا -
الُمفوضیة السامیة ِلشؤون  -

الالجئین التابعة لألمم 
 المتحدة

 ُمحامیك -

 !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

درخواست برای پناھندگی انجام چطور 
 دھم؟

 .بھ یک وکیل نیاز دارم
 .نمی دانم کھ قرار مالقاتم چھ وقت می باشد

 .را گم کرده ام) مدارکم(برگھ ھایم 
 .اینجا احساس امنیت نمی کنم

 .این برگھ چی میگھ؟ مترجم احتیاج دارم
 .نمی دانم خانواده ام کجا ھستند

 .خانواده ام در ترکیھ ھستند
 .ورت ندارمپاسپ

 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
 .صحبت کنید... برای این موضوع باید 

 ـ با پلیس
 ـ با مدیریت مرکز

 ـ با یو اِن اچ سی آر
 ـ با وکیل تان 
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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 
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φάκελος ταχυδρομική επιταγή 

αστυνομικό τμήμα περιπολικό 

πυροσβεστική λιμενικό 

Διαλέξτε έναν τίτλο για καθεμιά από τις εικόνες που ακολουθεί 

υπεύθυνη δήλωση αστυνομικό τμήμα 
Εφορία και φορολογική δήλωση αυτόματη ταμειακή μηχανή 
περιμένοντας στην ουρά βιβλιάριο υγείας 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Δήμος απλοποίηση των συναλλαγών με τις 

δημόσιες υπηρεσίες  
Ελληνικά Ταχυδρομεία Τράπεζα 
οργανισμός απασχόλησης εργατικού 
δυναμικού  

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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Τώρα Χτες (μία φορά) 
διαβάζω 
πληρώνω 
προσέχω 
αλλάζω 
ανοίγω 
μαζεύω 
χορεύω 
δουλεύω 
ανάβω 

μιλάω 
ρωτάω 
ξυπνάω 
ξεχνάω 
περνάω 
φοράω 
πονάω 

διάβασα 
πλήρωσα 
πρόσεξα 
άλλαξα 
άνοιξα 
μάζεψα 
χόρεψα 
δούλεψα 
άναψα 

μίλησα 
ρώτησα 
ξύπνησα 
ξέχασα 
πέρασα 
φόρεσα 
πόνεσα 
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πετάω 
τραβάω 

οδηγώ 
αργώ 
χρησιμοποιώ 
ζω 
μπορώ 
καλώ 

πέταξα 
τράβηξα 

οδήγησα 
άργησα 
χρησιμοποίησα 
έζησα 
μπόρεσα 
κάλεσα 

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

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

πάω/πηγαίνω 
κάνω 
πίνω 
τρώω 
βλέπω 
έχω 
λέω 
καταλαβαίνω 
βρίσκω 
έρχομαι 
περιμένω 
είμαι 

πήγα 
έκανα 
ήπια 
έφαγα 
είδα 
είχα 
είπα 
κατάλαβα 
βρήκα 
ήρθα 
περίμενα 
ήμουν 

ανεβαίνω 
κατεβαίνω 
παίρνω 
μπαίνω 
βγαίνω 

ανέβηκα 
κατέβηκα 
πήρα 
μπήκα 
βγήκα 

αγόρασα 
αγόρασες 
αγόρασε 
αγοράσαμε 
αγοράσατε 
αγόρασαν 

έγραψα 
έγραψες 
έγραψε 
γράψαμε 
γράψατε 
έγραψαν 

ήμουν 
ήσουν 
ήταν 
ήμασταν 
ήσασταν 
ήταν 
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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.
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Τώρα Χτες Αύριο 

