
Όνομα·-

\ Επώνυμο: 

Ακούω και βυμπληρώνω 

t ' 

& 

το γράμμα που λείπει. 
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ν — 
Όνομα·-

Επώνυμο: 

τά^η·-

Ακούω κ<Η βυμπλη^ώνω το Υ£<ίμμ4 / τ4 ^άμμακχ που λείπουν. 

2 \ 



Ακούω τις λέξεις Κ4ΐ βυμπληρώνω 

με β ή ζ, όπως βτο π4£4δειγμ4. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ζ άρι 

χάρα 

υγά 
ιγά 

ώο 

άρι νομί ετε 
άχαρη 

ώο 

ά ωτο 
νομί ετε 

ιγά 

ύμη 

ύμη 
ά ωτο 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ακούω Κ4ΐ επ4ν4λ4μβάνω. Συζητάω τις 5ΐ4φο£ες. 

Α. 

κατ. ι 

κάνω 

κότα 

κόμμα 

κούτα 

Β. 

Κ,αίτη 

κέφι 

κοίτα 

κύμα 

κέρμα 

Α. 

καλή 

κακή 

καρό 

κορίτσι 

κουτ.ί 

Β. 

Κ6λί 

Κ,ική 

καιρός 

κυρία 

Kepi 

T_jM 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αΐ4&ζω 3υν4τ4 τις λέξεις Κ4ΐ 

τις χωρίζω βε δύο βτήλες, όπως βτο π4£4δειγμ4. 

κιμάς 

κουμπί 

Κυριακή 

κβρι 

Κώστας 

Kevo 

Κανό 

κόκορας 

κούπα 

κήπος 

κατσίκα 

κόλλα 

καλαμάκι 

κβμπάπ 

Α. 

κουμπί 

Β. 

κιμάς 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

r̂ Ακούω κ4ΐ επ4ν4λ4μβ4νω. Συζητάω τις δι^ο^ές . 

Α. Β. 

ρέγκα άγγβλος 

αγκαλιά ραγγβλιω 

όγκος καραγκιόζης 

γκολ U V M V U P U 

] 6 ' 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αΐ4βάζω ZvvdXa τις λέξεις κ4ΐ 

τις χωρίζω βε δύο βτηλες, όπως βτο π4£4δειγμ4. 

αγκώνας 

γκάμα 

ανάγκη 

τσιγκέλι 

πάγκος 

παγκάκι 

ηαΡάγκα 
παραγγελία 

μάγκο 
νκέχΛ 

πουγκί 

Α. 

αγκώνας 

Β. 

τσιγκέλι 

Άγκυρα 

J ψ ' 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ακούω κ4ΐ επ4ν4λ4μβ4νω. Συζητάω τις δ ΐ 4 ^ έ ς . 

Α. Β. 

χάρη χέρι 

χάρτης xo\poq 

χώμα χυμός 

έχω έχβι 

χορόο εποχή 

xouzoupi fipoxeq 

] S \ 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αΐ4&ίζω δυν4τά τις λέξεις κ4ΐ 

τις χωρίζω βε δύο βτηλες, όπως βτο π4£4δειγμ4. 

χαρά 

χήνα 

Χβρί 

χώρος 

χαλάζι 

xopoq 

Χαλί παχαίνω 

παχύς 

χίλια 

χαλβάς 

Χέλΐ 

Α. 

χαρά 

Β. 

χέρι 

1 3 ' 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ακούω κ4ΐ επ4ν4λ4μβάνω. Συζητάω τις δΐ4<^ο^ές. 

Α. 

γάλα 

γατ-ί 

γάλα 

γούρι 

γούνα 

γόμα 

παγόνι 

παπαγάλος 

Β. 

γυάλα 

γιατ-ί 

γέλα 

γύρος 

γέννα 

γιατρός 

πηγαίνει 

πανηγύρι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Δΐ4βάζω δυν4τά τις λέξεις κ4ΐ 

τις χωρίζω 6ε δύο βεήλες, όπως βτο π4£άδειγμ4. 

γαοι 

γουρούνι γιατ.ί 

Γαλλία 

αγάπη 
γιασεμί 

Υήπεδο 

αγόρι 

γιαγιά 

γ\αούΡν 

παγάκι 

παγωτ.ό 

Vayoufo 

γεφύρι 

γοργόνα 

παν'»δ°· 

Α. 

γατ-ί 

Β. 

γιατ-ί 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ακούω κ4ΐ επ4ν4λ4μβάνω. Συζητάω τις δΐ4<^ο^ές. 

Α. Β. 

πένα πενιά 

μπανάνα νιάου νιάου 

βότανα βοτάνια 

νέος νιώθω 

νερό πανιά 

Νίκος τενεκεδένιο 

νόμος νιάτα 

νομός 

νους 



Αιββάζω δυν4τά τις λέξεις κ4ΐ 

τις χωρίζω 6ε δύο βτήλες, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ένα 

χρόνια 

μάνα 

καναρίνι 

χρον\α 

άνεμος 

ανεβαίνω 

μπάνιο 

Α. Β. 

ένα εννιά 

εννιά 

Άννα 

ανάγκη 

νίκη 

μονή 

μόνος 

φρυγανιά 

Σχηματίζω τον πλησυντικό των λέξεων, 

όπως βτο παράδειγμα, κ4ΐ τις διαβάζω δυνατά. 

καραβάνι καραβάνια  

ντιβάνι 

τηγάνι 

καζάνι 

λιμάνι 

φουστάνι 

τακούνι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ακούω και επαναλαμβάνω. Συζητάω τις διαφορές. 

έλα ελιά 

λέω εΛίες 

δουλεία δουλεία 

σχολείο σχολείο 

πάλι παλιό 

έλος ήλιος 

λουλούδι παλιούς 



Διαβάζω δυνατά τις λέξεις και 

τις χωρίζω βε δύο βτήλες, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

φιλί 

βιβλίο 

φίλος 

μηλιά 

πο 
ρχ,οκαλιά 

Α. Β. 

φιλί φιλιά 

μπίλια 

μήλα 

καλός 

λουκούμι 

λεκάνη 

φίλη 

φιλιά 

Σχηματίζω τον πλησυντικό των λέξεων, 

όπως βτο παράδειγμα, και τις διαβάζω δυνατά. 

κεφάλι 

κουτάλι 

μπουκάλι 

χαλί 

πορτοκάλι 

σταφύλι 

μπιζέλι 

κεφάλια 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ακούω και βυμπλη^ώνω τα ^^μμ<3Χύ που λείπουν. Μετά διαβάζω δυνατά. 

ιάντα 

όνος 

ός 

ά ας 

άκος 

ίζος 

Α ία 

ός 

ινιάζω 

Ατλαντικός 

ίαμβος 

όμος 

L6 

άττεζα 

ός 

Αλέξαν ος 

οπή 

ΐά 

νικός 

εμός 

ΰλος 

y 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Επιλέγω τη λέξη που ταιριάζει και βυμπληρώνω τα κενά. 

1. Θράκη ~ δράκοι 

Οι δράκοι δεν κατοικούν στη Θράκη. 

2. κρίσιμη ~ χρήσιμη 

Η κατάσταση ήταν τόσο , που η βοήθεια όλων των πολιτών ήταν 

3. αρκεί ~ αρχή 

Η ενός αγώνα είναι πάντα δύσκολη, αλλά μπορείς να πετύχεις τελικά, 

να προσπαθήσεις με όλες τις δυνάμεις σου. 

4. έκλεισαν ~ έκρυψαν 

Ο Γιάννης και ο Λουκάς την πόρτα του δωματίου τους και 

τις μπάλες τους κάτω από το κρεβάτι. 

5. έσκασαν ~ έσκισαν 

Τα παιδιά τις μπλούζες τους καθώς έπαιζαν μπάλα, 

γιατί από τη ζέστη. 

6. κλαδιά ~ αχλαδιά 

Η Μαρία κούνησε τα για να πέσουν τα αχλάδια από την 

7. σχοινί ~ σκηνή 

Δέσε γερά το για να μην πέσει η ! 

8. γράφω ~ κρατ,ώ 

μυστικό ό,τι σ' αυτό το τετράδιο. 

9. γράμμα ~ κράμα 

Σύμφωνα με το της γιαγιάς, το δαχτυλίδι της είναι 

από χρυσάφι και ασήμι. 

10. χρήμα ~ κρίμα 

Είναι να χαλάς τόσο για να παίζεις 

ηλεκτρονικά παιχνίδια! 



Ακούω και βυμπληρώνω το γράμμα 

που λείπει, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

σ γάρα 

βέλτος 

κάλα 

Κα μίρ 

βήνω 

φάντα μα 

ά μα 

πίτι 

φανατι μός 

α βός 

φαίρα 

μήνος 

Διαβάζω δυνατά τις παρακάτω λέξεις. 

διάβασμα 

ζαλισμένος 

κουρασμένος 

οργανισμός 

Σμύρνη 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Κυκλώνω όπου ακούω /ζ/. 

1. - Νίκο, μά (ζj εψές του (ς) δίσκους σου; 

- Ναι, τους μάζεψα. 

2. - Κορίτσια, φάγατε όλες τις μαρίδες; 

- Ναι, τις φάγαμε. 

3. - Παιδιά, πού βάλατε τις ντομάτες; 

- Τις βάλαμε μέσα στο ψυγείο σήμερα το πρωί. 

4. - Κατερίνα, μήπως πήρες τις μπάλες από την ντουλάπα; 

Οχι, δεν τις πήρα. 



Ακούω προβεκτικά και επαναλαμβάνω. 

"Πώς ακούγεται το ι βτις λέξεις που λέω; 

"Ποια γράμματα υπάρχουν πριν το ι; 

Τα μαζεύω βτο καλάθι. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

μάτια πάπια πιάνο κομματιάζω καρφιά ψόφιος 

βαθιά καλάθια ανιψιά ταψιά 

ίσιες κορίτσια 

Σχηματίζω τον πλησυντικό των λέξεων, όπως βτο παράδειγμα, και μετά τις διαβάζω. 

κορίτσι κορίτσια κουπί 

κεράσι 

κρασί 

ράφι 

γατί 

παπί 

-L. 
Απορώ να το πω γρήγορα και βωβτά; 

Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά. 



Ακούω προβεκτικά και επαναλαμβάνω. 

"Πώς ακούγεται το ι βτις λέξεις που λέω; 

"Ποια γράμματα υπάρχουν πριν το ι; 

Τα μαζεύω βτα ποτήρια. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

κάμπια 

κουραμπιές 

κομπιούτερ 

κουβεντιάζω 

κλουβιά 

διάβασμα 

ποδιά 

ροδιά 

γαλάζια 

βαριές 

Σχηματίζω τον πλησυντικό των λέξεων, όπως βτο παράδειγμα, και μετά τις διαβάζω. 

κουμπί κουυπιά 

δόντι 

καράβι 

ρόδι 

πόδι 

καρπούζι 

τραπέζι 

βαπόρι 

μύδι 

\ΛΓ\Υ\θνΝΤΐΚθΣ 
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s 
την Αϊσέ 

τον Ιλκνούρ 

την Εμινέ 

τον Ογλού 

τον Ουγούρ 

τον Μποζ 

την Ντερία 

την Γκιουλίν 

τον Τσολάκ 

τον Τζοσκούν 

τον Κιοσέ 

τον Πέτρο 

την Τανσού 

την Ξένια 

τον Ψαρή 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

τη Βάσω 

το Γιοκχάν 

τη Δώρα 

τη Ζωή 

το Θάνο 

τη Λεϊλά 

το Μελέκ 

τη Νετζλία 

το Ριτβάν 

το Σουλεϊμάν 

τη Φεβζή 

τη Χούλια 

ϊ> 

βάζω τελικό V όπου χρειάζεται και διαβάζω το κείμενο. 

4. 

5. 

1. Πήγε στη ν Κομοτηνή και είδε το Πέτρο και τη Κατερίνα. 

2. Αντώνη, τη ξέρεις τη Τανσού; 

3. Η Αισέ μένει με το παππού και τη γιαγιά της. 

Το Μάιο δε κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις, αλλά ξαναέδωσε 

το Σεπτέμβριο και έγραψε αρκετά καλά. 

Τα παιδιά συνάντησαν το Δημήτρη και το Κώστα στη πλατεία. 

Ι ^ 



Διαβάζω το παρακάτω κείμενο και 

ξαναγράφω τις λέξεις με το φωνήεν που 

λείπει, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Από τότε που γύρισε απ' από το χωριό, ο Θανάσης είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Γύριζε από δω 

κι από κει , μαζί με τους καινούριους φίλους του, που είχε γνωρίσει στις διακοπές. 

Μαζεύονταν σ' ένα Ίντερνετ καφέ και όλη τη μέρα έπαιζαν παιχνίδια και έκαναν σέρφιγκ 

στο Διαδίκτυο. Ούτε διάβασμα ο Θανάσης ούτε ποδόσφαιρο ούτε παρέα μ' εμάς, τους 

παλιούς του φίλους. Εγώ δεν του μιλούσα καν. Είχα θυμώσει πολύ, γιατί ήταν ο καλύτερος μου 

φίλος και τώρα μ' έγραφε κανονικά. Μέχρι που μια μέρα δεν άντεξα και του το 'πα . 

Του μίλησα άσχημα, είναι η αλήθεια. Εκείνος στενοχωρήθηκε γι' αυτό, αλλά προσπάθησε 

να μην το δείξει. Γύρισε σ' έναν άλλο συμμαθητή μας και άρχισε να τον ρωτάει δήθεν για 

την ύλη των εξετάσεων. Κι αυτή ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε. 

Ι • ^ Ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβάζω το παρακάτω κείμενο και 

αναιρώ όβα περιββότερα φωνήεντα 

μπορώ, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Αυτό το δώρο είναι από (Â) μένα για (Â) σένα με πολλή αγάπη. 

2. Χτες ήρθε η γιαγιά των παιδιών από τη Θεσσαλονίκη. 

3. Βγήκαμε χτες το βράδυ και φάγαμε σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. 

4. Σε αυτό το βιβλιοπωλείο μπορείς να βρεις πολλά φτηνά και ενδιαφέροντα βιβλία. 

5. Καλά, τώρα το έμαθες ότι ήρθε ο Χασάν; Εγώ το ήξερα από προχτές. 

6. Από το σινεμά και από το μπάσκετ, προτιμώ το μπάσκετ. 

7. Βγήκα προχτές με ένα φίλο μου από το χωριό. 

8. Τι το ήθελες αυτό το κανταΐφι μετά από τόσο φαγητό; Κοντεύω να σκάσω. 

Ι 2-5 



Διαβάζω τον π4£4Κ<ίτω διάλογο και 

4φ4ΐ£ώ 064 πε^ΐ660τε^4 φωνήεντα 

μπορώ, όπως βεο παράδειγμα 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

1. - Γράψε τις ασκήσεις σου! 

- Σε λίγο. Βλέπω τηλεόραση! 

- Οχι σε λίγο. Γράψ'^ τες τώρα! 

2. - Διάβασε τα μαθήματα σου! 

- Δεν μπορώ να ακούσω πρώτα λίγη μουσική; 

- Οχι, δεν μπορείς. Διάβασε τες τώρα! 

3. - Άνοιξε το κλιματιστικό. 

- Γιατί να το ανοίξω εγώ και δεν το ανοίγεις εσύ; 

- Άνοιξε το εσύ! 

4. - Φέρε τα ρούχα μέσα. Βρέχει. 

- Καλά. Σε πέντε λεπτά πάω. 

- Οχι σε πέντε λεπτά. Φέρε τα τώρα! 

5. - Πλύνε τα δόντια σου! 

- Αμάν πια! Νυστάζω. 

- Πλύνε τα τώρα! 

6. - Φτιάξε το δωμάτιο σου! 

- Σιγά! Και αύριο μέρα είναι. 

- Φτιάξε το τώρα! 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

d 

ό 

Ακούω και βάζω τον τόνο ( ' ) . 

φορά 
) 

άλλου ) 

•εηλεφωνο ) 

γέροι ) 

vovoq ) 

ποσό ) 

πόλη ) 

ξέρω ) 

κύμα ) 

χωρία ) 

φορά 
) 

άλλου ) 

τηλεφωνώ ) 

γέροι ) 

vovoq ) 

no σο 
) 

πολύ ) 

ξερό ) 

κιμά ) 

χωρία 
) 

Ι 2-7 ι 





ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βάζω τόνο βτις λέξεις, όπως βτο παράδειγμα, και τις διαβάζω δυνατά και καθαρά. 

το αυτοκίνητο μας 

ο δάσκαλος μου 

η δασκάλα σας 

η αυλή σας 

το τετράδιο του 

ο ξάδερφος μας 

το σπίτι του 

ο αδερφός μου η καθηγήτρια σας 

ο καθηγητής μας 



Διαβάζω και βάζω τόνο (ή τόνους) 

βτις υπογραμμιβμένες λέξεις. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Το αυτοκίνητο μου είναι γιαπωνέζικο. Το δικό μας αυτοκίνητο είναι γαλλικό. 

2. Το διαυερισιια του Γιώργου είναι 

στο κέντρο. 

Εμάς το διαυερισυα μας είναι 

στην άκρη της πόλης. 

3. Η μηχανή μου είναι 250 κυβικά. Εμένα η μηχανή μου είναι 750 κυβικά. 

4. Στο αγροκτηυ,α του ο παππούς έχει πάπιες. Εμείς στο αγροκτηυα 

έχουμε κότες και χήνες. 

5. Το αδιάβροχο μου είναι κόκκινο. Το δικό μου αδιάβροχο είναι μπλε. 

6. Στο κατάστημα απέναντι πουλάνε ρούχα. Εμείς στο κατάστημα μας πουλάμε 

είδη κουζίνας. 

7. Το πλυντήριο μας πλένει 5 κιλά ρούχα. Το δικό μου πλυντήριο είναι και στεγνωτήριο. 

8. Το σακίδιο μου είναι μπλε και πράσινο. Το δικό μου σακίδιο είναι κόκκινο και μαύρο. 

9. Τα υποτακια μου έγιναν μούσκεμα. Τα δικά μου υχιοτακια δεν έπαθαν τίποτα. 

Ι _.-•' 30 



Αιαβαζω και βάζω τόνο (ή τόνους) 

βτην υπογραμμιβμένπ λέξη. 

1. Πέτρος: Δε θέλω να διαβάσω τα μαθήματα μου. 

Μαμά: Διάβασε τα αμέσως! 

2. Πέτρος: Πάμε βόλτα; 

Ελένη: Πήγαινε εσύ, εγώ βλέπω τηλεόραση. 

3. Πέτρος: Χτυπάει το κουδούνι. Άνοιξε την πόρτα. 

Μαμά: Ανοιξε την εσύ, εγώ έχω δουλειά. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

4. Πέτρος: Ελένη, ο παππούς έχει γενέθλια. Πρέπει να του γράψουμε κάρτα. 

Ελένη: Γράφε την εσύ, εγώ δεν προλαβαίνω. 

5. Πέτρος: Ελένη, πάμε σινεμά; 

Ελένη: Ξέχασε το, έχω πολύ διάβασμα. 

6. Μαμά: Τα ψάρια θα χαλάσουν. Πρέπει να τα μαγειρέψουμε. Λ Η_-

Γιαγιά: Μαγείρεψε τα εσύ, 

γιατί εγώ θα πάω 

στα Κ ΑΠ Η για γυμναστική. 

Γ 3jZ. Π 



Ακούω τον καθηγητή μου / την καθηγήτρια μου 

και κυκλώνω τη βυλλαβή ή τις βυλλββές 

που τονίζονται, όπως βτο παράδειγμα. 

1. - Δώσε μου το φλιτζάνι. 

- Όχι! 

-Δώσε (τό) μου τώρα! / Δ(ω)σ' το μου τώρα! 

ν * — 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

2. - Φέρε μου το παλτό μου. 

- Όχι! 

- Φέρε μου το τώρα! / Φερ' το μου τώρα! 

3. - Δώσε μου το βιβλίο μου. 

- Όχι! 

- Δώσε το μου τώρα! / Δωσ' το μου τώρα! 

4. - Του έδωσες το φλιτζάνι; 

- Ναι, του το ’δωσα. / Ναι, του το έδωσα. 

5. - Του έφερες το παλτό του; 

- Ναι, του το ’φερα. / Ναι, του το έφερα. 

6. - Της έδωσες το βιβλίο της; 

- Ναι, της το έδωσα. / Οχι, δεν της το ’δωσα. 

7. - Είπες στο Χασάν για το διαγώνισμα; 

- Ναι, του το 'πα. / Ναι, του το είπα. 

CD 

ι ^ ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Βάζω τόνο όπου χρειάζεται, όπως βτο παράδειγμα. 

/ 

Γ 
! 

{ 

33 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

€ 
Αιαβάζω το κείμενο και βάζω τόνο Γ) 

όπου χρειάζεται. 

Χτες συνάντησα μετά απο τρία χρονιά το 

δάσκαλο μου απο το σχολείο. Δεν είχε αλλάξει 

πολύ, μονό που είχαν λίγο ασπρίσει τα μαλλιά 

του. Χάρηκε πολύ που με είδε και με ρώτησε 

ενα σωρό πράγματα: που είμαι τώρα, πως παω 

στο σχολείο, ποιους καθηγητές εχω, αν τα παω 

καλά με τα ελληνικά, που ήμουν λίγο αδύνατος, 

και άλλα πολλά. Με ρώτησε ακόμα τι θέλω τελι

κά να σπουδάσω: Φυσική η Μαθηματικά. Δεν 

ήξερα τι να του απαντήσω, γιατί τώρα πια δε 

θέλω να σπουδάσω ούτε Φυσική ούτε 

Μαθηματικά. Θέλω να γίνω ναυτικός. 

Π 34- \\ 



7^ ΐ 
Ονομα·- 

Επώνυμο: 

τά^η·- 

^ Η ^ *_ Γ 

Ετσι άρχισα να σπουδάζω τη δική μου φωνολογία. Το /π/, για παράδειγμα, δε μου έκανε ποτέ τη 

χάρη. Εξι χρόνια στο σχολείο, ούτε μια φορά δεν κατάφερα να απαντήσω στην ερώτηση «Πώς 

λέγεσαι;» όταν με ρωτούσαν κάθε τόσο οι καθηγητές. 

Με το πρώτο «Πα... Πα...» γινόταν μέσα μου κοσμοχαλασιά. Το ίδιο ίσχυε με το /κ/ και το /τ/. Ακόμα 

και εκτός σχολείου, στις αλάνες και στις γειτονιές, όπου ήμουν φλύαρος, ερχόντουσαν στιγμές 

που η γλώσσα μου κόλλαγε στον ουρανίσκο. Εφταιγε μήπως το /δ/, το /θ/ και το /ρ/; Με όλα τα 

γράμματα άρχισα να εχω προηγούμενα' σε λίγο, δίφθογγοι και κάθε λογής συμπλέγματα μπήκαν 

στο χορό. 

Ήταν στιγμές που η γλώσσα με ήθελε και όλα πήγαιναν ρολόι' ήταν πάλι στιγμές που οι λέξεις 

έσπαγαν μέσα στο στόμα μου και τις έφτυνα συλλαβή προς συλλαβή πάνω στο πρόσωπο του 

άλλου. Ειδικά όταν θύμωνα, ήταν αδύνατο να ξεκινήσω μια πρόταση και να τη βγάλω πέρα... 

Κ. Παπαγιωργη, Σύνδρομο αγοραφοβίας, Καστανιώτη, Αθήνα 2000 (με αλλαγές) 

Αιαβάζω το κείμενο και απαντάω βτις ερωτήβεις. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω το βωβτό και το βάζω βε κύκλο, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Ηρθε στην Ευρώπη από την Ινδία και την Κίνα. 

α. ο καφές β. η σοκολάτα Γ γ.) το τσάι 

2. Αυτό το γλυκό το τρώμε όταν κάποιος έχει τα γενέθλια του. 

α. ο χαλβάς 6. η τούρτα γ. το κανταΐφι 

3. Το χειμώνα φεύγει για την Αφρική. 

α. ο αετός 6. η πέρδικα γ. το χελιδόνι 

4. Φρούτο με πολλά κουκούτσια. Το τρώμε το καλοκαίρι. 

α. ο ανανάς 6. η μπανάνα γ. το καρπούζι 

5. Αυτό το φαγητό φτιάχνεται με μελιτζάνες. 

α. ο μουσακάς 6. η σπανακόπιτα γ. το παστίτσιο 

γ. το περίπτερο 

6. Από εκεί αγοράζουμε ψωμί. 

α. ο φούρνος 6. η ταβέρνα 

7. Κάτι που χρειαζόμαστε για να βρούμε το δρόμο μας. 

α. ο χάρτης 6. η κάρτα γ. το χαρτί 

8. Χώρα της Βόρειας Αμερικής. 

α. ο Καναδάς 6. η Βραζιλία 

Ποιες είναι οι τέββερις εποχές του χρόνου 5 

γ. το Μεξικό 



Ενώνω τις λέξεις που έχουν παρόμοια ή 

την ίδια «ιμαβία, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

I ^ ^ Ι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τα λήμματα βτο λεξικό με το 6ωβυό άροτρο, όπως βτο παράδειγμα. 

G3 
Γ^ό^Λ 

βλέπω τις απαντήβεις μου και βυμπληρώνω τις προταθείς. 

Τα αρσενικά τελειώνουν σε 

Τα θηλυκά τελειώνουν σε 

Τα ουδέτερα τελειώνουν σε 

J> 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τώρα βρίθκω μερικές λέξεις 

από τη βχολική ζωή· Τις χωρίζω 6ε τρεις ομάδες ανάλογα με το γένος. 

χάρακας 
γόμα 

βιβλίο 
διαβήτης 

ξύστρα 

βιβλιοθήκη tetpa8io 

τρίγωνο 

αίθουσα 
σκονάκι 

χάρτης μολύβι 

στιλό 

πρόγραμμα διαγών.σμα 

σακίδιο Γ Μ ~ 7 

^apKaSopoq 
τάξη 

συνδβτήρας κασβτίνα 

μοιρογνωμόνιο 

ντοσιέ 

D 

Φέλω να βχεδιάβω έναν κύκλο. Τι σα χρειαβτώ} 

Φέλω να μετρηθώ μια γωνία. Τι σα χρειαβτώ; 

"Πού σα βάλω τα μολύβια μου και τα βτιλό μου; 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβάζω το κείμενο και βυμπληρώνω με το βωβτό άρσρο, όπως βτο παράδειγμα. 

Τα θηλαστικά 

Ο σκύλος, λύκος, αρκούδα, 

ελάφι είναι θηλαστικά. Ζουν κυρίως στη 

στεριά. Ορισμένα, όπως σκύ

λος, ζουν κοντά στον άνθρωπο (τότε τα λέμε κατοικίδια). 

Άλλα ζουν σε άγρια κατάσταση. Τα 

θηλαστικά γεννάνε μικρά και τα θηλάζουν. Θηλαστικά όμως 

υπάρχουν και στη θάλασσα. 

φάλαινα, φώκια και δελφίνι είναι θηλαστικά. 

ΤΙοια άλλα σηλαβτικά γνωρίζεις; 

ΤΙοια κατοικίδια ξέρεις; 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 καρχαρίας είναι ψάρι, το κουνούπι είναι έντομο, το περιβτέρι είναι πτηνό και 

η οχιά είναι ερπετό, βρίβκω και άλλα είδη από κάσε κατηγορία και τα γράφω με 

το άρσρο τους βτον παρακάτω πίνακα. 

Έντομα 
τ,ο κουνούπι 

Ερπετά * - - > 

η οχιά 

"Ποια από τα ζώα που έγραψα πετάνε; 

Ποια περπατάνε; 

ΤΙοια κολυμπάνε; 

Ποια βέρνονται; 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Να ένας παγκόβμιος χάρτης. Συμπληρώνω με το βωβτό άρσρο, όπως βτο παράδειγμα. 

Ηνωμένες ΤΤολκ.^ Αμβρχής Αγγλ \α Τουρκία 

Λίβανος 

Ι ^"^ Ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Να και ένας χάρτης της Ελλάδας. "Ποιες είναι οι μεγάλες πόλεις; 

ΤΙοια είναι τα μεγάλα νηβιά; Συμπληρώνω τα άρσρα και απαντάω. 

Ι "̂̂  ι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τρά^ω βε κάσε ζευγάρι αυτό που λείπει, όπως βτο παράδειγμα. 

ο Δημήτρης 

ο άντρας 

ο πατέρας 

ο παππούς 

ο Geioq 

• ο βγγονός 

ο δικηγόρος 

η Δήμητρα 

η μαμά 

' ο ηθοποιός 

ο μαθητ-ής 

ο φοιτητ.ής 

ο τραγουδιστ-ής 

ο αθλητ-ής 

η αδβρφή (αδβλφή) 

η ξαδέρφη (ξαδέλφη) 

η γιατρός 

η νοσοκόμα 

η καθηγήτρια 

η σβρβιτόρα 

• Μιλάω για την οικογένεια μου. 

"Περιγράφω τα παραπάνω επαγγέλματα. ΤΙού δουλεύει ο κασένας; Τι κάνει; 

• Ξέρεις κάποιους γνωβτούς ασλητές ή ασλήτριες; 

• "Ποιος είναι ο αγαπημένος 6ου τραγουδιβτής/τραγουδίβτρια; 

• Ποιος είναι ο αγαπημένος βου ησοποιός; 

Ι ^"^ ι 

• 



βάζω τα άρσρα, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Η κυρία Μπούφου ήταν καθισμένη σ κλαδί δέντρου μες σ δάσος. Δίπλα της 

καθόταν Μπουφάκος. Ηταν πρώτο της παιδί. Δεν είχαν περάσει ούτε τέσσερις βδομάδες 

από τότε που ’χε βγει απ' αυγό, κι εκείνη τον κοίταζε όλο καμάρι. 

κύριος Μπούφος στεκόταν σ άλλο κλαδί πιο κει και κοίταζε κι εκείνος παιδί του 

με ίδιο καμάρι. Αυτή ήταν μεγάλη στιγμή και για τρεις τους, γιατί κυρία 

Μπούφου κι κύριος Μπούφος θα μάθαιναν σ παιδί τους να μιλάει. 

κυρία Μπούφου καθάρισε λαιμό της για να τραβήξει προσοχή γιου της κι 

έκανε «Μπου!». Ο Μπουφάκος την κοίταξε περίεργα και δεν είπε τίποτα. κυρία Μπούφου 

καθάρισε ξανά λαιμό της και ξαναείπε: «Μπου!». Ο Μπουφάκος την κοίταξε με απορία. 

κύριος Μπούφος φτερούγισε ανυπόμονα και είπε: «Γιε μου, πες μετά τη μητέρα σου "Μπου”». 

Μπουφάκος άνοιξε στόμα του, πήρε βαθιά αναπνοή και, καθώς κυρία 

Μπούφου και κύριος Μπούφος περίμεναν όλο λαχτάρα, είπε: «Μπα;». 

Ρόμπερτ Φίσερ & Μπεθ Κέλι, Ο μπούφος που δεν μπορούσε να κάνει μπου, 
μετάφραση Αχιλλέας Κυριακίδης, Opera, Αθήνα 2003. 

Ι "̂̂  Ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βάζω άρσρο όπου ταιριάζει. Ι_-, 

1. Ο κύριος Παπαίωάννου είναι φιλόλογος. 

2. Ο κύριος Παπαίωάννου είναι καινούριος μας φιλόλογος. 

3. Αυτός ο κύριος είναι φιλόλογος που ήρθε φέτος στο σχολείο μας. 

Είμαι Γιώργος Παπαίωάννου, καινούριος σας φιλόλογος. 

5. «Ο Αχμέτ είναι φίλος μου» είπε ο Μποζ. 

6. «Ο Κώστας είναι φίλος μου και θα τον παντρευτώ όταν μεγαλώσω» είπε η Σοφία. 

7. Ο Μπαρκ είναι ψηλός. 

8. Ο Μπαρκ είναι πιο ψηλός από το Βασίλη. 

9. Ο Μπαρκ είναι πιο ψηλός απ' όλους. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αντιβτοιχίζω τις προτάβεις με τις εικόνες, όπως βτο παράδειγμα. 

Ο Χασάν κυνηγάει τον Εγκέ. 

Ο Εγκέ κυνηγάει το Χασάν. 

Ο Χασάν ακολουθεί τον Εγκέ. 

Ο Εγκέ ακολουθεί το Χασάν. 

Ο Χασάν βλέπει τον Εγκέ. 

Ο Εγκέ βλέπει το Χασάν. 

Ο Χασάν ρωτάει τον Εγκέ. 

Ο Εγκέ ρωτάει το Χασάν. 

Ο Εγκέ κλοτσάει το Χασάν. 

Ο Χασάν κλοτσάει τον Εγκέ. 

Ι ^"^ Ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αντιβτοιχίζω τις προτάβεις με τις εικόνες, όπως βτο παράδειγμα. 

Η Αϊσέ κυνηγάει την Ντενίζ. 

Η Ντενίζ κυνηγάει την Αϊσέ. 

Η Αϊσέ ακολουθεί την Ντενίζ. 

Η Ντενίζ ακολουθεί την Αϊσέ. 

Η Αϊσέ βλέπει την Ντενίζ. 

Η Ντενίζ βλέπει την Αϊσέ. 

Η Αϊσέ ρωτάει την Ντενίζ. 

Η Ντενίζ ρωτάει την Αϊσέ. 

Η Αϊσέ χτυπάει την Ντενίζ. 

Η Ντενίζ χτυπάει την Αϊσέ. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τα παιδιά που μασαίνουν ελληνικά κάνουν πάρτι. 

Αιαβάζω τις παρακάτω προτάβεις και λέω αν είναι βωβτές ή λάσος. 

Σ Λ 

• Ο Χασάν ξέρει τον Εγκέ. 

• Ο Χασάν ξέρει την Γκιουλμπαχάρ. 

• Η Γκιουλμπαχάρ ξέρει το Χασάν και τον Εγκέ. 

• Ο Χασάν και η Γκιουλμπαχάρ ξέρουν την Αϊσέ. 

• Η Αϊσέ και η Γκιουλμπαχάρ δεν ξέρουν τον Οσμάν. 

• Ο Οσμάν δεν ξέρει τον Εγκέ. 

• Ο Οσμάν ξέρει το Χασάν. 

Ο ο 
ο ο 
ο ο 
ο ο 
ο ο 
ο ο 
ο ο 

/ * 
ΟΖΓΚΟΪΙΝ 

rWWT^TSjS^jj 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τώρα φτιάχνω ερωτήσεις για τις παρακάτω προτάβεις και ρωτάω 

το διπλανό μου / τη διπλανή μου, όπως βτο παράδειγμα. 

Ο Ονούρ κυνηγάει τον Μπαρίς. 

Ποιος κυνηγάει τον Μπαρίς; Ο Ονούρ. 

Ποιον κυνηγάει ο Ονούρ; 

Ο Μοχάμεντ βλέπει τον Εγκέ. 

Ποιος 

Τον Μπαρίς. 

Ποιον 

Ο Ογλού ρωτάει το Ναζίρ. 

Ποιος 

Ποιον 

Ο Ανουάρ ακούει το Μουζντάτ. 

Ποιος 

Ποιον 

Η Γκιουλμπαχάρ κυνηγάει την Αίνούρ. 

Ποιος 

Ποιον 

Ο Εγκέ χαιρετάει τον Ονούρ. 

Ποιος 

Ποιον 



Η τάξη μβς. Ποιος κ<&ετ4ΐ με ποιον; 

1~£4φω προτάβεις, όπως eco π<*£<ίδειγμ<4. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ο Εγκβ κάθβτ-αι μβ τ,ον Ισμαήλ. 

Π 5JZ/H 

• 

• 

• 

• 

• 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Και μΐ4 άλλη τάξη. Ρωτάω το οΊπλανό μου / τη διπλανή μου ποιος κάθεται 

με ποιον, όπως βτο παράδειγμα. 

Ποιος κάθεσαι μβ τον Αχμβτ.; Ο Εγκβ. 

ΑΛβ ποιον κάθεσαι ο Αχμβτ.; Me τον Εγκβ. 

Χασάν Ι Χοιισείν 
Ζεχρά 

Εμινέ 

Γκιουλμπαχάρ 

Αχμέτ Εγκέ 

ι ^ ι 



Από ποιον βίναι αυτό το γράμμα; Από τον Ιμάμ Μουράτ. 

Πα ποιον είναι αυτό το γράμμα; Για τον Κ,αραϊσμαήλ Μπαρκ. 

&6<iv Μου^τ 

Αϊβέ ΧοτζΊ<4^ 

Αϊνού^ Καλεχζή 

Οβμάν Αλη 

Ν^ζίμ Σουλεϊμάν f < £ 

Φ<*τμέ ltoe<*vWt 

ΓκιουλιβτάνΤβιλιγκί^ H f 

Ονού^ Λπ^ακτά^ 

Ztyxo ̂ οίβτο^ 

Γκιουλμπ***^ Ιμπίζ 

Γιοκχάν Τ1<Λικ<*£ 

Ζεχ^Α Αν^νωβτΑκη 
, 

53 



i f r Γε ποιον μιλάει ο Χαβάν; Σε ποιον μιλάει η Αϊβέ; Φτιάχνω ε^ωτήβεις και 

^ωτάω το διπλανό μου / τη διπλανή μου, όπως βτο παράδειγμα. 

Χασάν 

Σε ποιον μιλάβι ο Χασάν; 
Στην Αϊσβ. ρ 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Κοιτάζω τις ετικέτες και β̂ ίβκω αν οι παρακάτω π^οτάβεις είναι 

6ωβτές ή λάσος. 

• Το παλτό είναι της Ντενίζ. 

• Η κασετίνα είναι του Χουσείν. 

• Το στιλό είναι της Γκιουλμπαχάρ. 

• Η ξύστρα είναι του Ισμέτ. 

Η γόμα είναι του Εγκέ. 

• Ο χάρακας είναι της Γκιουλμπαχάρ. 

• Το μολύβι είναι του Χασάν. 

• Το σακίδιο είναι του Γιοκχάν. 

Σ Λ 

Σ Λ 

Σ Λ 

Σ Λ 

Σ Λ 

Σ Λ 

Σ Λ 

Σ Λ 

55 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τελικά, ποιανού είναι τα παρακάτω αντικείμενα; Απαντάω βτις ερωτήσεις, 

όπως βτο παράδειγμα. 

Ποιανού είναι το στιλό; 

Είναι του Εγκέ. 

Ποιανού είναι η ξύστρα; 

Ποιανού είναι η γόμα; 

Ποιανού είναι το μολύβι; 

Ποιανού είναι η κασετίνα; 

Γκιουλμπαχάρ Χάρακας 

Ποιανού είναι ο χάρακας; 

Ποιανού είναι το σακίδιο; Ποιανού είναι το παλτό; 

56 Π 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Χυμπληρώνω τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

Το σπίτι του Χασάν (ο Χασάν) είναι κοντά στο σπίτι (ο Εγκέ). Κάθε μέρα 

(ο Χασάν) πηγαίνει στο σχολείο μαζί με 

(ο Εγκέ). Στο δρόμο συναντάνε (η Αϊσέ) και 

(ο Ονούρ). (ο Χασάν) μιλάει με (ο Εγκέ) για 

(ο ΠΑΟΚ). (η Αϊσέ) μιλάει με 

(ο Ονούρ) για (η νικήτρια της 

Γιουροβίζιον). Κάθε απόγευμα (ο Ονούρ) πηγαίνει στο σπίτι 

(ο Χασάν) και διαβάζουν μαζί. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

w - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

i^itfcuJ t̂ S £^^T^itb 

1. Ποιος μιλάβι μ6 τον Εγκέ; 

Ο Χασάν μιλάει με τον Εγκέ. 

; 

Η Αίσέ πηγαίνει σχολείο με την Γκιουλμπαχάρ. 

; 

Ο Ισμέτ ξέρει το Χασάν. 

; 

Αυτό το δώρο είναι για την ΑΊ'νούρ. 

; 

Ο Νεζίμ μιλάει στην Αίσέ. 

; 

Ο Χασάν παίρνει τηλέφωνο τον Εγκέ. 

; 

Αυτό το τετράδιο είναι της ΑΊ'νούρ. 

; 

Το γράμμα είναι από το Χασάν. 

; 

Αυτό το μπουφάν είναι του Ισμαήλ. 

; 

Η Φατίμα αγαπάει τον Μπαρίς. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβάζω τον πίνακα και βυμπληρώνω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ο Κώστας 

τον Κώστα 

του Κώστα 

1. Ο Αλέξης (ο Αλέξης) πάει κάθε μέρα σχολείο με (ο Πέτρος). 

2. (ο Πέτρος) πηγαίνει στη Β' γυμνασίου. 

3. Αυτό το σακίδιο δεν είναι (ο Κώστας), είναι 

(ο Πέτρος). 

4. — Πού είναι (ο Κώστας); 

— Παίζει μπάσκετ με (ο Αλέξης) και (ο Πέτρος). 

5. Μήπως ξέρεις το τηλέφωνο (ο Αλέξης); 

6. Το σπίτι (ο Πέτρος) είναι δίπλα στο σπίτι (ο Κώστας). 

7. Κάθε Σάββατο (ο Πέτρος) συναντάει (ο Αλέξης) και 

(ο Κώστας) στο γήπεδο. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γυμπληρώνω τα κενά με τα ονόματα βτο βωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

n Ελένη 

την Ελένη 

της Ελένης 

η Αννα 

την Αννα 

της Αννας 

1. Αυτό το στιλό είναι της Ελένης (η Ελένη). 

2. (η Ελένη) και (η Αννα) μένουν στην ίδια πολυκατοικία. 

3. (η Αννα) πηγαίνει για βόλεϊ μαζί με (η Ελένη). 

4. (η Ελένη) πηγαίνει στο σπίτι (η Αννα) 

κάθε απόγευμα και διαβάζουν μαζί. 

5. Η γιαγιά έκανε δώρο σ (η Αννα) και σ (η Ελένη) 

από ένα στιλό. 

6. Η μαμά φωνάζει (η Αννα) και (η Ελένη) να φάνε. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γυμπληρώνω τα κενά με τα ονόματα βτο βωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

το χ,αρζί 

το χ,αρζί 

του χαρτιού 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Δεν έχω μαζί μου το βιβλίο (το βιβλίο) μου. Μήπως μπορείς να 

μου δώσεις το δικό σου; α 
Γιάννη, ποιος είναι ο τίτλος (το βιβλίο) που διάβαζες χτες; 

Διάβασες (το γράμμα) που σου έστειλε η αδερφή σου; 

Το χρώμα αυτού (το χαρτί) μού αρέσει πολύ. 

(το βιβλίο) σου είναι πάνω στο τραπέζι. 

Το σχήμα αυτού (το γράμμα) είναι πολύ περίεργο. 

(το γράμμα) του ήρθε μετά από δέκα μέρες. 

(το χαρτί) που ψάχνεις είναι μαζί με τους λογαριασμούς. 

Μπορείς να ντύσεις το τετράδιο σου με αυτό (το χαρτί). 

Οι φωτογραφίες αυτού (το βιβλίο) είναι καταπληκτικές. 

(το βιβλίο) των μαθηματικών είναι χοντρό και δύσκολο. 

Δεν έχω (το χαρτί) και δε θα της γράψω (το γράμμα). 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τα παιδιά βτη γειτονιά. Τίοιος ξέρει ποιον; 

"Ποιος δεν ξέρει ποιον; Μιλάω και γράφω, όπως βτο παράδειγμα. 

Ο Μιχάλης ξβρβι το Χασάν. Ο Μιχάλης ξβρβι τον Πέτρο. 

Ο Μιχάλης ξβρβι το Χασάν και τον Πέτρο. 

Η Ελένη 6ev ξβρβι τον Πέτρο. Η Ελένη 6ev ξβρβι την Τασία. 

Η Ελένη 6ev ξβρβι τον Πέτρο και την Τασία. 

L ΓΙΕΤΡΟΙ 1 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τίοιος κάθεται με ποιον; Γράφω προταθείς, όπως βτο παράδειγμα. 

Ο Πέτρος κάθβται μβ τη Μαρία. 

"' / ^ . V 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΤΙού δουλεύει ο καδένας; Γράφω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

Πέτρος 

Μοχάμβντ 

Αβϊ'λέ 

ι - *· * • " * ' ~ 

^ f T 

Τανσού 

Η Τανσού δουλβύβι 

στο πβρίπτβρο. 

Ντουσαν 

Μιχάλης 

Σπύρος 

Τ Λ Γ * " Η 

Μπαρίς 

ΤΙού δουλεύουν οι γονείς βου; 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Από πού είναι ο καδένας τους; Απαντάω, όπως eto παράδειγμα. 

• ο Αμπντούλ · Λίβανος 

Ο Αμπντούλ eivai από το Αίβανο. 

• η Κάρμεν 

• ο Τσάο Τσο Τσιν · Κίνα 

• η Μισέλ 

• Ισπανία 

• Καναδάς 

• ο Στίβεν 

• η Πάολα 

• ο Μοχάμεντ 

• η Ναόκο 

• Αγγλία 

• Ιταλία 

• Αίγυπτος 

• Ιαπωνία 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



-N-*— 

Όνομα·-

Επώνυμο: 

τά^η·-

Εναι "Πρωτοχρονιά και η Κατερίνα αγοράζει δώρα για την οικογένεια της. 

Για ποιον είναι το κάδε δώρο; Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν και μετά 

γράφω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

OQuTjcarjaiucfi^ μπ ού _ ι 

σ ι ν τ ί 

π _ p. λ ι 

/Τ-
; / Κ YIOV 

- < 

Το σιντί eivai για τον αδερωό της. 

μ 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Φτιάχνω τις ερωτή^ις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Πα ποιον αγοράζβι δώρο ο Πέτρος; 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ο Πέτρος αγοράζει ένα δώρο για τον Κώστα. 

Η Χαρά αγοράζει ένα δώρο για τη θεία της. 

Ο Βαγγέλης μένει με τον Πέτρο. 

; 

Ο Γιάννης είναι από την -άνθη. 

; 

Η Άννα μιλάει με τη Χαρά. 

Ο Πέτρος μένει στην Αθήνα. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Η Ελένη μιλάει με τον Αντρέα για την Κατερίνα. 

Η Ελένη μιλάει με τον Αντρέα για την Κατερίνα. 

Η Τασία έφερε τον Αντώνη στο πάρτι. 

; 

Ο Ερντογάν πηγαίνει με το Γιώργο στο φροντιστήριο. 

Ο Ντράγκαν πηγαίνει διακοπές στην Κρήτη. 

Η Μισέλ είναι από τη Γαλλία. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Η Κατερίνα είχε τα γενέδλιά της και πήρε πολλά δώρα. Από ποιον είναι το καδένα; 

Απαντάω, όπως βτο παράδειγμα. 

μπαμπάς. 

^ α μ ά ^ ϋ — 
ίαδβρφός 

• Το στιλό βίναι δώρο του θβίου της. 

• 

• 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τα κενά με τα ονόματα βτο βωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

ο Πέτρος n Αννα 

: ^ V ^ > T V 

Τ , *w-

L ν f 
r 

/ / ν • 

ο Σταμάτης η Ανθή ο Αντρέας 

Ο Πέτρος είναι σύζυγος της Αννας (η Αννα), μπαμπάς 

(ο Σταμάτης), (η Ανθή) και 

(ο Αντρέας). 