διαβάζω 
πληρώνω 
προσέχω 
αλλάζω 
ανοίγω 
μαζεύω 
χορεύω 
δουλεύω 
ανάβω 

μιλάω 
ρωτάω 
ξυπνάω 
ξεχνάω 
περνάω 
φοράω 
πονάω 

πετάω 
τραβάω 

οδηγώ 
αργώ 
χρησιμοποιώ 
μπορώ 
καλώ 

διάβασα 
πλήρωσα 
πρόσεξα 
άλλαξα 
άνοιξα 
μάζεψα 
χόρεψα 
δούλεψα 
άναψα 

μίλησα 
ρώτησα 
ξύπνησα 
ξέχασα 
πέρασα 
φόρεσα 
πόνεσα 

πέταξα 
τράβηξα 

οδήγησα 
άργησα 
χρησιμοποίησα 
μπόρεσα 
κάλεσα 

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

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

θα πετάξω 
θα τραβήξω 

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  πάω 
θα  κάνω 
θα  πιω 
θα  φάω 
θα  δω 
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έχω 
λέω 
καταλαβαίνω 
βρίσκω 
έρχομαι 
περιμένω 
είμαι 

είχα 
είπα 
κατάλαβα 
βρήκα 
ήρθα 
περίμενα 
ήμουν 

θα  έχω 
θα  πω 
θα  καταλάβω 
θα  βρω 
θα  έρθω 
θα περιμένω 
θα είμαι 

ανεβαίνω 
κατεβαίνω 
παίρνω 
μπαίνω 
βγαίνω 

ανέβηκα 
κατέβηκα 
πήρα 
μπήκα 
βγήκα 

θα  ανεβώ 
θα κατεβώ 
θα πάρω 
θα μπω 
θα βγω 

θα  οδηγήσω 

θα οδηγήσεις 

θα οδηγήσει 

θα οδηγήσουμε 

θα οδηγήσετε 

θα οδηγήσουν 

θα  φάω 

θα φας 

θα φάει 

θα φάμε 

θα φάτε 

θα φάν(ε) 

θα πιω 

θα πιεις 

θα πιει 

θα  πιούμε 

θα πιείτε 

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 

μιλάω 
ρωτάω 
ξυπνάω 
ξεχνάω 
περνάω 
φοράω 
πονάω 

πετάω 
τραβάω 

οδηγώ 
αργώ 
χρησιμοποιώ 
ζω  
μπορώ 
καλώ 

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

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

θα πετάξω 
θα τραβήξω 

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

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

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

να πετάξω 
να τραβήξω 

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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πίνω 
τρώω 
βλέπω 
έχω 
λέω 
καταλαβαίνω 
βρίσκω 
έρχομαι 
περιμένω 
είμαι 

θα  πιω 
θα  φάω 
θα  δω 
θα  έχω 
θα  πω 
θα  καταλάβω 
θα  βρω 
θα  έρθω 
θα περιμένω 
θα είμαι 

να  πιω 
να  φάω 
να  δω 
να  έχω 
να  πω 
να  καταλάβω 
να  βρω 
να  έρθω 
να περιμένω 
να είμαι 

ανεβαίνω 
κατεβαίνω 
παίρνω 
μπαίνω 
βγαίνω 

θα  ανεβώ 
θα κατεβώ 
θα πάρω 
θα μπω 
θα βγω 

να  ανεβώ 
να κατεβώ 
να πάρω 
να μπω 
να βγω 

Θέλω να 

Μπορώ να 

Προσπαθώ να 

Έχω να 

Αποφασίζω να 

Έχω κέφι να 

διαβάσω 

Πρέπει να 

Μπορεί να 

Ίσως 

φύγουμε 

Προσοχή: Θέλω να φύγω (:εγώ θέλω, εγώ θα φύγω) 

Θέλω να φύγεις (εγώ θέλω, εσύ θα φύγεις) 

-Να πάμε μια βόλτα; 

-Πάμε. 

-Να μου τα πεις όλα! 

-Να κλείσω το κλιματιστικό; 

-Εντάξει. 

-Να μην πάμε μια βόλτα; 

-Πάμε. 

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

ακούσω. 

-Να κλείσω το κλιματιστικό; 

-(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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