Η Άννα είναι γυναίκα (ο Πέτρος), μαμά 

(ο Σταμάτης), (η Ανθή) και (ο Αντρέας). 

Τώρα βυνεχίζω και μιλάω για τα παιδιά. 

Ο Σταμάτης είναι αδερφός 

Η Ανθή είναι κόρη 

Ο Αντρέας είναι 

Φτιάχνω το οικογενειακό μου δέντρο. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τα κενά με τα ονόματα βτο βωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

Είμαι ο Γιώργος (ο Γιώργος) και πηγαίνω στην Α' γυμνασίου. Μένω σ' ένα χωριό μακριά από 

(η Ξάνθη). Κάθε πρωί εγώ και δύο φίλοι μου, (ο Πέτρος) 

και (ο Χασάν), παίρνουμε το λεωφορείο για την πόλη. Στο δρόμο γράφουμε 

γρήγορα τις ασκήσεις των μαθηματικών. Τις αντιγράφουμε, δηλαδή, από (το 

τετράδιο) (ο Χασάν), που είναι φοβερός στα μαθηματικά. Ύστερα γράφου

με τις ασκήσεις (ο Χασάν) για το μάθημα των ελληνικών. Στο σταθμό 

(το λεωφορείο) συναντάμε και τ' άλλα παιδιά που έρχονται απ' 

τα χωριά τους: (η Αίσέ) και (η Σταυρούλα), 

(ο Κώστας) και (ο Αντώνης). Όλοι μαζί πηγαί

νουμε σχολείο. (ο Κώστας) πειράζει 

(η Σταυρούλα), γιατί τα 

μαλλιά της είναι πολύ σγουρά. 

«Πάλι έβαλες το δάχτυλο 

στην πρίζα;» της λέει και 

(η Σταυρούλα) θυμώνει. 

Ολοι γελάνε, αλλά 

εγώ ξέρω ότι 

(ο Κώστας) τα λέει αυτά 

γιατί του αρέσει 

(η Σταυρούλα) και δεν ξέρει πώς να της το πει. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τα κενά με το βωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

Ί n Δβυτβρα ^ Δευτέρα) πήγαμε με (ο Γιάννης), 

(ο Πέτρος), (ο Εγκέ) και (η Κατερίνα) 

α (η αγορά) και αγοράσαμε μια φάκα για 

(οι ποντικοί). Όταν γυρίσαμε, βάλαμε (η φάκα) έξω από 

(η τρύπα) των ποντικών και πιάσαμε δυο τρεις 

(οι ποντικοί). Μετά τους πήραμε και τους βάλαμε σ (η βαλίτσα) που ήταν κάτω από 

(το κρεβάτι) της θείας μας. 

Οταν (η θεία) μπήκε στο δωμάτιο της και άνοιξε 

(η βαλίτσα) για να πάρει (η ομπρέλα) της, είδε 

(οι ποντικοί) και έβαλε (οι φωνές). Τότε έτρεξε αμέσως 

(ο θείος) μου. Ηταν πολύ θυμωμένος. « (ποιος) το έκανε αυτό;» 

φώναξε. 
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ο σκύλος 

το σκύλο 

του σκύλου 

ο 

τον 

του 

ποντικός 

ποντικό 

ποντικού 

οι σκύλοι 

τους σκύλους 

των σκύλων 

ποντικοί 

ποντικούς 

ποντικών 

-

Συμπληρώνω τα κενά με τα άρδρα 

βτοβωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τα κενά με το βωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

Μένουμε στην Ξάνθη, σε έναν ήσυχο δρό\ιο (δρόμος). 

2. Το αυτοκίνητο του (αδερφός) μου είναι χαλασμένο. 

3. Αύριο θα πάω στο χωριό με τον (ξάδερφος) μου τον Κώστα. 

4. Ο Χασάν δουλεύει σε ένα (φούρνος). 

5. Μπορείς να ενώσεις αυτούς τους τρεις (κύκλος) με μια ευθεία; 

6. Δε θυμάται τα τηλέφωνα των (φίλος) του. 

7. Όλοι οι (γιατρός) του νοσοκομείου είναι πολύ νέοι. 

8. Χτες πήγα βόλτα με τους (φίλος) μου. 

?3 Μ 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

ο καρχαρίας 

τον καρχαρία 

του καρχαρία 

οι καρχαρίβς 

τους καρχαρίβς 

των καρχαριών 

ο ναύτης 

το ναύτη 

του ναύτη 

οι ναύτβς 

τους ναύτβς 

των ναυτών 

η θάλασσα 

τη θάλασσα 

της θάλασσας 

οι θάλασσβς 

τις θάλασσβς 

των θαλασσών 

η λίμνη 

τη λίμνη 

της λίμνης 

οι λίμνβς 

τις λίμνβς 

των λιμνών 

1. Τα ρούχα των ναυτών (ναύτης) είναι μπλε ή άσπρα. 

2. (καρχαρίας) υπάρχουν σε όλες τις (θάλασσα). 

3. Χτες είδα μια πολύ ωραία ταινία, τον «Πειρατή των επτά 

(θάλασσα) και των δύο (λίμνη)». 

4. Θ’ αλλάξει ο καιρός. Το χρώμα της (θάλασσα) είναι πολύ σκούρο. 

5. - Μήπως ξέρεις ποιο είναι το όνομα αυτών των (λίμνη); 

— Ναι, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. 

6. «Ακούω τις (θάλασσα) και τα ποτάμια σου...» 

7. Τα δόντια των (καρχαρίας) είναι κοφτερά. 

8. - Πού είναι η (λίμνη) Τιτικάκα; 

- Στη Νότια Αμερική. 

^ > ^ & Γ * - ί 
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τα κενά με τα ουβιαβτικά βτο βωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

Αν δε δυμάμαι κάτι, κοιτάζω τον πίνακα. 

το πλοίο 

το πλοίο 

του πλοίου 

τα πλοία 

τα πλοία 

των πλοίων 

το παιδί 

το παιδί 

του παιδιού 

τα παιδιά 

τα παιδιά 

των παιδιών 

το διαμέρισμα 

το διαμέρισμα 

του διαμβρίσματος 

τα διαμβρίσματα 

τα διαμβρίσματα 

των διαμβρισμάτων 

το γράμμα 

το γράμμα 

του γράμματος 

τα γράμματα 

τα γράμματα 

των γραμμάτων 

1. Πότε έρχεται το πλοίο (πλοίο) από Θάσο; 

2. Όλα τα (παιδί) μαζεύτηκαν στην πλατεία. 

3. Μήπως ξέρετε τα δρομολόγια των (πλοίο) για Σαμοθράκη; 

4. Πότε ήρθαν αυτά τα (γράμμα); 

5. Ο Γιώργος κάνει καλή παρέα με τα (παιδί) μας. 

6. Ποιος έγραψε αυτό το (γράμμα); 

7. Το όνομα αυτού του (πλοίο) είναι «Ελπίδα». 

8. Μήπως ξέρεις αυτό το (παιδί) που κάθεται με τον Κώστα; 

9. Το σχήμα των (γράμμα) «ξ» και «δ» είναι πολύ παράξενο. 

75 Ί̂ 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

"Ποιος τρώει τΐ; Γράφω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ο aet-ός 

..-TV 

-0:0 Όσακάλι̂ /Γγ η αρκούδα 

ΌΟ vepaKi 

ο ησβός 

ο π&ντ,ικός : 

j / V - v1 

ο λαγός 

Οι λύκοι τ,ρώνβ τα πρόβατα. 

Π 76 Μ 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αλλάζω τις προταθείς <χπό τον ενικό βτον πληθυντικό, κάνοντας 

όποιες άλλ^ές χρειάζονται. 

1. Ο πωλητής μιλάει με τον πελάτη. 

Οι πωλιτεές μιλάνβ μ6 t-ους neAoceq. 

2. Πού είναι ο χάρακας μου; 

; 

3. Ψάχνω την τσάντα μου. 

4. Το κλειδί του σπιτιού είναι πάνω στο τραπέζι. 

5. Μήπως ξέρεις πού είναι ο φούρνος; 

6. Η μηχανή κάνει 1.500 ευρώ. 

7. Το σχολείο είναι μακριά από το χωριό. 

8. Η φίλη μου μένει σε πολυκατοικία. 

9. Ο φίλος μου μένει στο χωριό. 

10. -έρεις το όνομα του καθηγητή σου; 

\ 77 \\ 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αλλάζω τις προτάβεις από τον πληθυντικό βτον ενικό, όπως βτο παράδειγμα 

Οι σκύλοι κυνηγάνε τις γάτες. 

Ο σκύλος Kuvnyaei tn γάεα. 

2. Μήπως είδατε τα παιδιά; 

3. Τα τετράδια είναι πάνω στα θρανία. 

4. Οι αδερφοί του τώρα είναι στην Ιταλία. 

5. Τα βιβλία που αγαπάω είναι πάνω στο κομοδίνο μου. 

6. Θα δω τις ταινίες σήμερα το βράδυ. 

7. Θα σου στείλω τα γράμματα αύριο. 

8. Τα παιχνίδια των παιδιών είναι μέσα στα κουτιά. 

9. Δεν πήρα μαζί μου τα βιβλία και τα τετράδια της Γλώσσας. 

10. Οι ποδοσφαιριστές αγαπάνε τις ομάδες τους. 

m 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τα κενά με τα ουβιββτικά βτον πλησυντικό. 

mr ^ ά^ργΑ. 

Το κατάστημα «Τσίρκο» φέρνει Κβριά (κερί) σε μοναδικά 

(άρωμα). Αντί για άλλα (στολίδι), χαρίστε ένα καράβι. 

Πολύχρωμες (μπάλα) για το δέντρο φτιαγμένες στο χέρι! 

Στην Ιταλία τα (κοράλλι) τα χαρίζουν την 

Πρωτοχρονιά, γιατί φέρνουν τύχη. 

Χαρίστε (κούκλα) από την Αργεντινή και τη Γουατεμάλα. 

Τις βάζετε κάτω από το μαξιλάρι σας και κάνετε μια ευχή. 

Κάντε δώρο (αυτοκίνητο) σε μινιατούρες, 

(τιράντα) μέσα σε πανέμορφα (κουτί), 

(γραβάτα) ραμμένες στο χέρι. 

(ρούχο) γεμάτα (εικόνα) και έτοιμα 

(κομμάτι) ζωγραφισμένα στο χέρι. 

(σαπούνι) μέσα σε κουτιά από σοκολατάκια. 

Τόλκιν-μανία! Οι (φίλος) σας δε χόρτασαν τις 

(ιστορία) του Τόλκιν; Χαρίστε τους ένα βιβλίο που μιλάει 

για τα (πλάσμα) της Μέσης Γης ή τον «Άρχοντα των 

Δαχτυλιδιών» σε επιτραπέζιο παιχνίδι. Παίζεται με δύο έως πέντε 

(άτομο) και είναι για φέτος το πιο αγαπητό παιχνίδι! 

\73^~] 

9 

• 

• 



Διαβάζω το κείμενο κ<ιι βυμπληρώνω τους πίνακες. 

Σήμερα η γιαγιά πήγε στον ψιλικατζή της γειτονιάς για ν' αγοράσει μερικές κλω
στές. Ξέρει το όνομα του ψιλικατζή και τον χαιρετάει πολύ συχνά. Αφού πήρε τα 

. / πράγματα που ήθελε, πήγε στον ψαρά και αγόρασε ψάρια, στο φούρναρη και 

αγόρασε ψωμί και στο καφεκοπτείο για ν' αγοράσει καφέ. Στη συνέχεια πήγε στη λαϊκή αγορά για 
να ψωνίσει φρούτα και λαχανικά. Γνωρίζει τους μανάβηδες της αγοράς και ψωνίζει κάθε φορά από 
τους ίδιους. Της γιαγιάς τής αρέσει να περπατάει στην αγορά, γιατί ακούει τις φωνές των μανάβη-
δων και διασκεδάζει με τα αστεία που κάνουν με τον κόσμο. Συχνά περνάει έξω από το καφενείο, 
όπου βλέπει τους παππούδες να πίνουν καφέ και να παίζουν χαρτιά για να περάσει η ώρα. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια.,, 

Διαβάζω την ιβτορία για ένα επάγγελμα που δεν υπάρχει πια 

«...Ενας από τους πιο παλιούς συμμαθητές μου 

ήταν ο Λιάκος ο Μεγακλής' ο πατέρας του ήταν 

γιαουρτάς' ένας μελαχρινός, αδύνατος άντρας, ο 

μόνος άνθρωπος που μπροστά του ο Λιάκος έτρε

με! Φώναζε ο πατέρας: "Λιάκο, βάδιζε μπρος!” Κι ο 

γιος, με τη γιαουρτοθήκη φορτωμένη στους ώμους, 

με δέκα κεσέδες από τη μια και δέκα από την άλλη 

μεριά, ανηφόριζε την οδό Φώκαιας με το γιαουρτά 

πατέρα του για τη διανομή στην πελατεία της γει

τονιάς...» 

Λ. Παπαδόπουλος, Οι παλιοί συμμαθητές, Καστανιώτη, 
Αθήνα 1996 (με αλλαγές) 

Ιερείς επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια ή που βλέπεις 

να χάνονται; Μπορείς να περιγράψεις τι δουλειά κάνουν; 

ο βαρκάρης, 

ο πβΐαλωΐ-ής, 

ο σιδεράς, ο σαμαρτζής, 

Ρ*"—? w 

α^ΟΛατάς, 

ο γιαουρτάς, 

ο_ σαλβττίΐ-ζής, 

ο καροτσέρης... 



Κοιτάζω τον πίνακα με τα δηλυκά βε -«ι/-ξη/-γη και 

βυμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. 

c=d 

η τάξη 

την τάξη 

της τάξης 

οι τάξεις 

τις τάξεις 

των τάξεων 

η άποψη 

την 

η θέση 

τη 

της / της / 

οι απόψεις 

τις 

Γ*\των απόψεων 

οι 

_*_£ 
Φ?^± η πόλη - οι πόλεις 

τις 

των 

η δύναμη - οι δυνάμεις 

βρίβκω τα δηλυκά βε -«ι/-ξη/-γη και τα υπογραμμίζω. 

V J 

*r 

ρ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Έρευνα 

Τα αθλητικά προγράμματα συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις του 50% των τηλεθεατών, ιδιαίτερα των αντρών. 

Ενας από τους σοβαρότερους λόγους για τους οποίους οι άντρες ανοίγουν την τηλεόραση είναι για την 

παρακολούθηση αθλητικών: ειδήσεων, εκπομπών και μεταδόσεων αγώνων. Οι αγώνες του Τσάμπιονς Λιγκ. 

τα μεγάλα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος και οι μεταδόσεις των αναμετρήσεων των εθνικών ομά

δων συγκεντρώνουν τα βλέμματα του (ανδρικού κυρίως) κοινού. Τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα κατατάσ

σονται συχνά στις πρώτες θέσεις του «τοπ τεν» της θεαματικότητας κάθε εβδομάδας. Πρόκειται για ένα φαι

νόμενο που δεν παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα. Ανάλογα ισχύουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως δεί

χνει μια έρευνα που έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Σύμφωνα με αυτή, τα αθλητικά προγράμματα συγκε

ντρώνουν τις προτιμήσεις του 50% των τηλεθεατών της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης! Γι' αυτό και οι παρουσιαστές αθλητικών 

εκπομπών είναι από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στα ελληνικά μέσα 

ενημέρωσης. 

Τ " 

Όνομα·' 

\ Επώνυμο: 

Τά^π·' 



Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις από την παρένδεβη. 

Τι γράψει η ϊενια βτον ξάδερφο της το Φώτη; 

Ι ή στην Αθήνα και να 

Ι ξεφύγω λίγο από 

| αυτούς. Πολλές φορές 

δεν τους αντέχω! Έχουν ίι 

(άποψη) II 

| του προπάππου μου! /( 

• * - -

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^π·' 



Διαβάζω το κείμενο και βυμπληρώνω 

τα κενά με μια από τις παρακάτω 

λέξεις βτον κατάλληλο τύπο. 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 

έκθεση, τάξη, ερώτηση, άσκηση, απάντηση 

Μια φορά, στο δημοτικό όταν πηγαίναμε, ο δάσκαλος μας είχε βάλει 

, «Ο δάσκαλος μου». Οταν διόρθωσε 

τις και τις έφερε για να μας 

τις δώσει, σήκωσε ένα κορίτσι 

που ήταν η καλύτερη μαθήτρια 

της και της είπε 

να διαβάσει δυνατά την της. 

Και γυρνάει σ' εμάς και μας λέει: 

«Ακούστε να μάθετε τι θα πει 

Τέλος πάντων, μια βλακεία ήταν 

η της. Όλα ωραία της φαίνονταν, 

και οι που μας έβαζε στην , οι που μας 

έκανε, οι που έδινε όταν τον ρωτούσαμε, η φωνή του, τα ρούχα του, και 

ότι είναι δίκαιος... Γι' αυτό του άρεσε τόσο του δασκάλου... 

Ν. Παναγιωτόπουλος, Ο Ζϊγκι απ' τον Μάρφαν, Πόλις, Αθήνα 1998 (με αλλαγές) 

> Γ αρέβει να γράφεις εκδέβεις, 

> "Ποιες γλω66ΐκές αβκη^εις προτιμάς και ποιες όχι,· Γιατί; 

• "Πώς λύνεις τα προβλήματα Μαθηματικών ή Φυβικής; Βρίσκεις μόνος βου τις απαντήβεις 

ή ψάχνεις τις λύβεις βε άλλα βιβλία; 

54-

». 



-

L 

Αντιβεοιχίζω τα βύμβολα 

με την κατάλληλη λέξη. 

ι 
'ΓΚ/ημη: 

) Επίίινιΐ|ΐη: 

Τάξη: 

3 + χ = 13 αφαίρεση 

α + β = εξίσωση 

α χ β, αβ διαίρεση 

α : β, α/β πολλαπλασιασμός 

αν πρόσθεση 

α - β δύναμη 

Συμπληρώνω τις ερωτήβεις και τις απαντάω. 

• Για ποιες (πράξη) χρησιμοποιείς κομπιουτεράκι; 

• Ξέρεις να κάνεις (διαίρεση) χωρίς κομπιουτεράκι; 

• Δεν έχετε μάθει ακόμη (εξίσωση, πληθ.,) με 

(δύναμη, πληθ.,); 

• Οταν δεν μπορείς να λύσεις τις (άσκηση) στα μαθηματικά, τι κάνεις; 

ι · Αντιγράφεις τις (λύση) από το λυσάρι; 

; 



Συμπληρώνω τα κενά 

βτον πίνακα, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 

Ποιες οδηγίες έδωσε η Αϊσέ στη φίλη της για 

να έρθει σπίτι της; 

Μένω στην οδό Κλεισούρας 34. 

Το σπίτι μου βρίσκεται ανάμεσα στη 

(λεωφόρος) Μακεδονίας και στην 

(οδός) Θράκης. Για να έρθεις πιο γρήγο

ρα, παίρνεις τη (λεωφόρος) 

Μακεδονίας, περνάς τις (οδός) 

Ροδόπης και Ολύμπου και στρίβεις σε μια 

(πάροδος) που λέγεται Σμύρνης, και το 

πρώτο στενό δεξιά είναι η Θράκης. Μπροστά στην 

(είσοδος) του σπιτιού μου υπάρχει ένας 

μικρός κήπος. Το κουδούνι γράφει «Χαλίλ». 



βάζω τα ουβιαβτικά κάτω 

από το βωβτό άρδρο βτον πίνακα. 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 

άνθρωπος 

οδός 

λεωφόρος 

δ Ρ ό ^ περίμετρος Σ ύ ρ ο ς Χίος 

είσοδος διάμετρος Β ο λ ο ς 

Όλυμπος 

έμπορος 
ψήφος 

Πελοπόννησος 

Πόρος 

έξοδος ήλιος 
Αξιός 

αρσενικά 

* > 

Έβρος 
Κύπρος 

θηλυκά 

« 1[ ft 
Γ ί^Π 



"N-*-

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά η̂·' 

Σήμερα το απόγευμα περιμένουμε 

τους ελέγχους δεύτερου τριμήνου. Διαβάζω 

το διάλογο και μαζί με τους βυμμα^ητές και 

τις βυμμαδητριές μου γράφουμε έναν δικό μας 

βτην τάξη. Χρησιμοποιώ όποιες από 

τις παρακάτω λέξεις δέλω βτο διάλογο. 

(η) μέθοδος, (η) πρόοδος, (ο) έλεγχος, (ο/η) φιλόλογος, (ο/η) μαθηματικός, 

(ο/η) φυσικός, (ο/η) χημικός, (ο/η) μουσικός, ο γυμναστής / η γυμνάστρια 

Κατερίνα: - Τι κάνουμε τώρα; Βλέπω τη μάνα μου που μιλάει με τη φυσικό. Τι να της λέει; 

Φατμέ: - Άσ' τα! Ηρθε ο πατέρας μου. Εδώ και δέκα λεπτά μιλάει με τη φιλόλογο. 

Ερκάν: Κορίτσια, μην ανησυχείτε. Σε λίγο θα έχουμε τους ελέγχους μας και θα δούμε. 

Εγώ, πάντως, είμαι σίγουρος ότι έχω καλό βαθμό στη γυμναστική, στη μουσική και... 

Φατμέ: ...στη ζωγραφική! 

Ερκάν: Ναι, στην αισθητική αγωγή. Γιατί όχι; Και με αυτά ανεβάζεις το μέσο όρο! 

Πατέρας: Φατμέ, έλα να δεις τον έλεγχο σου! Τα πήγες καλά στη νεοελληνική γλώσσα 

και στη φυσική, αλλά ο μαθηματικός λέει ότι χρειάζεται να προσπαθήσεις περισσότερο. 

Φατμέ: Μα γιατί; Πάντα γράφω τις ασκήσεις, διαβάζω στα διαγωνίσματα και σηκώνω και 

το χέρι μου στην τάξη... 

Πατέρας: Ίσως πρέπει ν' αλλάξεις τη μέθοδο σου, τον τρόπο που διαβάζεις... 

Ποια μαδημ<*τα προτιμάς και ποια όχΐ; 

Μ’ αρέσει η και η . 

Μ’ αρέσουν τα και τα . 

Είμαι καλός / καλή σ . 

Τα μαθήματα των είναι βαρετά, ενώ τα μαθήματα των 

είναι ενδιαφέροντα. 

^ ? ; α ^ | 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Συμπληρώνω τον πίνακα (α), τις βτηλες (β), και τις προταθείς (γ), όπως βτο παράδειγμα. 

το κράτος το δάσος το έδαφος 0 τόπος 

του κράτους του του εδάφους του τόπου 

τα κράτη τα τα βδάφη οι τόποι 

των κρατών των των εδαφών των τόπων των κρατών των των εδαφών των τόπων 

1. το δάσος 

2. ο δρόμος 

3. το κράτος 

4. το λάθος 

5. ο τοίχος 

6. το τείχος 

7. το έτος 

8. το έδαφος 

του δάσους τα δάση 

του δρόμου οι δρόμοι 

• Πόσα κράτη (κράτος) υπάρχουν στον κόσμο και πόσα (έθνος); 

• Εχεις διαβάσει το «Ρομπέν των (δάσος)»; 

• Σ' αυτό το μαγαζί πουλάνε ρούχα για μεγάλα (μέγεθος). 

• Εχω κάνει πολλά (λάθος) στη ζωή μου, αλλά εσύ είσαι το μεγαλύτερο. 

• Σε έναν κύβο , , (ύψος, πλάτος, μήκος) είναι ίσα. 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Συμπληρώνω τα κενά με τη λέξη 

βτον κατάλληλο τύπο. Προβσέτω και 

το άρσρο όπου χρειάζεται, 

όπως βτο παράδειγμα. 

Το κλίμα της γης 

Το κλίμα ενός τόπου (τόπος) εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία. (τόπος, 

πληθ-j που βρίσκονται κοντά στους (πόλος) έχουν χειμώνα καλοκαίρι χαμη

λές θερμοκρασίες, ενώ όσοι βρίσκονται κοντά στον Ισημερινό έχουν υψηλή θερμοκρασία όλη τη 

διάρκεια του (έτος). Ετσι, σε (κράτος, πληθ.,) όπως η 

Σιγκαπούρη, που είναι κοντά στον Ισημερινό κάνει ζέστη όλο το (έτος). Αντίθετα, 

στους (τόπος) που βρίσκονται ανάμεσα στους πολικούς 

(κύκλος) και στους τροπικούς παρατηρείται μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία ανάμεσα στο χει

μώνα και το καλοκαίρι. Αυτές οι περιοχές ανήκουν στην εύκρατη ζώνη και έχουν εύκρατο κλίμα. 

Οι περιοχές κοντά στους (πόλος) έχουν πολικό κλίμα και οι περιοχές κοντά στον 

Ισημερινό τροπικό. 

Η βλάστηση που επικρατεί σ' έναν (τόπος) εξαρτάται από το κλίμα. Στις περιοχές 

κοντά στην κεντρική Αφρική έχουμε τροπικά (δάσος), γιατί έχουμε πολλές βρο

χοπτώσεις. Στην εύκρατη ζώνη έχουμε (δάσος, πληθ.,) από κωνοφόρα και φυλ

λοβόλα δέντρα και στην πολική ζώνη έχουμε χαμηλή βλάστηση που αντέχει στο κρύο. 

• Σε ποια κλιματική ζώνη ανήκει η Ελλάδα; 

• Πώς είναι το κλίμα το χειμώνα και πώς το καλοκ< 

• Ποια είναι η βλάστηση του τόπου σας; 

• Ποια κράτη θέλετε 

να επισκεφτείτε; 

• Πώς είναι το κλίμα τους; 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Αιαλέγω την κατάλληλη λέξη και βυμπληρώνω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

fifypos RAQnr είδος κράτος λάθος έτος 

μέγεθος μ έ ρ ο ς 

ύψος 

βάθος 

μήκος 

έδαφος πλάτος 

στέλεχος 

τεύχος 

1. Το ^άρος μου είναι 60 κιλά και 

το μου είναι 1,68 μ. 

2. Αυτή η μπλούζα βγαίνει μόνο 

σε μικρά . 

3. Ο θείος μου έχει ταξιδέψει σε πολλά 

Νίκο, γιατί κάνεις πάντα τα ίδια 

στην έκθεση σου; 

5. Το συνολικό του ποταμού Εβρου είναι 500 χμ. Στις όχθες του ποταμού 

βλέπουμε πολλά πουλιών. 

6. Αυτή η λίμνη έχει 600 μ. και 30 μ. 

7. Η Ελλάδα συνορεύει με τα της βαλκανικής χερσονήσου. 

Το της καλύπτει έκταση 131.957 τ.χμ. 

8. Οι μαθητές εξετάζονται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού 

9. Είναι σε μια μεγάλη εταιρεία και κερδίζει πολλά χρήματα. 

10. Διάβασα τις πρώτες σελίδες του νέου του περιοδικού «Μουσικόραμα». 



ν*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Συμπληρώνω τον πίνακα, όπως βτο παράδειγμα. 

ο/η 

το/τη 

γραμματέας 

γραμματέα 

συγγραφέας 

^ • Ο 

U 

του/της γραμματέα 

οι γραμματείς 

τους/τις γραμματείς 

γραμματέων των 

ο/η 

το/τη 

οι 

των 

Τι δουλειά κάνουν; "Ποιο από τα παρακάτω επαγγέλματα da διάλεγες; 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

έ Γράφω κι εγώ ένα κείμενο, όπως βτο παράδειγμα. 

&Α ή^&λΑ /Α T]/*oV* β ν ^ Τ ρ Α ^ έ Α ς . \\ «ToVA&Ul. τ ο ν ffViT^A^fcA &1/AC 

ττ»λύ &ν*Αρ<.βτ?ι ΚΑ·. «Γι/^<.ονρίτ·.κ*π· °<- ^ ν ί τ ρ Α ^ & ό ς ίτρΑ^ον/ <.βτορί&ς 

KAC τ<.ς />1fuofft.&uoVV ίΓ·-Α / Α τ<.ς /"t-A#AffoVV ο'λο·.. Τ Α #Μ?λΪΆ τ ω / A}fA-

ττι/^έ^»ν /*ον ^ ν ί τ ρ Α ^ έ ω / &Ο/Α<. τ ο «ήηδί τ ω / ^ η σ Α ν ρ ^ ν » τ ο ν 

£* 

&Α ή^&λΑ /A f|f«OV/ 

&1/AC τΤολύ 

Η «fovA&ui. τ ο ν 

ίΓΐ-ΑτΙ οι. 

^,ΐ 

ιΟι-

| 9 

^ - Λ 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά η̂·' 

Αιαβαζω το διάλογο και βυμπληρώνω τους πίνακες. 

Η Γιουλτέν και η κυρία Φανή συναντιούνται τυχαία στο δρόμο... 

• Πού πάτε, κυρία Φανή; 

• Άσε. Εχω πολλά τρεξίματα τελευταία! 

• Γιατί; Τι έγινε; 

• Είχαμε προβλήματα με τα χτισίματα... Ευτυχώς, τώρα τελειώσαμε με το στρώσιμο των πλακών 

και θ’ αρχίσουμε το βάψιμο. 

• Πώς τα περνάτε; 

• Ε, ξέρεις τώρα... Ολημέρα τρέξιμο. Βοηθάω τα παιδιά στο διάβασμα και στο γράψιμο, 

μετά δουλειές του σπιτιού: πλύσιμο, μαγείρεμα, ράψιμο... Πέρνα καμιά μέρα απ’ το σπίτι./-^^ 

• Ναι, ναι, κυρία Φανή. Γεια σας τώρα. 

το πλύσιμο 

του 

(τα. 

(τα. 

) 

) 



Διαβάζω το κείμενο και βυμπληρώνω τους πίνακες. 

to ον 

κο Σύμπαν του. 

του 

τα όντα 

των 

W 

' ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εχουμε παρέα στο Σύμπαν; ^Γ 

Όπως και στο παρελθόν, έτσι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε^για να βρούμε και 

άλλους κατοίκους του Γαλαξία ή του Σύμπαντος. Διαστημικά σκάφη που μεταφέρουν διάφορα 

προϊόντα από τη Γη θα συνεχίσουν και τα.επόμενα έτη να ψάχνουν τον Ε.Τ. τον εξωγήινο! 
* - * 

Η ηλικία του Σύμπαντος 

Νέα ευρήματα από το διαστημικό τηλεσκόπιο «Χαμπλ» το 2002 οδήγησαν τους επιστήμονες στο 

συμπέρασμα ότι η ηλικία του Σύμπαντος είναι κάπου ανάμεσα στα 13 και τα 14 δισεκατομμύρια· 

έτη. Καθήκον των επιστημόνων του μέλλοντος είναι να ανακαλύψουν πώς και από τι προήλθε η 

ζωή στη Γη. Θεωρίες για τη δημιουργία των γήινων όντων υπάρχουν πολλές, αποδείξεις μέχρι 

•στιγμής καμία... 

^ 5 π ό την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 5/1/2003 (με αλλαγές) 

1 ν- 1 -

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 
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βάζω βτη βωβτη πτώβη και αρώμό 

τα ονόματα που είναι βε παρένδεβη 

και προβδέτω άρ&ρο όπου χρειάζεται, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 

1. Πέρυσι το χβιμώνα (χειμώνας) έκανε πολύ κρύο. 

2. Δε μου άρεσαν πολύ (ήρωας) του βιβλίου που διάβασα. 

3. (διευθυντής) τιμώρησε (μαθητής) που αντέγραψαν. 

4. Μου αρέσουν οι ταινίες με (πολεμιστής), 

(βασιλιάς), (ιππότης) και (μάγος). 

5. Στην αυλή της γιαγιάς μου υπάρχουν (τενεκές) που έχουν μοβ 

(μενεξές). 

6. «Δώδεκα (απόστολος), καθένας τον καημό του» λέει η μαμά μου 

όταν γκρινιάζουμε εγώ και η αδερφή μου. 

7. « ξύπνος) που παίρνεις τα παιδιά, πάρε και το δικό μου» λέει 

το νανούρισμα που τραγουδάμε στο μωρό για να κοιμηθεί. 

8. Οταν μεγαλώσω, θέλω να σπουδάσω (γιατρός). 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Αιαβάζω τις προτάβεις και βρίβκω ποιος είναι ποιος και τι είναι τι. 

Ο Χασάν eivai ξανθός και λεπτός. 

1 
Ο Γιώργος eivai μελαχρινός και ψηλός. 

ΐ£ 

Ι •> 
3 · Η Μαρίνα eivai ψηλή και παχουλή. 

. : Ϊ Ϊ 

Η Πούνεσουλβρ eivai ξανθή και λβπτή. 

5 

Η Ελένη eivai μελαχρινή και λβπτή. 

To Κ,βρασοχώρι eivai μικρό και πράσινο. 

2 

4 

6 

- ;*»£-

7 

Το ΓΤαλαιοχώρι eivai μβγάλο και παλιό. 

1 

• 

• 

• 



^ L 

Συμπληρώνω τα κενά. 

^ ^ = 

ν*— 

Όνομα·' 

J) Επώνυμο: 

τάξη: 

-έρεις μερικά ψηλά βουνά της Ελλάδα; Ποια; 

Ι . 

(τον) (λόφο) 

(του) (λόφου) 

(οι) (λόφοι) 

(τους) (λόφους) 

(των) (λόφων) 

(η) ψηλή (κορυφή) 

(την) (κορυφή) (το) -^jz (βουνό) 

(της) (κορυφής) (του) (βουνού) 

(οι) (κορυφές) 

(τις) (κορυφές) 

(τα) (βουνά) 

(τα) (βουνά) 

*·ΐ 

(των) (κορυφών) (των) (βουνών) 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Τι είναι; βρίβκω την απάντηβη και λύνω το βεαυρόλεξο. 

1. Είναι μεγάλος, δυνατός, γκρίζος και έχει προβοσκίδα. 

2. Είναι τριχωτός, γκρίζος, με μυτερά αυτιά και κοφτερά δόντια. 

3. Είναι καφετής, γρήγορος, ευκίνητος, με φουντωτή ουρά. 

4. Είναι μεγάλη, γρήγορη, γκρίζα και ζει στο νερό. 

5. Είναι γρήγορο, γκρίζο, φιλικό και ζει στο νερό. 

6. Είναι μικρό, κίτρινο και τραγουδάει ωραία. 

7. Εχει μαύρα φτερά και άσπρη κοιλιά και έρχεται στην Ελλάδα την άνοιξη. 

8. Είναι σαν φίδι, λεπτό και γρήγορο, αλλά ζει στη θάλασσα. 



Κοιτάζω την εικόνα με την οικογένεια 

της Ντουριγέ και διορθώνω τα λάο*η 

βτις προτάβεις. 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά̂ η·' 

1. Η Ντουριγέ είναι παχουλή και ο Αχμέτ πολύ αδύνατος. 

2. Η γιαγιά φοράει ένα μπλε μαντίλι, ένα πορτοκαλί φόρεμα και μια πράσινη εσάρπα. 

3. Η μαμά έχει κατσαρά μαύρα μαλλιά. 

4. Ο μπαμπάς φοράει ένα μαύρο πουκάμισο και ένα πολύχρωμο κασκόλ. 

5. Το μωρό φοράει ένα άσπρο σκουφί και ροζ γάντια. 



Όνομα·-

\ Επώνυμο: 

Πώς dvdi; Ενώνω τις δύο βτηλες. Μιλάω κ<Ν Υ£<^ω, όπως βτο π^άδειγμά. 

ο * & 

!άίμα 

θάλασσα 

γουρουνάκι 

λβμόνι 

κάμπια 

σοκολάτα 

καϊμάκι 

πορτοκάλι 

Ι 

7 
σκοτάδι 

πονεικός 

- Το αίμα βίναι κόκκινο 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Μζω τις λέξεις βτο βωβτό κύκλο με &βη το χ^ώμά. ΜιΜω γι<ι τις λέξεις που 

έχω βάλει βτον κάδε κύκλο, όπως βτο πβ^άδειγμβ. 

πεπόνι 

α\μα 

κεράσι μπανάνα 

βάτραχος £? - ^ ^ -

μελάνι 

κάρβουνο 

δάνεια 
• . / 

παπαρούνα 

γιαούρΐ.1 

νύχτα 
φύλλο <£ 

ντομάτα 

φράουλα 

27 
παπαγάλος 

μήλο 

μπίρα 

«Κ*-
κάμπια 

λεμόνι 

Το α\\ια είναι κόκκινο. Το κεράσι και η φράουλα είναι κόκκινα... 



«πληγώνω τ ι βκέφτετβι ο Χάρι "Πότερ, 

όπως βτο π<^δειγμ<4. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

Αυτό το ξωτικό είναι μεγάλο, χοντρό, άσχημο, κακό, 

άγριο, νευρικό, βρόμικο και άτακτο. Ομως ο μαγικός 

καθρέφτης που τα δείχνει όλα αντίθετα απ' ό,τι. 

είναι στην πραγματικότητα μπορεί να το κάνει 

μικρό, 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Η KMf>l<\ faagiva (̂ <Ίκε γι<* ν|>ώνΐΛ. Γ ^ ω w επίδεκι που ταιριάζουν 6ε κ<&ε 

προϊόν που δέλει να α ν ά β ε ι . 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λια βροχερή μέρα ο Σουλεϊμάν β^ήκε μια βόλτα βτην πόλη. 

Γράφω τ ι 6κέ<^τεται, όπως βτο παράδειγμα. 

Βλβπω τα γκρίζα σύννβφα. 

νκούω 

Μυρίζω 

δυνατή βροντή 

βιαστικός άνθρωπος 

γκρίζο σύννεφο 

δυνατή κόρνα αυτοκινήτου 

χοντρή σταγόνα βροχής 

μικρή λακκούβα vepou 

βρεγμένο χώμα 

μακρινή αστραπή 

πολύχρωμη ομπρέλα 

Πώς είναι στο χωριό μου όταν βρέχει; 

Πώς είναι στην πόλη; 

Τι είναι διαφορετικό; 

Τι είναι το ίδιο; 

(&£ 

m ν, 

"=ΖΤ 

Z^f.~K. υ 
\ν it 

ν 

'• 4€L 

/ 

-ϊ ^-1 
• m 

'&#: 

\β ^ 

*Φ> 
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Διαλέγω το βωβτό και βυμπληρώνω 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

- ^ g e — ι 

1. Η Μαρία είναι ψηλή 

(α.ψηλή β. ψηλοί γ. ψηλά 

2. Η Ελένη και ο Γιάννης είναι 

α. ψηλοί β. ψηλή γ. ψηλές 

3. Η Ιωάννα, η Γκιουλίν και ο Μάρκος στέκονται 

α. αμίλητοι β. αμίλητη 

4. Η Κατερίνα και η Ελένη ήρθαν στο μάθημα 

α. αδιάβαστοι 6. αδιάβαστες 

γ. αμίλητες 

γ. αδιάβαστα 

5. Η Κατερίνα και ο Τζοσκούν φαίνονται 

α. κουρασμένη 6. κουρασμένοι γ. κουρασμένους 

6. Ο καφές σου και το κρουασάν σου είναι 

α. κερασμένοι 6. κερασμένες γ. κερασμένα 

7. Η Λάλε και η Μαρίνα φαίνονται 

α. χαρούμενοι 

8. Η τσάντα μου και το αδιάβροχο μου είναι 

α. κίτρινοι 6. κίτρινες 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΤΙώς πίνει τον καφέ του ο παππούς C ), η γιαγιά C ), ο μπαμπάς (3) , η μαμά ( 4 λ 

εγώ ( 5 ) ; Συμπληρώνω τον πίνακα και γράφω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ζβστός κρύος γλυκός 
ι 

μέτριος σκέτος 

γάλα II II Ι 
ι 

καφές 1 1 

τσάι 

λβμονάδα 

Ο παππούς μου πίνει τον καφέ του σκέτο. 

Προτιμάει (να πίνει) τον καφέ του ζβστό. 

Η γιαγιά μου πίνει τον καφέ της γλυκό. 

Προτιμάει (να πίνει) τον καφέ της κρύο. 

Ο μπαμπάς μου πίνει το τσάι του 

Προτιμάει (να πίνει) το τσάι του 

Η μαμά μου πίνει το τσάι της 

Προτιμάει (να πίνει) το τσάι της 

. • " - ι 

Εγώ πίνω 

Προτιμάω 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

Η Ωραία Ελένη ήταν μια όμορφη και νέα κοπέλα από τη Σπάρτη. 

ωραίος 

νέος 

καινούριος 

κρύος 

όρθιος 

παλιός 

τβλβυταίος 

όμοιος 

ίδιος 

ωραία Μ ^ 

L 
y^~ 

^ γλυκός - γλυκιά 

γκρίζος - γκρίζα 

σκούρος - σκούρα 

μοντέρνος - μοντέρνα 

i__£ κακός - κακιά (κακή) 

ξανθός - ξανθιά (ξανθή) 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ιυμπληρώνω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

Λ 
—ί2<3/ί 

^ 

1. μαύρος - κόκκινος f J Ί 

Οταν κρυώνω, φοράω ένα μαύρο παλτό και μια κόκκινη ζακέτα από μέσα. 

Οταν κρυώνω, φοράω ένα κόκκινο παλτό και μια μαύρη ζακέτα από μέσα. 

2. μάλλινος - μεταξωτός 

Θα βάλω το πουκάμισο και τη φούστα. 

Θα βάλω τη φούστα και το πουκάμισο. 

3. δύσκολος - εύκολος 

Η θεωρία είναι , αλλά οι ασκήσεις . 

Οι ασκήσεις είναι , αλλά η θεωρία . 

4. σιδερένιος — ξύλινος 

Το κρεβάτι μου είναι και η βιβλιοθήκη μου . 

Η βιβλιοθήκη μου είναι και το κρεβάτι μου . 

5. καινούριος-παλιός 

Η τσάντα μου είναι , αλλά τα παπούτσια μου 

Τα παπούτσια μου είναι , αλλά η τσάντα μου 



5. πλούσιος 

' «Η τσιγγάνα και η βασιλοπούλα» είναι 

το πιο ωραίο παραμύθι που διάβασα ποτέ. 

«Η τσιγγάνα και η βασιλοπούλα» είναι 

το πιο ωραίο παραμύθι που διάβασα ποτέ. 



Γράφω το σηλυκό και &υμπληρώ-

νω τις προτάβεις με δύο τρόπους, 

όπως βτα παραδείγματα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1 y^ 1. σουσαμένιος 

Πάρε μια σουσαμβνια 

2. γαλάζιος • , γκρίζος • 

Πήρα τελικά το πουκάμισο και τη φούστα που 

σου έλεγα. 

Πήρα τελικά το πουκάμισο και τη φούστα που 

σου έλεγα. 

3. τελευταίος • , πρώτος • 

Την μέρα του φθινοπώρου την είδα για φορά. 

Την μέρα του φθινοπώρου την είδα για φορά. 

4. μοντέρνος κλασικός • 

Το περιοδικό « Ρυθμοί» είναι ένα περιοδικό για 

τη μουσική. 

Το περιοδικό « Ρυθμοί» είναι ένα περιοδικό για 

τη μουσική. 

πικρός •- , γλυκός • 

ζωή, σ' αγαπώ τόσο πολύ... 

ζωή, σ' αγαπώ τόσο πολύ... 

ι 1U- ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

0 ΤΙαύλος και η Ελένη δ' ανοίξουν ένα καφενείο. 

Σκέφτονται τι όνομα να του δώβουν. 

- Γράφω το όνομα που μου αρέβει πιο πολύ. 

«Η Ελένη και ο Παύλος» 

(ελληνικός, ηλεκτρονικός) 

«Ο καφές και το ταχυδρομείο» 

(μαύρος, άσπρος) 

«Το πρόβατο, ο λύκος» 

(ζεστός) 

ποτά» 

(καινούριος, παλιός) 

« γωνιά, μου αγάπη» 

ι H2- ι 

« 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυγκρίνω και βρίβκω ομοιότητες και διαφορές, όπως βτο παράδειγμα. 

καναρίνι - μπανάνα 

© Κ,αι το καναρίνι και n μπανάνα είναι κίτρινα. 

θ Η μπανάνα είναι γλυκιά και δεν τραγουδάει. 

© 

Θ 

χιόνι - ζάχαρη 

© 

Θ 

πορτοκάλι - λεμόνι 

© 

3 θ 

θάλασσα - ουρανός 

Θ 
θ 

δελφίνι - φάλαινα 

ί 113 ι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Η 

* 

νέα 

Συμπληρώνω με το 6ωβτό επίθετο, 

όπως βτο παράδειγμα. 

(νέος) οδοντόκρεμα ΚΡΕΤΣ σάς βοηθάει να έχετε 

(κάτασπρος) και (λαμπερός) δόντια. 

2. Ξέρεις την (καινούριος) διεύθυνση του κ. Σταύρου; 

3. Η μαμά μου άλλαξε τις (παλιός) καρέκλες και την 

(παλιός) πολυθρόνα που είχαμε απέναντι από το τζάκι. 

4. Ποια είναι αυτή η (ψηλός, ξανθός) κοπέλα που στέκεται 

(όρθιος) (μόνος) της; Πήγαινε μίλησε της. 

,5. Πα πα πα ! Αυτή η πάστα είναι πολύ (γλυκός). Δεν μπορώ να φάω άλλο! 

6. Η γάτα μου είναι (γκρίζος) και ο γάτος της ξαδέρφης μου είναι 

(άσπρος). Τα γατάκια τους είναι (μαύρος). 

Πώς γίνεται αυτό; 

7. Η Ντενίζ έχει (ίσιος, μαύρος) μαλλιά, , 

(μεγάλος, καστανός) και (φωτεινός) μάτια. 

Λοιπόν, αυτό το κορίτσι είναι πολύ (όμορφος). 

8. Πέτρο, είναι η (πρώτος) και (τελευταίος) φορά 

που σου δανείζω το κινητό μου! 

9. Βλέπεις καθόλου τους (παλιός) συμμαθητές σου ή τους ξέχασες τώρα που 

έκανες (καινούριος) φίλους; 

10. Στην (αρχαίος) Σπάρτη τα παιδιά είχαν πολύ (αυστηρός) 

εκπαίδευση. 

11. Οταν οι δρόμοι είναι (κλειστός) από το χιόνι, δεν έχουμε σχολείο. 

12. " (χοντρό) βιβλίο, (μεγάλος) κακό». 

J J, 

I •^•4" Ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 Γιώργος μιλάει για το χωριό του, το Κεραβοχώρι. Συμπληρώνω τα κενά, όπως 

βτο παράδειγμα, και μαθαίνω για το χωριό του. 

Το Κερασοχώρι είναι ένα μικρό (μικρός) χωριό πάνω σ' ένα 

(χαμηλός) και (καταπράσινος) βουνό. Το Κερασοχώρι έχει 

(μικρός) σπίτια και (στενός) δρόμους. 

(όλος) οι δρόμοι του χωριού οδηγούν στην (κεντρι

κός) πλατεία. Στην πλατεία υπάρχει μια (μαρμάρινος) βρύση και ένας 

(ψηλός), (πανύψηλος) πλάτανος. Εκεί είναι και 

το (γνωστός) καφενείο της κυρα-Καλής «Το (κόκκι

νος) κεράσι». Η κυρα-Καλή είναι (καλός) μαζί μας και 

(αρκετός) φορές μάς αφήνει να παίρνουμε τις (χρωματιστός) καραμέλες 

που είναι μέσα στο (τεράστιος, γυάλινος) 

βάζο, ενώ ο άντρας της, ο κυρ-Τσίρος, είναι (χοντρός) και τσιγκούνης 

και δε μας δίνει ούτε ένα ποτήρι (παγωμένος) νερό. «Να πάτε να πιεί

τε απ' τη βρύση!» μας λέει. 

Γράφω τώρα κι εγώ για το χωριό μου ή" για τη γειτονιά μου. Για να τα περιγράφω, 

μπορώ να χρηβιμοποιήβω τα επίθετα: 

μικρός, μεγάλος, στενός, ζεστός, κρύος, Γ ^ " * ^ Ι 0 Ή Μ £ ' 

καινούριος, yiovtepvoq, •?=fc L̂ __^ ^sLr 1 ί^·' 

παραδοσιακός, 

ορεινός, πεδινός 

-

> , - • 



H Join ττάνω σ1 ένα ποδήλατο! 

Συμπληρώνω τα κενά με το επίθετο από την παρέν^εβη. 

Το χρωματ.ιστ.0 (χρωματιστός) δίτροχο που κινούμε με τη δύναμη των ποδιών μας είναι μάλλον 

ένα από τα πιο (καλός) δώρα. Από αυτά που μας μένουν, 

(αξέχαστος). Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς φτιάχτηκε το (πρώτος) ποδήλατο, 

όμως από το 1691 ο Γάλλος Οζαμάν κατασκεύασε ένα όχημα που μοιάζει με το 

(σύγχρονος) ποδήλατο. Οι διαφορές, βέβαια, είναι (βασικός). Εκείνο είχε 

μόνο δύο (ξύλινος) τροχούς και δεν είχε πεντάλ! Ο οδηγός το κινούσε 

σπρώχνοντας το με τα πόδια! Από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα άλλαξαν και η ζωή μας πάνω 

στο ποδήλατο είναι πολύ πιο (ευχάριστος)\ 
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις από την παρέν^εβη βτον κατάλληλο τύπο. 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λιαβάζω το κείμενο και βυμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν. 

(Μια παρέα παιδιών εξερευνά ένα παλιό σπίτι όπου κάποτε ζούσε μια γριά) 

Γυρίζεις προς τις σκάλες και πηδάς ξαφνιασμένος καθώς ένα ποντίκι περνά σαν 

σίφουνας από μπροστά σου. Ανεβαίνεις τρέχοντας μερικές σκάλες ακόμα και... 

Μπροστά σου, ακίνητ Π , στέκεται μια ψηλ ηλικιωμέν γυναίκα, ντυμέν 

στα μαύρ και με τ’ άσπρ μαλλιά της τραβηγμέν πίσω σε κότσο. 

Τα πράσιν μάτια της σε κοιτάζουν έντονα. 

Ωστε αυτή είναι λοιπόν η κυρία Μπίγκλεϊ! Ποτέ δεν είχε πεθάνει! Μοιάζει με κακ 

μάγισσα! Αλλά βέβαια οι κακ μάγισσες δεν υπάρχουν. Ή μήπως... 

Ουρλιάζεις απ’ το φόβο σου και αρχίζεις να τρέχεις. Κρατιέσαι γερά και σκαρφαλώνεις ως 

το μπαλκόνι. Πηδάς μέσα στη σκεπαστ βεράντα. Κοιτάζοντας μέσα από ένα 

παράθυρο βλέπεις ένα ποντίκι να τριγυρίζει στο γυμν ξύλιν πάτωμα. Το 

παράθυρο δεν είναι κλειδωμέν Ανοίγει εύκολα και θα μπορούσες να πηδήξεις μέσα. 

Όμως τα χέρια σου είναι ιδρωμέν , η καρδιά σου χτυπά σαν τρελ Καθώς ανοίγεις 

το παράθυρο... 

Ε. Πάκαρντ, Το μυστήριο του έρημου βράχου, Πλοκάμι, Αθήνα 1984 (με αλλαγές) 
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Συμπληρώνω τα κενά με τα επίθετα 

από την παρέν^εβη. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Κύδ*σι από όλο Τον κδσμο\ 

Το βιβλίο «Μύθοι από όλο τον κόσμο» διηγείται τους μύθους 

αρχαίων (αρχαίος) λαών. Δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα 

να συγκρίνει (διαφορετικός) πολιτισμούς 

και τον τρόπο που αντιμετώπισαν 

(σημαντικός) θέματα. Μας προσφέρει έτσι ένα 

(εντυπωσιακός) δείγμα της 

(παγκόσμιος) μυθολογίας. 

Η ΓΓ^ρ Ι̂εννΛ υΓΓΟδ*εσν\ Του ΖόΚΐορα ~Τζέκ\\ Κα\ Του κ. XaiVT 

Ενα βιβλίο για τον (αιώνιος) αγώνα του ανθρώπου ανάμε

σα στο καλό και το κακό. Η άριστη (αφηγηματικός) δομή 

του έργου τού προσδίδει τα χαρακτηριστικά του 

(αστυνομικός) μυθιστορήματος. 

Τα (φωτογραφικός) ντοκουμέντα και οι λεζάντες δίνουν 

τη δυνατότητα στον αναγνώστη να εξερευνήσει μια 

(ολόκληρος) εποχή. 

Τ σ νν\σί Των δ*ν\σ ι̂υρών 

Με οδηγό το κλασικό βιβλίο του Ρόμπερτ Στίβενσον ταξι

δέψτε σε τόπους (μακρινός) και 

πάρτε κι εσείς μέρος σε ένα 

σιο 

(συναρπαστικός) κυνήγι του θησαυρού. Μέσα από το πλού-

(εικονογραφικός) υλικό γνωρίστε από κοντά τον 

(επικίνδυνος) τρόπο ζωής των ναυτικών και των (φοβερός) πειρατών! 



Συμπληρώνω τα κενά γράφοντας 

τα επίθετα βτο βωβεό τύπο, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Το δωμάτιο μου έχει δύο παράθυρα, το ένα βλέπει στο βουνό, το άλλο στη θάλασσα. Η θάλασσα 

εδώ είναι περισσότερο πράσινη (πράσινος) παρά (γαλάζιος) και πιο 

μακριά, μια (λευκός) γραμμή... Τα βράχια είναι (πορ-

τοκαλής) και μερικές φορές γίνονται (κόκκινος). 

Στο μεταξύ, η μητέρα ετοιμάζει τα προικιά μαζί με τη θεία Τερέζα και μια μοδίστρα. Η Μαρία πηγαί

νει (μακρινός) περιπάτους κι όταν γυρίζει, δοκιμάζει μπρος στον καθρέπτη 

ένα (γαλάζιος) νυχτικό ή ένα (λευκός) μισοφόρι και 

λέει, με μεγάλη ακρίβεια, τι της αρέσει και τι δεν της αρέσει στο νυφικό. Τα μαλλιά της είναι 

(κόκκινος) και μερικές φορές φαίνονται (χρυσός), 

όταν είναι κοντά στη φωτιά' τότε είναι σαν να την αγγίζει χάδι από χέρι 

(γαλάζιος). 

— Το (κίτρινος) λουλούδι μού πάει καλύτερα, μητέρα. Δε νομίζεις; 

- Ναι, το (κίτρινος) πηγαίνει στις (μελαχρινός). 

Τότε η μοδίστρα κόβει το ύφασμα και η κάμαρα γεμίζει κουρελάκια (άσπρος), 

(ροζ), (γαλάζιος). Κάθομαι μπροστά στο παράθυρο και 

βλέπω το φως, περνάει τα τζάμια και γίνεται μια (κόκκινος), 

(κίτρινος), (πράσινος) αχτίδα. Μετά η Μαρία δοκι

μάζει το (γαλάζιο) νυφικό. Το δικό μου φόρεμα είναι 

(πορτοκαλής) (ανοιχτός) και της Ινφάντας 

(πράσινος) (ανοιχτός)... 

Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Τα Ψάθινα Καπέλα, Κέδρος, Αθήνα 1974 (με αλλαγές) 



Συμπληρώνω τα επίθετα και 

τα ουβιαβτικά βτο βωβτό τύπο, 

όπως βτο παράδειγμα 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Το πίσω μέρος του σπιτιού ήταν ακόμα απβριποίητ.0 (απεριποίητος). Είχε μόνο μία 

(μεγάλος, κάμαρα), που την είχαμε για αποθήκη. 

Είχε (γυρτός, σκεπή) χωρίς ταβάνι -φαινόντουσαν 

τα (χοντρός, γυμνός, δοκά

ρι)- δύο (ανατολικός, παράθυρο), κι αυτά με 

(ωραίος, θέα) προς το 

(αντίθετος, μέρος) της χώρας και την εξοχή. Οταν ήμασταν 

(μικρός, παιδί), μας άρεσε να ανεβαίνουμε στην 

αποθήκη, να βλέπουμε όσα (ωραίος, πράγμα) φαι

νόντουσαν από τα παράθυρα της, κυρίως το 

(ψηλός, καμπαναριό) της Φανερωμένης με τις 

(μεγάλος, γλυκός, καμπάνα) του. 

Μας άρεσε ακόμη να ψάχνουμε τα 

(παλιός, μπαούλο) που είχε φέρει 

η μητέρα μου από την Πόλη με διάφορα 

(παράξενος, πράγμα), αλλά και τόσο 

(κατάλληλος) για παιχνίδι! 

Γρηγόριος =ενόπουλος, Αυτοβιογραφία, Άπαντα, 
τ. Α', Μπίρης, Αθήνα 1958-1981 (με αλλαγές) 

s — : "J 
^f 

ΠΙ 
yi 
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βάζω τις προτάβεις βτον άλλο αριθμό, όπως 

βτο παράδειγμα, κάνοντας όποιες αλλαγές 

χρειάζονται. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Το σχολείο μου έχει μικρές αλλά φωτεινές αίθουσες. 

Το σχολείο μου βχβι μια μικρή αλλά φωτεινή αίθουσα. 

2. Σε περίμενα πολλή ώρα αλλά δεν ήρθες, γιατί; 

3. «Ποια είναι η βασική ιδιότητα αυτού του μετάλλου;» με ρώτησε ο χημικός. 

Πήγα στο περίπτερο να αγοράσω κυριακάτικες εφημερίδες, αλλά δε βρήκα. 

5. Η μεγάλη μηλιά του κήπου μας δεν άνθισε φέτος. 

6. Η αδερφή μου είναι μικρή και δεν πάει ακόμα σχολείο. 

7. Οα έχουμε μια βαρετή επίσκεψη το απόγευμα και δεν μπορώ να έρθω για ποδήλατο. 

8. Τα Χριστούγεννα φωτίζουν τη μεγάλη λεωφόρο της πόλης μας. 
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~V" 

αμέτρητος φοβερός 

ατέλειωτος 

Φίλε μου, #εια σου, 

καταπληκτικός 

αξέχαστος 

άπειρος 
υπέροχος 

γνωστός φανταστικός 

Τελευταία Κυριακή των διακοπών σήμερα και, Καθώ$ οι διακοπές τελειώ

νουν, θα ήθελα να σου #ράψω τβ εντυπώσεβ μου: 

Ήταν ie\eieS διακοπές #εμάτε$ οτι#μέ$! 

Κατάφερα να πάω σε 

αξέχαστα με τη 

α#ώνε$ μπάσκετ, να περάσω 

παρέα. Είδα ταινίε$ 

στην τηλεόραση και έκανα 

φυσικά, δε σταμάτησα να τρώω 

Κουβέντες με Του$ φί\ου$ μου. 

#λυκά και να πηγαίνω 

βόλτε$ στην πλατεία. Δεν ξεχνάω και τβ 

ώρε$ που κοιμόμουν, καθαβ και τον_ 

τβ δεκαπέντε μέρε$! 

Καιρό που έκανε αυτέ$ 

ΤΤαβ ήταν οι δικέ$ σου διακοπές "Περιμένω νέα σου. 

ϊ ν — 
Όνομα·-

Επώνυμο: 

τά^η·-

κ 
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βρίβκω ένα επίθετο που ταιριάζει και βυμπληρώνω τα κενά. 

Γεια σου, Ντενίζ, τι αγόρασες σήμερα; 

Αγόρασα μια δερμάτινη τσάντα, μια 

και ένα ζευγάρι 

μπλούζα 

παπούτσια. 

Τι είναι αυτό που κρατάς; 

Είναι μια φούστα, που μου την έδωσε η Κατερίνα. Δεν είναι 

; Θα τη βάλω σήμερα, στη γιορτή της Δήμητρας. Εσύ θα έρθεις; 

Δεν ξέρω, είμαι πολύ κουρασμένη. Πρέπει να καθαρίσω το σπίτι... 

Άσε, κατάλαβα. Από τον τρόπο που μιλάς και από τα 

πιστεύω ότι δε θα έρθεις τελικά... Τα λέμε αύριο. Γεια σου, Λείλά. 

μάτια σου 

\12h 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Κοιτάζω τη Sw<f ήμιβη για 

τα μαξιλάρια και γράφω 

κι εγώ δια^ημίβεις 

για έναν καναπέ, 

ένα αυτοκίνητο, 

μια πορτοκαλάδα, 

μιαβαλίτβα. 
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v*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

d. L'_ 5 L l ^ l 

ΊΊε^ιγ^άφω τους ^νδ^ώπους που βλέπω. 

Βλέπω δύο ψηλούς avcpeq. Ο ένας φοράβι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Η Αώρ4, η Τίνα, Π Φατίμα και η Αβπαβία είναι τ^γουδίβχ^ιες. Έχουν ένα 

6υ^Κ£Οτημα, το «Άβπρο - Μαύρο». Κοιτάζω τη φωτογραφία K<U λέω: ΤΤώς είναι το κάδε 

κο^ίτβΐ; Τι φοράει; Τι κάνει; "Ποια μου ανέβει περΐ660τερο και γιατί; 



"Περιγράφω την εικόνα. Τι βλέπω; "Ποια εποχή" 

είναι; "Πώς είναι τα λουλούδια, τα δέντρα, 

ο ουρανός, ο ήλιος; Τι κάνουν οι άνθρωποι; 

"Πως νιώθουν; 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Αιαβαζω την ιβτορία και βυμπληρώνω τους πίνακες. 

Οταν ήμουνα μικρός, ήμουν πολύ γκρινιάρης και παραπονιάρης, ένα μάλλον κατσούφικο παιδί. 

Θυμάμαι καλά ότι έκανα παράπονα κάθε φορά που με πείραζε η αδερφή μου και ότι έλεγα σε 

όλους ότι ήταν τόσο ζηλιάρα, που πάντα μου έπαιρνε τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Εκείνη ήταν 

τόσο χαδιάρα και ναζιάρα, που κανείς δε με πίστευε, ενώ οι γονείς μου ήταν τόσο φοβητσιάρηδες, 

που πάντα έπαιρναν το μέρος της γλυκούλας κόρης τους, γιατί δεν ήθελαν να την τιμωρήσουν. 

Δεν ανήκω στην κατηγορία των κουτσομπόληδων, γιατί ποτέ δε θέλησα ν' αποκαλύψω τα ψέματα 

που κατά καιρούς έλεγε η ξανθομάλλα αδερφούλα μου και που την έσωναν από πολλές δύσκολες 

καταστάσεις. 

ο γκρινιάρης 

tow γκρινιάρη 

τ.ου γκρινιάρη 

οι 

•εους 

τ.ων 

η γκρινιάρα 

την 

της 

οι γκρινιάρες 

•εις 

to γκρινιάρικο 

to 

tou γκρινιάρικου 

χχχ γκρινιάρικα 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

...αυτόν που κλέβει στο παιχνίδι; 

Τι λέμε 6ε... 

Απαντάω, όπως βτο παράδειγμα. 

Είσαι ζαβολιάρης! 

-c— 
Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Είσαι ...αυτόν που γκρινιάζει; 

...αυτή που ξεχνάει συχνά; 

...αυτούς που κουτσομπολεύουν συνέχεια; 

...αυτές που ζηλεύουν; 

...στο παιδί που αρρωσταίνει συχνά; 

...αυτούς που φοβούνται; 

...αυτές που κάνουν νάζια; 

...στα παιδιά που γκρινιάζουν; 

...αυτόν που είναι περίπου πενήντα χρονών; 

...αυτόν που έχει σγουρά μαλλιά; 

...αυτή που έχει ξανθά μαλλιά; 

...αυτή που είναι περίπου τριάντα χρονών; 

Είστε 

...αυτόν που αγαπάει τα χρήματα και δε θέλει να τα ξοδεύει; 

Τίεριγράφω την εμφάνιβη και το χαρακτήρα μερικών φίλων μου 

χρηβιμοποιώντας τα επίδετα από τον παραπάνω πίνακα. 

Ο φίλος μου ο Αχμέτ, βίναι ξανθομάλλης και βίναι πολύ φοβητ,σιάρης. 

Χρη6ΐμοποιώ τα επίθετα και μιλάω για τους τύπους 

των ανθρώπων που δε μ' αρέβουν. 

Δεν μπορώ: 

• τους γκρινιάρηδες 

• τις κουτσομπόλες 

• τους 

• τις 

• τα 

• τους 

παιδιά 



( 

ί 

Ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-
Αιαβάζω το κείμενο και 

αλλάζω τις φράβεις με μαύρα 

γράμματα, όπως βτο παράδειγμα. 

Πριν λίγες μέρες μού χάρισαν ένα πορτοκαλί γατί. Εχει πράσινα μάτια και φουντωτό τρίχωμα. 

ΣΤΟ γατί μου αρέσουν τα χάδια / Το γατί μου βίναι χαδιάρικο. Επίσης, του αρέσει να τεμττε-

λιάζει πολλές ώρες / , αλλά, όταν παί

ζουμε, κάνει τρέλες και πολλά νάζια / . Παρ' όλο 

που φοβάται / , συχνά ανεβαίνει στις γλάστρες του 

μπαλκονιού και κοιτάζει από ψηλά το δρόμο. Προσπαθεί συνέχεια να μας τραβάει την προσοχή 

και ζηλεύει / . 

ί. 

Τράφω ένα παρόμοιο κείμενο για ένα αγαπημένο μου κατοικίδιο ζώο. 

j J^  
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 
Ιυμπληρώνω τον πίνακα. 

Αν δεν ξέρω, με βοηθάει 
τά^η·-

ο καθηγητής ή η καθηγήτρια μου. 

JifpW7L 
ο 

to 

too 

01 

τους 

των 

μακρύς δρόμος μακριά 

μακρύ δρόμο Γ τη 

μακριού/-ύ δρόμου Ι ' της 

μακριοί δρόμοι / , - ο ι 

μακριούς δρόμου^ 

μακριών δρόμων ,ι των μακριών 

ζακέτα 

ζακέτα 

ζακέτας | 

ι\^"ίις 

ζακέτες 

ζακέτες 

ζακέτων 

/το μακρύ 

το 

του μακριού/-ύ 

τα 

τα 

, των μακριών 

μανίκι 

μανικιοι 

μανίκια 

μανίκια 

μανικιών 

^ 

Συμπληρώνω τις προταθείς, όπως βτο παράδειγμα. % βοηθάει ο πίνακας. 

1. Ο Γιάννης φαίνεται παχύς (παχύς), αλλά δεν είναι. Απλώς έχει 

(φαρδύς) πλάτες και φοράει (φαρδύς) ρούχα. 

2. Ο Κώστας και η Μαίρη είναι πολύ (παχύς), αλλά δεν κάνουν δίαιτα. 

3. Υπάρχουν ειδικά καταστήματα για τις (παχύς) γυναίκες, γιατί δε 

βρίσκουν εύκολα μεγάλα μεγέθη. 

4. Στην Αφρική υπάρχουν (πλατύς) και (μακρύς) ποταμοί, 

αλλά και μεγάλες και (βαθύς) λίμνες. 

5. Φέτος είναι της μόδας οι (μακρύς) ζακέτες. 

6. Προτιμάει τις συνταγές της (ελαφρύς) κουζίνας και δε χρησιμοποιεί πολλά 

μπαχαρικά. Ετσι, το φαγητό που φτιάχνει είναι πάντα (ελαφρύς). 

ί 132 ι 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

βλέπω την εικόνα και περιγράφω. 

Τι είναι της μόδας; 

Φέτος είναι στη μόδα... 

• οι μακριές ή οι κοντές ζακέτες; 

• οι στενές ή οι φαρδιές φούστες; 

• τα φαρδιά ή τα στενά παντελόνια; 

• τα μακριά ή τα κοντά πουκάμισα με τους μακριούς γιακάδες; 

• οι ; 

• τα ; 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Σχεδιάζω τα ρούχα και ντύνω το Φρίκι με... 

1. ένα ελαφρύ πουκάμισο με μακριούς γιακάδες και φαρδιά μανίκια-

2. ένα κοντό και φαρδύ παντελόνι-

3. δύο ριγέ μακριές κάλτσες-

4. ψηλές μπότες με χαμηλά τακούνια. 

i 12>h i 



Αντιβεοιχίζω όπως βτο παράδειγμα. 

πορτ,ο καλή ς 

καφβτ,ής 

κανβλής 

οταχτ.ής 

βυσσινής 

ουρανής 

μβνβξβδής 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

έχει το χρώμα της στάχτης 

• έχει το χρώμα του ουρανού 

• έχει το χρώμα του μενεξέ 

• έχει το χρώμα του πορτοκαλιού 

• έχει το χρώμα του καφέ 

• έχει το χρώμα του βύσσινου 

• έχει το χρώμα της κανέλας 

"Πώς είναι αυτός που έχει.. 

το χρώμα της σοκολάτας 

το χρώμα της μουστάρδας 

το χρώμα του λεμονιού 

το χρώμα της θάλασσας 

το χρώμα του βύσσινου 

βίναι σοκολατ,ής 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβάζω τον πίνακα και αντιβτοιχίζω. L-, 

0 καφετής σκούφος η καφετιά κάλτσα το καφετί παντελόνι 

τον καφετή σκούφο την καφετιά κάλτσα το καφετί παντελόνι 

του καφετιού/-ή σκούφου της καφετιάς κάλτσας του καφετιού παντελονιού 

οι καφετιοί σκούφοι οι καφετιές κάλτσες τα καφετιά παντελόνια 

τους καφετιούς σκούφους τις καφετιές κάλτσες τα καφετιά παντελόνια 

των καφετιών σκούφων των καφετιών καλτσών των καφετιών παντελονιών 

καφετής, καφετιά, καφετί = καφετί 

ΛΦ 
ένα μβνβξβδί πουκάμισο 

ένα ζβυγάρι καφβΐ-ιά παπούτσια 

ο καφβΐ-ής σκούφος 

ένα καφβΐ-ί φόρεμα 

ένα βυσσινί πανταλόνι 

μια χρυσαφιά ζώνη 

μια καφβτ,ιά φούσεα 

δύο πορτοκαλιές μπλούζβς 

Τι ταιριάζει μετί; 

• τα καφετιά παπούτσια με ... 

το βυσσινί παντελόνι με ... 

... το μενεξεδί πουκάμισο 

... την καφετιά φούστα 

• η χρυσαφιά ζώνη με... ... το καφετί φόρεμα 

• ο καφετής σκούφος με... ... τις πορτοκαλιές μπλούζες 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

α. Κοιτάζω τις βιτρίνες και 

περιγράφω τα ρούχα 

που βλέπω. 

& "Περιγράφω μερικά από 

τα ρούχα μου, όπως 

βτο παράδειγμα. 

Έχω ένα καφβΐ-ί πανταλόνι, ένα άσπρο φαρδύ 

πουκάμισο, δβρμάΐ-ινα αθλητ-ικά παπούτσια, μια πορτοκαλιά μπλούζα, 

μια βυσσινιά μάλλινη ζακέτα, μια δβρμάτ-ινη μαύρη τσάντα..,. 

ί 12ψ \ 



Διαβάζω τον πίνακα και βυμπληρώνω 

τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

ο ασθενής άνεμος 

τον ασθενή άνεμο 

του ασθενούς ανέμου 

οι ασθενείς άνεμοι 

τους ασθενείς ανέμους 

των ασθενών ανέμων 

η συνεχής βροχόπτωση 

τη 

της 

βροχόπτωση 

βροχόπτωσης 

οι συνεχείς βροχοπτώσεις 

τις βροχοπτώσεις 

των συνεχών βροχοπτώσεων 

το ασφαλές ταξίδι 

το ταξίδι 

του ασφαλούς ταξιδιού 

τα ασφαλή ταξίδια 

τα ταξίδια 

των ασφαλών ταξιδιών 

ξ. Υ Αιαβάζω το δελτίο καιρού και γράφω τι καιρό δα κάνει αύριο. 

ΖΤΗΝ Mm 
άνοδος της θερμοκρασίας 

ασθενείς άνεμοι 

ΙίΗ ΒΟΡ&Α &im 

; 

•ι 1 

ΑΤΤΙΚΗ 
Βελτιωμένος ο καιρός στη δυτική 

και νοτιοανατολική χώρα, αφού οι 

άνεμοι θα είναι ασθενείς 2-3 μπο

φόρ και η θερμοκρασία θα σημειώ

σει μικρή άνοδο. 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα 

φτάσουν τα 8 μποφόρ. Συνεχείς 

βροχοπτώσεις θα σημειωθούν τις 

πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι συν

νεφιές θα δώσουν ασθενή χιονό

πτωση κυρίως στα ορεινά. 

Αποτέλεσμα της συνεχούς κακοκαι

ρίας και των θυελλωδών ανέμων 

είναι η πτώση της θερμοκρασίας, 

ενώ τις επόμενες μέρες οι θυελλώ

δεις βοριάδες θα εξασθενήσουν και 

η θερμοκρασία θα ανεβεί λίγο. 

Μ 
ύ 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

^ιαβάζω την είδηβη και βυμπληρώνω τα κενά, 

όπως βτο παράδειγμα. 

Οι μαθητικές εκλογές ήταν για μας, τους μαθητές της Α' γυμνασίου, κάτι 

πρωτόγνωρο - όπως και τόσα άλλα άλλωστε. Όπως μας ενημέρωσε η 

καθηγήτρια της τάξης, έπρεπε να λάβουμε μέρος στις εκλογές οι οποίες θα 

αναδείκνυαν για την κάθε τάξη ένα πβνταμβλβς (πενταμελής) συμ

βούλιο και το (δεκαπενταμελής) για όλο το σχολείο. Για 

το πρώτο λάβαμε σχεδόν όλοι μέρος, αλλά οι (δημοφι

λής) μαθητές πήραν τις περισσότερες ψήφους. Κάποιοι δήλωσαν υποψη

φιότητα και για το δεύτερο. Μετά από (συνεχής) 

συζητήσεις, στην τελική ψηφοφορία πρόεδρος του 

(δεκαπενταμελής) βγήκε ο 

Εργκιούλ, ένα ευγενικό και (συνε

πής) παιδί που πάει στη Β' γυμνασίου. 

Συζητάω με τους βυμμαδητές/βυμμαδήτριές μου 

πώς θέλουμε να είναι ο/η πρόεδρος της τάξης. 

βάζω χ βτο κατάλληλο κουτί. 

TTioxeuouMe ότ.ι ένας/μία πρόεδρος xpeiazetai να eivai...| 

Ποια πέντε χαρακτηριβτικά από τα παραπάνω πρέπει 

κατά τη γνώμη βου να έχει οπωβδήποτε ένας αρχηγός; 

/ 

Ι ευγενής 

συνεπής 

τολμηρός 

ακριβής 

αφελής 

αυθάδης 

έξυπνος 

συμπαθής 

αναιδής 

ειλικρινής 

πονηρός 

εγωιστής 

ανασφαλής 

αξιοπρεπής 
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Λάλε μου 

τεΓ. 

Διαβάζω το γράμμα που έβταλε η Φατμέ (Α) 

και ο κ. AM Μπαβή (β) βτη 

Λάλε. Διαβάζω το γράμμα 

της Φατμέ και βυμπληρώ-

νω το γράμμα του κ. Αλη" 

Μπαβη, αλλάζοντας τις 

υπογραμμιβμένες φρά-

βεις με άλλες που να 

βημαίνουν περίπου το 

ίδιο. Χρηαμοποιώ τις 

λέξεις: 

περιπετειώδης, 

ακριβής, 

αναιδής, 

μυβτηριώδης, 

αγενής, 

αβυνεπής 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

./^ε 

^ ο υ , ^ ^ W , ε *ε ί 0 P l m " ^ ί υ « ^ , , «^Μ^ 

^ ?7ό ϊε , ^ 

^eifts< l0n^SiSeVi 

***« * * * > * < rd 
^ V C.TTO 

Αγαπητή Λάλε, 

Το Σάββατο το β^άδυ πήγαμε 6ε μια Cpdivxd.6TLKri, 

& 

Καΐ ταινία. Λαζί μας ήρ^αν ο Δημήτρης, ο 

Αχμέτ, ο Ερκάν και η Γκίουλίν. 

Αεν ξέρω τι βυμβαίνει με το Δημήτρη! Είναι και 

, α<ροΰ μας ρωτοΰβε διάφορα αδιάκριτα πράγματα. 

Τον Αχμέτ τον περιμέναμε μία ώρα, είναι τόβο ! 

Αντίθετα, ο Ερκάν και η Γκίουλίν, που είναι , 

ήρ^αν ετην ώρα τους. 

ΤΙαρ’ όλα αυτά, περάεαμε πολΰ u>Q<\i<\. 

Ελπίζουμε την επόμενη (ρορά που ^α έρθεις ετην Ξάν^η να ευναντη^οΰμε. 

Χαιρετίβματα έτους δικούς 6ου, 

/4λή Λπαεή 



Συμβουλεύομαι τον πίνακα 

άι επιλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

οι ενδιαφέροντες άνθρωποι 

τ,ους ενδιαφέροντες ανθρώπους 

Ο διευθυντής του σχολείου ρωτάει: 

1. - Είναι εδώ ο Μεχμεταλή Ογλού; 

Και η Μπασή Φατμέ; 

α. Παρόν / Παρούσα 6.) Παρών / Παρούσα γ. Παρών / Παρόντα 

2. Ο Αντώνης έχει πολλά : μουσική, φωτογραφία, ζωγραφική. 

α. ενδιαφέρον β. ενδιαφέροντα γ. ενδιαφέρουσα 

3. Το καλοκαίρι διάβασα μερικές ιστορίες. 

α. ενδιαφέρον 6. ενδιαφέροντα γ. ενδιαφέρουσες 

4. Στον Αχμέτ αρέσουν τα μαθήματα: η γυμναστική, η μουσική... 

α. δευτερεύοντα 6. δευτερεύοντες γ. δευτερεύον 

5. Στη γιορτή ο κ. Ασλανίδης μάς γνώρισε τη σύζυγο του. 

α. μέλλον 6. μέλλοντα γ. μέλλουσα 

6. «Ολοι οι υπάλληλοι είναι τεμπέληδες! Οι εξαιρούνται, βέβαια» είπε 

ο υπουργός Ανάπτυξης. 

α. παρόν 6. απόντες γ. παρόντες 

Ι 3-^3- Ι 



Διαβάζω το διάλογο και απαντάω με το βωβτό τύπο 

(παρών, απών), όπως βτο παράδειγμα. 

Καθηγητής 

Λοιπόν, για να διαβάσουμε τον κατάλογο: Αδέμογλου Λείλέ; - Δεν είναι εδώ. 

Γιαννόπουλος Γιώργος και Νίκος; - Απουσιάζουν. 

Ιωαννίδης; - Εδώ! 

Καββαδία Φανή; - Εδώ είμαι! 

Καρπάτς Ερκάν και Χουλιά; - Εδώ είμαστε. 

Λαμπρόπουλος Γιάννης και Λαμπροπούλου Ξένια; - Εδώ, εδώ! 

Μεχμεταλή Ογλού; - Εδώ! 

Παπάίωάννου Μαρία και Ελένη; - Δεν είναι εδώ, απουσιάζουν. 

Ολνάιτ Αλή και Μεχμέτ; - Δεν ήρθαν. 

=^Ρ 

Τι αναφέρει ο καθηγητής βτο διευθυντή του βχολείου; 

Λοιπόν/ n Αδέμογλου είναι απούσα, ο Γιαννόπουλος Γιώργος και ο Νίκος είναι απόντες, ο Ιωαννίδης 

. Δηλαδή/ τα άτομα που θα πάνε ονο μουσείο 

είναι εφτά και ta είναι πέντε. 

Ι 3-^2 Ι 



Σημειώνω Α δίπλα βτις προτάβεις 

που είναι λάδος, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. α. 

β. 

γ. 

2. α. 

β. 

γ. 

3. α. 

β. 

γ. 

4. α. 

β. 

γ. 

5. α. 

β. 

γ. 

6. α. 

β. 

γ. 

Ολος ο κόσμος την άκουσε να φωνάζει. 

Ο κόσμος όλος την άκουσε να φωνάζει. 

Ο όλος κόσμος την άκουσε να φωνάζει. 

Ολοι έχουν δίκιο. 

Οι πάντες έχουν δίκιο. 

Οι όλοι έχουν δίκιο. 

Μιλάω σε όλους. 

Μιλάω στους όλους συμμαθητές μου. 

Μιλάω σε όλους τους συμμαθητές μου. 

Ολη η τάξη έγραψε καλά στο τεστ. 

Η τάξη όλη έγραψε καλά στο τεστ. 

Η όλη τάξη έγραψε καλά στο τεστ. 

Πήρα γράμματα από όλους. 

Πήρα γράμματα από τους όλους. 

Πήρα γράμματα από τους πάντες. 

Ολες ασκήσεις είναι δύσκολες. 

Ολες οι ασκήσεις είναι δύσκολες. 

Οι όλες ασκήσεις είναι δύσκολες. 

7. α. Μπορείς να μου μιλήσεις για τα όλα. 

β. Μπορείς να μου μιλήσεις για όλα. 

γ. Μπορείς να μου μιλήσεις για τα πάντα. 

8. α. Μην της λες όλα σου τα μυστικά. 

β. Μην της λες όλα σου μυστικά. 

γ. Μην της λες τα όλα σου μυστικά. 

Α 
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βάζω άρδρο όπου χρειάζεται 

και χ όπου δε χρειάζεται, 

όπως βτο παράδειγμα. 

1. όλοι οι μαθητές ήρθαν στην εκδρομή. 

2. πάντες ήρθαν στο πάρτι του, δεν έλειψε κανείς. 

3. Ηρθαν όλοι στο πάρτι μου. 

4. Μην κάνεις ότι ξέρεις πάντα. 

5. Μην κάνεις ότι τα ξέρεις όλα. 

6. όλες συμμαθήτριες μου με αγαπάνε. 

7. Δεν κάνω παρέα με όλους συμμαθητές μου. 

8. Είσαι πάντα για μένα! 

9. Εχεις πολλά χαιρετίσματα από όλους. 

10. Θα κάνω πάντα για να σε βοηθήσω! 

-c— 
Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



Διαλέγω το βωβεό, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Κάθε 

MP. Κάθε 

μέρα πάω σχολείο. 

β. Καθεμιά γ. Καθετί 

2. Ο Ερκάν δε μιλάει στον . Κάνει το σπουδαίο... 

α. κάθε β. καθένα γ. καθετί 

3. μπορεί να απαντήσει σε μια τόσο εύκολη ερώτηση. 

α. Κάθε β. Καθένας γ. Καθετί 

4. Η Μαρία, η Μάρθα και η Μαρίνα είναι φίλες, όμως η έχει πάντα διαφορετική γνώμη. 

α. κάθε β. καθεμιά γ. καθετί 

5. που σου λέω να το προσέχεις καλά. 

α. Κάθε β. Καθένα γ. Καθετί 

6. Οταν τελειώσεις το μαγείρεμα, να βάλεις πράγμα στη θέση του. 

α. κάθε 6. καθένα γ. καθετί 

7. Στην έδωσα διαφορετικό δώρο, γιατί ξέρω ότι δεν έχουν το ίδιο γούστο. 

α. κάθε 6. καθεμιά γ. καθετί 

8. Να προσέχεις την σου λέξη πριν μιλήσεις. 

α. κάθε 6. καθεμιά γ. καθετί 

ο€ .ίι 

Ι ι 
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω με το άλλος, - η , - ο βτο βωβτό τύπο. 

άλλος 

1. Ποιος άλλος θέλει να έρθει; 

2. Θέλεις τίποτα ; 

3. Θα τα πούμε μια μέρα; 

4. Δώσε μου δύο μολύβια, γιατί αυτά δε γράφουν. 

5. Δώσε μου δύο μολύβια, δεν μπορώ 

να ζωγραφίσω μόνο με αυτά τα χρώματα. 

6. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορείς 

να κάνεις, αντί να κάθεσαι να γκρινιάζεις που έφυγε 

η Μαριάννα. 

7. Υπάρχουν τόσα πράγματα που πρέπει να κάνω 

για να είναι εντάξει το σπίτι πριν έρθει η μαμά. 

8. Τι θέλεις από μένα και φωνάζεις έτσι; 

9. Τα ελληνικά έχουν δύσκολη ορθογραφία: λέμε 

κι γράφουμε... 

10. Δεν αντέχω ασκήσεις, κουράστηκα! 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-
Συμπληρώνω με το άλλος, -η, -ο 

βτο βωβτό τύπο και βάζω άρ&ρο όπου 

χρειάζεται, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Εχω δύο τσάντες. Η μία είναι κόκκινη και n άλλη μπλε. 

2. τσάντα παίρνω στο σχολείο και όταν πηγαίνω για ψώνια. 

3. - Κυρία Εμινέ, έχετε παιδιά; 

4. Δε θέλω αυτή τη φούστα, προτιμώ με τα χρώματα. 

5. Η Αίσέ έχει δύο αδερφές. Η μία σπουδάζει στην Ξάνθη και στη 

Θεσσαλονίκη. 

6. Δεν μπορώ να φάω . Θα σκάσω. 

7. Θα τα πούμε από κοντά μήνα, όταν έρθεις στην Αθήνα. 

8. λες κι κάνεις, κι αυτό με ενοχλεί πολύ! 

9. Η Ντενίζ είναι πολύ αναποφάσιστη. Τη μια μέρα λέει το ένα και 

λέει 

10. φορά που θα έρθεις σπίτι μου μην ξεχάσεις να μου φέρεις το βιβλίο 

που σου ζήτησα! 

11. Από τη μια πλευρά σκέφτομαι να διαβάσω για το τεστ, αλλά από 

λέω να κάνω σκονάκι και να πάω να παίξω! 

12. Ελα κι εσύ μαζί μας, Γιάννη! Το αυτοκίνητο χωράει έναν! 

άΛλθ3 - Η,- Ο 
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

Ι . Είναι το μόνο παιδί που δεν ήρθε σήμερα σχολείο. 

μόνο = α. μοναδικό β. χωρίς παρέα / βοήθεια 

2. Η γιαγιά μου ετοίμασε όλα τα γλυκά μόνη της. 

μόνη = α. μοναδική β. χωρίς παρέα / βοήθεια 

3. Ο Ισμαήλ κάθεται συνέχεια μόνος του και δε μιλάει 

σε κανέναν στο διάλειμμα. 

μόνος = α. μοναδικός β. χωρίς παρέα / βοήθεια 

4. Ο θεία Εμινέ είναι η μόνη αδερφή της γιαγιάς μου 

που ξέρει να γράφει και να διαβάζει. 

μόνη = α. μοναδική β. χωρίς παρέα / βοήθεια 

5. Η θεία Εμινέ δεν πήγε σχολείο, αλλά έμαθε να γράφει και 

να διαβάζει μόνη της. 

μόνη = α. μοναδική β. χωρίς παρέα / βοήθεια 

6. Ο θείος Αχμέτ είναι ο μόνος άνθρωπος που ξέρω ότι έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο. 

μόνος = α. μοναδικός β. χωρίς παρέα / βοήθεια 

7. Το μόνο λάθος που έκανα ήταν ότι σου είπα το μυστικό μου! 

μόνο = α. μοναδικό β. χωρίς παρέα / βοήθεια 

ο . Συνέχεια παρακαλούμε τον παππού να έρθει να μείνει μαζί μας, 

αλλά αυτός προτιμάει να μένει μόνος του στο παλιό του 

σπίτι στο χωριό. 

μόνος = α. μοναδικός ^^^ β. χωρίς παρέα / βοήθεια 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Ο Μποζ είναι ίδιος ο μπαμπάς του. 

ίδιος = α. δικός μου β. όμοιος 

2. Είδα με τα ίδια, μου τα μάτια ότι ο Μπαρκ πήρε το μήλο σου. 

ίδια. = α. δικά μου β. όμοια 

3. Η Ασδού είναι τόσο εγωίστρια, που ούτε στον ίδιο της τον εαυτό δεν παραδέχεται ότι έχει άδικο. 

ίδιος = α. δικός μου β. όμοιος 

4. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου έλεγε ψέματα ο ίδιος ο αδερφός μου. 

ίδιος = α. δικός μου β. όμοιος 

5. Τα τετράδια όλων των παιδιών της τάξης είναι ίδια . 

ίδ ια = α. δικά μου β. όμοια 

6. Δεν ξέρω ποια φούστα να διαλέξω' όλες ίδιβς μου φαίνονται. 

ίδιβς = α. δικές μου β. όμοιες 

7. Πίστεψε με' ό,τι σου λέω το άκουσα με τα ίδια μου τ' αυτιά. 

ίδια = α. δικά μου β. όμοια 

8. Ολα τα σπίτια του χωριού φαίνονται ίδια: 

ίδια = α. δικά μου β. όμοια 



ϊαναγράφω τις προτάβεις έτβι ώβτε 

να έχουν την ίδια ή περίπου την ίδια 

βημαβία, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Ο Τάσος μοιάζει του παππού του. 

Ο Τάσος είναι ίδιος ο παππούς τ,ου 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 Τάσος είναι ίδιος με 

2. Ο Σεφέρης έζησε την ίδια εποχή με τον Ελύτη. 

Ο Σεφέρης είναι σύγχρονος 

Ο Σεφέρης είναι σύγχρονος με 

3. Η οδός Σόλωνος και η οδός Ακαδημίας είναι παράλληλες. 

Η οδός Σόλωνος είναι παράλληλη 

Η οδός Σόλωνος είναι παράλληλη με Λ 

Το άσπρο και το μαύρο είναι δύο αντίθετα χρώματα. 

Το άσπρο είναι το αντίθετο 

5. Η άσκηση 42 αντιστοιχεί στην άσκηση 44. 

Η άσκηση 42 είναι αντίστοιχη 

6. Ο Παντελής δεν ήταν άξιος να τον εμπιστευτούμε. 

Ο Παντελής δεν ήταν άξιος 



Γ^άφω τις υπογ^βμμιβμένες λέξεις 

βτον πληθυντικό, όπου γίνεται, κανονιάς όποιες 

άλλαζες χρειάζονται, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Προσπαθούσα να λύσω αυτή την άσκηση πολλή ώρα. 

Προσπαθούσα να λύσω αυτ,ή τ,ην άσκηση πολλές ώρβς. 

2. Ετοίμασα πολύ φαγητό για το πάρτι μου. 

3. Προσπάθησα πολύ να τον κάνω να καταλάβει, αλλά δεν τα κατάφερα. 

4. Μην κάνεις πολλή προσπάθεια να αλλάξεις πράγματα που δεν έχουν σημασία. 

5. Διάβασα πολύ στις διακοπές και νομίζω ότι θα πάω καλύτερα αυτό το τρίμηνο. 

ί 151 ! 



Ϊ£4φω την κυριολεκτική βημαβία 

των επιθέτων και φτιάχνω προταθείς 

με τη μεταφορική βημαβία, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. λεπτή συμπεριφορά ~ Aent-n κοπέλα 

Η συμπβριφορά της Μπίλιανα απένανει σεις φίλβς της eivai λβπτ-ή. 

2. γυμνή αλήθεια ~ 

3. μαύρη μέρα ~ 

4. σκληρός άνθρωπος ~ 

5. ζεστή καρδιά ~ 

6. γλυκά λόγια ~ 

7. τετράγωνη λογική ~ 

8. φωτεινή σκέψη ~ 

ί 152 ι 



βάζω βτη βωβτή πτώβη και αριθμό 

τα ονόματα που είναι 

βτην παρένθεβη και προβθέτω 

άρθρο όπου χρειάζεται, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Η Μπελίζ μιλάει δύο ξένβς γλώσσβς (ξένος, γλώσσα). 

2. (κυψέλη) (μέλισσα) έχουν χρώματα για να 

τις αναγνωρίζουν (μέλισσα). 

3. (ελπίδα) πεθαίνει πάντα τελευταία. 

4. Χρειάζομαι ένα τετράδιο πενήντα (σελίδα). 

5. Η Άννα σπουδάζει στη Σχολή (Καλός, Τέχνη) 

αγιογραφία. 

6. Άκουσα σ (είδηση) ότι αύριο τα σχολεία θα είναι κλειστά. 

7. Βαριέμαι τα παιχνίδια (γνώση). 

8. Εχω ξεχάσει τον τύπο με τον οποίο μετράμε (περίμετρος) 

του κύκλου. 

! 153 ι 



Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις 

της παρένθεβης και βάζω άρθρο 

όπου χρειάζεται, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

0 Μποζ ξέχασε σήμερα όλα ta βιβλία (όλος, βιβλίο) και 

(όλος, τετράδιο) του στο σπίτι. 

2. Όταν πας στο φούρνο, αγόρασε μισό κιλό (ψωμί), δύο μπουκάλια 

(γάλα), μία σοκολάτα υγείας και μία σοκολάτα 

(γάλα). 

3. Η λύση (πρόβλημα) βρίσκεται σ 

(άθροισμα) (γινόμενο). 

4. Πλήρωσε (όλος, λάθος) που έκανε. 

5. Με τόσα (τρέξιμο) που έχει, πού να προλάβει να μας δει! 

6. Ο Χρήστος δεν πετάει, αν και τελείωσε τη Σχολή Ικάρων είναι μηχανικός 

(έδαφος). 

7. Σε αυτό το κατάστημα θα βρεις ρούχα σε 

(όλος, μέγεθος) 

και σε (όλος, χρώμα). 

8. Ο Οργανισμός Ηνωμένων (Έθνος) 

φροντίζει για την παγκόσμια ειρήνη. 

9 15^ Ι 



βάζω τις υπογραμμιβμένες λέξεις 

βτον άλλο αριθμό, όπως 

βτο παράδειγμα, κάνοντας όποιες 

αλλ^ές χρειάζονται. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Μου αρέσει η μυρωδιά του πεύκου. 

Μου αρέσβι n μυρωδιά τ,ων πβύκων. 

2. Μήπως ξέρεις τη διεύθυνση αυτού του παιδιού; 

3. Δε μου αρέσει αυτό το τραγούδι. 

4. Ο ψαράς μάζεψε το δίχτυ του. 

5. Δεν ξέρω την ορθογραφία αυτού του ονόυατος. 

6. Δεν έχω πάει σ' αυτά τα υέρη. 

7. Η τιμή αυτού του είδους ανέβηκε. 

8. Μετά το τέλος του υ,αθήυατος πηγαίνουμε όλοι μαζί για ποδήλατο. 

! 155 ι 



βάζω τις προταθείς βτον άλλο αριθμό, 

όπως βτο παράδειγμα, κάνοντας 

όποιες αλλ^ές χρειάζονται. 

1. Οι γείτονες μου είναι πολύ ευγενικοί. 

Ο yeit-ovaq μου eivai πολύ euyeviKOq. 

w-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

2. Οι αγώνες που παρακολούθησα ήταν βαρετοί. 

3. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα μου στο τρένο ήταν πολύ ενοχλητικός. 

4. Στους αγώνες στην αρχαία Ολυμπία ο νικητής στεφανωνόταν με ένα κλαδί ελιάς. 

5. Ο γαλατάς πρέπει να ξυπνάει νωρίς το πρωί. 

6. Ο φούρναρης ζυμώνει το ψωμί από το βράδυ και το ψήνει το πρωί. 

7. Δε μου αρέσει αυτός ο τραγουδιστής. 

8. Ο μιναρές του τζαμιού είναι ψηλός. 



Συμπληρώνω με τις λέξεις της παρένθεβης 

κάνοντας όποιες αλλαγές χρειάζονται και 

βάζω άρθρο όπου χρειάζεται, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Μια φορά (φορά) και (καιρός), (χρονιά) από όλες 
1 

(χρονιά), σε (χώρα) ζούσε 

(άνθρωπος) που ήξερε πολλά. 

Σε αυτή (χώρα), α πιο (μεγάλος, πώΜύ είχα

νε στήσει (άγαλμα) . (άγαλμα) πού λέμε εϊ^ε δύο 

(αστραφτερός, μάτι) από 

(πολύτιμος, πέτρα), (μαλλί) του ήταν φτια¥«ένα α ϊφ 

-,κ J 

is (ασήμι) και (σώμα) του από (Χ(%£ 

σάφι). (άνθρωπος) (πόλη) αγαπούσαν | 

(άγαλμα) και πίστευαν πως αυτό έδινε (καλοσύνη) 

και (κακία), (καλός, σοδειά) και 

(κακός, σοδειά). Μόνο (άνθρωπος) που ήξερε πολλά 

δεν πίστευε, και (μέρα) άφ^αζ να φωνάζει: 

- (φίλος) μου, γιατί-πιστεύετε σε (αυτός, άγαλ

μα); Αυτό εσείς το φτιάξατε με<- ι (χέρι) σας. Εγώ σας λέω: πέρα από 

(θεός), που δε φαίνεται, δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να πιστεύετ^Ρ 

(άνθρωπος) όμως δεν καταλάβανε κι άρχισαν να του πετάνε 

f\ **] ^πέτρα). Αυτός όμως χωρίς να φοβάται συνέχιζε να λέει αυτό που πίστευε κι 

όσο iro έλετ/ε, /όσο (φωνή) του δυνάμωνε. 

ϋϊται'ιλο \TJWJ (άνθρωπος) με (μεγάλος, γνώση) 

αΐπέκ/ησε ^± (αγέραστος, νιότη) από 

(πέτρα) που π£φτανε|βρο^... 

Κι εσύ, \. \ ι (γιος) μου, να λες αυτό που πιστεύεις σαν 

(άνθρωπος)\ now1 J^ ) Γ \ ^(καλοσύνη) του ήτανε πάνω από 

(γνώση) του κΤΛ·^ Υ [ \ (γνώση) του πάνω από (καλοσύνη) 

ππ 
του... Και θα φτάσεις σ \J Ί^-J (αιώνιος, νιότη), γιε μου... 

Ναζίμ Χικμέτ, Παραμύθι στο γιο μου III, Το ερωτευμένο Σύννεφο, Ύψιλον, Αθήνα 1988 (μέ αλλ*»/ές) 

ί 15? ! 

Λ 



Σκέφτομαι τα βτοιχεία του χαρακτήρα που 

είναι για μένα βημαντικά και θα ήθελα να έχει 

ο φίλος ή η φίλη μου. 

Γράφω μια περιγραφή για τον καθένα, 

χρηβιμοποιώντας και κάποιες από τις λέξεις 

που μου δίνονται. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

£]ψ"**? 
Χ' 
•ΕΝΤ[/ν\051 

aax^^sy 



Φτιάχνω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

Μαρία 

Αθήνα 

Θεσσαλονίκη 

σκύλος 

κυπαρίσσι 

Χρήστος 

μαμά 

παππούς 

ψηλή 

μεγάλη 

όμορφη 

πιστός 

πράσινο 

κοντός 

αυστηρή 

γκρινιάρης 

Η Μαρία βίναι πιο Ψηλή από τ,η Λίλα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λίλα 

Θεσσαλονίκη 

Αθήνα 

γάτα 

λεύκα 

Μίκονια 

μπαμπάς 

μωρό 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γράφω και εγώ προτάβεις βάζοντας τα επίθετα βτο βυγκριτικό βαθμό, 

όπως βτα παραδείγματα. 

Το αβροπλάνο eivai πιο γρήγορο από to tpivo. (γρήγορος) 

Το αβροπλάνο eivai γρηγορότερο από to tpevo. 

(γρήγορος) 

*Φ 
(ακριβός) 

To eiait-npio t.ou λεωφορείον (φτηνός) 

Ι 
(οικονομικός) 

W [ (ελαφρύς) 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 Χαβάν πήγε βτο λούνα παρκ και μπήκε βτο δωμάτιο με τους καθρέφτες. 

Γράφω πώς φαίνεται μέβα βε κάθε καθρέφτη, όπως βτο παράδειγμα. 

Στον πρώτο καθρέφτη φαίνεται πιο μβγάλος. Φαίνβτ,αι μβγαλύτερος. 

Στο δεύτερο καθρέφτη φαίνεται πιο 

Στον τρίτο καθρέφτη 

Στον τέταρτο καθρέφτη 

Στον πέμπτο καθρέφτη 

Στον έκτο καθρέφτη 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ιυμπληρώνω τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

1. - Πόσων χρονών είναι ο αδερφός σου; 

- Είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερος μου . 

- Και η αδερφή σου; 

- Δύο χρόνια μεγαλύτερη , δηλαδή εφτά χρόνια μεγαλύτερη 

- Δηλαδή είναι μόνο ένα χρόνο μεγαλύτερη μου. Ωραία! 

2. - Γιάννη, πού πας; 

- Σινεμά. 

- Να έρθω κι εγώ μαζί ; 

- Οχι, προτιμώ να πάω μόνος 

- Μόνος ; Και με ποιον θα μιλάς στο διάλειμμα; 

- θα πιάσω κουβέντα με κανέναν άλλο που θα έχει πάει μόνος . 

3. - Άσε κάτω την μπλούζα! Είναι δική ! 

- Οταν εσύ φοράς τα δικά ρούχα, είναι εντάξει. Οταν εγώ φοράω τα δικά 

γίνεται χαμός. 

- Ναι, αλλά εγώ τα δικά δεν τα πετάω από δω κι από κει, ούτε τα λερώνω. 

4. - Ωραίο κοριτσάκι. Κόρη σας είναι; 

- Ναι. 

- Δε σας μοιάζει καθόλου. 

- Εχω τρία παιδιά. Ε, λοιπόν, 

κανένα δε μοιάζει 

σ' εμένα. Ολα μοιάζουν 

στον πατέρα τους. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. 

Συγκρίνω, όπως βτα παραδείγματα. 

Χρηβιμοποιώ τα επίθετα από την παρένθεβη και τις φράβεις: 

πιο (^πεp\σσόtεpo) Ι λιγότερο... από 

εξίσου / to ίδιο... με to(v) / tn(v)... 

eivai νόσο... όσο ο / η... 

1. Το μηχανάκι είναι πιο γρήγορο από το ποδήλατο. 

Το ποδήλατο είναι λιγότερο γρήγορο από το μηχανάκι. 

2. Το σακίδιο σου είναι to ίδιο / εξίσου βαρύ με τη βαλίτσα μου. 

Το σακίδιο σου eivai νόσο βαρύ όσο η βαλίτσα μου. 

(γρήγορος / άνετος / οικονομικός) 
££Λ -

υιμυΙιΑΰΥΟ auTDnmna 

2. 
"τ^ 

(ζουμερός / νόστιμος / γλυκός) 

3. 

αφΛηικά mrnmnmn 

4. 

l i e n -

6. 

(μαλακός / άνετος / ελαφρύς) 

Α 1 » » Λ 

. : -
' (ενοχλητικός / χρήσιμος / ευχάριστος) 

(ευχάριστο / ενδιαφέρον / δύσκολο) U 
μΤΕΚΓΚΕΤ 

(εύκολος / χρήσιμος / παράξενος) 



Τα ζώα πήραν μέρος βε αγώνες και το καθένα 

κέρδιβε ένα βραβείο. 

Γράφω για ποιο λόγο βραβεύτηκε κάθε ζώο. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά,ξη·-

Ο βλέφανεας βίναι ο πιο βαρύς από όλα να. ζώα. 

Ο βλέφανεας βίναι ο βαρύτερος από όλα να. ζώα. 



Γίνονται εκλογές βτην τάξη 

για το δεκαπενταμελές βυμβούλιο. 

Γράφω ένα κείμενο και αναφέρω για ποιες 

ικανότητες μου, βυγκριτικά με τους βυμμαθητές 

μου, πρέπει να με φηφίβουν τα παιδιά 

της τάξης μου. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ψηφίστ.6 με, γιατ-ί έ χ ω τ.ις καλύτ,βρβς ιδέβς, 

t-sy?**^ 



Διαβάζω τα χαρακτηριστικά κάθε 

προσώπου και λέω με ποια κοπέλα θα β^ει 

έξω το βράδυ ο Τζοβκούν και γιατί. 

Σχηματίζω προτάσεις, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ο Τζοσκούν πρσειμάβι t.n(v) από t.n(v)  

γιατ,ί eivai πιο από ό/ει eivai n . 

Η Αίσέ είναι πιο νέα από τη Φατμέ. 

Η Αίσέ είναι πιο νέα από ό,τι (είναι) η Φατμέ. 

Ο Τζοσκούν προτιμάει να βγει το βράδυ με τη(ν) ... παρά με τη(ν) ... 

Ο Τζοσκούν είναι 

31 χρονών. Είναι ψηλός και 

ιέχει αθλητικό σώμα. Παίζει 

Ταπάσκετ και του αρέσει 

το θέατρο και 

ο κινηματογράφος. Δουλεύει 

ηλεκτρονικός σε μια μεγάλη 

εταιρεία. 

Η Φατμέ είναι 29 χρονών. 

Δεν είναι ούτε ψηλή ούτε 

κοντή. Είναι λεπτή και έχει 

ωραία μάτια και ωραίο 

χαμόγελο. Δουλεύει 

ηθοποιός στο θέατρο 

το βράδυ και το πρωί 

μαθαίνει ισπανικά και 

πηγαίνει γυμναστήριο. 

Η Αίσέ είναι 20 χρονών. 

Είναι ψηλή και αδύνατη. 

* Είναι συμπαθητική. Είναι 

ακόμα φοιτήτρια και δε 

) δουλεύει. Της αρέσει 

ο κινηματογράφος 

και παίζει κιθάρα. 

Η Γκιουλμπαχάρ είναι 

25 χρονών. Είναι κοντή και 

παχουλή. Εχει όμως πολύ 

ωραίο πρόσωπο. Ντύνεται 

μοντέρνα και δουλεύει σε 

μια τράπεζα εδώ και τρία 

χρόνια. Της αρέσει 

το θέατρο και μαγειρεύει 

mυπέροχα. 



Αιαβάζω τι λένε έξι φίλοι για την ίδια 

ταινία και βχηματίζω προτάβεις, όπως 

βτα παραδείγματα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γιάννης: Η νέα ταινία με τον Τομ Κρουζ μ' άρεσε 

Ογλού: Εμένα μ' άρεσε 

Ελένη: Ο Τομ Κρουζ μ' άρεσε στη νέα του ταινία 

Ερκάν: Η ταινία μ' άρεσε 

Δήμητρα: Εμένα δε μου άρεσε 

Φατμέ: Αυτή η ταινία μου άρεσε 

με την προηγούμενη ταινία του. 

Δήμητρα: Εγώ τη βρήκα λιγότερο καλή από την προηγούμενη. 

Ογλού: Εγώ, πάλι, νομίζω ότι είναι καλύτερη από αυτή. 

Ερκάν: Και πολύ καλύτερη, μάλιστα... 

λίγο 

αρκετά, κάμποσο 

πολύ 

πάρα πολύ 

καθόλου 

εξίσου / το ίδιο 

(+) 

(+ +) 

(+ + +) 

(+ + + +) 

(-) 

(=) 

Τρεις φίλοι μιλάνε για: 

1. ΊΟ νέο σιντί του Ταρκάν / του Ερενέρ. 

την ταινία με τον Τουρκιάν Σοράι / με 

τον Οζάν Γκιουβέν. 

τον ποδοσφαιρικό αγώνα με 

το Χακάν Σουκούρ. 

4. τις νέες ασκήσεις της Γλώσσας. 

Χρηβιμοποιώ τις λέξεις: 

εξίσου / to ίδιο, σχβδόν to ίδιο, (πολύ) 

πβρισσότ^ρο, (πολύ) λιγότερο, καθόλου 

και συγκρίνω 

1. το καλοκαίρι με το χειμώνα. 

2. τη ζωή στην πόλη με τη ζωή στο χωριό. 

3. τα γλυκά με τα φρούτα. 

4. δύο είδη μουσικής (π.χ. χιπ χοπ με ροκ). 

5. δύο πράγματα που μου αρέσει να κάνω 

τον ελεύθερο χρόνο μου. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω το βωβτό. 

1. Ποιο είναι το μικρό όνομα του Αϊνστάιν; 

α. Ροβέρτος 6. Αλβέρτος γ. Αλέξανδρος 

2. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης; 

α. Η -άνθη 6. Η Κομοτηνή γ. Η θεσσαλονίκη 

3. Ποια είναι τα χρώματα της αγγλικής σημαίας; 

α. άσπρο, κίτρινο, πράσινο 

γ. άσπρο, μαύρο, γαλάζιο 

6. άσπρο, κόκκινο, γαλάζιο 

4. Ποια είναι η πιο ζεστή εποχή του χρόνου; Και η πιο κρύα; 

α. ο χειμώνας / το καλοκαίρι 6. το καλοκαίρι / ο χειμώνας 

γ. το φθινόπωρο / ο χειμώνας 

Ποιο είναι το μικρό όνομα του καθηγητή σου / της καθηγήτριας σου; 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βρίβκω την ερώτηβη, όπως βτο παράδειγμα. 

1. ΤΤοιανής βίναι αυτ,ό to μαντίλι; Το μαντίλι αυτό είναι της γιαγιάς μου. 

2. ; Το κόκκινο ποδήλατο είναι δικό μου. 

3. ; Το μαύρο πουλόβερ είναι του Μποζ. 

4. ; Οι ροζ τσάντες είναι της Λειλέ και της αδερφής της. 

5. ; Το κίτρινο καπέλο είναι της κυρίας Τζούκιτς. 

6. ; Το μπαστούνι είναι του κυρίου Ισμαήλ. 

7. ; Αυτά τα τετράδια είναι των παιδιών της πρώτης τάξης. 

8. ; Αυτό το φόρεμα είναι της θείας Εμινέ. 

9. ; Αυτά τα μολύβια είναι του Μπαρκ και της Μαρίας. 

10. ; Αυτή η κασετίνα είναι του Παύλου. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τα κενά με το βωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Η μύτη τ.ου βλέφανεα (ο ελέφαντας) λέγεται προβοσκίδα. 

2. Η μύτη 

3. Η ουρά 

4. Το δέρμα 

5. Η ουρά 

6. Τα φτερά 

7. Τα φτερά 

8. Τα αυτιά 

9. Τα μάτια 

10. Το τρίχωμα 

11. Τα δόντια 

12. Τα δόντια 

(το κουνούπι) είναι σαν βελόνα. 

(ο γάτος) είναι μαύρη. 

(ο ιπποπόταμος) είναι πολύ χοντρό. 

(ο ποντικός) είναι μακριά. 

(η πεταλούδα) είναι πολύχρωμα. 

(το χελιδόνι) είναι μαύρα. 

(η αρκούδα) είναι πολύ μικρά. 

(το γουρούνι) είναι μικρά. 

(ο λύκος) είναι γκρίζο. 

(το αγριογούρουνο) είναι κοφτερά. 

(η τίγρη) είναι ακόμα πιο κοφτερά. 



βρίβκω τους τίτλους των ταινιών. 

Συμπληρώνω τα κενά με τα ουβιαβτικά βτη γενική. 

1. «Το χαμόγελο της μητέρας μου» 

2. «Ο γάμος είναι 

3. «Ο πλανήτης 

4. «Ο άρχοντας 

5. «Το χρώμα 

6. «Ιστορίες 

7. «Το χρώμα 

8. «Ο ποταμός 

9. «Ο χορός 

10. «Οι ακροβάτες 

11. «Το σημάδι 

(η μητέρα) 

(η μόδα) 

(ο θησαυρός) 

(το δαχτυλίδι) 

(το χρήμα) 

(το παπούτσι) 

(η θάλασσα) 

(ο έρωτας) 

(το ποντίκι) 

(ο κήπος) 

(ο δολοφόνος) 

ν"— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 



^ ^ ί ^ ^ - ν ^ - η 

< 

2. Η γιαγιά φοράει ένα μεταξωτό φόρεμα. 

Το φόρεμα 

3. Ο Πέτρος έχει ένα κίτρινο ποδήλατο. 

Το ποδήλατο 

4. Η Μαρία έχει ξανθά μαλλιά. 

Τα μαλλιά 

5. Γιάννης: Το τηλέφωνο μου είναι 414 023. 

Το τηλέφωνο 

6. Ο Αντρέας μένει στην -άνθη, Δεκέλειας 22. 

Η διεύθυνση 

1 

7. Ελένη: Ο πατέρας μου λέγεται Σπύρος. 

Το όνομα 

8. Χασάν: Τα κλειδιά μου είναι πάνω στην πόρτα. 

Τα κλειδιά 

^ ^ . 

i 172 ί 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΤΙόβων χρονών είναι τώρα; 

1. Πηγαίνω στη Β' γυμνασίου. 

Είμαι δβκατριών χρονών. 

2. Το 2005 θα είμαι 16 χρονών. 

3. Η αδερφή μου είναι 17 χρονών. Εγώ είμαι 3 χρόνια μικρότερος. 

4. Παιδάκι μου, γεννήθηκα το 1929... 

5. Γεννήθηκα στις 15 Σεπτεμβρίου 1978. 

6. Το 1945 ήμουνα 7 χρονών. 

είναι πέντε χρονών / ετών 

είναι ενός χρόνου / έτους = είναι δώδεκα μηνών 

είναι τριών χρονών 

είναι τεσσάρων χρονών 

ί 173 ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΤΙότε γιορτάζουμε... 

1. την Ημέρα της Γυναίκας; (8/3) 

Τη γιορτ,άζουμβ σεις οχτ,ώ Μαρτ-ίου. 

2. την εξέγερση του Πολυτεχνείου; (17/11) 

3. το «Όχι»; (28/10) 

4. την Πρωτομαγιά; (1/5) 

Πότε γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος; 

Τη γιορτάζουμβ 

Πότε γιορτάζουμε την Ημέρα του Παιδιού; 

Πότε έχεις τα γενέθλια σου; 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

"Πώς λέμε αλλιώς το φλιτζάνι για τον καφέ; Γράφω, όπως βτο παράδειγμα. 

1. φλιτζάνι για τον καφέ φλιτ,ζάνι (τ,ου) καφέ 

2. ποτηράκι για το τσάι 

3. ποτήρι για το νερό 

4. ποτήρι για το κρασί 

5. ποτήρι για την μπίρα 

6. πιάτο για τη σούπα 

7. πιάτο για το φαγητό 

8. πιατάκι για το φρούτο 

9. κουτάλι για τη σούπα 

10. κουταλάκι για το γλυκό 

11. μπολάκι για το παγωτό 

4&u 
Παραγγέλνεις ψητό κοτόπουλο, χαλβά, τσάι και φρούτο. 

Τι θα χρειαστείς για να φας και να πιεις; 

θα χρειαστώ ένα πιάτο φαγητού, 

ί 175 ι 



& Αντιστοιχίζω τις λέξεις. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αναβτοιχίζω τα αντικείμενα με τις ράβεις 

γυαλιά ηλίου 

γυαλιά μυωπίας 

φόρμα γυμναστικής 

μπάλα ποδοσφαίρου 

ρακέτα τένις 

μπάλα βόλεϊ 

ρακέτα πιγκ πογκ 

"Πότε χ£Π6ΐμοποιούμε αυτά τα αντικείμενα; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

: 177 i 
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Τίοια υπουργεία ξέρεις; 

Το υπουργείο που έχει σχέση 

με τα σχολεία και τις θρησκείες 

Το υπουργείο που έχει σχέση 

με την αστυνομία 

Το υπουργείο που ασχολείται 

με τις σχέσεις της Ελλάδας 

με άλλες χώρες 

Το υπουργείο που έχει σχέση 

με την οικονομία 

Το υπουργείο που έχει σχέση 

με τα θέατρα, τους αρχαιολογικούς 

χώρους και τον πολιτισμό 

Το υπουργείο που έχει σχέση 

με τα λεωφορεία, τα τρένα 

και τα αεροπλάνα 

Το υπουργείο που έχει σχέση 

με τους νόμους και τα 

δικαστήρια 

Το υπουργείο που έχει σχέση 

με την εσωτερική οργάνωση 

της Ελλάδας 

Το υπουργείο που έχει σχέση 

με τα νοσοκομεία και 

τους γιατρούς 

£* ^ ξ ί 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Υπουργείο Εξωτερικών 

Υπουργείο Παιδείας και 

Θρήσκε υ μάτων 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Υπουργείο Οικονομικών 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

Υπουργείο Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Υπουργείο Πολιτισμού 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συνδέω από τις δύο βτηλες 

τις λέξεις που ταιριάζουν, 

όπως βτο παράδειγμα. 
• πίνακας ν • TTtnonc 

• ΟΚυΟΐΰΟϊ) >ν • αβροπλάνου 

• αναχώρηση \. * αποσκβυων 

• &φΐ6π * · ανακοινώσεων 

• βλβγχοο • αβροπλάνου 

• ΐ.οποθέιηση διαβατηρίων 

• καθυστέρηση • πιησβων 

βρηβκόμαβτε βτο αε^οδ^όμιο με τους φίλους μας και ετοιμαζόμαβτε 

να ταξιδέψουμε. Διαβάζω το διάλογο και γ^ά^ω κι εγώ ένα δικό μου. 

Χ^ηβιμοποιώ τις ράβεις από τον παραπάνω πίνακα. 

Ερκάν: Τι ώρα είναι η πτήση μας; 

Μητέρα: Ερκάν, πήγαινε να δεις τον πίνακα ανακοινώσεων. 

Χουλιά: Ελπίζω να μην έχουμε καμιά καθυστέρηση. 

Πατέρας: Ίσως. Τελευταία γίνονται πολλές ακυρώσεις πτήσεων, 

γιατί κάνουν απεργία οι εργαζόμενοι. 

Ερκάν: Πάμε, πάμε. Άκουσα την ανακοίνωση για την αναχώρηση 

του αεροπλάνου για Αλεξανδρούπολη. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τίοιες δουλειές σα κάνει ο πάππους; "Ποιες δουλειές δα κάνει η γιαγιά; 

"Ποιες δουλειές σα κάνουν ο πάππους και η γιαγιά; Συμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα 

1. 

2. 

3. 

άρμεγμα αγελάδων 

Ο παππούς θα αρμβξβι τ,ις αγβλάδβς. 

μάζεμα καπνών 

Ο παππούς _ 

r m 
μαγείρεμα φαγητού 

Η γιαγιά 

4. 

5. 

πότισμα λουλουδιών 

Η γιαγιά και ο παππούς 

όργωμα χωραφιού 

Ο παππούς 

k 6. κλάδεμα δέντρων 

Ο παππούς 

7. πλύσιμο και άπλωμα ρούχων 

Η γιαγιά 

^ 

9. 

κούρεμα προβάτων. 

Ο παππούς και n γιαγιά 

σκούπισμα σπιτιού 

Η γιαγιά 

και 

<0~ 



Αιαλέγω μία από τις παρακάτω λέξεις 

και βυμπληρώνω τις προτάβεις, όπως 

βτο πα^άδαγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βουβάλι 
αγροτικό σωματείο 

μαθκτης μηχανολόγος 
ορβιβάτης 

μέλισσα 

αλιβυτικό 
θηλαστικό 

πρόβατο 
ναυτβργάτης 

1. Η εκδήλωση για το περιβάλλον οργανώθηκε από μια ομάδα μαθητών του σχολείου μας. 

Ο Πέτρος πηγαίνει σε μια σχολή . 

3. Χτες είχε γιορτή ο σύλλογος της πόλης μας. Και φυσικά την έκαναν 

πάνω στο βουνό. 

4. Ο υπουργός δέχτηκε χτες μέλη της συνομοσπονδίας 

για να συζητήσουν τις τιμές του καπνού. 

5. Ποια είναι η μεγαλύτερη συνομοταξία ; 

6. Το σωματείο αποφάσισε να κατέβει σε απεργία για τις κακές 

συνθήκες εργασίας στα καράβια. 

7. Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν γιατί ένα κοπάδι μπήκε στο δρόμο. 

Σε αυτή την ταινία που σου λέω ένα σμήνος δολοφονούν ανθρώπους. 

9. Η Ιαπωνία έχει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο. 

10. Στην Αφρική, κάθε χρόνο, αγέλες μεταναστεύουν από τις ξηρές 

περιοχές εκεί όπου μπορούν να βρουν πλούσια τροφή. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπλη^ώνω τα κενά με τους βωβτούς τύπους. 

1. Τα χρώματα του ουράνιου (ουράνιος) τόξου είναι εφτά. 

2. Η τιμή του (κόκκινος) κρασιού ήταν υπερβολική. 

3. Ο Ερμής ήταν ένας από τους δώδεκα θεούς της 

(ελληνικός) μυθολογίας. 

4. Τα σχέδια του 

του χρόνου. 

(Ολυμπιακός) χωριού θα είναι έτοιμα 

5. Τα μαλλιά του (μικρός) Πρίγκιπα ήταν ξανθά. 

6. Η γεύση της (ελβετικός) σοκολάτας μού αρέσει πολύ. 

7. Μήπως ξέρεις το επώνυμο του (καινούριος) καθηγητή; 

8. Δε θυμάμαι το τηλέφωνο της (παλιός) μου γειτόνισσας. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπλη^ώνω τα κενά και ^ ίβκω τα γράμματα που λείπουν. 

1. Χώρα της Λατινικής Αμβρικής (η Λατινική Αμερική) 

Κ Ο ΛΟ Μ ΒΙΑ 

2. Πρωτεύουσα (η Σαουδική Αραβία) 

Ρ ΑΝΤ 

3. Το χρώμα (η πολική αρκούδα) 

Α Π Ο 

4. Χώρα (η Νότια Ευρώπη) 

Ι Α ΙΑ 

5. Κάτοικος (ο Βόρειος Πόλος) 

6. Τόσες είναι οι τάξεις 

Ε ΚΙ ΩΟΣ 

(το δημοτικό σχολείο) 

Ι 1 ^ ^ Ι 

-



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

>ώνω τα κενά με τις λέξεις από την πα^έν^εβη 

και γ^άφω τις δια^ ημίβεις. 

1. Ανακαλύψτε τον κόσμο των βξωτικών φρούζω^! (τα εξωτικά φρούτα) 

2. Ελάτε στη γιορτή 

3. Αγοράστε το βιβλίο 

! (τα ελληνικά κρασιά) 

(οι παραδοσιακές συνταγές) 

4. Απόλαυση στο τραπέζι σας με το βασιλιά 

! (τα γερμανικά τυριά) 

5. Ανακαλύψτε τη γλυκιά γεύση 

(το φρέσκο καλαμπόκι) 

6. Τρώτε αγνό ελαιόλαδο από ποικιλίες 

(διαλεχτή ελιά) 

7. Μάθετε τα μυστικά 

(η αποτελεσματική δίαιτα) 

8. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό 

(οι έξυπνες αγορές) 

9. Δοκιμάστε σοκολάτες από την Ελβετία. Είναι 

! (εξαιρετική ποιότητα) 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβάζω το παράδειγμα και βυνεχίζω τις π^οτάβεις. 

Λόγω / Εξαιτίας + γενική 

Χτες θέλαμε να πάμε βόλτα. Τελικά μείναμε σπίτι, γιατί έβρεχε ολημέρα. 

Δεν πήγαμε βόλτα λόγω / εξαιτίας της βροχής. 

Δεν πήγαμε βόλτα λόγω / εξαιτίας του ότι έβρεχε. 

1. Την περασμένη Κυριακή είχαμε αποφασίσει να πάμε εκδρομή, όμως εκείνη τη μέρα αρρώστησε 

ο αδερφός μου. Τελικά μείναμε σπίτι λόγω της αρρώστιας του αδερφού μου. 

λόγω / βξαιτίας του ότι αρρώσιησε ο αδβρφός μου. 

2. Δεν έγραψε καλά στο διαγώνισμα λόγω 

λόγω / βξαιτίας 

3. Πολλοί άνθρωποι παθαίνουν γρίπη το χειμώνα λόγω 

λόγω / βξαιτίας 

4. Οι γονείς μου δε βγήκαν έξω χτες βράδυ λόγω 

λόγω / βξαιτίας 

5. Ο παππούς δε βλέπει καλά λόγω 

λόγω / βξαιτίας 

6. Δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ λόγω στο διπλανό διαμέρισμα. 

λόγω / βξαιτίας 

L Α -Φ ν 
/ \ 

στο διπλανό διαμέρισμα. 



"Ποιος δέλεΐ τι; "Ποιος λέει τι; 

Διαλέγω και βυμπλη^ώνω τα κενά, όπως 

βτο παράδειγμα, κάνοντας όποιες 

αλλαγές χρειάζονται. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. πλαστικό ποτήρι 
ποτήρι του νερού 

ποτήρι 
ποτήρι χυμό 

Γιάννα: Θα πάρω πλαστικά ποτήρια νια το πάρτι, γιατί βαριέμαι μετά να πλένω τα γυάλινα. 

Πέτρος: Δε θέλουμε φλιτζάνια, θέλουμε. 

Μαμά: Να θυμηθώ να πάρω και μια εξάδα , γιατί μας έσπασαν δύο. 

Χασάν: Ενα , παρακαλώ. 

2. κρέμα ξυρίσματος κρέμα σοκολάτα κρέμα φρουτόκρεμα 

Μπαμπάς: Ολγα, αν πας στο σούπερ μάρκετ, φέρε μου και μια 

γιατί μου τελείωσε. 

Μαμά: Γιώργο, θα δώσεις στο μωρό την του; 

Γιάννα: Δε θέλω κρέμα βανίλια, προτιμώ μια . 

Παππούς: Δώστε μου δύο ρυζόγαλα και δύο 

3. πέστροφα καπνιστή πέστροφα 

-

πέστροφα ιχθυοτροφείου πέστροφα 2 κιλά 

Πολλά ψάρια, όπως ο σολομός ή , ζουν στα ποτάμια. 

Στα σούπερ μάρκετ βρίσκεις μόνο , που δεν είναι τόσο νόστιμες όσο 

οι άγριες. 

Καλά, χτες πήγα για ψάρεμα και έπιασα μια . 

Η είναι πολύ πιο ωραία από την ψητή. 



Τι πουλάει το μαγαζί; 

Κοιτάζω τις εικόνες και απαντάω, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ποτήρι του νερού Φ ποτήρι νερό 

φλιτζάνι του καφέ 

φλιτζάνι του τσαγιού 

φλιτζάνι για τον καφέ 

ποτήρι του νερού 

ποτήρι της μπίρας 

ποτήρι του κρασιού 

U Ί Λ 

πιάτο σούπας 

πιατάκι γλυκού 

κουτάλι της σούπας 

κουταλάκι του γλυκού 

μαχαίρι του ψωμιού 

άλλο «κουτάλι του γλυκού» κι άλλο «γλυκό του κουταλιού» 

ΟΌ* 
• 188 ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λντιβτοιχίζω τα ουβιαβτικά από τη βτήλη α |_^_ 

με τα ουααβτικά από τη βτήλη β, όπως βτο παράδειγμα. 

A. μπουκέτο 

πακέτο 

ένα ποτήρι νερό = ένα ποτήρι με νερό 

B. ντομάτες 

λουλούδια 

φλιτζάνι γλυκά 

ποτήρι σούπα 

πιάτο κρασί 

καφάσι καφέ 

μπουκάλι μπίρα 

κουτί αυγά 

καλάθι τσιγάρα 

• 189 ι 



Συμπληρώνω τις προτάβεις με τις παρακάτω 

ράβεις , όπως βτο παράδειγμα, και μασαίνω 

τ ι έγινε βτον αγώνα TIA0K-AFH. 

"Ν-^ 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

οι καλύτεροι παίχτβς στο τέλος 

στην αρχή 

ο διαιτητής 
το τβλικό αποτέλβσμα 

τη διάρκβια 

Η ημέρα του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΡΗ έφτασε. 

του αγώνα ο διαιτητής έστριψε το νόμισμα και οι δυο αντίπαλοι διάλεξαν 

τέρματα. 

Σε όλη του αγώνα οι οπαδοί και των δύο ομάδων αντάλλαξαν πολλά (και 

υβριστικά) συνθήματα. του αγώνα ήταν οι τερματοφύλακες. 

του αγώνα (0-0) ήταν δίκαιο. 

Οι παίχτες και των δύο ομάδων έπαιξαν σκληρό ποδόσφαιρο και ο 

του αγώνα, ο κ. Κριτής, έριξε δύο κόκκινες και τρεις κίτρινες κάρτες. 

Στο του αγώνα οι θεατές χειροκρότησαν... το διαιτητή. 



L 

Τ1ό6ο τρέχει; TT06o κάνει; 

ΊΊ060 βυχνά γίνεται κάτΐ; 

Συμπληρώνω τις προτάβεις με αυτό που νομίζω 6ωβτό. 

1. Το αυτοκίνητο του μπαμπά μου τρέχει με 180 χιλιόμετρα 

α. την ώρα β. το λεπτό 

2. Τα σταφύλια κάνουν 1,5 ευρώ 

α. το κιλό β. τα 100 γραμμάρια 

3. Με τη δίαιτα-αστραπή χάνετε 3 κιλά 

α. την ήμερα β. την εβδομάδα 

4. Με το φίλο μου που μένει στη Γερμανία συναντιόμαστε δύο φορές 

α. την εβδομάδα 6. το χρόνο 

Στο σχολείο μας γράφουμε 10 τεστ 

α. την εβδομάδα 6. το μήνα 

6. Το τηλέφωνο είναι 6997657328 και η κλήση κοστίζει 0,30 ευρώ 

α. τα 15' 6. τα 15' 

7. Κάποιος είναι καπνιστής αν καπνίζει 15 τσιγάρα 

α. την ήμερα 6. το μήνα 

8. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ έρχεται μια φορά 

α. το δίμηνο 6. το τρίμηνο 



Λέω 6ε ποια πρόβωπα αναφέρονται 

οι αντωνυμίες του κειμένου, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Σε αυτό εδώ το σπίτι, στο επάνω πάτωμα, μένει ο κύριος Σπύρος ή Σπυρίδων, όπως τον λέει η 

κυρία Πατρούλα όταν νευριάζει μαζί του, και η κυρία Πατρούλα μένει στο ίδιο σπίτι, μαζί τους μένει 

και η θεία Γαζία. Ο κύριος Σπύρος είναι πολύ θυμωμένος σήμερα. Και χθες ήταν πολύ θυμωμένος 

και κάθε μέρα, και όταν είναι πολύ θυμωμένος τους φωνάζει. Σήμερα γιατί δε θέλει να αλλάξει 

πουκάμισο και θέλει να είναι με το χθεσινό, και η κυρία Πατρούλα τού λέει τι θα πει ο κόσμος και 

πως θα μας ντροπιάσει. Και όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Σπυρίδων δε θέλει να με πάρει και να πάμε 

στον λούστρο να μας γυαλίσει τα παπούτσια, που είναι ακόμα γεμάτα λάσπες από την Κυριακή. 

Αυτοί οι δύο όλο μαλώνουν και φωνάζουν ο ένας στον άλλον και μετά φωνάζουν κι οι δυο μαζί 

και μπερδεύεις τα λόγια τους και δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Οταν δε φωνάζουν, είναι όλα πολύ 

όμορφα, αλλά μετά αρχίζουν πάλι, κι όταν αρχίζουν πάλι, γίνεται μεγάλη ησυχία, γιατί τότε δε 

μιλάνε μεταξύ τους και ο ένας πηγαίνει στο ένα δωμάτιο και ο άλλος στο άλλο κι εγώ δεν έχω 

όρεξη να φάω το φαγητό μου. Τον κύριο Σπύρο εγώ τον φωνάζω μπαμπά και την κυρία Πατρούλα 

τη φωνάζω μαμά. Εκείνοι με φωνάζουν χρυσό μου, μικρό μου, γλυκό μου, μωρό μου. Πολλές 

φορές με φωνάζουν και με το όνομα μου, που είναι Άκης. 

Κ. Ντελόπουλος, Ο Άκης και οι άλλοι, Γνώση, Αθήνα 1983 (με αλλαγές) 

τον -•ο κύριος "Σπύρος ή Σπυρίδων 



Διαλέγω 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

το 6ω6το. 

1. Δεν είδα χτες στο πάρτι. 

α. του β. τον γ. της 

2. Τις φίλες μου αγαπάω πολύ. 

α. τους 

3. Οι φίλοι του 

β. τις γ. της 

φωνάζουν Αλέκο. 

α. τον β. την 

4. Πήρε την κασετίνα και 

α. της 

5. Οι γονείς μου δε 

β. την 

γ. τους 

έβαλε στην τσάντα. 

γ. το 

α. μου 6. με 

6. Τον ρωτήσαμε, αλλά δε 

αφήνουν να βλέπω τηλεόραση μετά τις δώδεκα το βράδυ. 

γ. την 

απάντησε. 

α. με 6. μας 

7. Τον αγαπάω πολύ, αλλά 

γ. σε 

βλέπω πολύ συχνά. 

α. τον δεν 6. δεν τον γ. δεν τους 

8. Πήγα με τον παππού μου μια βόλτα και κέρασε παγωτό. 

α. μου 6. με γ. μας 

9. Όταν βρήκα το τηλέφωνο της, πήρα αμέσως τηλέφωνο. 

α. μου 6. την γ. της 

10. - Πού είναι τα βιβλία μου; 

- Δεν βλέπεις; Πάνω στο γραφείο είναι. 

6. τις α. τα γ. τους 



Αντιβτοιχίζω, όπως βτο παράδειγμα. 

Ελυσες την άσκηση της Φυσικής; 

2. Ελυσες τα προβλήματα της Φυσικής; 

3. Η Σεβγκιούλ δεν κάλεσε εμένα και 

την Ασδού στο πάρτι της; 

Η Σεβγκιούλ δεν κάλεσε κι εσένα και 

τον Αλή στο πάρτι της; 

5. Η Σεβγκιούλ δεν κάλεσε εμένα στο πάρτι της; 

6. Η Σεβγκιούλ δεν κάλεσε εσένα στο πάρτι της; 

7. Πήρατε τηλέφωνο τη Λείλέ και την Ασλί; 

8. Πήρατε τηλέφωνο τον Αχμέτ και τον Μπαρκ; 

9. Θέλεις το βιβλίο μου; 

10. Θέλεις τα μολύβια μου; 

11. Είδες τον Αχμέτ μετά το σχολείο; 

12. Είδες την Ιπέκ και το Μάρκο μετά το σχολείο; 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

• Η Σεβγκιούλ δεν κάλεσε κι εμάς 

στο πάρτι της; 

• Η Σεβγκιούλ δεν κάλεσε κι εσάς 

στο πάρτι της; 

• Την έλυσες; 

• Τα έλυσες; 

• Τις πήρατε τηλέφωνο; 

• Τους πήρατε τηλέφωνο; 

• Το θέλεις; 

• Η Σεβγκιούλ δε με κάλεσε 

στο πάρτι της; 

• Η Σεβγκιούλ δε σε κάλεσε 

στο πάρτι της; 

• Τον είδες; 

• Τους είδες; 

• Τα θέλεις; 



Απαντάω τις ερωτηθείς της προηγούμενης 

άβκηβης, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. — Ελυσες την άσκηση της Φυσικής; 

- Ναι, την έλυσα.  •Όχι, δβν την έλυσα. 

2. — Ελυσες τα προβλήματα της Φυσικής; 

3. — Η Σεβγκιούλ δεν κάλεσε κι εμένα και την Ασδού στο πάρτι της; 

4. — Η Σεβγκιούλ δεν κάλεσε κι εσένα και τον Αλή στο πάρτι της; 

5. — Η Σεβγκιούλ δεν κάλεσε εμένα στο πάρτι της; 

6. — Η Σεβγκιούλ δεν κάλεσε εσένα στο πάρτι της; 

7. — Πήρατε τηλέφωνο τη Λείλέ και την Ασλί; 

ο . Είδες τον Αχμέτ μετά το σχολείο; 

9. Είδες την Ιπέκ και το Μάρκο μετά το σχολείο; 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Η Φατμέ είναι λίγο πειβματάρα. 

Συμπληρώνω τους διάλογους, όπως 

βτο παράδειγμα. 

Καθηγήτρια: Γράψε την άσκηση σου! 

Φατμέ: Ό χ ι , 6ev τη γράφω. 

Καθηγήτρια: Γράψ’ την! 

Φατμέ: Κ,αλά, θα τη γράψω. 

Καθηγήτρια: Λύσε το πρόβλημα της Φυσικής! 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Φατμέ: 

Καθηγήτρια: 

Φατμέ: 

Καθηγήτρια: 

Φατμέ: 

Καθηγήτρια: 

Φατμέ: 

Μαμά: 

Φατμέ: 

Μαμά: 

Φατμέ: 

Μαμά: 

Φατμέ: 

Μαμά: 

Φατμέ: 

Μαμά: 

Φατμέ: 

Μαμά: 

Φατμέ: 

Μαμά: 

Φατμέ: 

Μαμά: 

Φατμέ: 

Μαμά: 

Φατμέ: 

Μαμά: 

Φατμέ: 

Όχι, 

Εντάξει, 

! 

αλλά αργότερα. 

Πήγαινε τις εκθέσεις στο ντουλάπι μου! 

Όχι, . 

! 

Ωραία, σε λίγο. 

Σκούπιζε τα παπούτσια σου πριν μπεις στο σπίτι! 

Όχι, 

Εντάξει, 

Φάε το φαγητό σου αμέσως! 

Οχι, δεν 

! 

Δε θα 

Πλύνε τα πιάτα, σε παρακαλώ! 

Όχι, 

! 

δε μου αρέσει. 

Οχι, δεν 

Μάζεψε τα βιβλία σου από το τραπέζι! 

Όχι, . Εχω διάβασμα. 

, σε παρακαλώ πολύ! 

Καλά, θα , αλλά μόλις τελειώσω. 

Μην ενοχλείς την αδερφή σου! 

Αφού με πειράζει! 

, είναι μικρή. 

Ουφ, αφήσω. 

δεν προλαβαίνω τώρα. • ^ ΐ ΐ Γ\ΐ*Τ,Γ\^, \ 

έζι! V- *'^Ζ-



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αντιβτοιχίζω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Τηλεφώνησες στον Ιμάμ; • 
Του τηλεφώνησες; 

Τους τηλεφώνησες; 

2. Τηλεφώνησες στο Γιοκχάν και στη Ζεινέπ; 
Του τηλεφώνησες; 

Τους τηλεφώνησες; 

3. Θα δώσεις στην Αλίκη και στον Μπαρκ το βιβλίο σου; 
Θα τους δώσεις το βιβλίο σου; 

Θα της δώσεις το βιβλίο σου; 

4. Θα δώσεις στην Ντουριέ το βιβλίο σου; 
Θα της δώσεις το βιβλίο σου; 

Θα του δώσεις το βιβλίο σου; 

5. Είπε η Εσρά ο' εσένα και στον Αχμέτ για το πάρτι της; 
Σου είπε η Εσρά για το πάρτι της; 

Σας είπε η Εσρά για το πάρτι της; 

6. Είπε η Εσρά σ' εσένα για το πάρτι της; 
Της είπε η Εσρά για το πάρτι της; 

Σου είπε η Εσρά για το πάρτι της; 

7. Ασλί, θα μιλήσεις επιτέλους ο' εμένα και στο Φικρέτ; 
Ασλί, θα μας μιλήσεις επιτέλους; 

Ασλί, θα του μιλήσεις επιτέλους; 

0 Ασλί, θα τους μιλήσεις σήμερα; 
ο . Ασλί, θα μιλήσεις σήμερα στη Γεωργία και στην Ασδού; 

Ασλί, θα της μιλήσεις σήμερα; 

9. Θα αγοράσεις γλυκά για τη Μαρίνα; 
Θα του αγοράσεις γλυκά; 

Θα της αγοράσεις γλυκά; 

10. Θΐιαγοράσεις γλυκά για τον Πέτρο; 
Θα του αγοράσεις γλυκά; 

Θα της αγοράσεις γλυκά; 

_ 



Προχτές συνάντησα τη φίλη μου την Γκιουλίν στην πλατεία. ρώτησε αν πήγα 

στο πάρτι του Χουσείν και είπα ότι πήγα και ότι πέρασα πολύ ωραία. Μετά 

ρώτησε τι αγόρασα και εγώ απάντησα ότι πήρα μια 

κοντομάνικη μπλούζα, που πηγαίνει πολύ. Τότε εκείνη είπε ότι είχε 

αγοράσει και αυτή κάτι για το Χουσείν και ότι θα έδινε την επόμενη 

μέρα, που θα συναντούσε. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Δεν τον / του πάει το κόκκινο χρώμα, γιατί είναι πολύ μελαχρινός. 

2. Κάθε πρωί τον / του πάει η γιαγιά του μέχρι τη στάση. 

3. Ο Μποζ είναι φοβερό παιδί, τον / του πάω πολύ. 

Του έδειξα εμπιστοσύνη, αλλά με / μου την έφερε. 

5. Σε / Σου πήρε τηλέφωνο η Ασλί όταν έλειπες. 

6. Η Ασλί σε / σου πήρε κάτι από την αγορά. 

Χτες κάποιος με / μου έκλεψε το ρολόι. 

8. Οταν με / μου έκλεψαν δεν το κατάλαβα. 

9. Ποια χάρη με / μου ζήτησες και δε σε / σου την έκανα; 

10. Με / Μου ζήτησε κανείς όσο έλειπα; 

11. Σε / Σου φτάνει τόσο φαγητό ή θέλεις κι άλλο; 

12. Κανείς δε σε / σου φτάνει στο τρέξιμο! 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει. 



Όνομα·-

\ Επώνυμο: 

Εδωσες οχην Ελένη to βιβλίο; / Εδωσες to βιβλίο οχην Ελένη; 

Της το έδωσες; 

0& Λ->-.-'" 
Εδωσες οχην Ελένη to βιβλίο; / Εδωσες to βιβλίο οχην Ελένη; 

Της το έδωσες; 

Δώσε οχην Ελένη to βιβλίο! /Δώσε to βιβλίο οχην Ελένη! 

Δώσ' της το! αλλά και Δώσ' το της! 

dS? 

Φ Μ<~ 

Αΐίΐλένω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

Ι . Χάρισα στην Ντουριέ το βραχιόλι μου. 

((Γ)Της το χάρισα. β. Το της χάρισα. 

Ζ . Ο παππούς πούλησε το χωράφι 

στον πατέρα του Ομέρ. 

α. Το του πούλησε. β. Του το πούλησε. 

3. Δάνεισα το βιβλίο μου στον Μποζ. 

α. Το του δάνεισα. β. Του το δάνεισα. 

4. Σου υπόσχομαι ότι θα έρθω. 

6. Επέστρεψε τα χρήματα σ' εμένα και στο Φικρέτ. 

α. Μας τα επέστρεψε. β. Τα μας επέστρεψε. 

7. Μου άφησε όλα του τα παιχνίδια. 

α. Τα μου άφησε. β. Μου τα άφησε. 

ο . Μου έφερες το τετράδιο μου; 

α. Το μου έφερες; β. Μου το έφερες; 

y. Σου δίνω τη γόμα μου. 

α. Σου τη δίνω. β. Τη σου δίνω. 

α. Σου το υπόσχομαι, β. Το σου υπόσχομαι, ι η Π , , ^ ^ , , Ι / ^ , , Α ^ , , , , ^ , , , Λ . Α κ Α κ 1U. Είπες στον Κοσμά το μυστικό, 

α. Του το είπες; β. Το του είπες; Εξήγησε στους μαθητές την άσκηση. 

α. Τους την εξήγησε, β. Την τους εξήγησε. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΦτιΛχνω διάλογους, όπως e w π4£4δείγμ4Χ4. \_^ 

2. αγοράζω / Αίσέ και Φατμέ / τετράδιο (+) 

- Αγόρασε tetpa8\o για ΐ-ην Αϊσέ και τη Φατ,μέ! 
- Ενεάξβι, θα touq to αγοράσω. 

3. αφήνω / εγώ / κλειδιά (-) 

1. δίνω / αδερφή / βιβλίο (-) 

- Δώσ6 to βιβλίο οχην αδβρφή σου! 
- Όχι, 6ev της to δίνω! 
- Δώσ' της τ.ο. / Δώσ' to της.' 

•κ H-

4. τραγουδάω / Μποζ / τραγούδι (+) 

5. ζητάω / Εσρά / σιντί (-) 

6. δείχνω / εμείς / σκύλο σου (+) 

7. φέρνω / Αχμέτ και Μεχμέτ / παλτό τους (+) 

8. γνωρίζω / εγώ και Σεβγκιούλ / φίλη σου (+) 

9. στέλνω / εγώ / γράμμα (+) 

10. χαρίζω / Σιγμέ / κασετίνα σου (-) / M C " 1 

11. θυμίζω / Μποζ και Μπαχάρ / γενέθλια της Γκιουλιστάν (+) 

^*tf 



Πρώτο πρόσωπο: εγώ 

Ονομαστική εγώ εμείς 

Αιτιατική εμένα εμάς 

Δεύτερο πρόσωπο: εσύ 

Ονομαστική εσύ 

Αιτιατική εσένα 

εσείς 

εσάς 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπλη^ώνω κχ κενά, όπως βχο παράδειγμα. 

1. Σ' βοένα μιλούσα τόση ώρα, δεν το κατάλαβες; 

2. Φικρέτ και Κερέμ, ρώτησα αλλά δε μου απαντήσατε. 

3. έχεις το καινούριο σιντί της Μαντόνα ή η Κατερίνα; 

4. περιμένουμε από το πρωί να έρθετε, αλλά κοιμόσαστε. 

5. Τανσού, σ' δάνεισα το βιβλίο μου ή στην Εσρά; 

6. Χασάν και Ελένη, τι θα σπουδάσετε; 

7. δεν ήθελα να πάω σχολείο σήμερα, γιατί έκανε πολύ κρύο. 

8. θα έρθεις σήμερα στη γιαγιά ή θα κάτσεις σπίτι; 

9. Πήρα τηλέφωνο τον Κοσμά, αλλά δεν ήταν σπίτι. 

10. ήρθαμε με τα πόδια, γι' αυτό αργήσαμε. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αννα: 0 <̂ ίλος μου ο Σπύρος λέει πάντα 

το αντί&ετο απ' ό,τι λέω εγώ. 

Συμπληρώνω τις προτάβεις, όπως 

βτο παράδειγμα. 

Άννα: Θα πάω αύριο στην Ασδού, αλλά εσύ και ο Μπαρκ θα μείνετε σπίτι. 

Σπύρος: Οχι, eoeiq θα πάτε αύριο στην Ασδού και βγω θα μείνω σπίτι. 

Άννα: Για τη γιορτή του Ιμάμ εγώ θα μαγειρέψω και εσύ θα φτιάξεις τα γλυκά. 

Σπύρος: Οχι, για τη γιορτή του Ιμάμ θα μαγειρέψεις και θα 

φτιάξω τα γλυκά. 

Άννα: Η Σιμγκέ δεν ήξερε καλά ορθογραφία και εγώ με την Εσρά τη βοηθήσαμε. 

Σπύρος: Οχι, δεν ξέρατε καλά ορθογραφία και σας βοήθησε. 

Άννα: Η Σεβγκιούλ κι εσύ αργείτε στο σχολείο, ενώ η Αίτσά κι εγώ δεν αργούμε ποτέ. 

Σπύρος: Οχι, αργείτε στο σχολείο, ενώ δεν αργούμε ποτέ. 

Άννα: Η Λείλέ και η Γκιουλιστάν έχουν πολύ δυνατή φωνή, ενώ εσύ και η Εμινέ μιλάτε πολύ σιγά. 

Σπύρος: Οχι, έχουμε πολύ δυνατή φωνή, ενώ μιλάνε πολύ σιγά. 

Άννα: Εγώ πηγαίνω στο σχολείο με το ποδήλατο, αλλά εσύ και η Αίσέ παίρνετε το λεωφορείο. 

Σπύρος: Οχι, πηγαίνετε στο σχολείο με το ποδήλατο, αλλά παίρνω 

το λεωφορείο. 

Άννα: Μετά το σχολείο εγώ βοηθάω τον πατέρα μου στο μαγαζί, ενώ εσύ διαβάζεις. 

Σπύρος: Οχι, 

βοηθάω τον πατέρα μου 

στο μαγαζί, ενώ 

διαβάζεις. 



Κυκλώνω τις προβωπικές αντωνυμίες και 

μετά βυμπληρώνω τα κενά, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

"U 
Α Δ Ρ Τ Ε Α ζ Ε Μ Ε Ι Σ) Υ Ι Ο Κ 

Ε Ε Γ Ω Σ Υ Υ Γ Η Ε Ξ Ζ Θ Λ Α 

Ε Σ Ε Ν Α Τ Χ Τ Ζ Μ Ψ Ρ Α Α Υ 

Β Υ Ε Κ Σ Ο Μ Ρ Η Ε Η Β Υ Σ Τ 

Ο Γ Θ Ι Ν Σ Β Ν Ω Ν Ψ Π Τ Δ Ε 

Π Ε Μ Α Σ Φ Π Μ Ο Α Υ Τ Ο Υ Σ 

Α Υ Τ Η Χ Α Υ Τ Ω Ν Ω Ν Ν Ν Φ 

1. Εσβίς θα έρθετε στην εκδρομή του σχολείου; 

2. Όταν μιλάω, δεν ακούς ποτέ. 

3. Αν δε βιαστείς, θα φύγουμε χωρίς . 

Ο Φικρέτ είναι πολύ καλός στη γυμναστική' κανείς δεν τρέχει τόσο γρήγορα όσο 

Η Ασλί είναι πολύ καλή στα μαθηματικά' μακάρι να έλυνα όλες τις ασκήσεις σωστά 

6. Δε θέλω να καλέσω και στα γενέθλια μου, δεν είναι φίλος μου. 

7. είναι πολύ καλές φίλες. 

ο . — Δεν αντιγράφω από τη Σινέμ, αντιγράφει από , 

είπε ο Τζαμ στη δασκάλα. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Μιλάω στον Αχμέτ και στον Ομέρ. 

α. σε αυτόν β. σε αυτές 

Πήγα στο πάρτι χωρίς τις αδερφές μου. 

α. αυτών β. αυτές 

3. Μην καλέσεις την Αίσέ στο σπίτι σου. 

α. αυτόν β. αυτής γ. αυτή 

4. Δε μίλησα σ' εσένα και στον Τζαμ. 

α. εσένα β.αυτούς γ. εσάς 

5. Ο δάσκαλος έκανε παρατήρηση σ' εμένα και τον Μπαρκ. 

α. εσάς β. εμάς γ. εμένα 

6. Δανείστηκα από τη Μαρίνα και την Ντενίζ ένα βιβλίο. 

α. αυτών β. αυτούς γ. αυτές 

7. Ζήτησα από την Ντουριέ ένα στιλό. 

α. αυτόν β. αυτής γ. αυτήν 

8. Ανάμεσα στον Αλή και τον Ενγίν κάθεται ο Ανδρέας. 

α. σε αυτούς β. σε αυτόν γ. σε αυτές 

9. Θα έρθεις μαζί μ' εμένα και τον Ιμάμ ή θα πας με τη Σινέμ και την Αίτσά; 

α. εσάς / αυτές β. εμάς / αυτές γ. εμάς / αυτούς 

10. Ρώτησα εσένα και την Ασλί και όχι την Μπαχάρ και τον Αλή. 

α. εσάς / αυτούς β. εσάς / αυτές γ. αυτούς / αυτές 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Εμένα δε μου μιλάει καθόλου. 

2. Εσάς θα 

3. Εμάς δε θα 

τηλεφωνήσω αύριο. 

ξεχάσεις ποτέ. 

4. Τον Κοσμά η Αίσέ 

5. Τη Φατμέ και την Ασδού 

6. Την Μπαχάρ γνωρίζεις; 

αγαπάει πολύ. 

θυμάσαι; 

7. Αυτές δεν 

ο . Εμένα ο Αλή δε 

y. Σινέμ, θα 

πλησιάζει καθόλου το μωρό. 

γνωρίζει καθόλου. 

δω μετά το σχολείο. 

10. Της Εσρά και της Ιπέκ 

11. Εσένα θα 

Ελπίζω να 

έκλεψαν το πορτοφόλι. 

δώσω αύριο τα χρήματα που 

έχω μέχρι τότε. 

δάνεισες 

C = 



Συμπληρώνω το κείμενο με 

τις προβωπικές αντωνυμίες 

εγώ, εμένα, με, μου, αυτή, τη, τις, το, τα, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Το όνομα μου είναι πολύ μικρό και έχει τρία γράμματα. Οταν to γράφω στην ονομαστική, παίρνει 

τέσσερα και γίνεται: Άκης. Η μαμά 

τίποτα. Η μαμά έχει δίκιο, γιατί 

λέει πως έχω όλα και δε λείπει 

έχω όλα: δύο χέρια, δύο πόδια, ένα κεφάλι με μία μύτη, 

δύο αυτιά και δύο μάτια, και δέκα δάχτυλα, συν δέκα στα πόδια, ίσον είκοσι. Εχω και διάφορα άλλα 

πράγματα, αλλά δεν λέω. Μονάχα δεν τρώω το φαγητό μου και η μαμά λέει 

πώς θα ζήσω έτσι και δίνει μουρουνόλαδο και πως πολύ στενοχωρώ και πως 

θα στείλω στον τάφο μία ώρα αρχύτερα. Οταν πηγαίνουμε όμως περίπατο, 

αρέσει πολύ να τρώω παγωτό χωνάκι, φρέσκα αμύγδαλα, άγριες αγκινάρες, που βουτάμε 

στο αλάτι, και τους μεζέδες του ούζου που παραγγέλνει ο μπαμπάς στο καφενείο. 

Κ. Ντελόπουλος, Ο Άκης και οι άλλοι, Γνώση, Αθήνα 1983 (με αλλαγές) 

Τώρα προβπαδώ να φανταβτώ το διάλογο ανάμεβα βτον Άκη, τη μαμά 

και τη δεία Γαζία όταν προβπαδούν να τον κάνουν να φάει. 

Μαμά: Άκη μου, φά' 

Άκης: Όχι, δεν 

Μαμά: 

Θεία Γαζία: 

Άκης: 

σε παρακαλώ! 

τρώω! Λέγε ό,τι θέλεις! 



Λρδρο ή αντωνυμία? 

βάζω βε τετραγωνάκι τα άρ^ρα και βε κύκλο 

τις αντωνυμίες, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Δώσε (μου] 

1. Μην πειράζεις ΐ.η γά/εα. γιατί θα οβ γρατσουνίσει. 

τη γάτα σε 

άρθρο όνομα (ουσιαστικό) αντωνυμία 

2. Μην τ.πν πειράζεις γιατί θα οβ γρατσουνίσει. 

την σε 

αντωνυμία αντωνυμία 

3. Η Ελενα μιλάει οχην καθηγήτρια. 

σε την στην καθηγήτρια 

πρόθεση + άρθρο όνομα (ουσιαστικό) 

4. Η Ελενα trig μιλάει. 

της 

αντωνυμία 

to βιβλίο to υ Ομέρ. 

2. Η τσάντα της Ιπέκ έχει πολλά βιβλία. 

3. Γιατί δε μου έγραψες; 

4. Πού είναι το βραχιόλι της Σιγμέ; 

5. Του ζήτησαν μια χάρη. 

6. Είδες την Ασλί; 

7. Την είδες; 

8. Γιατί της φωνάζεις; 

Δανείστηκα το τετράδιο του Κοσμά. 

10. Δανείστηκα το τετράδιο του. 

11. Του είπα να κάνει ησυχία. 

12. Είπα του Ισμαήλ να κάνει ησυχία. 



Συμπληρώνω τους διάλογους, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Αχμέτ: Μαρίνα, νομίζω ότι πήρες το μολύβι μου. 

Μαρίνα: Ποιος πήρε το μολύβι σου; Εγώ; 

Αχμέτ: Ναι, βσύ. 

Μαρίνα: Καλά, θα ψάξω, κι αν το βρω, θα σ' το δώσω. 

2. Μπελίζ: Μήπως είδατε τον Μπαρκ και το Γιάννη; 

Αλίκη: ; Δεν έχω ξανακούσει αυτά τα ονόματα. είναι ; 

Μπελίζ: Καλά δεν ξέρεις; Είναι που πάντα καθυστερούν 

στο μάθημα των ελληνικών! 

Αλίκη: Α, κατάλαβα. Αν δω, θα πω ότι ψάχνεις. 

3. Πέτρος: Μάρθα, και η Χριστίνα φωνάζατε το πρωί στην αυλή και με ξυπνήσατε; 

Μάρθα: λες ότι ξύπνησε; Αποκλείεται να 

ξυπνήσαμε . όλο το πρωί ήμουν στο σπίτι μου 

και τη Χριστίνα δεν έχω δει ακόμη. 

4. Σοφία: Γιατί δεν είπατε και σ' να έρθω μαζί σας; 

Ντενίζ και Μαρκέλλα: δε σου είπε; δεν πήγαμε πουθενά... 

Ντενίζ: Όχι, η Ελένη και η Νόρα. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Να βυμπληρώβεις τα κενά με τα J όβος, - η , - ο , όπως βτο παράδειγμα. 

1. Μπορείς να φας όσα. κεράσια ί Γ θέλεις, μόνο πρόσεξε να μη φουσκώσεις! 

r '/ 

2. Μπορείς να μείνεις θέλεις, αλλά τηλεφώνησε στη μητέρα σου πριν. 

3. ώρα η γιαγιά καθάριζε τα ψάρια, ο παππούς ετοίμαζε τη φωτιά. 

4. ώρα κι αν του μιλάς, δεν καταλαβαίνει. 

Οι μαθητές πρόσεξαν τους είπε ο καθηγητής τους. 

6. ήρθαν στην εκδρομή πέρασαν πολύ καλά. 

7. Είναι δύσκολο να σου πω όλα έγιναν. 

8. λάθη κι αν κάνεις, θα σ' αγαπάω. 

9. Απ’ έχω ακούσει μέχρι σήμερα, αυτό που μου είπες χτες ήταν το πιο παράλογο. 

10. Παρά τα λέει, ο Χρήστος δεν αγαπάει τη Μαρία. 

ι 2J-J- ι 



Συμπληρώνω τα κενά με το 

όβος, -η, - ο και το ουβιαβτικό που 

βρίβκεται βτην παρέν^εβη βτο βωβτό 

τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Η Άννα είπε ότι μπορούν να έρθουν στο πάρτι όσοι φίλοι (φίλος) της θέλουν. 

2. Βάλε μου (ζάχαρη) θέλεις στον καφέ μου. 

3. Η Μπελίζ φώναζε σε (φίλη) της πείραζαν τη γάτα της. 

4. (κόσμος) έρθει στη γιορτή θα περάσει καλά. 

5. Ο Ντράγκαν ποτέ δεν ευχαρίστησε (δάσκαλος) τον βοήθησαν. 

6. (μαθητής) παίρνουν μέρος στις εξετάσεις πρέπει να είναι στο σχολείο 

στις εφτά το πρωί. 

7. Ο Σπύρος λέει πως δεν καταλαβαίνει (άνθρωπος) μιλάνε γρήγορα. 

8. Ο Μεχμέτ ζηλεύει (συμμαθητής) του τρέχουν πιο γρήγορα από αυτόν. 

9. Η Ζεϊνέπ ερωτεύεται (φίλος) της τραγουδούν όμορφα. 

10. (παιδί) αργήσουν στο ραντεβού μας δε θα τα περιμένω! 

ι 212 ι 



Συμπληρώνω τις προτάβεις με το 

όποιος, -α, -ο, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Όποιος θέλει ας έρθει. 

2. μαθητές θέλουν μπορούν να πάνε στο σπίτι τους. 

3. κι αν σου χτυπήσει την πόρτα, μην του ανοίξεις. 

4. Διάλεξε γλυκό θες. 

5. μέρα μπορείς έλα στο σπίτι μου. 

6. έρθουν στην εκδρομή να πάρουν μαζί τους ζεστά ρούχα. 

7. αργήσει στο μάθημα θα πάρει απουσία. 

8. Κάλεσε φίλη σου θέλεις να έρθει μαζί μας. 

Θα σου δανείσω βιβλίο έχεις ανάγκη. 

10. Η γιαγιά μου συνέχεια μου λέει: 

«Μην κάνεις παρέα με 

κι ». 



Διαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Θα έρθω οττουδήττοτ.β μου πεις. 

(α?) οπουδήποτε β. οπωσδήποτε 

ν*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

2. Θα έρθω ώρα μου πεις. 

α. οπουδήποτε β. οποιαδήποτε 

3. Μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο θέλεις να μου μιλήσεις. 

α. οπωσδήποτε β. οποτεδήποτε 

4. κι αν είμαι, θα σε πάρω τηλέφωνο. 

α. Οποτε β. Οπου 

5. κι αν με ζητήσει, πες του ότι λείπω. 

α. Οποιοσδήποτε β. Οτιδήποτε 

6. Θα κάνω περνά από το χέρι μου για να σε βοηθήσω. 

α. ό,τι 6. όπως 

7. « κι αν πάω, θα σου γράφω γράμματα και δε θα σε 

ξεχάσω» είπε ο Αχμέτ στο φίλο του πριν φύγει. 

α. Οπωσδήποτε 6. Οπουδήποτε 

8. Πήγαινε θέλεις, αλλά να προσέχεις. 

α. ό,τι 6. όπου 

9. Γύρνα ώρα θέλεις. 

α. όποτε 6. ό,τι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βοη^άω τη Γιούντβουλερ να διαλέξει κινητό και τον ΤΙέτρο να διαλέξει μπλούζα. 

Ποιο κινητό να διαλέξω; 

Αυτό ή εκείνο; 

Ποια μπλούζα να διαλέξω; 

Αυτή ή εκείνη; 

Αυτό το κινητό είναι , ενώ εκείνο το 

Τα κουμπιά αυτού , ενώ 

Η οθόνη , ενώ 

Η τιμή , ενώ 

Τελικά, νομίζω ότι θα πάρω 

Αυτή η μπλούζα είναι , ενώ εκείνη η 

Τα μανίκια αυτής , ενώ . 

Το χρώμα , ενώ 

Η τιμή , ενώ 

Τελικά, λέω να πάρω 

• .225 • 



Ο Ομέρ έχει μια μικρή αδερφή, την 

Γκιουλιβτάν, που πάντα του παίρνει 

τα πράγματα του. "Πριν φτιάξει την 

τβάντα του, αναγκάζεται να ψάχνει 

τα πράγματα του ένα ένα. βταν της 

βάζει τις φωνές, αυτή κάνει πως δεν ακούει, μετά όμως 

του επιβτρέφει τα πράγματα του με μια δικαιολογία. 

Συμπληρώνω το διάλογο τους. 

Ομέρ: Πού είναι οι μαρκαδόροι μου; 

Η Γκιουλιστάν δεν απαντάει. 

Ομέρ: Πού V Τ.ΟΙ : 

Γκιουλιστάν: Να ΐ.οι , ήθελα να ζωγραφίσω. 

Ομέρ: Και πού είναι τα μολύβια μου; 

Η Γκιουλιστάν πάλι δεν απαντάει. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ομέρ: Πού V 

Γκιουλιστάν: Αχ, σου είπα ότι ζωγράφιζα. Να 

Ομέρ: Το βιβλίο όμως πού είναι, αφού δε διαβάζεις; 

Η Γκιουλιστάν κάνει πως δεν ακούει. 

Ομέρ: Πού V 

Γκιουλιστάν: Να ήθελα να δω τις εικόνες. 

Ομέρ: Και η κασετίνα μου, Γκιουλιστάν, πού είναι; 

Γκιουλιστάν: Εγώ την έχω. 

Ομέρ: Το ξέρω, αλλά πού V τη; 

Γκιουλιστάν: Να ! 

Ομέρ: Πού είναι ο διαβήτης μου; 

Η Γκιουλιστάν έχει βγει από το δωμάτιο. 

Ομέρ: Πού V δεν ακούς; 

αυτός να τος / τον 

αυτή να τη 

αυτό να το 

αυτοί να τοι/τους 

αυτές να τες 

αυτά να τα 

Γκιουλιστάν: Να τος. 

Ομέρ: Επιτέλους, πού είναι οι ασκήσεις 

των μαθηματικών; 

Γκιουλιστάν: Να μπροστά στα μάτια σου. 

Γιατί νομίζεις ότι όλα σού τα παίρνω εγώ; 

; 

; 



Συμπληρώνω με το βωβτό τύπο 

της αντωνυμίας ο εαυτός μου, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

0 eautoc, τ,ου του φταίει και κανείς άλλος. 

Μην κατηγορείτε τον γι' αυτό που έγινε. 

3. Η Ασδού κατηγορεί συνέχεια τον που τρώει γλυκά και παχαίνει. 

4. Ο Μποζ δεν αγαπάει κανέναν, ούτε τον . 

Οι άνθρωποι που μιλούν συνέχεια για τον είναι πολύ ενοχλητικοί. 

6. Δεν αντέχω να σε βλέπω συνέχεια στενοχωρημένη, σκέψου λίγο και τον 

, όχι μόνο τους άλλους. 

7. Η Μπελίζ και η Ζεχρά είναι πολύ εγωίστριες, σκέφτονται μόνο τον . 

8. Θυμώνω με τον κάθε φορά που δεν έχω το κουράγιο να πω αυτό 

που σκέφτομαι. 

9. Οταν κοιτάζω τον στον καθρέφτη, σκέφτομαι ότι θα ήθελα να ήμουν 

πιο ψηλή και πιο αδύνατη, όπως η Γιάννα. 



Γράφω φράβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Το βιβλίο του Γιοκχάν. Το βιβλίο τ,ου. 

2. Το φόρεμα της γιαγιάς. 

3. Ο αναπτήρας του μπαμπά. 

4. Το περίπτερο του κυρίου Ισμαήλ. 

5. Η γιορτή της Ιπέκ και της Ντενίζ. 

6. Οι μαρκαδόροι του Μπαρκ και του Τζαμ. 

Οι ασκήσεις οι δικές σου και του Ντούσαν. 

8. Το χωριό του παππού και της γιαγιάς. . 

9. Το αγαπημένο τραγούδι της μαμάς. 

10. Η τσάντα της αδερφής μου. 



Συμπληρώνω τα κενά βτο γράμμα 

του Γιώργου, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Αγαπημένη μου Γέλενα, 

Ιου βτέλνω μια (|>ωτογ £>α<ί>ία με την οικογένεια μου . Ημα6τε μπ^οβτά βτο 6πίτι 

Α(Η6τε̂ >ά, ο άντρας που κρατάει ένα μω^ό βτην αγκαλιά, είναι ο μπαμπάς . Το μω^ό 

είναι ο μικρός αδε^ός. Αίπλα βτέκεταΐ ο πάππους . Είναι πολΰ γέ^ος 

και δεν μπορεί να πε^πατήβει καλά. Κρατάει το μπαβτοΰνι και τον βοησάει και η για

γιά Κάτω από την πορτοκαλιά που βλέπεις είναι η σεία Λουκία. Αυτή είναι α δ ε ^ ή 

της γιαγιάς δεν έχει δικά παιδιά και μένει μαζί Μ μαμά μου 

(̂ ο^άει το καλό (̂ ό^εμα 6ε αυτή τη ^ωτογ^α^ία και κρατάει 6το χέ̂ >ι ένα 

τριαντάφυλλο. Αεν είναι πολΰ όμο^η; ΤΚδω από το 6πίτι είναι το 6πίτι του σείου 

, του Ντοΰβαν. Το 6πίτι είναι πιο μεγάλο από το δικό , όμως έχει 

μικ^ότε^>ο κήπο. Τα ξαδέ^ια δεν έχουν χώ̂ >ο να παίζουν 6τον κήπο , κι 

έτβι έρχονται εδώ. Την επόμενη (jsô a σα 6ου βτείλω μια ^ωτογ^α^ία 

Αν μπο^έβεις, βτείλε μου κι εβΰ μια ^ωτογ^α^ία της οικογένειας 6το επόμενο γ^άμ-

ΤΙολλά πολλά <|>ΐλΐά, 

Γιώργος 

Μιλάω 

για την οικογένεια μου 

και την οικογένεια 

ενός <fίλου μου. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Συμπληρώνω το διάλογο, όπως βτα παραδείγματα. 

Η καθηγήτρια του τμήματος Β2 δείχνει στους μαθητές κάποια αντικείμενα 
που εδώ και καιρό έχουν βρεθεί στο σχολείο και κανείς μέχρι τώρα 
δεν τα έχει αναζητήσει... 

κ. Βασιλάκη: Κατερίνα, νομίζω ότι αυτό το μπουφάν είναι δικό σου 

Κατερίνα: 

Γιάννα: 

Δικό ρου,- Οχι, δεν είναι , μάλλον είναι της Γιάννας. Αυτή 

είχε ένα τέτοιο. 

Οχι, δεν είναι . Ζεϊνέπ, για κοίτα το κι εσύ. Μήπως τελικά 

είναι ; 

Ζεϊνέπ: Μπα, κάποιο παιδί από άλλη τάξη θα το έχει χάσει. 

κ. Βασιλάκη: Καλά, κι αυτά τα πατίνια; 

Αχμέτ και Ασδού: είναι! Αχ, και τα ψάχναμε τόσο καιρό! 

κ. Βασιλάκη: Α, είναι... Άλλη φορά να με ρωτάτε όταν χάνετε κάτι. Αλλά 

εδώ έχω και μερικές κασετίνες. Μποζ, Τσιντέμ, Ονούρ, δείτε μήπως κάποια 

από αυτές είναι . Εσείς δε λέγατε ότι έχετε χάσει 

τις κασετίνες σας; 

Μποζ και Τσιντέμ: Οχι, δυστυχώς, καμία από αυτές δεν είναι . Αλλά η κόκκινη 

είναι μάλλον του Γιάννη, που λείπει σήμερα. 

Μεχμέτ: 

κ. Βασιλάκη: 

Ιπέκ: 

Οχι, δεν είναι . Ο Γιάννης δεν έχει χάσει την κασετίνα του. 

Ρωτήστε και σε καμιά άλλη τάξη. 

Ρώτησα όλα τα τμήματα του σχολείου. Ολα τα παιδιά λένε ότι δεν είναι 

αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για να κάνουμε και λίγο μάθημα 

σήμερα, μήπως ξέρετε ποιανού είναι αυτός ο σκούφος; Ιπέκ, δικός σου είναι; 

Μα, κυρία, δε γίνεται να είναι . Δε βλέπετε πόσο μικρός είναι; 



Γράφω την απάντηβη, όπως 6το παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Το βιβλίο αυτό είναι δικό σου και της Αίσέ; Ναι, eivcii to δικό μας βιβλίο. 

2. Η τσάντα είναι του Χασάν; Όχι, 

Οι μαρκαδόροι είναι της Γκιουλιστάν; Όχι, 

4. Το παλτό είναι της Μπελίζ; Ναι, 

5. Τα μολύβια είναι του Μπαρκ και της Αίνούρ; Ναι, 

6. Το κόκκινο μαντίλι είναι της μαμάς; Όχι, 

Γρά^ω την ερώτηβη κοιτάζοντας τα ονόματα που είναι βτην παρέν&εβη, όπως βεο παράδειγμα. 

1. Ναι, είναι το δικό μας αυτοκίνητο. (Αίσέ και εγώ) 

Το αυτ.οκίνητ.ο αυτό eivai δικό σας; 

2. Όχι, δεν είναι ο δικός του μαρκαδόρος. (Ομέρ) 

3. Ναι, είναι το δικό της φόρεμα. (γιαγιά) 

; 

4. Ναι, είναι η δική της κασετίνα. (Ντουριέ) 

5. Οχι, δεν είναι το δικό του πουκάμισο. (παππούς) 

; 

6. Οχι, δεν είναι το δικό τους σπίτι. (Μπαρκ και Ασδού) 
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ntfiFtfi 

Η Φατμέ και ο Χαβάν ψάχνουν βτην αποθήκη 

του παππού και της γιαγιάς τους. 

Εκεί βρίβκουν ένα βωρό παλιά πράγματα... 

Γράφω ό,τι λείπει από το διάλογο τους, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

4 

3±ί 

Φατμέ: Χασάν, κοίτα αυτό το παλιό φτυάρι, είναι του παππού μας; 

Θ Ε Β ί 

Χασάν: Ναι, δικό toy είναι, τον θυμάμαι που το έπαιρνε μαζί του στο χωράφι. Αλλά αυτό 

το κόκκινο πουλόβερ δε μοιάζει με ένα που φορούσε ο μπαμπάς; 

Φατμέ: Ναι, είναι. Α, κι αυτό το ψάθινο καπέλο τι σου θυμίζει; 

Χασάν: Είναι . Σε θυμάμαι όταν το φορούσες μικρή. 

Φατμέ: Αυτά τα περιοδικά είναι της μαμάς; 

Χασάν: Όχι δεν είναι , η μαμά δε διάβαζε περιοδικά. Είναι της θείας Εμινέ. 

Κι αυτό το παλιό ποδήλατο κάτι μου θυμίζει... 

Φατμέ: Δεν το πιστεύω ότι δε θυμάσαι. Καλέ, είναι το ποδήλατο, αυτό 

που είχαμε μικροί. 

Χασάν: Κι αυτή η κούκλα δεν είναι της μαμάς; 

Φατμέ: Ναι, είναι, εσύ την έσπασες... Αχ, και οι παλιές εφημερίδες του παππού! 

Χασάν: Δεν είναι , του θείου Ισμαήλ είναι' ο παππούς δεν ήξερε να διαβάζει. 

Το μπλε μαντίλι όμως είναι της γιαγιάς; 

Φατμέ: Ναι, είναι. Κι αυτό το μικρό φορτηγό; 

Χασάν: Αυτό είναι 
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βρί6κω την ερώτηβη, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Στην τάξη μας εφτά παιδιά είναι άρρωστα. Πόσα παιδιά βίναι άρρωοχα οχην τ,άξη σας; 

2. Ο Γιάννης ήρθε. ; 

3. Θέλω ένα παγωτό. 

4. Ο Ντούσαν αγαπάει την Άννα. ; 

5. Η τσάντα αυτή κάνει 25 ευρώ. ; 

6. Η Μαρίνα και η Χριστίνα θα έρθουν στη γιορτή μου. 

7. Ο Αχμέτ πάει σχολείο με τον Μποζ. ; 

8. Ο Μπαρκ ψάχνει το βιβλίο του. ; 

9. Η Μπελίζ έχει τρία αδέρφια μεγαλύτερα από αυτήν. 

10. Θα μείνω στη γιαγιά μου δέκα μέρες. 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Καταλαβαίνει κανένας τίποτα; 

κανένας / κανείς καμία / καμιά κανένα 

κανένα(ν) καμία / καμιά κανένα 

κανενός (καμίας / καμιάς) κανενός 

κανένας = ένας, κάποιος 

Ξβρβις κανέναν καλό οδονείατ.ρο; = Ξέρβις έναν /κάποιον καλό οδονείατ.ρο; 

κανένας = ούτε ένας 

Δβν ξέρω κανέναν καλό οδονείατ.ρο. = Δβν ξέρω ούτβ έναν καλό οδονείατ.ρο. 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Τι βημαίνεΐ; Αιαλέγω το βωβτό. 

« 

καμία = oute μία 

κανένα = oute ένα 

καθόλου = oute λίγο 

1. Εχεις καμιά φωτογραφία του Ρονάλντο; 

α. καμιά > μια β. καμία = ούτε μία 

2. Δεν έχω καμία φωτογραφία του Ρονάλντο. 

α. καμιά > μια β. καμία = ούτε μία 

3. Εχεις κανένα φίλο στη Θεσσαλονίκη; 

α. κανένα > ένα β. κανένα = ούτε ένα 

4. Δεν έχω κανένα φίλο στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχω τρεις 

στη Λάρισα. 

α. κανένα > ένα β. κανένα = ούτε ένα 

5. Διάβασες καθόλου ιστορία; 

α. καθόλου > λίγο β. καθόλου = ούτε λίγο 

6. Καθόλου δε διάβασα. Πού να προλάβω; 

α. Καθόλου > λίγο β. Καθόλου = ούτε λίγο 
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω με τον κατάλληλο τύπο, όπως βτο πβ^άοεϊνμΦ 

Κανένας, καμία/καμιά, κανένα, πουθενά, ποτέ, τίποτα, καθόλου 

Όχι βουνό, θάλασσα... 

Μόλις τελειώσουμε τις εξετάσεις, λέμε να πάμε καμιά εκδρομή. από 

μας δε θέλει να πάμε ξανά στο βουνό. Μπορείς να κάνεις στο βουνό αφού 

βασιλέψει ο ήλιος; δεν μπορείς να κάνεις, εκτός από το να κάθεσαι και να μιλάς 

για ποδόσφαιρο. Να πηγαίναμε σε κάμπιγκ στη Σαμοθράκη; Το πρό

βλημα είναι ότι ο Ντίνος δεν ξέρει μπάνιο και θα μας ζαλίσει με την γκρίνια 

του: «Θα κάνετε άλλο εκτός από το να κολυμπάτε; Δε θα ξανάρθω 

μαζί σας!». 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 Ντίνος καίεται 6την παραλία βτη Σαμοδράκη κάτω από μια ομπρέλα και κάδε λίγο 

και λιγάκι βκέφτεται ότι δεν πεινάει καλά. Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις 

κανένας, καμιά, κανένα, πουθενά 

και μαθαίνω τα παράπονα του. 

1. «Υπάρχει περίπτερο εδώ κοντά, να αγοράσω 

αθλητική εφημερίδα;» 

2. «Υπάρχει ΠΡΟΠΟτζίδικο για να παίξω ΖΟΓΚΛΕΡ;» 

3. «Δεν πήρα μαζί μου ηλεκτρονικό παιχνίδι!» 

4. «Γιατί δεν έχει καφετέρια εδώ κοντά;» 

5. «Γιατί δεν πήρα μαζί μου περιοδικό με σταυρόλεξα ή τα Αστερίξ μου;» 

6. «Δεν ασχολείται μαζί μου φίλος μου...» 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

VVrapxei κανένα πβρΐτττβρο εδώ κονεά; = Υπάρχουν καθόλου πβρίττεβρα εδώ κονεά; 

Το β^άδυ 6χο ξενοδοχείο ο Ντίνος γράφει μια κά^τα βτον ξάδερφο του, που κάνει 

διακοπές βτη Μαρώνεια, και του πε^ιγ^άφει τα προβλήματα του. Αιαβάζω τα παράπονα 

του βτην προηγούμενη άβκηβη και τον βοηδάω να βυμπλη^ώβει την κάρτα του. 

Γεια 6ου ΤΙέτ^ο, 

Είμαι 6τ.η Σαμο^άκη και πεινάω χάλια. Ολη τη μέξ>α οι (JJLAOL μου κάνουν μπάνιο κι ενώ κάθομαι κάτω 

από μια ομπρέλα και βαριέμαι τη ζωη μου. Αλλά τ ι να κάνω; 

• Δεν υπάρχουν καθόλου TTepnrcepci . 

• Δεν υπάρχουν καθόλου για να παίξω ΖΟΓΚΛΕΡ. 

• Δεν πήρα μαζί μου καθόλου . Πώς να περάσω 

την ώρα μου; 

• Εδώ κοντά δεν έχει καθόλου , και η καντίνα του 

κάμπιγκ είναι ακριβή. 

• Δεν πήρα μαζί μου καθόλου με σταυρόλεξα, ούτε τα Αστερίξ μου. 

• Και, τέλος, οι φίλοι μου δεν ασχολούνται μαζί μου, και αυτό δε θα 

τους το συγχωρήσω ποτέ! 

Εβΰ πώς τα πεινάς 6τη Μαρώνεια; Ελπίζω καλύτερα από μένα, α^οΰ ξέρεις μπάνιο - ενώ δεν ξέ^ω 

V*//καθόλου. 

Τα λέμε 6ε μια εβδομάδα, 

Ντίνος 



β^ίβκω ποιες π^οτάβεις είναι λάδος, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Θέλεις καθόλου φρούτα; 

2. Δε θέλω καθόλου φαγητό. 

3. Δε θέλω τίποτα φαγητό. 

4. Να σου φέρω τίποτα τώρα που θα πάω στο περίπτερο; 

5. Να σου φέρω καθόλου τώρα που θα πάω στο περίπτερο; 

6. Δε θέλω να με ενοχλήσεις καθόλου όση ώρα θα δουλεύω. 

7. Δε θέλω τίποτα από έναν τέτοιο άνθρωπο. 

CO ^ 

Ι Α 

Ι Α 

Ι Α 

Ι Α 

Ι Α 

Ι Α 

8. Δε θέλω καθόλου να έρθει και ο Μεχμέτ μαζί μας, γιατί όλο γκρινιάζει. Σ Α 

9. Θέλεις καθόλου βοήθεια; 

10. Αν χρειάζεσαι τίποτα, θα σε βοηθήσω. 

Σ Α 

,Σ Α 



και βυμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Ηρθε κανένας όσο έλειπα; 

α. ένας ( 6 J κανένας 

2. Όσο έλειπες ήρθε κύριος και σε ζήτησε. 

α. ένας / κάποιος β. κανένας 

3. Πήγε καθηγητής στο πάρτι της Μάιρας; 

α. ένας β. κανένας 

4. Όχι, δεν πήγε 

α. ένας / κάποιος β. κανένας 

5. — Τι θέλεις; 

Δε θέλω 

α. κάτι β. τίποτα 

6. — Θέλετε πορτοκαλάδα; 

α. κάποια β. καμία 

7. — Ψάχνω κυρία Αναγνώστου. Εδώ δουλεύει; 

α. κάποια β. καμία 

8. — Ναι, εδώ πρέπει να είναι. 

α. πουθενά β. κάπου 

9. ...αν και δεν την έχω δει από το πρωί. 

α. ποτέ β. καθόλου 



Αιαλέγω και βυμπληρώνω την πρόταβη, 

όπως βτο παράδειγμα, ι i 

w - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ένα (ένας / κανένας) Σάββατο απόγευμα... 

Ελένη: Δεν πάμε (κανένας/κάποιος) βόλτα; 

Ντενίζ: Μπα, δεν πάω (κάπου / πουθενά). Δεν έχω 

(κάποιος / κανένας) διάθεση να πάω βόλτα. Βαριέμαι. 

Ελένη: Σήκω, βρε Ντενίζ. Μπορεί να είναι στην πλατεία (κανένας/ένας) 

Ντενίζ: 

Ελένη: 

Ντενίζ: 

Ελένη: 

Ντενίζ: 

απ’ τα παιδιά... 

Ναι, σιγά. Ο Μάριος (πουθενά / ποτέ) δεν πάει στην πλατεία πριν από 

τις δέκα. Και ο άλλος, ο Ονούρ, θα βλέπει (κανένας / ένας) ταινία 

στο βίντεο. Δεν παίρνεις καλύτερα (κανένας / κάποιος) τηλέφωνο 

τη Ρουμπίνη να έρθει από δω; 

Και τι θα κάνουμε εδώ μέσα κλεισμένες; 

(Κάτι / Τίποτα) δε θα κάνουμε. Γιατί πρέπει να κάνουμε 

(κάτι / τίποτα); Το πολύ πολύ παραγγέλνουμε (κανένας / καθόλου) 

πίτσα... 

Πάλι πίτσα, ρε Ντενίζ; 

Γιατί; Εχεις (κανένας/ένας) καλύτερη ιδέα; 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω και 6υμπληρώνω την πρόταβη, όπως βεο παράδειγμα. 

1. Οταν γράφαμε διαγώνισμα στη Γλώσσα, ο Πίπης, ο διπλανός μου, έσκυβε συχνά προς το μέρος 

μου και έριχνε καμιά ματιά στις απαντήσεις μου. Εγώ τον άφηνα. 

α. καμία (β.j καμιά 

2. Στο τέλος της ώρας, ο αθεόφοβος, άνοιξε το βιβλίο και έριξε ματιά στους πίνακες με 

τα ρήματα. 

α. μια β. καμιά 

3. Μαμά: Χτες το βράδυ στην πλατεία συνάντησα παλιά μου συμμαθήτρια. 

α. μια β. καμιά 

4. Το Σάββατο αγόρασα παντελόνι μακρύ, ριγέ, με καταπληκτικά χρώματα. 

α. ένα β. κανένα 

5. Μαμά: Οταν έμενα στην -άνθη, κάπου κάπου συναντούσα στην πλατεία και παλιά 

μου συμμαθήτρια. 

α. μια β. καμιά 

6. Μπαρίς: Χτες πήγαμε με την Ελένη και είδαμε καταπληκτική 

ταινία στο θερινό. 

α. μια β. καμιά 

7. Παππούς: Πώς να περάσει η ώρα, παιδάκι μου! Καθόμαστε στο καφενείο και 

παίζουμε τάβλι. 

α. ένα β. κανένα 

8. Όλγα: Τότε που η γιαγιά μου ’δίνε χαρτζιλίκι, αγόραζα σάμαλι 

στο διάλειμμα. Τώρα... 

α. ένα β. κανένα 
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Πόσοι / πόσβς / πόσα 

ττβρίττου βίναι; 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Απανυάω βτις ερωτήβεις, όπως 

βτο παράδειγμα. 

1. Πόσων χρονών είναι η μαμά σου; 

Η μαμά μου βίναι καμιά σαρανταριά χρονών. / Η μαμά μου βίναι πβρίπου σαράντα χρονών. 

2. Πόσοι μαθητές είναι στην τάξη σου; 

/ 

3. Πόσους μαθητές έχει το σχολείο σου; 

/ 

4. Πόσες σελίδες Ιστορία πρέπει να διαβάσεις για τις εξετάσεις; 

/ 

5. Πόσοι θεατές χωράνε στο γήπεδο της Ξάνθης; 

/ 

6. Πόσα χιλιόμετρα είναι Αλεξανδρούπολη--άνθη; 

7. Πόσα χιλιόμετρα είναι -άνθη-Κομοτηνή; 

8. Πόσα ευρώ πληρώνεις για το κινητό σου κάθε μήνα; 

9. Πόσα κιλά είσαι; 

Ι 233 ι 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λύνω το βταυρόλεξο. 

^ΡΛΤΗ^Ι/ 

• «1 μόνο ξέρω: ότι δεν ξέρω 2» είπε ο Σωκράτης. 

• «Είμαι ο 3» απάντησε ο Οδυσσέας στον Κύκλωπα. 

• 4 δεκαριά: περίπου δέκα. 

• «5φορά κι 6καιρό»: έτσι αρχίζουν τα παραμύθια. 

Ι -23-4" Ι 



κάπου 

Κ,άποτ,β 

κάπ^ίβ 

Διαλέγω τη λέξη που ταιριάζει και 

βυμπληρώνω τα κενά, 

όπως βτο παράδειγμα. 

κάποιον 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

καπως κάποια 
κάποιους 

ήταν μια γάτα και πήγε και βρήκε έναν ποντικό και του είπε να γίνουν 

κουμπάροι για να μην τον φάει. Αυτός το είπε και σε άλλους ποντικούς κι 

εκείνοι δέχτηκαν. είχαν γλέντι και η γάτα είπε στους ποντικούς να πιαστούν 

όλοι μαζί και να χορέψουν. Εκεί που χορεύανε, τους είδε η γάτα και ξέχασε τις κουμπαριές και 

ήταν έτοιμη να χιμήξει πάνω τους να τους φάει. Την είδε ο κουμπάρος της ο ποντικός και με 

τρόπο το κατάλαβε και είπε στα άλλα ποντίκια: 

«Κι εσείς ποντίκια στο χορό να πάμε για 

κρυφτό, γιατί η κουμπάρα μας η γάτα επάνω μας έχει τα μάτια!». 

Και τρέξανε όλοι και μπήκαν σε ^ ι Ι ^\ 

τρύπα. έτσι τέλειωσε 

η κουμπαριά των ποντικών και της γάτας. 

από τη συλλογή του Γ. Μέγα, Ελληνικά Παραμύθια, Εστία, Αθήνα 1996 (με αλλαγές) 

Γράφω κι έ^ώ μια δική μου ιβτορία με τις ίδιες λέξεις. 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

"Ποιος γράφει; Αναβτοιχίζω τις λέξεις, όπως βτο παράδειγμα. 

γράφω . eou 

γράφβις \ ο Μπαρκ και ο Κ,οσμάς 

γράφβι \ 6γώ, ο hh&x.\i&x, και η Λβϊ'λέ 

γράφουμβ \ ο Ενγίν και η Γκιουλιοχάν 

Ypacpet-e ι ο Α λ ή 

γράφουν \ eou, ο Μποζ και η Ντ,ουριέ 

\ η Ιπέκ και η Ze'iven 

6γώ 

η Μπβλίζ 

Συμπληρώνω το κενά. 

I 
NOMA Ι / — \ 
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Φτιάχνω τα νιόμινο, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

\mopou\ie  
> = 

eaeiq 

= 

file:///mopou/ie


ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λλλάζω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Ο Γιοκχάν ξυπνάει κάθε μέρα πολύ νωρίς. 

Aut-ocj ξυπνάει κάθε μέρα πολύ νωρίς. 

2. Εγώ και η αδερφή μου πηγαίνουμε στο ίδιο σχολείο. 

πηγαίνουμε στο ίδιο σχολείο. 

3. Η Αίσέ και η Φατμέ μένουν στον ίδιο δρόμο. 

μένουν στον ίδιο δρόμο. 

4. Εσύ και η Μπελίζ έχετε την ίδια μπλούζα. 

έχετε την ίδια μπλούζα. 

5. Η μαμά μου πηγαίνει κάθε Τρίτη στη λαϊκή αγορά. 

πηγαίνει κάθε Τρίτη στη λαϊκή αγορά. 

6. Ο παππούς και η γιαγιά μου μένουν έξω από το χωριό. 

μένουν έξω από το χωριό. 

7. Το καναρίνι μας κελαηδάει πολύ όμορφα. 

κελαηδάει πολύ όμορφα. 



βάζω τα ρήματα βτο βωβτό καλάθι, 

βύμ^ωνα με τη δέβη του τόνου. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



1. Πού θα μετά το σχολείο, Αχμέτ; 

2. Τι μουσική , παιδιά; 

3. Δεν ποτέ φακές. Δε μου αρέσουν. 

4. Εμινέ, σταμάτα να και να ότι χάλασε 

το ποδήλατο σου! 

5. Τι σου και όλο παραπονιέσαι; 
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L 

Η Γιουνεβουλέρ γράφει ένα γράμμα βτο περιοδικό 

«Ακτίνα* για ένα πρόβλημα της. Ιυμπλήρωβε 

τα κενά βτο γράμμα της με τα ρήματα: 

καίω, φταίω, λέω, ακούω, πάω, τρώω, κλαίω, 

όπως βτο παράδειγμα. 

-c— 
Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λγ̂ ττημένο μου περιοδικό, 

Σου γρΛ<ρω αυτό το γράμμα γιατί σέλω να βρω μια λΰβη βτο πρόβλπμά μου. Κανένας 5ε με παίρνει βτα 

βοβαρά και όλοι μου λένε ότι γκρινιάζω και βυνέχεια χωρίς λόγο. Ομως εγώ ττίδτεΰω 

ότι έχω πρόβλπμα, και αυτό είναι ότι πολύ και παχαίνω. βέβαια, δεν μόνο 

εγώ, και Π μαμά μου, που όλο μου ότι σα πεσάνω τπς πείνας 

εάν 5εν κανονικά και (ρωνάζει βυνέχεια β’ εμένα και 6τον αδερφό μου ότι δεν τπν 

ποτέ και σέλουμε να κάνουμε μόνο το δικό μας. Το κακό, βέβαια, είναι ότι όταν 

βτο βχολείο, βτα διαλείμματα προτιμάω τα γαριδάκια, τα τβιπς και τις βοκολάτες 

γάλακτος, που ςέρω ότι παχαίνουν. Επίβης, δε μου αρέβει κασόλου π γυμναβτικπ, κι έτβι δεν 

τις σερμίδες που παίρνω βτα διαλείμματα, α<ροΰ εγώ και οι (ρίλες μου πάντα 

βρίβκουμε μια δικαιολογία για να μην κάνουμε γυμναβτικπ και βτο πίβω μέρος τπς 

αυλής όπου τις βοκολάτες μας και μιλάμε. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως 

όλα αυτά μαζί, τφάγμα που με κάνει βυχνά να , γιατί, αν και ςέρω 

ότι κάνω λάσπ, δεν μπορώ να τα 6ταματΓ)6ω. Κάσε μέρα οι (ρίλες μου κι εγώ να 

ςεκινΓ)6ουμε δίαιτα, αλλά πρέπει να και τις μπτέρες μας, που μαγειρεύουν και... 

(ρωνάζουν... 

Τι να κάνω; ΤΙεριμένω απάντΠ6Π όβο το δυνατόν πιο γρήγορα... 

Γΐουντβουλέρ 

Γράψε την απάνυηβη που δα έδινες βτη Γιουνιβουλέρ αν δούλευες βτο περιοδικό. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τα κενά με τα ρήματα βτο βωβτό τύπο. 

ΛΙΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ 

• Κάθε άνθρωπος βχβι (έχω) 64 κόκαλα στα χέρια και 62 στα πόδια. 

• Τα έντερα μας 

• Το σώμα μας 

(είμαι) πέντε φορές μεγαλύτερα από το μπόι μας. 

(περιέχω) νερό σε ποσοστό 70%. Το νερό 

αυτό το χάνουμε όταν (ιδρώνω) και όταν 

(κλαίω). Γι' αυτό πρέπει να πίνουμε πολύ νερό κάθε μέρα. 

• Τα νύχια μας και τα μαλλιά μας 

κύτταρα. Γι' αυτό το λόγο, οι άνθρωποι δε 

(είμαι) φτιαγμένα από νεκρά 

(νιώθω) πόνο 

όταν τα (κόβω). 

• Το μυαλό μας 

Δε 

(λειτουργώ) συνέχεια. 

(σταματάω) να δουλεύει ακόμα και όταν εμείς δεν 

(είμαι) ξύπνιοι. 

Ι 24·3 ι 



Οι γονείς του Αχμέτ δ' αργήβουν να γυρίβουν 

κι εκείνος δε δέλει να φάει το φαγητό που 

του άφηβαν. 0 Χαβάν τού δίνει βυμβουλές πως 

να φτιάξει ομελέτα. Αεν ξεχνάει να του πει 

τι πρέπει να προβέξει. 

Γράφω τι λέει ο Χαβάν. 

ΤΤαίρνουμβ δύο αυγά και ένα πιάτ,ο. Σπάμε 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

χχχ αυγά και προσέχουμβ χχχ τσόφλια. 
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Διαβάζω πώς περιγράφει η Λελτέμ 

βτο ημερολόγιο της την καθημερινή 

διαδρομή της για το βχολείο. 

Γράφω κι εγώ τη δική μου διαδρομή από 

το βπίτι βτο βχολείο. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά̂ η·-

Tti<rc& λ&ττεά. A-jr· -re «ττίτι fwv f*4xgt t i tfrJLtfn τ ο ν λ&οί^βζ&ύβν. 7Γ&£"Αω *ιτ· 

Φ ν Ά / τ ι ο μ * * ^ * /*fr t · ΧΑΦΑ*, TH/ ffw./4, τ · / 4λή κ*·· "*· ifr^iC- Τ· λ*ο»^·£*ίο 

Ι jpQVVV™ * - i"TH-iJ' "-• 

KA/frt 4*A - Ρ £ Τ Α £ Τ · r«A /A (f-rJL«&L rrn £j*U#n. TTfrCAfrt f***· ri^vgA. ^Cifv&eA 

βλέτΤΜ /i/pgA igAXtA 6oV<£ KAl ifte /*Α*£ΐ£ JM.& χοΐλΑ/Ά. YTfAgXfrt 4*A Tfê AfW. 

XAL r^gc* 4**1 ΚΑΐτ'·χ·££Α<ΪΑ. 0 /ζβ'ί*βς frl/Al ΑτΤθ'ττο/*ος ffAl »Τ*/βς. 1 * ττολλΑ 

Tf&^AffoV/ /ί& « AWoxlwvA.. ^JL/β/ΤΑς tfto «Χβλ&ύβ, TfeV tfnffcfrtA /fr Xcd£A"& /A 

$£ί*Κ*ΤΑΙ ψηλά, βλέτΤΜ ftt Αλλ· -JfTCAJM.. 1-C1 Λ Α / £ · Μ if«-A ΤΟ ΦΧθλ&ίθ 

<S\J*A.rcha Α£#£<£τΤ·νς TfoV TfAT* βΊΤΑ Xa^A^tA f«* Τ Α TfeA* ή j*& /*ονλΑξΙΑ ΚΑΙ 
1 ^ Ο 

ττ·λλΙς ^»?ές «λ£ιτ« Α)τ&λΑ/&ς ττον* f · * χ · ν * . 

Me Aeve... 
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Φτιάχνω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Την ώρα που / 'Οεαν σεην Ελλάδα χχχ παιδιά κοιμούνεαι, σεην Ιαπωνία nave σχολείο. 

2. 

3. 

4. 

Εβύ πού δα ήδελες να βρίβκεβαι τώρα: Γιατί; 



?:S0-S:00 ***** ** " " M ° 

g-.iO-ii-.so r*>*r* 

14:00-14*0 atirrf*k 

I1S..00-16:S0 **«*· !·*«"' 

i?:00-u:00 *η*** 

1g:30-20A6 s,«0w« r* » " » * 

20*0-21*0 »*»?«<«• »<"»«*" 

22:00-22:30 φα^τί^ό^Ι 

V * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τάξη: 

Αιαβάζω το πρόγραμμα του Χαβάν, 

που πηγαίνει βτην Α' γυμναβίου, 

και γράφω πώς περνάει ο Χαβάν 

την ημέρα του. 

Φέτ-ος, κάθβ μ έ ρ α ξυπνάβι σεις επχΛ. Εζο\μάζεχχχ\, χρώε\ to πρωινό τ.ου 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Γράφω το δικό μου καθημερινό 

πρόγραμμα. 

Συζητάω με τους βυμμαδητές μου 

και βυγκρίνουμε πώς περνάμε 

τη μέρα μας. 

Me λένβ Ξυπνάω 





Συμπληρώνω τον πίνακα 

με τα ανώμαλα ρήματα, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

Ενεστώτας Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας 

βλέπω βίδα θα δω βλέπω 

ήρθα ήρθα 

θα πω θα πω 

τρώω τρώω 

έδωσα έδωσα 

θα βρω θα βρω 

πηγαίνω / πάω πηγαίνω / πάω 

ήπια ήπια 

μπαίνω μπαίνω 

βγήκα βγήκα 

έπλυνα έπλυνα 

στέλνω στέλνω 

παίρνω παίρνω 

θα φέρω θα φέρω 

μένω μένω 

έφυγα έφυγα 

θα κάνω θα κάνω 

έχω έχω 

ν ^ 
- ^ £ί> 

• r S ^ £ ' ». •—* -%. ·- ZL- " •'ΐ*' £*€*3£r* *π»χ^^_Ρΐι^ βϊ ^—--+^2505^1-, 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συνεχίζω, όπως βχο παράδειγμα. 

Ενεστώτας Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας 

κλείνω έκλβισα θα κλβίσω 

συμπληρώνω συμπληρώνω 

συνεχίζω συνεχίζω 

οδηγώ οδηγώ 

ξυπνάω ξυπνάω 

παρακαλάω / παρακαλώ παρακαλάω / παρακαλώ 

ρωτάω / ρωτώ ρωτάω / ρωτώ 

απαντάω / απαντώ απαντάω / απαντώ 

ευχαριστώ ευχαριστώ 

ακολουθώ ακολουθώ 



Συμπληρώνω τα κενά βάζοντας 

τα ρήματα βτον Αό^ιβτο, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

«Ο Αντρέας Παπαουλάκης μόλις γύρισβ (γυρίζω) 

από τον πόλεμο (πηγαίνω) στην Αθήνα και 

(παίρνω) το πτυχίο του. (ψάχνω) την Ανζέλ 

στο σχολείο και εκεί (μαθαίνω) ότι αυτή 

(δουλεύω) εκεί για λίγο, αλλά μετά τον πόλεμο (φεύγω) από την 

Ελλάδα. Στο σχολείο (δίνω) τη μόνιμη διεύθυνση της αδερφής της. 

Ο Αντρέας (παίρνω) τη διεύθυνση και (περνώ) από Ι 

το ξενοδοχείο όπου αυτός και η Ανζέλ (μένω) για λίγο. Μόλις 

(βλέπω) το ξενοδοχείο, (δακρύζω). 

(περπατώ) για λίγο και (τρέχω) μακριά. Μετά 

(κάθομαι) σε ένα καφενείο και (πίνω) έναν καφέ. Δεν 

(ξέρω) γιατί δεν (στέλνω) ένα γράμμα στην Ανζέλ τόσα χρόνια. 

(έχω) μεγάλη στενοχώρια.» 

Ρέα Γαλανάκη, Ο Αιώνας των Λαβυρίνθων, Καστανιώτης, Αθήνα 2002 (με αλλαγές) 

ι . |i Ι 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λιαβάζω το μύδο και βυμπληρώνω τα κενά με το ρήμα βτον Αόριβτο. 

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ 

0 πρώτος άθλος που έπρεπε να κάνει ο Ηρακλής ήταν (είμαι) να σκοτώσει 

το φοβερό λιοντάρι της Νεμέας. 

Ο Ηρακλής (παίρνω) τα τόξα του και (πηγαίνω) με τα 

πόδια στη Νεμέα. Αφού (περνάω) πολλά δάση και ποτάμια, 

(φτάνω) στη σπηλιά του θηρίου. Μόλις το λιοντάρι 

(βλέπω) τον Ηρακλή, (αρχίζω) να τον πλησιάζει 

άγριο και φοβερό. Ο Ηρακλής το (χτυπάω) με τα βέλη του, αλλά το 

λιοντάρι δεν (παθαίνω) τίποτα. Ο Ηρακλής 

(θυμώνω) πολύ. (αρπάζω) τότε το ρόπαλο και το 

(κυνηγάω). Το λιοντάρι φοβήθηκε και 

(τρέχω) στη σπηλιά του. Ο Ηρακλής (μπαίνω) κι αυτός μέσα στη σπηλιά. 

(πιάνω) το λιοντάρι με τα δυνατά του χέρια και το 

(πνίγω). Μετά (βγάζω) το δέρμα του και το (φοράω). 

Κι από τότε κανένας δεν μπορούσε να του κάνει 

κακό. 
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Συμπληρώνω βάζοντας τα ρήματα 

^ etov Αόριβτο, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Πριν από πολλά πολλά χρόνια ττβρασβ (περνάω) από εδώ ένας ντερβίσης και 

(κάθομαι) κάτω από ένα κυπαρίσσι. (βγάζω) από τη ζώνη του τη φλογέρα 

και (φυσάω) μια φορά. Από τις τρύπες της φλογέρας πετάχτηκαν στον αέρα 

δέντρα, σαν να ήτανε κρυμμένα μέσα της. Κι όχι μόνο δέντρα, αλλά και βουνά και ποτάμια και δρό

μοι, που (πηγαίνω) και (πέφτω) στην άλλη άκρη του 

κόσμου, πάνω σε μια έρημο. Κι εκεί, σε εκείνη την έρημο, τα δέντρα και τα βουνά 

(ψηλώνω), τα ποτάμια (τρέχω), οι δρόμοι 

(απλώνομαι). Και αυτό τον τόπο τον (λέω) «Χώρα 

της Φλογέρας». 

Ναζίμ Χικμέτ, Παραμύθι στο γιο μου III, Το ερωτευμένο Σύννεφο, Ύψιλον, Αθήνα 1988 (με αλλαγές) 
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v*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι έκαναν / τι έπαθαν τα παιδιά χτες. Συμπληρώνω τα κενά με μια φράβη που ταιριάζει. 
1 . ^ • - i -

1. Ο Χασάν αρρώστ.ησβ και γύρισε στο σπίτι χάλια. 

2. Η Κατερίνα και ο Εγκέ και τώρα δε θέλουν να φάνε. 

3. Ο Γιάννης γι' αυτό είναι πολύ χαρούμενος. 

4. Η Δήμητρα αλλά κατάφερε να περάσει στις εξετάσεις. 

5. Ο Μπαρίς αλλά σήμερα θα κοιμηθεί σπίτι του. 

6. Ο Χασάν κι εγώ αλλά τελικά φτάσαμε στην ώρα μας. 

7. Η Γκιουλμπαχάρ αλλά αποφάσισε να διαβάζει 

περισσότερο για να πάει καλά στο επόμενο διαγώνισμα. 

8. Ο Πέτρος αλλά τα βρήκε τελικά στο ράφι του μπάνιου. 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τον πίνακα, όπως βτο παράδειγμα. L^ 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γρά^ω μια περιπέτεια που είχα με ένα μεταφορικό μέκ> 

(ποδήλατο, λεωφορείο, αυτοκίνητο κτλ). 

Μια φορά πήρα το / μπήκα στο για να πάω 

Την ώρα που ξαφνικά 

. Δεν ήξερα τι να κάνω. Σκέφτηκα 

να , αλλά ήταν πολύ αργά. Ευτυχώς εκείνη την ώρα 

Τελικά 

, όμως γύρισα σπίτι πολύ αργά. Οι γονείς 

μου , αλλά, όταν είδαν ότι 

, δε μου έβαλαν τις φωνές. 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι μπορεί να ένινε? Συμπληρώνω τις ιβτορίες χρη&μοποιώντας ρήματα βτον Λόριβτο. 

Α. 

Οζγκού: Χτες κανονίσαμε με τα παιδιά από το σχολείο να πάμε για μπάλα 

-αφνικά άρχισε να βρέχει. 

αλλά περάσαμε πολύ ωραία. 

Ρ· 

Γιούντζουλερ: Κέρδισα ένα ταξίδι για δύο άτομα και πήγα με τη μαμά 

Χάσαμε όμως το τρένο και 

Τελικά γυρίσαμε μία μέρα αργότερα. Δεν πειράζει, είχε πλάκα! 



Η Ντενίζ το περαβμένο καλοκαίρι επιβκέφτηκε 

με τους γονείς της τις εκδηλωθείς 

που οργάνωβε ο δήμος Μαρώνειας για το κραβί 

και την αμπελουργία, βρήκαμε το πρόγραμμα 

και «ιμειώβαμε τις εκδηλώβεις βτις οποίες βυμμετείχε 

η Ντενίζ. Γράφω το ημερολόγιο της Ντενίζγια 

τις 2 Αυγούβτου 200^. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ζάββαχ,ο 2 /Ιυνοΰβτου 200-^-

Ξεναγήσεις - επισκέψεις 

17:00 - 18:00: Ξενάγηση στους αμπελώνες και στο δοκιμαστήριο οίνων από τον Αθανάσιο 

Κατσαρίδη, γεωπόνο. 

18:00 - 20:00: Ξενάγηση στα τείχη της αρχαίας πόλης, στο αρχαίο θέατρο και στην Ισμαρίδα 

λίμνη από αρχαιολόγους. 

20:30: Ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία της Μαρώνειας, κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια, 

με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια από τοπικά συγκροτήματα. Μουσική και 

χορός, παραδοσιακή τοπική κουζίνα με μεζέδες και κρασί της περιοχής. 

Από τον Παρατηρητή της Θράκης, 25-07-03 (με αλλαγές) 



Φυμάμαι την πόλη μας όταν ήμουν νέος. Αταν 

μικρότερη, είχε λιγότερα και χαμηλότερα βπίτια. 

Ηχε περιββότερο πράβινο, πιο λίγα μαγαζιά και 

πιο φαρδιά πεζοδρόμια. Οι δρόμοι ήταν πιο 

βτενοί, πιο καθαροί, με πολύ λιγότερα αυτοκίνητα. 

"Ν-^ 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γράφω για τις αλλαγές που έγιναν βτο χωριό μου, βτη γειτονιά μου, βτην πόλη μου. 

Γράφω πώς είναι τώρα η πόλη όπου ζει ο Αχμέτ με τον παππού του. 

260 ' 



Κοιτάζω την εικόνα και 

φαντάζομαι ότι βρίβκομαι με 

την οικογένεια μου βε αυτή την παρέα. 

Γράφω πώς περάβαμε βτην εκδρομή 

βτη λίμνη, τι πήραμε μαζί μας, τι κάναμε. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Το Σάββατ.ο πή\αμ6 με t-ους φίλους μας 



Γράφω για μια διαδρομή που έκανα και μου 

άρεβε πολύ ή μου έκανε εντύπωβη* 

Αναφέρω με ποιο μεταφορικό μέβο ταξίδεψα, 

από πού ξεκίνηβα, πού πήγα, τι είδα 

etn διαδρομή, τι μου αρεβε. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συνεχίζω την πρόταβη που είναι γραμμένη. Μετά δίνω το χαρτί μου βτον 

διπλανό μου για να βυμπληρώβει και αυτός μια πρόταβη. Το χαρτί μου 

περνάει από όλη την τάξη και από τον καθηγητή / την καθηγήτρια. Αιαβάζω την ιβτορία 

που φτιάχτηκε βτην τάξη· 

Μια κρύα χβιμωνιάεικη νύχτα apxiae να xiovizei σεο χωριό. 

Ξαφνικά 



"N-*-

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συνεχίζω την πρόταβη που είναι γραμμένη. Μετά δίνω το χαρτί μου βτον 

διπλανό μου για να βυμπληρώβει και αυτός μια πρόταβη. Το χαρτί μου περνάει 

από όλη την τάξη και από τον καθηγητή / την καθηγήτρια. Διαβάζω την ιβτορία που 

φτιάχτηκε βτην τάξη. 

Ένα καλοκαιρινό πρωινό η παρέα nnye βόλτα στην 6ξοχή. 

Τότ€ 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συνεχίζω την πρόταβη που είναι γραμμένη. Μετά δίνω το χαρτί μου βτον 

διπλανό μου για να βυμπληρώβει και αυτός μια πρόταβη. Το χαρτί μου περνάει 

από όλη την τάξη και από τον καθηγητή / την καθηγήτρια. Διαβάζω την ιβτορία που 

φτιάχτηκε βτην τάξη. 

Ένα ανοιξιάτικο απόγβυμα ένα τ^ο\ο ταξίδευε, όταν 



Γράφω το κείμενο βτον Ένεβτώτα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

^ 

Η ιστορία του μικρού πρίγκιπα ήταν ένα μαγικό παραμύθι γραμμένο 

για μικρούς και μεγάλους: Ενας πιλότος, που κουρασμένος από 

τους ανθρώπους ζούσε μόνος του, μια φορά αναγκάστηκε να 

προσγειωθεί στην έρημο Σαχάρα, γιατί το αεροπλάνο του έπαθε 

βλάβη. Εκεί συνάντησε το μικρό πρίγκιπα, ένα χρυσαφένιο παιδί 

από έναν άγνωστο πλανήτη, μεγάλο όσο ένα σπίτι. Ο μικρός 

πρίγκιπας ταξίδευε εδώ και ένα χρόνο, ήταν ερωτευμένος με το 

τριαντάφυλλο του και, με απλά λόγια, είπε στον πιλότο πολλές 

αλήθειες για τη ζωή και τους ανθρώπους. Στο τέλος ο μικρός 

πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του όπως ήρθε: αθόρυβα και 

ξαφνικά. Λίγο πριν όμως χάρισε στο φίλο του ένα μεγάλο δώρο: τη 

φιλία του και μαζί το γέλιο των αστεριών, τη γνώση πως τα 

αστέρια, που ο πιλότος έμαθε από το μικρό πρίγκιπα να τα κοιτάζει 

σωστά, είναι μηνύματα αγάπης, αισιοδοξίας και ομορφιάς. 

Η ιστορία ταυ μικρού πρίγκιπα βίναι ένα μαγικό παραμύθι 

Ι"Γο77Ί ] Jkh Ι 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι θα βου 6υμβεί αν δεις βτον ύπνο βου... 

Συμπληρώνω τα κενά με το ρήμα βτο Συνοπτικό Μέλλοντα. 

Αν δεις στον ύπνο σου... 

1. ...νερό, θα αρρωστ-ήσβις (αρρωσταίνω), αλλά θα γίνεις καλά γρήγορα. 

(παίρνω) λεφτά. 

5. ...μαύρη γάτα, 

6. ...κουλούρια, δε 

7. ...λεφτά, 

8. ...ότι πετάς, 

9. ...βροχή, 

(ακούω) κάτι καλό. 

(πηγαίνω) εκδρομή. 

(γράφω) καλά στο διαγώνισμα. 

(περνάω) στις εξετάσεις. 

(κερδίζω) η ομάδα σου. 

(χάνω) το λεωφορείο. 

(αγοράζω) ομπρέλα. 

(τρώω) το αγαπημένο σου φαγητό. 

(νικάω) στους σχολικούς αγώνες. 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

\ Τ ι θα κάνει η Αϊβέ και τι θα κάνει ο Γιάννης? Γράφω τη βυνέχεια της ιβτορίας. 

— - & 3 > 
Η Αίσέ έχει τα γενέθλια της και κάλεσε απόψε τους συμμαθητές της στο σπίτι. 

Το πρόβλημα είναι ότι η μαμά της δουλεύει και πρέπει να τα ετοιμάσει όλα μόνη 

της. Το σπίτι είναι ακατάστατο, αναψυκτικά δεν υπάρχουν και η μαμά της δεν 

έχει μαγειρέψει τίποτα. 

Όταν ο Γιάννης τελειώσει τις εξετάσεις, θα πάει ένα Σαββατοκύριακο 

στην παραλία της Μαρώνειας. Τι θα κάνει εκεί; 

Τ1" 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λ 
Το βχολείο μου οργανώνει αθλητικές εκδηλώβεις για το 

τέλος της βχολικής χρονιάς. Γράφω μια πρόβκληβη για την 

εκδήλωβη, η οποία θα δημοσιευτεί βτην τοπική εφημερίδα. 

βυμάμαι ότι βτην πρόβκληβη πρέπει να αναφέρω πού θα 

γίνει ο κάθε αγώνας, την ώρα και την ημερομηνία που θα 

γίνει και ποιες ομάδες βχολείων θα αγωνιβτούν. 



Κάνω όνειρα για το μέλλον. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά,ξη·-

Εγώ θα ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο, θα. 



Συμπληρώνω τις προτάβεις με τα ρήματα 

που είναι βτην παρένθεβη, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Δε θέλω να κάνω γυμναστική αύριο. θ α βρω (βρίσκω) μια καλή δικαιολογία να πω 

στη γυμνάστρια κι ελπίζω να με πιστέψει. 

2. Η Μπελίζ μού (λέω) ότι ήταν άρρωστη και μου ζήτησε συγγνώμη 

που δεν (έρχομαι) στο πάρτι μου χτες. 

3. - Γιατί δεν (τρώω) το φαγητό σου; (κάνω) τρεις ώρες 

να σου φτιάξω την τυρόπιτα και (βάζω) τα καλύτερα υλικά! 

4. Όταν ο Ντράγκαν (φεύγω), μου (λέω) ότι θα μου 

(στέλνω) σίγουρα γράμμα, όμως δεν (παίρνω) 

ούτε μια κάρτα! Τι ψεύτης που είναι! 

5. (δίνω) στο Μίκονια την κασέτα που του (παίρνω) 

για τα γενέθλια του; 

6. Χτες (έχω) χρόνο να σε βοηθήσω στα μαθηματικά, σήμερα δεν 

έχω ούτε ένα λεπτό, γιατί τρέχω συνέχεια. 

7. Τι (κάνω) χτες το απόγευμα, Γιάννα; (πηγαίνω) 

σινεμά ή (μένω) σπίτι 

και (βλέπω) 

τηλεόραση; 



Η Ντουριγέ και η Μπελίζ πηγαίνουν βε ένα 

πανηγύρι. Εκεί βυναντάνε μια γυναίκα με μια 

μαγική βφαίρα. Μέβα βε αυτή n γυναίκα βλέπει 

πράγματα από το παρελθόν και το μέλλον της 

Ντουριγέ. Κοίτα τις εικόνες και γράψε τι έγινε 

και τι θα γίνει βτη ζωή της Ντουριγέ. 

V^j> 

"Ν-^ 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

*4ίι 

^ S > ' 
. 

9 *-<*- Ι 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ζαχαροπλαστείο ΝΕΝΤΙΜ 

Κομοτηνή ... Ετος 1950... Ιδρύεται δειλά δειλά ένα μικρό ζαχαροπλαστείο, όχι με πολλά λεφτά, 

αλλά με πάρα πολύ μεράκι για τη ζαχαροπλαστική, από το ΝΕΝΤΙΜ. Ετσι, με φαντασία κατασκευ

άζει το ΣΟΥΤΖΟΥΚ ΛΟΥΚΟΥΜ και γίνεται, μετά από λίγο καιρό, γνωστός στο πανελλήνιο! Το σου-

τζούκ λουκούμ έχει γίνει πλέον το παραδοσιακό γλυκό της Κομοτηνής. Εχει περάσει πάνω από 

μισός αιώνας από την ίδρυση του ζαχαροπλαστείου ΝΕΝΤΙΜ, αλλά το μεράκι για τη ζαχαροπλα

στική και η άριστη ποιότητα δεν έχει αλλάξει. Αντίθετα, έχουμε βελτιώσει την ποιότητα και έχου

με διατηρήσει τις παραδοσιακές συνταγές. Ευχαριστούμε την πελατεία μας που μας εμπιστεύεται 

εδώ και μισό αιώνα... 

Τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει βύμφωνα με το κείμενο; 

Συνεχίζω τις προτάβεις. 

• Το σουτζούκ λουκούμ 

• Μισός αιώνας 

• Η άριστη ποιότητα των γλυκών δεν 

• Το ζαχαροπλαστείο ΝΕΝΤΙΜ την ποιότητα 

και έχει _τις παραδοσιακές συνταγές. 

Ι 273 ι 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Συμπληρώνω τον πίνακα. 

Απαντάω βτις ερωτήβεις. 

• Εχεις πάει στο ζαχαροπλαστείο ΝΕΝΤΙΜ; 

• Εχεις φάει καζάν ντιμπί; 

• Εχεις δοκιμάσει ποτέ χανούμ μπορέκ; 

• Εχεις αγοράσει ποτέ ντοντουρμά σοκολάτα; 

• Εχει φτιάξει ποτέ η μαμά σου μαλεμπί; 

καζάν νειμπί 

μπανεέμ εζμεσι 

$εζ\ρ παρμάκ 

ταούκ πιουκσού 

ραχάτ. λουκούμ 

νειλμπέρ νεουτάι 

Αντιβτοιχίζω τα γλυκά 

* του ΝΈΚΠΜ 

με τη «ιμαβία τους βτα ελληνικά. 

το δάχτυλο του ββζίρη 

αμύγδαλο κοπανισμένο 

τα χβίλια της όμορφης κοπέλας 

ο πάτος του καζανιού 

στήθος κοτόπουλου" 

as/ειο λουκούμι 

αλλάζω 

έχω αλλάξει 

περνάω/-ώ 

έχω περάσει 

διατηρώ 

έχω διατηρήσει 

γίνομαι 

έχω γίνει 

. 

έχουμε 

έχουν 

• 

• 

• 



Απαντάω βτις ερωτήβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

Γράφω και δικές μου ερωτήβεις και ρωτάω 

τους βυμμαθητές μου. 

1. Εχεις φάει ποτέ σοκολάτα με μυρμήγκια; 

Όχι, 6ev έχω φάε\ τιοζε. £αι ούζε πρόκβιται ί 

-c— 
Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

2. Εχεις δοκιμάσει ποτέ βατραχοπόδαρα τηγανητά; 

3. Εχεις πιει ποτέ 10 λίτρα γάλα; 

4. Εχεις δει ποτέ κροκόδειλο; 

5. Εχεις κυνηγήσει ποτέ ποντίκι; 

6. Εχεις ταξιδέψει ποτέ 

7. Εχεις 

8. Εχεις 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω το διάλογο με ΤΑ £ημ<ιτ<λ <χπό την π^ένδεβη βτο βωβτό τύπο, 

όπως βτο π^άδετνμα 

Ογλού: Ελα, Νίκο, τι γίνεται; 

Νίκος: Καλά, λύνω κάτι ασκήσεις στην άλγεβρα και τελειώνω. Εσύ τι exeiq κάνβΐ (κάνω) 

μέχρι τώρα; 

Ογλού: Εγώ (διαβάζω) φυσική, (απαντάω) 

στις ερωτήσεις, (γράφω) τις ασκήσεις στη γλώσσα και 

σε λίγο θα βγω έξω. Γι' αυτό σε πήρα. 

Νίκος: Μα, δεν (τελειώνω) ακόμα. Τι ώρα θα βγεις; 

Ογλού: Σε μισή ώρα περίπου. 

Νίκος: Εντάξει, αν (λύνω) τα προβλήματα μέχρι τότε, θα ’ρθω μαζί σου. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Απ<ιντΑω, όπως βτο π^άδειγμά . 

1. — Θα διαβάσεις ιστορία για αύριο; 

- Μα την έχω ήδη διαβάσβι, 6ev μπορώ να διαβάσω άλλο. 

2. — Θα τηλεφωνήσεις στα ξαδέρφια σου; 

— δύο φορές! 

3. — Θα αγοράσεις εισιτήρια για τη συναυλία και για μένα; 

— για πέντε άτομα, δεν πάω ξανά! 

4. — Θα πλύνεις τα πιάτα; 

— τόσες φορές, πλύνε τα εσύ αυτή τη φορά! 

5. — Θα παίξεις μαζί μας και στον επόμενο αγώνα μπάσκετ; 

— πέντε φορές και έχουμε χάσει και τις πέντε! 

6. — Θα πιεις λίγη πορτοκαλάδα ακόμα; 

— δύο ποτήρια. 

' •? 

ΓΛ 

Γ Λ Λ Λ 
\ 

ι 2?? ι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

κλ^ίνω 

Βάζω Μ ^ήμβτβ βτον Τΐ4£4κείμενο, όπως βτο παράδειγμα. 

σζαμαχΔω ονίζω συνηθί> 
παίρνω 

αφήνω χ α λ ά ω περνάω 

Η γιαγιά μου βχβι κλβίσβι τα 70, αλλά έχει ακόμα τις δυνάμεις της. Από τότε που ζει 

κοντά μας, δεν ποτέ τη μαμά μόνη της στις δουλειές του σπιτιού. 

Τώρα τελευταία μόνο να μη βλέπει τόσο καλά, γι' αυτό 

να πλέκει. 

Εμένα με αγαπάει πολύ. Μέχρι τώρα δε μου χατίρι. Τώρα 

πια τόσο την παρουσία της, που όταν λείπει 

θέλω να γυρίσει πίσω. 

Πολλές φορές μας μαζί της στο χωριό και 

πολύ ωραία. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπλη^ώνω τον πίνβκβ. 

ετοιμάζομαι 

έχω ετοιμαστεί 

συναντιέμαι 

έχω συναντηθεί 

οδηγούμαι 

έχω οδηγηθεί 

. 

. 

. 

. 

Αιββάζω τις π^οτάβεις Κ4ΐ βυμπλη^ώνω τον πινάκα, όπως βτο παράδειγμα. 

7 
• Εχει βρεθεί φάρμακο για τη νύστα; 

• Το ρεύμα έχει κοπεί από το πρωί. 

• Από το πρωί έχω σκεφτεί δέκα απαντήσεις στην ερώτηση σου. Ποια να σου πω πρώτη; 

• Ολες οι απαντήσεις που έχουν μέχρι στιγμής δοθεί είναι λάθος. 

• Το δάσος έχει καεί εδώ και δέκα χρόνια. 

• Είμαι σίγουρη ότι έχω ξανακαθίσει σ' αυτό το καφέ, αλλά δε θυμάμαι πότε. 

• Πήγε δώδεκα, και ο Ράντοβιτς δεν έχει ακόμα φανεί. 

καίγομαι 

φαίνομαι 

κάθομαι 

! σκέφτομαι > 

1 βρίσκομαι > i 

Ψ ί Ό 
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ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Εμαι δημοβιογράφος για το κανάλι «Draki της Θράκης*. 

0 διπλανός μου / Η διπλανή μου είναι γνωβτός τραγουδιβτής / γνωβτη" τραγουδίβερια, 

που δα δώβει βυναυλία βτην πόλη μου. ΤΙαίρνω βυνέντευξη. ΤΙ^οβπα^ώ να μάδω 06ο 

το δυνατόν περιββότερα πράγματα για τη ζωή του/της. Μπορώ να χρηβιμοποιη* βω 

τις παρακάτω ερωτηθείς και, βέβαια, να βκεφεώ και άλλες. 

Κυρία / Κύριε... 

1. Εχετε επισκεφτεί άλλοτε την πόλη μας ή είναι η πρώτη σας φορά; 

2. Εχετε ονειρευτεί ότι θα κάνετε καριέρα στο εξωτερικό; 

3. Μέχρι σήμερα δεν έχετε παντρευτεί. Εχετε σκεφτεί να το κάνετε; 

4. Πόσες φορές έχετε ερωτευτεί στη ζωή σας; 

5. Εχετε φανταστεί τη ζωή σας μετά από δέκα χρόνια; Μπορείτε να μας την περιγράψετε; 

6. Φαίνεστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Εχετε ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό; 

7. Εχετε στενοχωρηθεί πολύ με κάτι; 

8. Εχετε φοβηθεί πολύ για κάτι; 



Ότ.αν ο Αχμέτ, nnye στ,ο γυμνάσιο, 

eixe μάθβι κιόλας δύο ξένβς γλώσσβς. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τους πίνακες, όπως βτο παράδειγμα. 

μαθαίνω 

είχα μάθει 

είχες μάθει 

είχε μάθει 

είχαμε μάθει 

είχατε μάθει 

είχαν μάθει 

διαβάζω 

είχα διαβάσει 

eixeq « 

γράφω 

είχα γράψει 

κοιμάμαι 

είχα κοιμηθεί 

... ο μπαμπάς του 

Ώεαν γύριβε ο Έγκέ εκείνο το βράδυ βπίτι... 

βίχβ κλβιδώσβι (κλειδώνω) 

την πόρτα και (αφήνω) το κλειδί 

επάνω. Η μαμά του (οβήνω) τα 

φώτα και (πάω) για ύπνο. Ο αδερφός 

του (ξεχνάω) την τηλεόραση 

αναμμένη και (κοιμάμαι). Η αδερφή 

του έλειπε, γιατί (μένω) στον παπ

πού και στη γιαγιά. Ετσι, ο Εγκέ χτυπούσε μια ώρα το κουδούνι 

μέχρι να του ανοίξουν. 

] /•&/• Ι 



Ενώνω τις φράβεις και βχηματίζω προτάβεις, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Όταν ο Εράι έφτασε στο σταθμό, το τρένο είχε μόλις φύγει. 

2 1 
(Πρώτα έφυγε το τρένο, μετά ήρθε ο Εράι.) 

1. Η Φατμέ / γύρισε σπίτι / η γιαγιά / μαγείρεψε. 

Όταν n Φατ,μβ γύρισβ σπίτ-ι, ο γιαγιά της βίχβ ήδη μαγβιρβψβι. 

2. Ο Τζοσκούν / έφτασε σχολείο / το μάθημα / άρχισε. 

3. Ο Ογλού / έφτασε στην ταβέρνα / οι άλλοι / έφαγαν. 

4. Βρήκα / το πορτοφόλι / μετά από ένα μήνα / αγόρασα ένα άλλο. 

5. Η Δώρα / βγήκε στο δρόμο / η βροχή / σταμάτησε. 

Κοιτάζω την ώρα και λέω τι έγινε, όπως βτο παράδειγμα. 

ñ 13.40: ο Γιάννης γύρισε σπίτι 13.10: η Κατερίνα έφαγε 

Όταν ο Γιάννης γύρισβ σπίτ.̂  η £α·εβρίνα βίχβ ήδη φάβι. 

1.30: η Φατμέ έκλεισε την τηλεόραση 1.00: ο Ογλού κοιμήθηκε 

8.30: ο Ερκούτ φτάνει στη στάση 8.27: το λεωφορείο πέρασε 

• 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι είχε κάνει και τι δεν είχε κάνει ο πάππους του Αχμέτ όταν ήταν μικρός; 

Φτιάχνω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

Θ Καραγκιόζη 

δουλειά 

όνειρα για το μέλλον 

ταξίδια στην πόλη 

πολλοί φίλοι 

σινεμά 

εκδρομές 

σχολείο 

βιβλία 

μακρινά ταξίδια 

υπολογιστή 

Εγώ δβν βίχα πάβι σχολείο. Είχα πιάσβι δουλβιά σ' έναν τσαγκάρη και 

δούλβυα από to πρωί μέχρι to βράδυ. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τους πίνακες, όπως βτο παράδειγμα. 

Τα σχέδια του Αχμέτ 

Μέχρι to 2008 ο Αχμέτ, θα έχβι τβλβιώσβι to λύκβιο και μέχρι 

to 2013 θα έχβι γίνβι καθηγητ-ής Φυσικής. 

θα έχεις 

θα έχει 

θα έχουμε 

θα έχετε 

θα έχουν 

θα έχω γραφτεί 

θα έχεις 

θα έχει 

θα έχουμε 

θα έχετε 

θα έχουν 

θα έχω οδηγήσει 

θα έχω συναντηθεί θα έχω οδηγηθεί 



Σήμερα είναι "Παραβκευή. 

Τι da έχει κάνει ο Νίκος μέχρι τη Λεύτερα; 

Κοιτάζω τις εικόνες και γράφω μια μικρή 

παράγραφο. 

Γράφω τι σα έχω κάνει εγώ μέχρι 

την επόμενη Δευτέρα. 



Λιαβάζω τον πρώτο διάλογο. 

Στο δεύτερο διάλογο βυμπληρώνω 

τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Μητέρα: Ελενίτσα, φεύγω. Θα γυρίσω στις 8. Μέχρι τότε πλύνε τα ρούχα, άπλωσε τα, 

βοήθησε την αδερφή σου στα μαθήματα, τάισε το σκύλο, τηλεφώνησε στη γιαγιά και... 

Ελένη: Καλά, καλά, τίποτ' άλλο; 

Μητέρα: Α, ναι... Αγόρασε φρέσκο γάλα και ταχυδρόμησε και αυτό το γράμμα. Άντε, γεια. 

Ξένια: Ελα, Ελένη, τι κάνεις; Πάμε καμιά βόλτα κατά τις 7; 

Ελένη: Πού να πάμε; Δεν προλαβαίνω! 

Ξένια: Μα καλά, τι θα κάνεις μέχρι τότε; 

Ελένη: Μέχρι τις 8 θα έχω πλύνβΐ και τα ρούχα, 

την αδερφή μου στα μαθήματα της, το σκύλο, 

στη γιαγιά, 

γάλα και 

ένα γράμμα! 

Ξένια: Και μέχρι τις 8.30 θα έχεις 

αποκοιμηθεί από την κούραση! 

Θα πάρω την Κατερίνα. 

Τα λέμε αύριο. 

/ 

Γ^ 
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Η Εμινέ είναι τώρα 13 χρονών. 

Σκέφτεται τι da έχει κάνει μέχρι το 2020. 

Συνεχίζω τις προταθείς. 

1. Μέχρι το 2007 

2. Μέχρι το 2009 

3. Μέχρι το 2012 

4. Μέχρι το 2013 

5. Μέχρι το 2014 

6. Μέχρι το 2016 

7. Μέχρι το 2018 

θα έχω μάθβι ισπανικά 

-c— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

(μαθαίνω) 

(τελειώνω) 

(παρακολουθώ) 

(φτιάχνω) 

(παντρεύομαι) 

(ερωτεύομαι) 

(ταξιδεύω) 

Γράφω τώρα τα δικά μου βχέδια. Τι σα έχω κάνει μέχρι το 2020; 

\ ΐ - ν 

/ 
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* Διαλέγω το 6ωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

α. Εχει 

αδυνατίσει όταν την είδα. 

β. Είχε γ. Θα έχει 

2. φτάσει όταν θα με πάρεις τηλέφωνο. 

α. Εχω β. Είχα γ. Θα έχω 

3. Δεν τον δει από τότε που αρρώστησε. 

α. έχω β. είχα γ. θα έχω 

4. να τον δω δυο χρόνια και τον συνάντησα χτες τυχαία στην αγορά, αλλά 

δεν του μίλησα. 

α. Εχω β. Είχα γ. Θα έχω 

5. Αν με ακούσει, δε θα μπλέξει τόσο άσχημα. 

α. έχεις / έχεις β. είχες / είχες γ. έχεις / είχες 

6. Δεν πάει στη Θεσσαλονίκη ακόμη, αλλά θα πάω την άλλη εβδομάδα. 

α. έχω 6. είχα γ. θα έχω 

7. Δεν πάει στη Θεσσαλονίκη μέχρι πριν ένα χρόνο. 

α. έχω 6. είχα γ. θα έχω 

8. Του χρόνου ελπίζω ότι πάει ένα ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. 

α. έχω 6. είχα γ. θα έχω 



Συμπληρώνω τα κενά με τα ρήματα 

που βρίβκονται βε παρένσεβη, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

1. Πέρσι πήγα (πάω) για πρώτη φορά στην Αθήνα. 

2. Μα τι έχεις (παθαίνω) τον τελευταίο καιρό και δε μου δίνεις καθόλου σημασία; 

3. Ο Μεχμέτ, αν και δεν αργεί ποτέ, ακόμα να φανεί. Κάτι θα του (τυχαίνω). 

4. Αν σου πω τι (παθαίνω) χτες, δε θα με πιστέψεις. 

5. Άκουσα ότι θα (ακριβαίνω) κι άλλο οι ντομάτες. 

6. Η γιαγιά μου (πεθαίνω) πριν γεννηθώ και δεν τη γνώρισα. 

7. Χτες ο μαθηματικός (αποβάλλω) τον Μπαρκ από την τάξη, γιατί έφτιαχνε 

σαίτες. 

8. Η ξαδέρφη μου (πετυχαίνω) στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. 

9. Ο ήλιος (ανατέλλω) αύριο στις 5.47'. 

10. Ο παππούς μου μου (παραγγέλλω) να του φέρω ένα καινούριο γιλέκο 

από τη Θεσσαλονίκη. 

11. Δεν (καταλαβαίνω) μέχρι τώρα γιατί η Μπελίζ είναι τόσο ξεροκέφαλη. 

12. Χτες, (ανεβαίνω) και (κατεβαίνω) τις σκάλες τουλάχιστον 

είκοσι φορές. 

ικι& 
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Διαλέγω το βωβτό ζεύγος ρημάτων 

και βυμπληρώνω. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

1. Δημήτρης: Θέλω να πάω σινεμά, αλλά πρέπβι να διαβάσω για το διαγώνισμα. 

α. Θέλω / πρέπει 6. Πρέπει / θέλω γ. Θέλω / μπορώ 

2. ΑΊ'σέ: Δεν να πάω σινεμά, γιατί να διαβάσω για το διαγώνισμα. 

α. θέλω / πρέπει 6. θέλω / μπορώ γ. μπορώ / πρέπει 

3. Πέτρος: να διαβάσω για το διαγώνισμα, αλλά να πάω σινεμά. 

α. Ηθελα / μπόρεσα 6. Επρεπε / προτίμησα γ. Μπόρεσα / προτίμησα 

4. Γκιουλμπαχάρ: Εγώ να πάω σινεμά, αλλά να μείνω μαζί σου 

και να σου κάνω παρέα. 

α. πρέπει / μπορώ 6. πρέπει / θέλω γ. μπορώ / προτιμώ 

• Τελικά, ποιος πήγε σινεμά; 

Ποια πράγματα δε θέλεις να κάνεις, αλλά πρέπει να τα κάνεις 

Ποια πράγματα δεν μπορείς να κάνεις ακόμα; 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τίοιος μιλάει βε ποιον; Συνδέω τις προτάβεις από την αριβτερή βτήλη 

με τις προτάβεις από τη δεξιά βτήλη. 

Α. 

* 

Γ. 

Ο δάσκαλος στον Πέτρο: 

Ο δάσκαλος στον Πέτρο 

και στη Φατμέ: 

Ο δάσκαλος στους γονείς 

των μαθητών: 

Ο Πέτρος: 

Η μαμά στον Πέτρο: 

Η μαμά στον Πέτρο και 

στη Μαρία: 

Ο Χασάν: 

Η μαμά στο Χασάν: 

Ο Χασάν και η αδερφή του: 

h 
«θέλω να λύσβτ-β αυτ-ή την άσκηση». 

«θέλω να λύσουν αυτ-ή 

την άσκηση». 

«θέλω να λύσβις αυτ-ή 

την άσκηση». 

«Δβ θέλω να αργήσβτ-β απόψβ». 

«Δβ θέλω να αργήσω απόψβ». 

«Δβ θέλω να αργήσβις απόψβ». 

«θέλω να κάνω ένα τηλεφώνημα». 

«θέλουμβ να κάνουμβ ένα τηλεφώνημα». 

«θέλω να κάνβις ένα τηλεφώνημα». 

(IQUJS 
Ποια πράγματα θέλεις να κάνεις εσύ; Ποια πράγματα θέλεις να κάνουν οι άλλοι για σένα; 



Διαβάζω τα ζώδια και διαλέγω το βωβτό. 

Μετά γράφω τις δικές μου προβλέψεις. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΤΑΥΡΟΣ (20/4-20/5) 

Αποκλείεται θα / να ζητήσετε κάτι και θα / 

να μην το έχετε αμέσως. Ο Απρίλιος θα / 

να δώσει σε εσάς την ευκαιρία θα / να 

πάρετε σημαντικές αποφάσεις για τη δου

λειά και την οικογένεια σας. Δεν επιτρέ

πεται θα / να αφήσετε τους εχθρούς σας 

θα / να νικήσουν. Είναι η σειρά σας θα / να 

πετύχετε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22/6-22/7) 

Ακόμη θα / να καταλάβετε ότι όλα θα / να 

πάνε καλά; Είναι ανάγκη όμως θα / να 

προσπαθήσετε περισσότερο. Ο μήνας 

που θα / να ακολουθήσει θα / να είναι 

δύσκολος, αλλά στο τέλος θα / να φέρει 

πολύ θετικές αλλαγές. Η συμβουλή του 

μήνα: θα / να κάνετε ένα πάρτι. 

ΖΥΓΟΣ (24/9-23/10) 

Ο μήνας θα / να τελειώσει και εσείς ακόμη θα / να αποφασίσετε τι 

πραγματικά σας αρέσει. Κάνει κακό θα / να μην ξέρετε αυτό που 

θα / να κάνει εσάς ευτυχισμένους. Θα / Να καταφέρετε πολλά, 

φτάνει θα / να προσπαθήσετε. 

Ι ^" 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Φαντάζομαι ότι είμαι ναυαγός 6' ένα μικρό έρημο νηβί. Απ' όβα είχα 

μαζί μου έχω καταφέρει να βώβω μόνο τρία πράγματα. 

Γρά^ω τι δέλω να έχω μαζί μου και τι μπορώ να κάνω για να επιζήβω. 



Ο Μεχμέτ με τη φίλη του τη Μαρία ψάχνουν 

βτην εφημερίδα να βρουν δουλειά. 

Γράφω ποιες δουλειές δα μπορούβαν να 

κάνουν οι δύο φίλοι και γιατί. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

*Αΐ πϋΡΊΪΞΟΤΕΡΕΐ 
TO ΓΑ&Ι^ΤΟΚ^ΙΑΚΟ 

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ 

MM AT/^ng rtOAV 
Τ Α /Λ0ΐ>Α. 

"ΠΖ M«M^EPfN£5 
^ΛΙ τ ο 

-^ΑΕβΑΤΟΚϊΡΙΑΚϋ 



Συζητάω με τους βυμμαδητές μου ποια 

προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που 

ζουν β' αυτό το χωριό και β' αυτή την πόλη. 

Προτείνω και γράφω τρόπους για να γίνει 

η ζωή τους καλύτερη. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

ΤΤρβπβι να φτ-ιάζουν δρόμους. 

%  

Δβν πρβπβι να χτίσουν άλλβς πολυκατοικίες. \:.' 

9 ^" Ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

TJ-O-JJ-IJ-^J~G 

Τι δα έκανα έ^ώ; Σκέφτομαι και γράφω κάτι διαφορετικό 

1. Αύριο γράφω διαγώνισμα φυσική. Να διαβάσω ή να γράψω σκονάκι,' 

2. Σάββατο βράδυ! Να δω τον / την 

ή να 

3. Με πονάει το δόντι μου. Να πάρω μια ασπιρίνη 

ή να 

4. Εμαθα ένα μυστικό! Να το πω στην αδερφή μου 

ή να 

5. Διψάω! Να πιω μια πορτοκαλάδα 

ή να 

< 

6. Πεινάω! Να φάω το χτεσινό παστίτσιο 

ή να 

7. Ο Γιάννης με κάλεσε στη γιορτή του. Να πάω 



Η Αϊβέ είναι πολύ αναποφάβιβτη. 

Γράφω τι βκέφτεται, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

1. παγωτό ή πορτοκαλάδα; 

2. σινεμά ή τηλεόραση στο σπίτι; 

3. διάβασμα ή σκονάκι; 

4. βόλτα με τον Μπαρκ ή με τον Μποζ;^' 

5. σπουδές ή γάμος; 

Να φάω παγωτό ή να πιω πορτοκαλάδα; 

Τι τελικά αποφαβίζεί; Γράφω αυτό που νομίζω, όπως βτο παράδειγμα. 

1·. Ας φάω παγωτό, η πορτοκαλάδα βίναι πολύ ξινή. 

1‚. Ας πιω πορτοκαλάδα, to παγωτό παχαίνβι. 
& 'U 

2·. 

2‚. 

3 
· . 

3‚. 

4·. 

4‚. 

5. 
· . 

5‚. 



Γράφω 1.0 εντολές για καλή υγεία, 

— όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

1. Να προσβχβις (προσέχω) το βάρος σου. 

2. (προτιμάω) τα φρούτα και λαχανικά. 

3. (αποφεύγω) το κρέας και τη ζάχαρη. 

4. (πίνω) πολύ νερό, τουλάχιστον 8 ποτήρια την ημέρα. 

5. (κάνω) γυμναστική. 

6. (φροντίζω) τα δόντια σου. 

7. (περνάω) δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σου.., 

8. μη (στενοχωριέμαι). 

9. (φοράω) ρούχα ανάλογα με την εποχή.. 

Ι 
^ 10. (προσέχω) την καθαριότητα^ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Απορείς να βκεφτείς 5 πράγματα που δεν 

πρέπει να κάνουμε για να έχουμε καλή υγεία; 
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Διαβάζω τις προτάβεις και βρίβκω 

ποιος μιλάει βε κάδε πρόταβη. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

1. – Τι να κάνω τέτοια ώρα; Να μείνω 

στην Κομοτηνή ή να φύγω για 

να προλάβω το τελευταίο τρένο; 

2. – Ας μη μου μιλήσει! Δε μ' ενδιαφέρει. 

Είμαι πολύ θυμωμένη μαζί του. 

3. – Να ντύνεσαι πιο ζεστά για να 

μην κρυώσεις! 

4. – Να έφευγα έστω και για λίγο απ’ το 

νησί! Ας πήγαινα κάπου, οπουδήποτε... 

5. – Ας έρθει η Γκιουλίν επιτέλους! 

6. – Άντε, ας πηγαίνουμε κι εμείς τώρα, 

γιατί είναι αργά... 

(4• Η Μυρσίνη, που μένει από μικρή στη Μυτιλήνη. 

• Ο Ογλού, που περιμένει τη φίλη του δύο ώρες. 

• Η γιαγιά, που ανησυχεί για τον παππού. 

• Η μητέρα, που έχει πάει επίσκεψη στη θεία της. 

• Ο Εράι, που χρειάζεται να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. 

• Η Αϊσέ, που έχει μαλώσει με τον Ερκούτ. 

Γράφω δικές μου προτάβεις χρηβιμοποιώντας τις λέξεις ας, να. 

α. Τι προτείνει στους φίλους του ο Ερκούτ, που του αρέσει το ποδόσφαιρο; 

β. Τι αναρωτιέται η Σεβίλ, που δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο και θέλει να μάθει πιάνο και χορό; 

γ. Τι λέει η μαμά στην κόρη της, που έχει σκορπίσει τα παιχνίδια της στο πάτωμα; 

δ. Τι εύχεται η Φατμέ, που θέλει να μείνει ένα Σαββατοκύριακο σε μια φίλη της και οι γονείς της δεν 

την αφήνουν; 

ε. Τι σκέφτεται η Ελένη, που δεν τη νοιάζει αν ο Μπαρίς τής τηλεφωνήσει ή όχι; 



Γ^άφω τά. λόγια των π^οβωπων, 

όπως βκχ παραδείγματα. 

Όνομα·-

\ Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Τι λέει ο παππούς στη γιαγιά, που γκρινιάζει για την κακοκαιρία; 

- Me το να γκρινιάζεις δε γίνεται τίποτα! Κ,αλύτερα να περιμένουμε να φτιάξει ο καιρός. 

2. Τι λέει η μητέρα στον πατέρα, που παραπονιέται γιατί δεν έχει μαγειρέψει τίποτα; 

- Me το να παραπονιέσαι δε βγαίνει τίποτα. Δεν παραγγέλνουμε κάτι καλύτερα; 

3. Τι λέει η θεία στον ανιψιό της, που κοιτάζει ψηλά και δε βλέπει μπροστά του και συνέχεια 

σκοντάφτει; 

4. Τι λέει η Κατερίνα στη Λάλε, που τρώει πολλά γλυκά και παραπονιέται ότι παχαίνει; 

5. Τι λέει ο γιατρός στον Αχμέτ, που έχει προβλήματα με την καρδιά του και δε γυμνάζεται 

καθόλου, γιατί ολημέρα δουλεύει στο γραφείο; 

6. Τι λέει η Ξένια στην αδερφή της, που δουλεύει ολημέρα, δε διασκεδάζει και παραπονιέται 

ότι η ζωή της είναι μόνο ρουτίνα; 

7. Τι λέει ο αστυνομικός που έδωσε κλήση στον κ. Μπουτσακτσή για παράνομο παρκάρισμα, ενώ 

αυτός διαμαρτύρεται ότι δεν είδε την πινακίδα; 



Ϊ£4φω τι εύχεται ο καδένας, 

όπως βτο παράδειγμα. 

^ 3 
Ι ποδήλατο j 

Τι σκέφτεται η Ντενίζ; 

Αχ, και να είχα ένα ποδήλατο ί 

Τι σκέφτεται η Ντενίζ; 

Τι σκέφτεται η Ασδού; 

_ φτυάρι 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Τι σκέφτεται ο παππούς; 

τσάντα 

Τι σκέφτεται η Ντενίζ; 

Τι σκέφτεται η γάτα; 

/ φόρεμα 

Τι σκέφτεται η Μπελίζ; 

Τι σκέφτεται ο Ερκάν; 

Γ^άφω κι εγώ πέντε πράγματα που δα ήδελα πολύ και πέντε που δε δα ιίδελα καδόλου. 



Γράφω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα, 

χρηβιμοποιώντας τα 

εύχομαι / δα ήδελα / μακάρι. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Χτες ήταν το πάρτι της Ισμήνης, αλλά είχα διάβασμα. 

Μακάρι να είχα πάει στο πάρτι της Ισμήνης! 

2. Αύριο είναι το πάρτι της Ισμήνης, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω να πάω. 

3. Τα παιδιά θα πάνε βόλτα με το ποδήλατο, αλλά εγώ έχω διάβασμα. 

4. Ο αδερφός μου θα πάει το καλοκαίρι στην Κρήτη, εγώ όμως θα μείνω εδώ. 

5. Η Φατμέ έχει τρία αδέρφια, εγώ όμως είμαι μοναχοπαίδι. 

6. Μου αρέσουν τα σκυλιά, αλλά οι γονείς μου δε με αφήνουν να πάρω ένα δικό μου στο σπίτι. 

7. Γράψαμε διαγώνισμα στα μαθηματικά, αλλά εγώ δεν πήγα καλά. 

8. Μένω σε ένα μικρό διαμέρισμα και δεν έχω δικό μου δωμάτιο. 

%Μ^^ 

9. Το χωριό μου δεν έχει σχολείο. 

10. Η τάξη μου θα πάει εκδρομή, αλλά δεν ξέρω αν θα με αφήσουν να πάω, γιατί είμαι αδιάθετη. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τις προτάβεις με δα ή να, όπως eco παράδειγμα. 

1. Να είχα τώρα έναν καφέ! 

2. Με τέτοιο διάβασμα πέρναγε στο πανεπιστήμιο με τη μία. 

3. Μακάρι πάμε καλά στο αυριανό διαγώνισμα. 

4. Βαριέμαι πολύ! μην είχαμε σήμερα μάθημα! 

5. Αν σου το ζητούσε, τον βοηθούσες; 

6. Τι κάνατε αν κερδίζατε τον πρώτο αριθμό του λαχείου; 

7. Και έρθει και μην έρθει, το ίδιο είναι. 

Αν σου ζητούσε τον βοηθήσεις, το έκανες; 

9. «Αχ! ήμουνα νέος!» αναστέναξε ο παππούς, κοιτάζοντας έξω απ’ το παράθυρο. 

10. «Και νέος ήσουνα, τα ίδια λάθη έκανες» του απάντησε η γιαγιά από 

το βάθος της κουζίνας. 

Ί fl UJ-
w<J 



Συνεχίζω διαλέγοντας τη μία 

από τις δύο προτάβεις. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ο Πέτρος είναι αδύνατος στα μαθηματικά. 

α. Πρέπει να διαβάσει περισσότερο. 

6. Πρέπει να διάβασε περισσότερο. 

Ο Εγκέ έγραψε πολύ καλά στο διαγώνισμα. 

α. Πρέπει να διαβάσει πολύ. 

6. Πρέπει να διάβασε πολύ. 

Το σπίτι μου είναι πολύ κοντά. Δε χρειάζεται να πάρει ταξί. 

α. Μπορεί να έρθει με τα πόδια. 

6. Μπορεί να ήρθε με τα πόδια. 

Πώς ήρθε; Τα λεωφορεία έχουν απεργία... 

α. Μπορεί να ήρθε με τα πόδια. 

6. Μπορεί να έρθει με τα πόδια. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. ^-, *, r 

ΜΠΟΓΈΙ^) 

Μπορώ ή μπορεί; 

1. Μπορώ να σε πάω με το ποδήλατο μέχρι το περίπτερο. 

2. και να έρθω μαζί σας, αν έχω τελειώσει τις ασκήσεις. 

3. Δεν να σας καταλάβω καθόλου όταν μιλάτε τόσο γρήγορα. 

4. Πες μου πότε να έρθω σπίτι σου. 

5. να τον δω σήμερα το βράδυ, αν έρθει κι εκείνος στο σινεμά. 

Μπορεί ή πρέπει; 

1. Πρέπει να το πάρω απόφαση και να πάω στον οδοντίατρο, γιατί με πονάει το δόντι μου 

εδώ και μια βδομάδα. 

2. Δεν να του πεις με τίποτα αυτό που σου είπα, σε παρακαλώ. 

3. να πάμε βόλτα με το ποδήλατο το απόγευμα, αλλά δεν το έχουμε 

αποφασίσει ακόμα. 

4. Αν έχει καλό καιρό, να έρθω σπίτι σου, αλλά, και πάλι, δεν είμαι σίγουρος. 

5. Πότε να σου επιστρέψω το βιβλίο; 



Αιαλέγω το βωβεό και βυμπληρώνω 

τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

πρέπβι 

& 

πρόκειται 

ίσως 

1. Μάλλον θα βρέξει αύριο. Κοίτα το φεγγάρι... 

α. Μήπως 6. Μάλλον 

2. να έρθω κι εγώ μαζί σας σινεμά. 

α. Μπορεί 6. Μήπως 

3. Δεν να του ξαναμιλήσω ποτέ. 

Η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη και 

δείχνει πόσο αχάριστος είναι. 

α. μπορεί 6. πρόκειται 

4. να μην του ξαναμιλήσω ποτέ! 

α. Μπορεί 6. Πρόκειται 

5. ξέρεις τι ώρα είναι; 

α. Ίσως 6. Μήπως 

6. έρθω κι εγώ μαζί σας σινεμά. 

α. ' Ισως 6. Μήπως 

7. να πας οπωσδήποτε στο γιατρό. Βήχεις πολύ 

άσχημα! 

α. Πρέπει 6. Μπορεί 

8. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα μαζί μου, να μου 

το πεις προσωπικά κι όχι να το μαθαίνω από τρίτους. 

α. μπορείς 6. μήπως 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Απαντάω βτις ερωτηβας. 

Ο Γιάννης δε διάβασε καθόλου, αλλά πήγε πολύ καλά στο διαγώνισμα. 

• Τι μπορεί να έκανε ο Γιάννης και πήγε καλά στο διαγώνισμα; 

Μπορεί να 

Ο Νίκος έσπασε το χέρι του. 

• Τι δεν μπορεί να κάνει ο Νίκος; 

Δεν μπορεί να 

Η αδερφή μου θέλει να χάσει δύο κιλά. 

• Τι πρέπει να κάνει; 

Πρέπει να 

Τα παπούτσια της Εμινέ είναι γεμάτα άμμο. 

• Πού πρέπει να πήγε η Εμινέ; 

Πρέπει να 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Φαντάζομαι τι μπορεί να έγινε. Συμπληρώνω το κείμενο, όπως βτο παράδειγμα. 

Χάρης: Δεν είχα λεφτά και ήθελα νά αγοράσω ένα δώρο για το διπλανό μου, τον Ονούρ, που 

είχε τα γενέθλια του,. Βρήκα, λοιπόν, ένα παλιό τραπεζομάντιλο από την προίκα της 

μαμάς μου και του το χάρισα, γιατί ξέρω ότι έχει μια πολύ περίεργη μικρή αδερ

φή. Του είπα να τ-σ^φορεσει και να κάνει to φάντασμα στην αδβρφή του να την 

•ερομάξβι, για να μην ξαναμπβί η μικρή στο δωμάτ,ιο και σκαλίσβι τα πράγματα του. 

Του Ονούρ, του άρεσε πολύ και μου είπε ότι θα το χρησιμοποιεί κάθε μέρα. 

Μάρκος: Δεν υπήρχε τίποτα στο ψυγείο και πεινούσα πάρα πολύ. 

Δεν έφαγα πολύ, αλλά με έπια

σε το στομάχι μου. 

Μάγια: Στο τραπέζι της κουζίνας ήταν ένα πιάτο με ψάρια. 

Μείναμε όλοι 

νηστικοί, εκτός από τη γάτα. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι πρέπει να έγινε; 

Απαντάω βτις ερωτήβεις, όπως 

βτο παράδειγμα. 

Χαρά: 

Σε αυτό το μικρό νησάκι μείναμε δύο μέρες χωρίς φαγητό και με ελάχιστο νερό, 

μέχρι που πέρασε ένα ψαράδικο και μας πήρε. 

1. Τι μπορεί να έγινε; 

Υ\ρέπε\ να πήγαν μια βόλτα με τη βάρκα τους, αλλά ο καιρός χάλασε και 6ev μπόρε

σαν να γυρίσουν πίσω. Έτοι, πήγαν σ' ένα κονεινό νησί. Aev πρέπβι να eixav κινητό. 

Σεγίτ: Όταν έφτασα σπίτι, ανακάλυψα πως είχα χάσει τα κλειδιά μου. 

και πήρα τηλέφωνο την αστυνομία. 

2. Τι μπορεί να έγινε; 

Πηνελόπη: Ο αδερφός μου είναι πολύ αφηρημένος. 

με τις παντόφλες του. 

Οπως καταλαβαίνετε, όλη η τάξη πέθανε στα γέλια. 

3. Τι πρέπει να έγινε; 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβάζω το τέλος από δύο ιβτορίες και 

μαντεύω τι μπορεί ή τι πρέπει να έγινε. 

Συζητάω με τους βυμμαδητές μου 

τις δικές τους ιδέες και γράφω αυτή* που μου 

άρεβε περΐ660τερο. Γτο παράδειγμα διαβάζω 

τι 6κέγεηκε ο Ιβμαηλ 

Οταν μπήκα στο δωμάτιο, το κλουβί ήταν πεσμένο κάτω με την πόρτα ανοιχτή, το καναρίνι έλει

πε και η γάτα ήταν αγριεμένη. Το παράθυρο ήταν ανοιχτό και η κουρτίνα κουνιόταν. 

:?.: 
Ισμαήλ: Ο φίλος μου ο Αμίρ πρέπβι να μπήκβ απ' το 

παράθυρο και να έκλ6ψ6 to μαγικό καναρίνι του φιλολό

γου μας (που μιλάβι μόνο βλληνικά). Η γάτα 6ev κατα

λαβαίνω γιατ-ί ήταν αγριβμένη. Mnopei να την εοε\ρε, γιατ-ί του 

αρεσε\ να πε\ράζε\ τ.ις γάτ.6ς. 

Οταν έστριψα στη γωνιά του δρόμου, είδα ένα σωλήνα σπασμένο και νερό να πετάγεται σαν σιντρι

βάνι πάνω σ' ένα αυτοκίνητο. Οι επιβάτες κοιτούσαν τρομαγμένοι. Εκεί κοντά υπήρχαν εργάτες με 

κομπρεσέρ και ένας φοβισμένος σκύλος. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι ζητάμε ο ένας από τον άλλο μέβα βτο βπίτΐ; 

Ταιριάζω τις λέξεις από τη δεξιά βτήλη με τις λέξεις από την αριβτερή' βτηλη. 

Φ Α. άνοιξε «ν χχχ δάνεια σου 

στρώσε >ν, έξω χχχ σκουπίδια 

πλύνε ^ ζο παράθυρο 

βγάλε ζο κρεβάΐ.1 σου 

βρες ζο παλιό σου 

φόρεσε χχχ κλειδιά σου 

δώσε μου ζο τηλέφωνο σου 

& φύγε 

διάβασε 

βάλε 

βγες 

έλα 

πιες 

πες 

κλείσε 

ζο γάλα σου 

ζο μπουφάν σου 

χχχ μαθήμαζά σου 

από εδώ 

έξω 

tnv αλήθεια 

την πόρχχχ 

εδώ αμέσως 

^Λ 



Συμπληρώνω τους διάλογους, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. — Γιατί δεν τρως τις φακές σου; 

— Δε μου αρέσουν... 

— Φάβ τ,ις φακές σου! 

2. — Γιατί δε βγάζεις το σκύλο βόλτα; 

— Δεν μπορώ, κάνει κρύο... 

3. — Γιατί δε βοηθάς την αδερφή σου στα μαθήματα της; 

— Βαριέμαι... 

! 

4. — Γιατί δεν πήγες να μου αγοράσεις εφημερίδα; 

— Το ξέχασα... 

5. — Γιατί δεν έλυσες ακόμα την άσκηση; 

— Είμαι κουρασμένος... 

6. — Γιατί δεν κάλεσες και την ξαδέρφη σου στο πάρτι σου; 

— Δεν τη θέλω, είναι μικρή. 

! 

7. — Γιατί δε χαμηλώνεις τη μουσική; 

— Μου αρέσει να ακούω δυνατά και να χορεύω. 

— ! Είναι μεσημέρι και ο κόσμος κοιμάται! 

ο. — Γιατί δεν πήγες ακόμα να κοιμηθείς; Είναι δύο η ώρα! 

— θέλω να δω μια ταινία στην τηλεόραση, δεν τέλειωσε ακόμη... 

— αμέσως! Αύριο δε θα ξυπνάς με τίποτα! 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τα κενά 

Ο Τζαμ και n Μαρίνα αποφάσισαν να φτ-ιάξουν τ.ζατ.ζίκι. / ' ^ 
φ Μαρίνα διαβάζει τη συνταγή και λέει στον Τζαμ / τα ρήματα βτην προβτακτική', 

τ.ι πρέπει να κάνει... , , r 

όπως βτο παράδειγμα. 

Τζαμ: Εχουμε όλα τα υλικά; 

Μαρίνα: Νομίζω πως ναι... Α, μας λείπει ένα λεμόνι! Τρέξε (τρέχω) δίπλα και 

(ζητάω) από την κυρία Χαρούλα να μας δώσει ένα! 

Μετά από λίγο... 

Ορίστε το λεμόνι! Τώρα τι να κάνω; Τζαμ: 

Μαρίνα: 

Τζαμ: 

Μαρίνα: 

(πλένω) το αγγούρι και μετά (καθαρίζω) το. Επειτα 

(κόβω) το σε μικρούς κύβους. 

Μαρίνα, φοβάμαι με το μαχαίρι. (κάνω) το εσύ! 

Καλά, δεν πειράζει. Αφού φοβάσαι, (τρίβω) το στον τρίφτη, θα είναι και 

πιο εύκολο, και μετά (παίρνω) τη σαλατιέρα και (βάζω) το 

μέσα... Ετσι μπράβο! Τώρα (καθαρίζω) και (κόβω) το σκόρδο! 

Μα, σου είπα, φοβάμαι το μαχαίρι! 

Δε θα σε φάει! Πρέπει να μάθεις κιόλας! 

Καλά, κι εσύ τι θα κάνεις; 

Εγώ διαβάζω! 

Κι εγώ ξέρω να διαβάζω! (κόβω) εσύ το σκόρδο. 

Καλά, θα το κάνω. Εσύ (οτύβω) το μισό λεμόνι... Λοιπόν 

(φέρνω) μια λεκάνη και (ρίχνω) το γιαούρτι. Μετά 

(προσθέτω) το σκόρδο, τον άνηθο και το λεμόνι και (ανακατεύω) τα. 

Τώρα, όλα αυτά μαζί (βάζω) τα στη σαλατιέρα μαζί με το γιαούρτι και 

(ανακατεύω) τα! Είμαστε έτοιμοι! Τι ωραίο τζατζίκι φτιάξαμε! 

Τζαμ: Εφτιαξα, θες να πεις... 

Τζαμ: 

Μαρίνα: 

Τζαμ: 

Μαρίνα: 

Τζαμ: 

Μαρίνα: 



"Πριν φύγει από το βπίτι, ο "Πέτρος αφήνει ένα βημείωμα βτη μητέρα του. 

Κοιτάζω τις εικόνες. Τι της γράφει; 

Ξέρω ότ,ι έχεις πολλές δουλειές σήμερα αλλά, αν προλάβεις, 

μαγείρεψε μου μελιτ,ζάνες ιμάμ μπάίλντ-ί, 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ευχαρισεώ πολύ πολύ, 

Πέτ,ρος 



Λέω βτον Αλέξανδρο πώς να πάει βτο βπίτι 

της Χριβτίνας με δύο τρόπους, βυνεχίζοντας 

τα παραδείγματα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

• θ α στρίψεις 

• Στρίψε 

c ^ c i ^ A K t t C ^ ' A J 

Τώρα εξήγηβε βτο διπλανό / βτη διπλανή βου πώς δα έρθουν βτο δικό βου βπίτι. 



1 

\ 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τα κενά με ένα ρήμα που ταιριάζει. 

Τι λέμε βτους άλλους όταν... 

1. ...κρυώνουν: 

2. ...λένε ψέματα: 

3. ...ζεσταίνονται: 

4. ...έχουν πονοκέφαλο: 

5. ...έχουν πυρετό: 

6. ...πεινάνε: 

7. ...διψάνε: 

8. ...έχουν διαγώνισμα: 

9. ...χτυπάει το κουδούνι: 

10. ...όταν βρέχονται: 

Βάλτ-β το παλτό σας! 

την αλήθεια! 

το παλτό σας! 

στο γιατρό! 



Κοιτάζω τα βκίτβα και γράφω πώς 

χρηβιμοποιείται το καρτοτηλέφωνο, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Σηκώσεβ to ακουστικό! 



Λυτό που βλέπεις είναι ένα μηχάνημα 

πραγματοποίηβης ονείρων και επιθυμιών. 

Μπορείς να φανταβτείς πώς χρηβιμοποιείται 

και να γράψεις τις οδηγίες χρήβης του; 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβάζω τα παραδείγματα και βυμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. 

έτρεξα > τρέξε! 

έφυγα > φύγε! 

τρέχω > μην τρέχεις! 

φεύγω > μη φεύγεις! 

1. (τρώω) 

Φάε τις πατάτες σου! 

2. (πίνω) 

την πορτοκαλάδα σου! 

3. (φοράω) 

το παλτό σου! Κάνει κρύο. αυτή τη φούστα! 

Μην τρως τα πατατάκια! 

κόκα κόλα! 

4. (διαβάζω) 

«Δικέφαλο»! «Πρωταθλητή»! 

5. (λέω) 

μου την αλήθεια! 

ψέματα! 

6. (βάζω) 

λίγο λάδι στη σαλάτα! 

άλλο λάδι στις φακές! 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

Σχηματίζω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 
τά^η·-

Τι λες... 

1. ...στην Ευγενία, που σπάει τα σπυράκια της; 

- Μη σπας τα σπυράκια σου ! 

2. ...στο Μίκονια, που δεν παίρνει τηλέφωνο τους φίλους του; 

3. ...στον Ντράγκαν, που δε διαβάζει; 

4. ...στη Σταυρούλα, που κοιμάται πολύ αργά; 

5. ...στη Γιάννα, που ξυπνάει πάντα αργά; 

6. ...στη Μαριάννα, που στενοχωριέται τόσο εύκολα; 

7. ...στον Ντούσαν, που είναι πολύ ντροπαλός; 

ο . ...στο Χρήστο, που δεν αποφασίζει τι θέλει; 

Ι 321 ι 



Γράφω τι λέει ο καδένας τους, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Αχμέτ: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου 
συνέχεια διαφωνούν. 
Οταν ο ένας μού λέει κάτι, 
ο άλλος λέει το αντίθετο. 

1. Παππούς: Δώσε μου τα τσιγάρα μου, Αχμέτ! 

Γιαγιά: Μην του τα δώσβις! Δεν κάνει να καπνίζει! 

2. Γιαγιά: Άνοιξε την τηλεόραση! 

Παππούς: ! Δεν αντέχω πάλι να βλέπουμε αηδίες! 

3. Παππούς: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, θέλω να κοιμηθώ! 

Γιαγιά: ! Δε θα ακούω τίποτα! 

4. Γιαγιά: Φέρε μου το μπαστούνι μου, θέλω να πάω βόλτα! 

Παππούς: ! Κάνει κρύο, καλύτερα να μείνεις εδώ! 

5. Γιαγιά: εσύ σήμερα! 

Παππούς: Σιγά μη μαγειρέψω. Αυτά είναι γυναικείες δουλειές! 

6. Γιαγιά: Πάρε τις εφημερίδες του παππού σου από το τραπέζι. Θέλω να βάλω το φαγητό! 

Παππούς: ! Διαβάζω τώρα! 

7. Παππούς: Πλήρωσε τους λογαριασμούς του τηλεφώνου όταν βγεις, Αχμέτ! 

Γιαγιά: , θα τους πληρώσω εγώ αύριο! 

8. Αχμέτ: Γιαγιά, δώσε μου λεφτά να πάω σινεμά! 

Παππούς: , του έδωσα εγώ πριν από λίγο! 
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Τα παιδιά παίζουν θάρρος ή αλήθεια. 

Να τι λένε τα παιδιά βτην περίπτωβη που 

αποφαβίζουν να απαντήβουν με... θάρρος και 

τι λέει, νευριαβμένη, η γιαγιά της Ιεϊνέπ, που 

κάθεται βτο ίδιο δωμάτιο. Τράφω τι λέει η γιαγιά της 

Ιεϊνέπ, όπως βτα παραδείγματα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Να τσιμπήσεις το μπράτσο της Μπελίζ! Μην τοιμπήσβις to μπράτσο της Μπβλίζ! 

2. Θέλουμε να δαγκώσεις τον Μπαρκ! 

3. Θέλουμε να κάνεις κουτσό για ένα λεπτό! 

4. Να τραβήξεις την ουρά της γάτας! 

5. Να φας το απαίσιο γλυκό της θείας Αίσέ! 

6. Θέλουμε να φιλήσεις την Ασδού! 

7. Θέλουμε να κρατήσεις την αναπνοή σου για ένα λεπτό! 

8. Τρέξε στην αποθήκη και φέρε το φτυάρι του παππού σου! 

9. Μείνε ξυπόλυτος μέχρι το τέλος του παιχνιδιού! 

10. Πάρε το μπαστούνι της γιαγιάς της Ζεϊνέπ! 
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-Αντιβτοιχίζω το βήμα με την πρόταβη 

που λέει τι βημαίνει. 

1. Απαγορεύεται να παρκάρετε το αυτοκίνητο σας. 

2. Πρέπει να σταματήσετε. 

3. Πρέπει να στρίψετε δεξιά. 

4. Απαγορεύεται να στρίψετε δεξιά. 

5. Δεν πρέπει η ταχύτητα σας να ξεπεράσει τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. 

^ f t 

Ο 

® 

Τράψε τι λες βτη μαμά βου όταν οδηγεί. 

1. Μην παρκάρβις εδώ to αυτοκίνητο. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Το καλό (+) και το κακό (-) ξωτικό 

με βυμβουλεύουν πριν γράψω διαγώνιβμα. 

Γράφω τι μου λένε, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Μη διαβάσβις! 

2. Μην κοιτάξεις από τον διπλανό σου! 

3. 

4. Μη βάλεις το βιβλίο κάτω από το 

! Κάνε σκονάκι! 

θρανίο για να αντιγράφεις, όταν δε σε 

βλέπει ο καθηγητής! 

5. Ρώτα την καθηγήτρια σου όταν 

δεν καταλαβαίνεις κάτι! 

6. ! Γράψε τις λύσεις στο θρανίο ή στη γόμα σου! 

7. Βοήθησε την Ντενίζ αν σε ρωτήσει κάτι! ! 

8. Άκου καμιά φορά και το 

κακό ξωτικό, δεν πειράζει! 

Ι 325 • 



Γτο βχολείο ετοιμάζουμε μα εκδήλωβη 

με &έμ4 την προβεύβί* του περιβάλλοντος. 

Γράφω βυν^ματα γι<ι το τι πρέπει va κάνουν 

κ<λΐ τι ν<ι μην κάνουν οι πολίτες γι* 

να προβτατέψουν το περιβάλλον. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



Στην πόλη μας τις επόμενες μέρες οι μετεωρολόγοι 

περιμένουν καύβωνα. Οι ειδικοί δίνουν οδηγίες 

βτους ανθρώπους για το τι να κάνουν και τι να 

αποφύγουν για να αντιμετωπίβουν το πρόβλημα. 

Γράφω τις οδηγίες που ανακοίνωβε η τηλεόραβη. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Μην κυκλοφορείτε έξω αν 6ev exew σοβαρό λόγο. 

Φοράτ.β  

OTSffl 
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Τι λες βε ένα βυμμαδητή βου και 

τι βτον καθηγητή βου ,· Γράφω Σ για 

το βυμμαδητή, για τον καθηγητή, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Δώσε μου το τετράδιο μου! 

2. Μπορείς ν' ανοίξεις το παράθυρο, σε παρακαλώ; 

3. Μου δίνετε την έκθεση μου; 

4. Θα μου δανείσεις το χάρακα σου; 

5. Μου δίνετε το βιβλίο σας, σας παρακαλώ; 

6. Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε με αυτή την άσκηση, σας παρακαλώ; 

7. Θέλεις να έρθεις σπίτι μου το απόγευμα; 
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Γράφω πιο ευγενικά τις εντολές, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Δώσε μου το βιβλίο σου! 

θ α [xuopoda&c, να μου δώσβις to βιβλίο σου, σε παρακαλώ; 

2. Άνοιξε την πόρτα! 

3. Ετοίμασε το τραπέζι! 

4. Φέρε μου ένα ποτήρι νερό! 

5. -ύπνα! 

6. Φάε το φαγητό σου! 

7. Λύσε μου την άσκηση! 

Πάρε με τηλέφωνο! 

9. Αγόρασε μου παγωτό! 

10. Πήγαινε με βόλτα με το ποδήλατο σου! 



έγραφες 

έγραφε 

γράφαμε 

γράφατε 

Συμπληρώνω τον πίνακα, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 Πέτρος κάθε Σάββατο έπαιρνε τηλέφωνο την Εμινέ, 

αλλά χτες, επιτέλους, τον πήρε τηλέφωνο κι αυτή. 

ρωτούσα/ρώταγα 

V 

οδηγούσα/οδήγαγα 

! 

/__ 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω το βωβτό και βυμπληρώνω τα κενά. 

1. Ολο το χειμώνα ο Ονούρ φορούσε τζιν. Χτες στο πάρτι φόρεσε τα καλά του. 

α. φόρεσε β. φορούσε 

2. Το κουδούνι της πόρτας συνέχεια χτες το απόγευμα. Το τηλέφωνο 

όμως μόνο μια φορά. 

α. χτύπησε β. χτυπούσε 

3. Ο παππούς δεν κρασί. 

Το προηγούμενο Σάββατο όμως, στο γάμο 

της εγγονής του, ένα ποτηράκι... 

α. ήπιε 6. έπινε 

4. Ο μπαμπάς μου ήταν καλός στα μαθηματικά και δεν 

στα διαγωνίσματα. Μόνο μια φορά στην ιστορία, 

γιατί ήταν αδιάβαστος. 

α. αντέγραφε 6. αντέγραψε 

5. Ολη τη χρονιά τον Αλέξανδρο στα μαθηματικά, αυτός όμως δε με 

ούτε μια φορά στα αρχαία, που είναι καλός. 

α. βοηθούσα 6. βοήθησε 

6. Οταν πια γύρισα από τη Γερμανία, δε κανένα 

από τα παιδιά που κάθε βράδυ στην πλατεία 

του χωριού. 

α. συνάντησα 6. συναντούσα 

7. Δεν καθόλου ελληνικό ροκ, μέχρι τη στιγμή 

που ένα δίσκο των ΠΥΞ ΛΑΞ. 

Από τότε πηγαίνω και στις συναυλίες τους. 

α. άκουσα 6. άκουγα 

ι 33jZ. ι 



Κάποιο λάσος έχουν οι προτάβειςΙ 

Τις διορθώνω αλλάζοντας τες, όπως 

βτο παράδειγμα. 

1. Κάθε μέρα ψώνισε στο μαγαζί μου. 

(1) Κάθε μέρα ψώνιζβ σεο μαγαζί μου| 

(2) Μια φορά ψώνισβ σεο μαγαζί μουΐ 

2. Χτες το απόγευμα πήγαινα σινεμά με την Αλίκη. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

3. Κάθε μέρα είδα τον πατέρα σου το πρωί. 

4. Πάντα ζήλεψε τα ρούχα της Μπελίζ. 

5. Χτες το ραδιόφωνο έπαιξε συνέχεια το καινούριο τραγούδι του Φοίβου Δεληβοριά. 

6. Ολη την ώρα γκρίνιαξε για τους βαθμούς του. 

7. Ο Αχμέτ χτες το απόγευμα έτρωγε αμέσως και έβγαινε έξω. 

8. Χτες το μεσημέρι έχανα τα κλειδιά μου και έμπαινα σπίτι από το παράθυρο. 
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βάζω τις προτάβεις βτη βειρά και φτιάχνω 

δύο κείμενα που αρχίζουν με διαφορετικούς 

τρόπους. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Α. Κάθε μέρα... 

Β. Μια φορά... 

Γι' αυτό την άλλη μέρα, όταν εκείνος την αγκάλιασε και της πήρε το μαντίλι, 

αυτή τον ακολούθησε. 

Εκεί συναντούσε πάντα έναν πολύ όμορφο άντρα, αλλά ποτέ δεν του μιλούσε. 

Εκεί συνάντησε έναν πολύ όμορφο άντρα, αλλά δεν του μίλησε. 

Η νεράιδα πήγαινε στη βρύση. 

Η νεράιδα πήγε στη βρύση. 

Καθόταν μόνο και τον κοίταγε κι εκείνος της χαμογελούσε. 

Ομως τα όνειρα της κάθε πρωί έσβηναν με το φως, όπως και η αγάπη του παλικαριού μέρα 

με τη μέρα. 

Οταν γύρισε στο δάσος, τον ονειρεύτηκε και είδε αγάπη στα μάτια του. 

Στα όνειρα της κάθε βράδυ διάβαζε τη σκέψη του και ένιωθε την αγάπη του. 

Τον κοίταξε μόνο, κι εκείνος της χαμογέλασε γλυκά. 
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Χτες είχαμε γενική καθαριότητα. 

"Ποια πράγματα έγιναν την ίδια ώρα; 

Γράφω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

η μαμά 

1. ξεσκόνισμα 

ο μπαμπάς 

σκούπισμα 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Όσπ ώρα n μαμά EeoKOvize, ο μπαμπάς σκούπιζβ. 

2. σφουγγάρισμα άπλωμα ρούχων 

3. πλύσιμο πιάτων σιδέρωμα 

4. καθάρισμα τζαμιών πλύσιμο αυτοκινήτου 

άλλαγμα σεντονιών τίναγμα χαλιών 

6. τακτοποίηση ντουλαπιών στρώσιμο χαλιών 



Μόλις ή ενώ? 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Μόλις τον είδε, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. 

2. Ενώ έπλενε τα πιάτα, χτύπησε το τηλέφωνο. 

3. ο Πέτρος διάβαζε, η αδερφή του άκουγε μουσική. 

4. -ύπνησε αμέσως χτύπησε το ξυπνητήρι. 

5. Γνώρισε την Αίσέ σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη. 

6. ξύπνησε, άνοιξε το παράθυρο. 

7. Κοιμήθηκε έβλεπε τηλεόραση. 

8. έφτασε, πήρε τηλέφωνο τους δικούς του. 
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Αλλάζω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Ο Πέτρος διάβαζε. Την ίδια ώρα ο μπαμπάς του έπλενε το αυτοκίνητο. 

Όση ώρα ο ΤΤέτ-ρος διάβαζβ, ο μπαμπάς τ,ου βπλβνβ to αυτ.οκίνητ.ο. 

Η μαμά έπλενε τα πιάτα, -αφνικά χτύπησε το κουδούνι. 

Ενώ 

3. Χτύπησε το κουδούνι. Αμέσως άνοιξα την πόρτα. 

Μόλις 

4. Ο Πέτρος έγραφε τις ασκήσεις του. Παράλληλα άκουγε μουσική. 

Την ώρα που 

5. Εγώ αύριο θα διαβάζω για το διαγώνισμα κι εσύ δε θα μιλάς καθόλου. 

Οση ώρα 



note 

μια μέρα 

πάντα 

Αιαλέγω το βωβτό και βυμπληρώνω 

τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Λ *m fa  

Ως τα δεκάξι μου χρόνια παπούτσι δε φόρεσα, μήτε καινούριο ρούχο. Ο πατέ

ρας μου μιαν έγνοια είχε πάντα , ν' αποχτήσει πολλά χωράφια, λιόδεντρα και 

συκοπερίβολα. Δε θυμούμαι να μου ’δώσε ο πατέρας μου 

κανένα κέρμα ν' αγοράσω καραμέλα ή κουλούρι. πήγαμε με τα 

αδέλφια μου στους νουνούς μας κι εκείνοι μας έδωσαν από ένα γρόσι στον 

καθένα. Ξετρελαθήκαμε! 
Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα Χώματα, Κέδρος, Αθήνα 1988 (με αλλαγές) 

Η Κυριακή το χειμώνα είναι η πιο βαρετή μέρα. Θα ’θελα να 

ξέρω αν όλα τα παιδιά του κόσμου περνούνε τόσο βαρετά όσο η Μυρτώ κι εγώ. 

Το απόγευμα μάλιστα, όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει νωρίς, δεν ξέρουμε 

τι να κάνουμε. έχουμε παίξει, έχουμε τσα

κωθεί, ύστερα ξανά μονοιάσει... 
Άλκη Ζέη, Το Καπλάνι της Βιτρίνας, Κέδρος, Αθήνα 1984 (με αλλαγές) 

πια 

πάντα 

μέχρι τ.ότ.€ 

' -_ πρωί έρχονταν τα παιδιά να περάσουν το καλοκαίρι κοντά στη 

πάντα θάλασσα και στα δέντρα, βρίσκανε τον παππού να τα περιμέ-

,η νει με τα φρούτα και με τα λουλούδια στο χέρι. Η θύμηση του 

καθ6 φορά που 

στη φαντασία τους ήταν ένα με το θαλασσινό τοπίο και με τα φουντωμένα περι

βόλια. 
Στρατής Μυριβήλης, Το πράσινο βιβλίο, Εστία, Αθήνα 1935 (με αλλαγές) 
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ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τα κενά με τα ρήματα 

— από την παρένο*εβη. 

0 Γιάννης Πουρσανίδης, γνωστός ηθοποιός του κινηματογράφου και 

της τηλεόρασης, μιλάει για όλα! 

Για τους φίλους του 

«Δε μβτάνιοΰοα (μετανιώνω) ποτέ για τους φίλους που (κάνω). 

Στις σχέσεις μου πάντα (δίνω) περισσότερα από όσα 

(παίρνω)». 

Για την οικογένεια του 

«Οι γονείς μου 

αυτό που 

(είμαι) πολύ φτωχοί. Αυτό όμως δεν 

(εμποδίζω) ούτε εμένα ούτε τα αδέρφια μου να κάνουμε 

(θέλω). Εγώ, για παράδειγμα, όταν (αρχί

ζω) την καριέρα μου, τα πρωινά 

σχολή και τα βράδια 

(πηγαίνω) στη δραματική 

(δουλεύω) σερβιτόρος». 

Για τα σχέδια του για το μέλλον 

«Παλιότερα (δουλεύω) περισσότερο στην τηλεόραση και 

λιγότερο στον κινηματογράφο, γιατί (πρέπει) να γίνω γνωστός 

στο μεγάλο κοινό. Από δω και πέρα όμως θα (παίζω) μόνο στον 

κινηματογράφο. Είναι κάτι που το (θέλω) πάντα, αλλά δεν 

(μπορώ) να το κάνω». 

Για τις γυναίκες 

«Δε (γνωρίζω) ακόμα τον έρωτα της ζωής μου. Μόλις όμως 

γνωρίσω τη γυναίκα των ονείρων μου, είμαι σίγουρος ότι θα το καταλάβω». 

Για το πώς διασκεδάζει 

«Πάντα μου (αρέοει) οι απλοί άνθρωποι, οι λαϊκοί τύποι. Από 

τότε που (σπουδάζω) οτη δραματική οχολή, 

(βγαίνω) με τους φίλους και (πηγαίνω) οε ταβερνάκια και 

(ακούω) λαϊκή μουσική». 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λιαβάζω την ιβτορία και υπογραμμίζω το βωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

...σήμερα μόλις έφτασα στο σπίτι, είδα / έβλεπα τους γονείς μου να με περιμένουν με κάτι 

χαμόγελα ως τ' αυτιά. Ο μπαμπάς πήγε / πήγαινε στο γκαράζ και έφερε / έφερνε ένα ποδήλα

το! Ενα ποδήλατο κόκκινο κι ασημένιο, που γυάλισε / γυάλιζε, με ένα φανάρι και ένα κουδού

νι. Εγώ άρχισα / άρχιζα να τρέχω γύρω γύρω και να χοροπηδάω. 

Ο μπαμπάς έμεινε μαζί μου στον κήπο. «Ξέρεις» μου είπε «ότι ήμουνα πρωταθλητής στην 

ποδηλασία και, αν δε γνώριζα τη μητέρα σου, μπορεί να ’μουν κι επαγγελματίας ποδηλάτης;». 

Αυτό δεν το ’ξέρα. «Τώρα θα σου δείξω» είπε / έλεγε ο μπαμπάς και κάθισε / καθόταν πάνω 

στο ποδήλατο μου κι άρχισε να φέρνει γύρους μέσα στον κήπο. Φυσικά, το ποδήλατο ήταν 

πολύ μικρό για τον μπαμπά και ακουμπούσανε τα γόνατα του στο σαγόνι του, αλλά τα κατά-

φέρνε καλά. Τ . R Γ κ ο °™& Ζ Ζ Σ

Λ

α

Ω

νπέ' °^ός Ν™λας[ 
Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα 2003 (με αλλαγές) 



Συνέχεια ή μια φορά; 

Συμπληρώνω τον κατάλληλο τύπο του 

ρήματος, όπως βτο παράδειγμα, 

προβέχοντας πότε βάζω ένα ή δύο λ 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Με προσέβαλλβ (προσβάλλω) συνέχεια με αυτά που έλεγε. 

Ο Νίκος (επιβάλλω) πάντα αυτό που ήθελε ο ίδιος στην παρέα του. 

3. Ο καθηγητής (αποβάλλω) τη Ζείνέπ από την τάξη κι εκείνη έβαλε 

τα κλάματα. 

4. Πέρυσι ο Χρήστος (καταβάλλω) μεγάλες προσπάθειες για 

να εντυπωσιάσει την Ασδού, αλλά εκείνη δεν του έδινε σημασία. 

5. Ευτυχώς που (συμβάλλω) κι αυτός στα έξοδα της παρέας και δε 

μας άφησε να του πληρώσουμε πάλι το εισιτήριο για την ταινία. 



Συμπληρώνω το ρήμα, όπως 

βτο παράδειγμα. Τίροβέχω αν χρειάζεται 

— ένα ή δύο λ 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Πέρυσι ο Δημήτρης ανέβαλλβ (αναβάλλω) συνέχεια τα ραντεβού του στον οδοντίατρο 

και γι' αυτό φέτος έπρεπε να κάνει τέσσερα σφραγίσματα. 

2. Χτες (αναβάλλω) το μάθημα των αγγλικών μου γιατί ήμουν άρρωστη. 

3. Αυτό που μου είπες χτες με (προσβάλλω). 

4. Η Ντενίζ δεν ερχόταν ποτέ σπίτι μου και μου (προβάλλω) 

συνέχεια ως δικαιολογία ότι δεν την αφήνει ο πατέρας της. 

5. Χτες βράδυ η τηλεόραση (προβάλλω) το πρώτο μέρος 

του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

α. 

Λντιβτοιχίζω τις προτάβεις με τις εικόνες. 

\ V Β. „+„_ 

HI $\ 

Η Ελένη φορούσε ένα κόκκινο μπουφάν. 

2. Η Ελένη φόρ6θ6 ένα κόκκινο μπουφάν. 

^Λ u 

β. 

; ^ -

1. Η μαμά μαγβίρ6υ6 ένα ωραίο φαγητό. 

2. Η μαμά μαγ6ίρ6ψ6 ένα ωραίο φαγητό. 

α. 
1. Ο παππούς Kanvize ένα τσιγάρο. 

2. Ο παππούς Kanvioe ένα τσιγάρο. 
β. 

1. Ο μαθηματικός eAuve την άσκηση. 

2. Ο μαθηματικός eAuoe την άσκηση. 

Ι 3-4-2 : 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τα κενά με τα ρήματα βτον ΤΙαρατατικό. 

0 μπαμπάς μου θυμάται τα νιάτα του... 

ημαβταν πολλά παιδιά βτην οικογένεια και εγώ έπρεπε να βοη^ήβω βτίς δουλειές του χω^α^ΐού. 0 

παππούς 6ου με βπαιρνβ (παίρνω) μαζί του. (ξυπνώ) πολΰ νω^ίς, π^ιν βγει 

ο ήλιος, ενώ (5ίνω) <|>αγπτό βτο γαϊδούρι, ο παππούς 6ου το βαμά^ωνε, 

(παίρνω) μαζί μας ό,τι μας 

-ψωμί, ελιές και καμιά ντομάτα, αν υπήρχε- και 

να δεις δουλειά... Ευτυχώς όμως το χω^ά^ι πάντα μας 

(ετοιμάζω) η γιαγιά 6ου 

(ξεκινώ) για το χω^ά^ι. Εκεί 

(5ίνω) πε^ΐ66οτε^α 

από ό,τι 

παππούς 6ου όμως 

(περιμένω). Οι βυγχω^ιανοί μας 

(φταίω) το νε^ό του πηγαδιού μας και μας 

ΓΛεω) ότι 

(ζηλεύω), 

(λέω)·- «Όβα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κ^εμαβτά^ια*. 

(συνεχίζεται) 

Γ 3-4-3 ι 

ο 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω με τα ρήματα βτον ΤΙαρατατικό ή βτον Αόριβτο. 

...Έτβι, με αυτό το χω^ά^ι μβγαλώσαμβ (μεγαλώνω) ε^τά παιδιά και 

(βπουδάζω) και η ^εία 6ου ζ<χβκά\<Χ. Αλλά εγώ, που ήμουνα ο πιο μεγάλος, δεν 

(μποξ>ώ) να πάω βτο βχολείο. Τα γράμματα τα (μαθαίνω) από το δάβκαλο 

του χωνιού, μου (κάνω) μιβή ώξ<χ μάθημα -βτο καφενείο- όταν 

(^υ^ίζω) από το βτ^ατό. (καταλαβαίνω) ότι δε βαίνει 

ιχίξό, η ζωή αν δεν ξέρεις να διαλάβεις. (Γνωρίζω) εκείνη την εποχή και τη 

μάνα 6ου, που (μπαίνω) βάψιμο βτη &ε66αλονίκη και μου 

(βτέλνω) γράμματα -τηλέφωνα δεν 

(πρέπει) να τα διαβάβω. Έγώ της 

(υπάρχω)- και 

(απαντάω). Λε ένα *!*, ένα *ο» πάντως 

της (d7TdW:da)). 

Ζ^™*η** 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Άλλοτε / κάποτε, που ήμουνα νέος, πήγαινα καμιά εκδρομή, ενώ τώρα δεν πάω πουθενά. 

Τότε είχα περισσότερες δυνάμεις, ενώ τώρα δε με κρατάνε τα πόδια μου. 

Σχηματίζω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

α. Η γιαγιά και ο παππούς θυμούνται... 

Γιαγιά: Άλλοΐ-e πήγαινα και σε καμιά γβιτ-όνισσα και πίναμβ καφέ. Τώρα όλβς 

έχουν δουλβιές και τρέχουν... 

Παππούς: Αμ εγώ! Κάποτε έβγαινα καμιά βόλτα με τα πόδια, τώρα όμως δεν αντέχω. 

Γιαγιά: Τότε ήταν και οι δρόμοι ήσυχοι, δεν είχε τόση φασαρία, τόσα αυτοκίνητα... 

Παππούς: Τώρα γίνεται χαμός απ’ την κίνηση! 

Γιαγιά: Κάποτε , 

ενώ τώρα 

Παππούς: Τότε 

τώρα όμως 

6. Τι θυμάμαι από τότε που ήμουν μικρός/-ή; 

1. Κάποτε έκανα βόλτα με το ποδήλατο κάθε μέρα, τώρα 

2. 

*Jt£^ 
3. 

\4. 

5. 

ι 3-4-5 ι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Υπογραμμίζω το βωβτό. Τι έγινε όταν ο Οδυββέας έφταβε βτο νηβί των Φαιάκων... 

Ο Οδυσσέας στο νησί των Φαιάκων 

Οταν ο Οδυσσέας ξυπνούσε / ξύπνησε από τις φωνές των κοριτσιών που έπαιζαν / έπαιξαν, κοίτα

ξε από μακριά τη Ναυσικά. Η κόρη του Αλκίνοου ήταν πραγματικά όμορφη: τα ξανθά της μαλλιά έλα

μπαν / έλαμψαν στον ήλιο, φορούσε / φόρεσε έναν άσπρο χιτώνα και στα χέρια της κρατούσε / κρά

τησε μια χρυσή μπάλα. Ο Οδυσσέας την πλησίαζε / πλησίασε και της ζητούσε / ζήτησε να τον βοη

θήσει. Η Ναυσικά συμφωνούσε / συμφώνησε και όλοι μαζί ξεκινούσαν / ξεκίνησαν για το παλάτι. 

Εκεί, το ίδιο βράδυ, ο Αλκίνοος, ο πατέρας της Ναυσικάς, οργάνωνε / οργάνωσε ένα γλέντι για να 

τιμήσει τον Οδυσσέα. Η Ναυσικά ήθελε να είναι πολύ ωραία. Γι' αυτό έβαζε / έβαλε το γαλάζιο χιτώ

να της και έπιανε / έπιασε τα μαλλιά της με μια χρυσή κορδέλα που της πήγαινε / πήγε πολύ. 

-̂ J f ; 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Συμπληρώνω τα κείμενα με τα ρήματα βτον Παρατατικό ή βτον Αόριβτο, 

όπως βτο παράδειγμα. 

Το κατώι του παππού μου ήταν το αγαπημένο μέρος των παιδικών μου χρόνων... 

Εκεί έβαζβ (βάζω) ο παππούς μου το κρασί και τα τυριά και το λάδι της χρονιάς. Ο αέρας 

(μυρίζω) σαπούνι και κλεισούρα, αλλά εμένα μου (αρέσει) τόσο πολύ! 

Το παραθυράκι ποτέ δεν (ανοίγω) και το φως του ήλιου δεν (μπαίνω) 

ποτέ εκεί μέσα. (μπαίνω) όμως τα ποντίκια, που (τρώω) το τυρί, 

η γάτα, που (τρώω) τα ποντίκια, και εμείς, που (χαϊδεύω) τη γάτα και 

(ανακατεύω) τα σαπούνια με τα τυριά. Ευτυχώς, η γιαγιά δεν 

(κατεβαίνω) ποτέ στο κελάρι, κι έτσι εμείς (παίζω) ανενόχλητοι. 

Μια μέρα όμως... 

Η γιαγιά ήθελε τυρί για την πρασόπιτα και 

(κατεβαίνω) στο κατώι. 

(ανοίγω) το παραθυράκι. 

Το φως του ήλιου (μπαίνω) μέσα. 

Η γιαγιά (παίζω) για λίγο 

με τη γάτα και (παίρνω) ένα 

κομμάτι τυρί. Δυστυχώς για μας, ήταν σαπούνι. 

Κανένας δεν (τρώω) 

την πρασόπιτα. Εμείς όμως 

(τρώω) τέτοιο ξύλο εκείνη τη μέρα,^^_/3^ 

που θα το θυμόμαστε για πάντα. 



Διαβάζω το κείμενο και βυμπληρώνω 

τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Οσον αφορούσε τα νούμερα, αλάνθαστος. Μηχανάκι το μυαλό του. Στη στιγμή έκανβ (κάνω) 

πράξεις με πενταψήφια και βάλε. Εκεί που (τριγυρνώ) άσκοπα έξω από 

το μανάβη ή το καφενείο, που (παίζω) χαρτιά, κάποιοι τον 

(ρωτώ) έτσι για πλάκα: 

- Για πες μας, βρε Άγγελε, πόσο κάνουν 253 επί 352, γιατί δεν έχουμε πρόχειρο μολύβι; 

- 89.056, (απαντάω) σε κλάσματα του δευτερολέπτου και τους 

(αφήνω) όλους άφωνους. Αν έκανες το λάθος να τον ρωτήσεις εύκολα, τότε 

(φουσκώνω) από υπερηφάνεια, γιατί, εκτός από το αποτέλεσμα, 

(μπορώ) να προσθέσει και τη φράση: «Καλά, δεν πήγα δημοτικό;», θέλοντας 

να πει: «Καλά, δεν πήγες δημοτικό;», και σκασμένος στα γέλια σού (γυρίζω) 

την πλάτη διπλά χαρούμενος. Με τα χρόνια είχε γίνει ο άνθρωπος της γειτονιάς. 

Γ. Ρωμανός, Κατακόκκινο... σχεδόν θηλυκό, Ίνδικτος, Αθήνα 2000 

] ^ΎΟ Ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβάζω το πρόγραμμα του Χαβάν, 

που πήγαινε βτην έκτη δημοτικού, 

και γράφω πώς περνούβε ο Χαβάν 

την ημέρα του. 

Πέρσι κάθε μέρα ξυπνούσβ σεις βπτάμισι. Εταιμαζότ-αν, έτ,ρωγβ to πρωινό ταυ... 



Συγκρίνω το πρόγραμμα του Χαβάν πέρβι 

και φέτος. Γράφω ποιες αλλαγές έγιναν. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

8:20-13:15 ψ*9*** 

113:20-12*0 επιστροφή 

Us-AO-16-OO Ψ«?ητό, ξ**ονΡ«*η 

[16:00-1?*0 Μ*** Υ* « ' " * " 

21.00-21:30 φ«Υ«<°> ϋίΐν0& 

?:30-8:00 tvtfl* Υ" τ° ·»*** 

g.20-13.50 μ***?* 

14:00-1**0 επιστροφή 

16:30 φ«Υ»"> ξ**00?""1 

15:00 

17:00 18:00 αγγΜκά 

18:30-20Λ5 8ιάί 
ΧΟ σχολείο 

20:50-21:50 

22:00-22:*0 φ*Υητ0 

τηλεόρΜη, κομπιούτερ 

ύπνοΒ 

Ο Χασάν πέρσι ξυπνούσβ σεις βπτάμισι, evco φέτ,ος ξυπνάβι μισή ώρα νωρίτερα. 

Πέρσι έκανβ δέκα λβπτά για to σχολείο, βνώ 



Η Ελένη μιλάει με τη φίλη της τη Νερμίν 

για το πώς ήταν μικρή. 

Σκέπτομαι τον εαυτό μου δέκα χρόνια πριν. 

Γράφω πώς ήμουν, πώς φερόμουν, τι έκανα, 

πώς έπαιζα και ό,τι άλλο δέλω. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ι 3 5 i ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι έκαναν οι άνθρωποι πριν από εκατό χρόνια; Τι δεν έκαναν; 

Απορώ να χρηβιμοποιήβω τα ρήματα: 

ζω, τρώω, κοιμάμαι, διασκεδάζω, ξέρω, φοράω, μιλάω, ταξιδεύω, γνωρίζω, ακούω, αγοράζω 

Δβ ζούσαν σβ διαμβρίσμαχα, αλλά σβ σπίτ,ια που δβν βίχαν ρεύμα. 

9 352 ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βρίβκω τι άλλαξε βτην πόλη. ΤΙεριγράφω και βυγκρίνω τις εικόνες. 

Παλιά δβν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα, 

βνώ τ.ώρα... 



Η Ελένη από αύριο θα βλέπει λιγότερη τηλεόραση. 

Ετσι, αύριο θα δει μόνο μία ταινία. 

α 

— ν - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Αιαβάζω τον πίνακα 

και βυμπληρώνω 

τα κενά, όπως 

6χο παράδειγμα. 

διαβάζω 

γράφω 

ακούω 

λέω 

φοράω 

da διαβάζω da διαβάβω ft 

Γράφω τι da κάνουν αύριο ή από αύριο τα παρακάτω πρόβωπα, χρησιμοποιώντας 

τα ρήματα από την παρέν&εβη. 

1. Αχμέτ: Δεν τα πάω πολύ καλά στα μαθηματικά. 

Από αύριο θα διαβάζω περισσότερο (διαβάζω περισσότερο). 

2. Θεία Εμινέ: Εχω πάρει δέκα κιλά. 

Από αύριο (τρώω / σαλάτες). 

3. Θα χιονίσει. 

Αύριο (φοράω / παλτό). 

4. Ο Πέτρος έχει τα γενέθλια του. 

Αύριο (αγοράζω / δώρο). 

5. Γιαγιά: Με πονάει το δόντι μου. 

Αύριο (πηγαίνω / οδοντογιατρός). 

6. Παππούς: Εχω πίεση. 

Από αύριο (δεν καπνίζω). 

Νομίζεις ότι πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα sen ζωή βου; 

Από δω και πέρα θα 

Από δω και πέρα δε θα 

ι 354- Ι 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ογραμμίζω το βωβτό. 

1. Μπορείς να βοηθάς / να βοηθήσεις το Γιάννη στα μαθηματικά σήμερα; 

2. Θέλω να κοιμάμαι / να κοιμηθώ νωρίς απόψε. 

3. Δε θέλω να πηγαίνω / να πάω σινεμά σήμερα. 

4. Δε θέλω να πηγαίνω / να πάω σινεμά τα Σαββατοκύριακα. 

5. Πρέπει να διαβάζω / να διαβάσω για το διαγώνισμα σήμερα. 

6. Θέλω να κοιμάμαι / να κοιμηθώ νωρίς τα βράδια. 

7. Πρέπει να διαβάζεις / να διαβάσεις κάθε μέρα. 

8. 0 Πέτρος μπορεί να βλέπει / να δει τηλεόραση συνέχεια. 

9. Προτιμώ να σε βλέπω / να σε δω αύριο. 

10. Προτιμώ να σε βλέπω / να σε δω τα βράδια. 

ι 355 ι 



Ο Έγκέ «ιμειώνει ποια πράγματα πρέπει να κάνει βήμερα. 

Λυτή είναι μια βελίδα από το «ιμειωματάριό του. Ξαναγράφω τις «ιμειώβεις του, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ΤΤρβπβι να αγοράσβι ψωμί. 

«ΓίΛ̂ Λβ'/ΛΛ ( AjryAL/fd ΚΑΙ. \**&.$n\**rcinoS) 

λ ο ί Γ Λ ^ ί Α β Ί ^ ύ ς o f f K A L A f h 

y£d.jbt,/*A. β·-ρη ΤΛΤτ/^ 

-το τΤο/τιλΛτο ff"c« /*d.e-co£A J-LA λώ-β'τι.ΧΑ 

ττ&ττρΛίΓίΛ KAL /*-ολύ£<.Α 

f/JfUyfoiQ; • 
i 



« # 

W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

2. ...όταν βίμαοχβ κρυωμένοι. 

3. ...όταν βίμαοχβ ιδρωμένοι. 

4. ...όταν πονάβι τα δόνει μας. 

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε... 

1. ...όταν θέλουμβ να χάσουμβ κιλά. 

5. ...όταν δβν καταλαβαίνουμε κάτ.ι στα βλληνικά. 

6. ...otav θέλουμβ να κάνουμβ καινούριους φίλους. 

7. ...όταν κρυώνουμβ. 

8. ...otav ζβσταινόμασεβ. 

Ι 357 ι 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω ένα από τα παρακάτω ρήματα και 6υμπληρώνω τις προτάβεις. 

αρχίζω 
προσπαθώ 

προτ-ιμάω 

(μου) αρέσβι 
πβιράζβι 

σταματάω 
ξέρω 

Ο παππούς... 

Οταν αρχίζβι να μιλάει, κανένας δεν μπορεί να τον σταματήσει. 

να πηγαίνει στο καφενείο παρά να ακούει την γκρίνια της γιαγιάς. 

Αρχίζει να καπνίζει όταν ξυπνάει και να καπνίζει όταν πέφτει 

για ύπνο. 

Τώρα να χάσει μερικά κιλά, γι' αυτό περπατάει κάθε μέρα. 

Τον παππού μου τον 

να φτιάχνει ωραία καλάθια από καλάμι. 

να του λένε ότι γέρασε. 

Α! Και κάτι άλλο! Του παππού τού πολύ να ψαρεύει. 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Υπογραμμίζω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Δεν είδα το σκύλο και παραλίγο να τον πατάω / να τον πατήσω με το αυτοκίνητο. 

2. Η αδερφή μου άρχισε να διαβάζει / να διαβάσει το πρωί και δεν τελείωσε ακόμα. 

3. Δε θα έρθω μαζί σου για ψώνια, γιατί έχω να καθαρίζω / να καθαρίσω το σπίτι. 

4. Ο Γιάννης σταμάτησε να παίζει / να παίξει στον υπολογιστή μόλις άρχισε η ταινία. 

5. Δε μένει πια στην Ελλάδα. Συνεχίζει όμως να έρχεται /να έρθει κάθε καλοκαίρι. 

6. Σήμερα είναι η σειρά μου να πλένω / να πλύνω τα πιάτα. 

7. Μου αρέσει να ζωγραφίζω / να ζωγραφίσω, αλλά δεν έχω χρώματα. 

8. Το μάθημα ήταν τόσο βαρετό, που κόντεψα να κοιμάμαι / να κοιμηθώ. 



Να διαλέξεις το βωβτό, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Άρχισα να γράφω / να γράψω αυτή την άσκηση πριν από μια ώρα κι ακόμα δεν τελείωσα. 

2. Σταμάτησα να πηγαίνω / να πάω στον οδοντίατρο και συνέχεια χάλαγαν τα δόντια μου. 

3. Καθυστέρησα να έρχομαι / να έρθω και είχαν φύγει όλοι όταν έφτασα. 

Σταματάει να δουλεύει / να δουλέψει στις 9 το βράδυ. 

5. Οταν γράφουμε διαγώνισμα, σταματάω κάθε τόσο για να κοιτάζω / να κοιτάξω το ρολόι μου. 

6. Ο παππούς μου σταμάτησε να δουλεύει / να δουλέψει πριν από τρία χρόνια. 

7. Αρχίζω να διαβάζω / να διαβάσω στις έξι το απόγευμα. 

8. Ο μπαμπάς μου σταμάτησε να καπνίζει / να καπνίσει πριν από δύο χρόνια. 

9. Οταν πάμε ταξίδι, ο μπαμπάς μου σταματάει συχνά να κοιτάζει / να κοιτάξει το χάρτη 

για να μη χαθούμε. 

10. Οταν σταμάτησα να πηγαίνω / να πάω γυμναστήριο, δεν μπορούσα να τρέχω πια πολύ γρήγορα. 



Διαβάζω τις προτάβεις και βρίβκω ποια από 

τις δυο έχει βχέβη 

με την πρόταβη που ακολουθεί. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γνώρισα το Γιάννη όταν πήγα στο γυμνάσιο. 

Γνώριζα το Γιάννη όταν πήγα στο γυμνάσιο. 

πριν πάει στο γυμνάσιο. 

Ο Γιάννης σταμάτησε να πίνει κόκα κόλα. 

Ο Γιάννης σταμάτησε να πιει κόκα κόλα. 

ΓΪ£"ΐρΟ£ L 

Ο Πέτρος μπήκε μέσα. Ο παππούς καθόταν στην πολυθρόνα. 

Ο Πέτρος μπήκε μέσα. Ο παππούς κάθισε στην πολυθρόνα. 

ιλυθρόνα. 

Ο παππούς κάθισε στην πολυθρόνα 

αφού μπήκε ο Πέτρος. 



Σημειώνω την πράξη που ξεκίνηβε πρώτη, 

όπως βτο παράδειγμα. Γε ποιες προτάβεις 

μπορεί να αντικαταβταδεί 

το όταν με το αφού, κάνοντας 

και κάποιες αλλαγές; 

w-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Οταν ο Άγγελος μπήκε, του έφτιαχνα γλυκό. 

2. Όταν ο Άγγελος μπήκε, του έφτιαξα γλυκό. 

3. Οταν ήρθε, φάγαμε. 

4. Όταν ήρθε, τρώγαμε. 

5. Οταν έφτασε, κοιμόμουν. 

6. Οταν έφτασε, κοιμήθηκα. 

7. Όταν χτύπησε το κουδούνι, ντύθηκα. 

8. Οταν χτύπησε το κουδούνι, ντυνόμουν. 

9. Οταν άρχισε η βροχή, μπαίναμε στην τάξη. 

10. Οταν άρχισε η βροχή, μπήκαμε στην τάξη. 

11. Οταν έκλεισε η πόρτα, έψαξα τα κλειδιά μου. 

12. Όταν έκλεισε η πόρτα, έψαχνα τα κλειδιά μου. 

13. Οταν με πήρε τηλέφωνο ο Άρης του έγραφα γράμμα. 

14. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Άρης του έγραψα γράμμα. 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λιαβάζω το κείμενο και αλλάζω τα υπογραμμιβμένα ρήματα, 

όπως 6το παράδειγμα. 

(προβοχή: βε τέββερα ρήματα δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές!). 

π.χ. να κο\χΔζε\ > να Ko\ta£,e\ 

Το κυλιόμενο πεζοδρόμιο 

Στον πλανήτη Μπεχ ανακάλυψαν ένα πεζοδρόμιο που γυρίζει γύρω απ' όλη την πόλη. Οπως οι κυλιό

μενες σκάλες, δηλαδή. Μόνο που δεν είναι σκάλες, είναι πεζοδρόμιο και κινείται με μικρή ταχύτητα, 

για να έχει ο κόσμος τον καιρό να κοπάζει τις βιτρίνες και για να μη χάνουν την ισορροπία τους εκεί

νοι που θέλουν να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν. Πάνω στο πεζοδρόμιο υπάρχουν επίσης παγκάκια, 

για εκείνους που θέλουν να ταξιδεύουν καθιστοί. Οι γέροι, όταν κουράζονται, αντί να κάθονται στους 

κήπους και να κοιτάζουν πάντα το ίδιο δέντρο, πηγαίνουν να κάνουν μια κρουαζιέρα πάνω στο πεζο

δρόμιο. 

Χάρη στην ανακάλυψη αυτού του πεζοδρομίου, καταργήθηκαν τα τραμ, τα λεωφορεία και τα αυτοκί

νητα. Ο δρόμος υπάρχει ακόμα, αλλά είναι άδειος και χρησιμεύει για να παίζουν τα παιδιά μπάλα, κι 

αν κανείς τροχονόμος κάνει να τους την πάρει, παίρνει κλήση. 

Τζ. Ροντάρι, Παραμύθια απ' το τηλέφωνο, Τεκμήριο, Αθήνα 1979 (με αλλαγές) 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λιαβάζω τον παρακάτω πίνακα και βυμπληρώνω τα κενά, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ντύνω 

ντύνομαι 

ντύνεσαι 

ντύνεται 

ντυνόμαστε 

ντύνεστε/ντυνόσαστε 

ντύνονται 

πλένω 

πλβνουαι 

φοβάμαι / λυπάμαι 

θυμάμαι κοιυάυαι 

ψ 

θυμάσαι 

θυμάται 

θυμόμαστε 

θυμάστε/θυμόσαστε 

θυμούνται 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ιυμπληρώνω τα κενά με τα ρήματα από την παρέν^εβη* 

1. Αυτή η γλώσσα δε Μίλιβΐαι (μιλιέμαι) πια από κανέναν. 

2. Δε θυμάμαι πώς (λέγομαι) οι γείτονες μας. 

3. Ο μουσακάς (σερβίρομαι) κρύος. 

4. Αυτή η λέξη (γράφομαι) με δύο τρόπους. 

5. Εσείς (θυμάμαι) τα γενέθλια μου; 

6. Το τάβλι και το σκάκι (παίζομαι) με δύο παίκτες. 

7. Αυτή η πορτοκαλάδα είναι ζεστή. Δεν (πίνομαι) με τίποτα! 

8. Από κάπου (ακούγομαι) ένας θόρυβος, αλλά δεν μπορώ 

να καταλάβω από πού. 

9. Ο Κώστας και η Μαίρη (παντρεύομαι) στις οχτώ Σεπτεμβρίου. 

10. Ο παππούς μου (ενοχλούμαι) πολύ από το θόρυβο 

του υπολογιστή. 

11. Είναι παντρεμένοι 37 χρόνια, αλλά (αγαπιέμαι) όπως 

τον πρώτο καιρό. 

12. Ο Γαλιλαίος πρώτος είπε ότι η Γη (κινούμαι) γύρω από τον Ηλιο. 

if .arrA 
365 



Συμπληρώνω τα κενά χρησιμοποιώντας 

τα ρήματα που είναι βτην παρένδε«ι 

βτο βωβτό τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Το νερό anotehe\ta\ (αποτελούμαι) από οξυγόνο και υδρογόνο. 

2. (γελιέμαι) αν νομίζεις ότι θα φύγεις χωρίς να μου δώσεις έστω 

ένα φιλί! 

3. Μη (στενοχωριέμαι) για πράγματα που δε φταις εσύ! 

4. Όλη η τάξη (βαριέμαι) όταν έχουμε μάθημα Γλώσσας. 

5. Ολα τα ρήματα σε -ίζω γράφονται με ί. (εξαιρούμαι) τα 

δακρύζω, δανείζω, αθροίζω και άλλα. 

6. Ο Ολυμπιακός (προηγούμαι) τρεις βαθμούς του Παναθηναϊκού. 

7. Η Ντενίζ (αφαιρούμαι) συχνά στο μάθημα και «ταξιδεύει» 

στο χωριό της και στα παιχνίδια με τις ξαδέρφες της. 

8. Ο Χρήστος και η Μαρία δεν (αγαπιέμαι) 

καθόλου πια. 

9. Ο Μπαρκ μού είπε ότι (λυπάμαι) πολύ 

που θα φύγει η Γιάννα. 

10. Ο παππούς μου πήρε σύνταξη και τώρα 

(ασχολούμαι) μόνο με 

το ψάρεμα και τα σταυρόλεξα. 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Κοιτάζω το παράδειγμα και γράφω 

πώς μπορώ να πω με μία λέξη... 

Πλένω τον εαυτό μου \\ 

3. Κοιτάζω τον εαυτό μου ^ 

4. Λούζω τον εαυτό μου / 

5. Ξυρίζω τον εαυτό μου ^ 

6. Ντύνω τον εαυτό μου ^ 

7. Κουρεύω τον εαυτό μου \\ 

8. Γυμνάζω τον εαυτό μου \\\ 

9. Στολίζω τον εαυτό μου \\ 

10. Συγκρατώ τον εαυτό μου ^ 

11. Εκφράζω τον εαυτό μου \\\ 

12. Προπονώ τον εαυτό μου \\ 

1. Χτενίζω τον εαυτό μου [ Ή χτ,βνίζομαι 

^£J 

^ Γ Τ Ϊ Ώ . τσ>! £fif|C ι%1 

Ί 
•* 



Χρη&μοποιώ τα ρήματα: 

ντύνω, χτενίζω, κοιτάζω, πλένω, λούζω 

βτο βωβτό τύπο για να περιγράψω 

τις εικόνες. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

4 

- ^ 



Γράφω αλλιώς τις υπογραμμισμένες 

λέξεις του κειμένου, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

0 Νίκος και η Ελένη αγαπούν 

πολύ ο ένας τον άλλο. Μόνο να 

δεις πώς κοιτάζει ο ένας τον 

άλλο! Αυτό, βέβαια, συμβαίνει 

όταν δε βλέπει συχνά ο ένας 

τον άλλο, γιατί, πολλές φορές, 

όταν έχουν χρόνο και τηλεφω

νεί ο ένας στον άλλο κάθε τρεις 

και λίγο, μαλώνουν τόσο πολύ, 

που στο τέλος δε υιλάει ο ένας 

στον άλλο. Οταν μετά τον 

καβγά συναντάει ο ένας τον άλλο, ξεχνούν ό,τι συνέβη αμέσως και αρχίζει να πειράζει ο ένας τον 

άλλο, μέχρι που στο τέλος φιλάει ο ένας τον άλλο... 

κοιτάζει ο ένας τον άλλο > κοιτάζονται 

Ο Νίκος και η Ελένη αγαπιούνται πολύ. 



Αιαλέγω το βωβτό και βυμπληρώνω 

τα κενά. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Ο Γιάννης πλβνβΐ το αυτοκίνητο. 

Ο Γιάννης πλβνβτ&ι πάντα με κρύο νερό. 

α. πλένει β. πλένεται 

2. Η μαμά μου το μωρό. 

Η μικρή μου αδερφή τώρα πια μόνη της. 

α. ντύνει β. ντύνεται 

3. Η μαμά στις 7.00 και στις 7.30 τα παιδιά. 

α. σηκώνει β. σηκώνεται 

4. Η Ελένη και η Αϊσέ κάθε μέρα. 

Η Ελένη και η Αϊσέ η μία στην άλλη κάθε μέρα. 

α. τηλεφωνούν β. τηλεφωνιούνται 

5. Η Ελένη πολύ με την αδερφή της. 

Η Ελένη πολύ την αδερφή της. 

α. αγαπάει β. αγαπιέται 

6. Πρώτα ο Γιώργος τη Φανή και μετά οι δυο τους 

με τους φίλους τους. 

α. συναντάει β. συναντιούνται 

i-rriFl 
r\rs\ J\/T*m 

9 371 ι 



Αλλάζω τις προτάβεις, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Ο ταχυδρόμος μοιράζει την αλληλογραφία. 

Η αλληλογραφία μοιράζβται από toy ταχυφόμο. 

2. Σε αυτό το σχολείο ο μαθηματικός διδάσκει και τη φυσική. 

Σε αυτό το σχολείο και η φυσική από το μαθηματικό. 

3. Μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με δύο τρόπους. 

Αυτό το πρόβλημα . 

4. Τα λατινικά δε μιλιούνται πια. 

Κανένας δε 

Σε αυτό το μαγαζί μπορούμε να νοικιάσουμε ποδήλατο. 

Ενοικιάζονται 

6. Ο Γιάννης μού δανείζει συχνά χρήματα. 

Εγώ 

7. Τα δώρα δε δωρίζονται. 

Δεν πρέπει να 

\372^lf 



1. Η Γη περιστρέφεται Ki _J γύρω από τη Σελήνη. 

2. Περιττός ονομάζεται ένας αριθμός που δε διαιρείται ακριβώς με το δύο. 

3. Ενα μόριο νερού αποτελείται από δύο άτομα οξυγόνου και ένα άτομο υδρογόνου. 

4. Το μικροσκόπιο άρχισε να χρησιμοποιείται από το 19ο αιώνα. Γ^ηδπί) 

ΓΤΪ 

5. Τα μικρόβια δε φαίνονται στο μικροσκόπιο. \β «ψ* 
Φ 

6. Ο Αϊνστάιν θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς φυσικούς του αιώνα μας. f¥p 

7. Τα φυτά αναπτύσσονται καλύτερα στο σκοτάδι. ί ^ ' ^ τ Β 

«33, 
8. Το οξυγόνο παράγεται μόνο από τα φυτά. . 

9. Το βάρος ενός σώματος εξαρτάται από την απόσταση του από το κέντρο της Γης. Γΐ> = '̂ 43 

10. Η μάζα ενός σώματος δε μεταβάλλεται, ενώ μεταβάλλεται το βάρος του. 
# 

tgm _ j 
9 3ψ3 ι 



Συνδέω τις (̂ ράβεις ή τις 

* λέξεις με παρόμοια «ιμαβία. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

I 3fh ι 



W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συνδέω τις ^ράβεις ή τις λέξεις με παρόμοια «ιμαβία. 

9 375 ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



idv<ty£<fycu τις π^οτάβεις χ^ηαμοποιώνεάς 

ίν<\ 4πό "w π4£4Κ4τω ζ^\μ<χχ<χ με π4£Ομοΐ4 

6ημ4βί4, όπως βτο π4£4$εϊνμ4. Δεν ξεχνάω 

V4 κάνω όποιες άλλ^ές χρειάζονται. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

αρνούμαι 
αισθάνομαι αφηγούμαι 

απολογούμαι 

χρβιάζομαι φαίνομαι 

βργάζομαι φοβάμαι 

1. Μάλλον κρύωσα και νιώθω βαρύ το κεφάλι μου. 

Μάλλον κρύωσα και αισθάνομαι βαρύ to κβφάλι μου. 

2. Ο Μποζ λέει ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν και ότι μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. 

Μη λες «όχι» στην πρόταση μου χωρίς να τη σκεφτείς. 

4. Το σκοτάδι με φοβίζει. 

5. Οταν μου είπε όλη την περιπέτεια που πέρασε, δυσκολεύτηκα να την πιστέψω. 

6. Η μητέρα μου δε δουλεύει. 

7. Η Ντενίζ δείχνει πολύ ντροπαλή, αλλά, όταν τη γνωρίσεις, θα καταλάβεις ότι δεν είναι. 

8. Μη δίνεις συνέχεια εξηγήσεις για το καθετί που κάνεις. 

Ι 2?? ι 



Συμπληρώνω Χ4 κενά χρηβιμοποιώντ4ς 

τ 4 ρήματα βτο βωβεό τύπο, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

Ο Αχμέτ epcuOeueOai (ερωτεύομαι) πολύ εύκολα. 

2. Η Φατμέ (περιποιούμαι) τα μικρότερα αδέρφια της όταν οι γονείς 

της δουλεύουν. 

3. Η κάρτα που λάβαμε χτες από τον Μπαρκ και τη Χριστίνα έλεγε: 

«Σας (εύχομαι) καλή χρονιά». 

4. Δεν (επισκέπτομαι) συχνά τον παππού και τη γιαγιά και όλο μας 

κάνουν παράπονα. 

5. Σταμάτα να μου (υπόσχομαι) συνέχεια πράγματα που ξέρεις ότι 

δε θα τα πραγματοποιήσεις ποτέ. 

6. Ο Μεχμέτ (εκμεταλλεύομαι) την υπομονή μου και την αδυναμία 

που του έχω και κάνει συνέχεια το δικό του. 

Ο Μποζ (παραπονιέμαι) συνέχεια ότι δεν τον παίρνουμε μαζί μας, 

όμως είναι πολύ γκρινιάρης. 

8. Μιλάμε την ίδια γλώσσα κι όμως δε (συνεννοούμαι) ποτέ! 

9. Σταμάτα να (σκέφτομαι) συνέχεια τι να κάνεις. Αποφάσισε κάτι 

επιτέλους! 

10. Δε (θυμάμαι πότε την είδα για τελευταία φορά, αλλά ήταν 

σίγουρα πριν από πολύ καιρό. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Υπογ^αμμίζω το βωβτό. 

1. Ο Πέτρος και ο Αντώνης τηλεφωνούν / τηλεφωνιούνται ο ένας στον άλλο. 

2. Το σκοτάδι φοβίζει / φοβάται το Λουκά. 

3. Η Φανή μού θυμίζει / θυμάται τη γιαγιά μου. 

4. Η Άννα χτενίζει /χτενίζεται τα μαλλιά της. 

5. Ο Πέτρος και ο Αντώνης τηλεφωνούν / τηλεφωνιούνται κάθε μέρα. 

6. Ο Ερκάν πλένει /πλένεται το σκύλο του. 

7. Η Μαρία θυμίζει / θυμάται πάντα τα ραντεβού της. 

8. Η μαμά κοιμίζει / κοιμάται το μωρό. 

9. Ο Νίκος είναι μικρός και δεν πλένει /πλένεται ακόμα μόνος του. 

10. Ο Πέτρος φοβίζει / φοβάται το σκοτάδι. 

11. Ο μπαμπάς κοιμίζει /κοιμάται κάτω από το δέντρο. 

12. Η Αισέ χτενίζει /χτενίζεται πάντα μόνη της. 



Όνομα·-

\ Επώνυμο: 

τά^η·-

Λλλάζω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Το δέρμα μας κοκκινίζει στον ήλιο. 

Το δέρμα μας γίνβτ,αι κόκκινο στον ήλιο. 

2. Το χαρτί κιτρινίζει με τον καιρό. 

3. Ο Γιάννης κοκκίνισε από την ντροπή του. 

4. Τα δόντια κιτρινίζουν από το κάπνισμα. 

5. Τα ρούχα ασπρίζουν με χλωρίνη. 

6. Τα φυτά πρασινίζουν στον ήλιο. 

ο ύ 0 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αντιβεοιχίζω τα ανέθετα. 

παχαίνω 

μβγαλώνω 

μακραίνω 

φαρδαίνω 

μικραίνω 

αδυνατίζω 

oxeveucu 

κονεαίνω 

Διαλέγω το βωβτό και βυμπλη^ώνω τα κενά. 

1. Ο Πέτρος αδυνάτισε ή φάρδυνε η μπλούζα του; 

α. αδυνάτισε β. φάρδυνε 

2. Η Μαίρη ή το παλτό της; 

α. ψήλωσε β.κόντυνε 

3. Η γιαγιά ή το φόρεμα της;^/ 

α. στένεψε β. πάχυνε 

4. «Γιαγιά, γιατί τα δόντια σου 

και τα μάτια σου;» 

ρώτησε τότε η Κοκκινοσκουφίτσα. 

α. μίκρυναν β. μεγάλωσαν 



Κάθε μέρα πλένομαι με ζεστό νερό, αλλά 

χτες χάλασε ο θερμοσίφωνας και πλύθηκα με κρύο νερό. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαβάζω τον πίνακα και βυμπλη^ώνω τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

ι 

πλύθηκα 

πλύθηκες 

πλύθηκε 

πλυθήκαμε 

πλυθήκατε 

πλύθηκαν / 

πλυθήκανε 

ντύθηκα 

ντύθηκες 

ντύθηκε 

κοιμήθηκα συναντήθηκα 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω το βωβεό τύπο του κοιμάμαι βτον Αόριβτο 

και βυμπλη^ώνω τα κενά. 

1. Εγώ χτες κοιμήθηκα πολύ αργά, γιατί είδα μια ταινία 

στην τηλεόραση. 

2. Ο παππούς δεν καθόλου προχτές. 

Εφαγε πολύ το βράδυ και τον πόνεσε το στομάχι του. 

3. Οταν οι γονείς του Κώστα, εκείνος 

σηκώθηκε σιγά σιγά από το κρεβάτι, άνοιξε την τηλεόραση και είδε 

το «Δράκουλα» με τον Κρίστοφερ Αι. 

4. Εσείς τι ώρα , κορίτσια; 

5. Εμείς πολύ νωρίς, γιατί έπρεπε να σηκωθούμε 

σήμερα στις 7.00. 

6. Γιάννη, καθόλου χτες; Φαίνεσαι χάλια. 



Κοιτάζω τον πίνακα και βυμπληρώνω τα κενά με 

το βωβτό τύπο του ρήματος βτον Ao^ieco. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Τα προβλήματα λύθηκαν (λύνομαι) από όλους τους μαθητές. 

2. Εμείς χτες (ντύνομαι) ζεστά γιατί έκανε πολύ κρύο. 

3. Ο παππούς (πλένομαι) χτες με κρύο νερό και αρρώστησε. 

4. Τα παιδιά πήγαν εκδρομή και (χάνομαι) στο δάσος. 

5. Γιατί μου (φέρομαι) έτσι ο Γιάννης; Εγώ δεν του έκανα τίποτα. 

6. Βρε Γιάννη, πώς (βρίσκομαι) εδώ; 

Εγώ νόμιζα ότι ήσουν στη Θεσσαλονίκη. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Κοιτάζω τον πίν4Κ4 Κ4ΐ βυμπληρώνω τ 4 κενά με το βωβτό τύπο 

του βήματος βτον Αόριβτο. 

r *· 

m 

^ *» *• - Λ 

* 

*• S 

1. Ο Γιώργος χάρηκβ (χαίρομαι) πολύ που ξαναείδε τους φίλους του. 

2. Ξέρετε τι πάθαμε χτες; (κλείνομαι) στο ασανσέρ! 

3. Παιδιά, γιατί (κάθομαι) εκεί; Ελάτε πιο κοντά! 

4. Είδα χτες το Γιώργο και μου (φαίνομαι) πολύ κουρασμένος. 

5. Η Ελένη (ντρέπομαι) πολύ που μίλησε άσχημα στον Κώστα. 

6. Χτες τηγάνιζα αυγά και (καίγομαι) με το ζεστό λάδι. Πόνεσα πολύ! 

7. Καλά, μόνος σου τα (σκέφτομαι) όλα αυτά; 

8. Εγινα παπί! (βρέχομαι) από την κορυφή μέχρι τα νύχια. 





ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λιαβάζω το κείμενο και βυμπληρώνω τα κενά. 

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

Χτες, Σάββατο, ο τραγουδιστής Γιάννης Μηλίκας παντρβύτ.ηκβ 

(παντρεύομαι) την εκλεκτή της καρδιάς του, τη διάσημη ηθοποιό 

Τίνα Γαλάτη. Ο γάμος (γίνομαι) σε κλειστό 

κύκλο, σε ένα μικρό εκκλησάκι στη Σαμοθράκη. 

Οι δύο νέοι 

από δύο χρόνια. «Όταν 

το Γιάννη, δε 

(γνωρίζομαι) σε ένα πάρτι πριν 

(συναντιέμαι) με 

(φαντάζομαι) ποτέ ότι θα τον 

ερωτευτώ. (τηλεφωνιέμαι) μια δυο φορές μετά 

το πάρτι, κι αυτό ήταν όλο» μας είπε η Τίνα. «Στην αρχή, η Τίνα 

δεν 

τουλάχιστον 

(ενδιαφέρομαι) καθόλου για μένα, ή 

(φαίνομαι) ότι δεν ενδιαφέρ

θηκε» μας είπε ο Γιάννης. Ενα χρόνο μετά, ο Γιάννης και η Τίνα 

(ξανασυναντιέμαι), αυτή τη φορά σε 

μια εκδήλωση για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. « 

(γράφομαι) στο ίδιο γυμναστήριο και τότε 

(ερωτεύομαι). Ενιωσα πολύ περήφανος όταν μετά από δύο μήνες 

η Τίνα (δέχομαι) να με παντρευτεί». 



Ιωβτό ή λ&ος. 

— ν - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

& ^ a m ^ ^ a . 

• • • = Ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε πριν από δέκα χρόνια. 

Οι υπολογιστές εφευρέθηκαν τον 20ό αιώνα. 

Λ Το βραβείο Νόμπελ δόθηκε στο Γιώργο Σεφέρη το 1920. 

<£ ̂ Η Χιροσίμα καταστράφηκε από σεισμό. 

Η ταινία «Ο Μονομάχος» προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

πριν από εφτά χρόνια. 

Συνδέω τους τύπους του Λορίβτου της παραπάνω 

άβκηβης με τον Ένεβτώτα και 6υμπλΐ£ώνω τα κενά. 

προβάλλομαι προβλήθηκα 

ιδρύομαι ιδρύομαι 

εφευρίσκομαι εφευρίσκομαι 

ανακαλύπτομαι 

δίνομαι 

καταστρέφομαι 

ανακαλύπτομαι 

δίνομαι 

καταστρέφομαι 

ανακαλύπτομαι 

δίνομαι 

καταστρέφομαι 

ανακαλύπτομαι 

δίνομαι 

καταστρέφομαι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βρίβκω βτο λεξικό τ ι βημαίνουν τα παρακάτω ρήματα. 

Λετά βχηματίζω τον Αόριβεο και βυμπληρώνω τα κενά. 

προσβάλλομαι προσβλήθηκα 

αναβάλλομαι αποβάλλομαι 

1. Ο αγώνας ΠΑΟΚ-ΑΕΚ αναβλήθηκβ για την επόμενη Κυριακή λόγω κακοκαιρίας. 

2. Γιατί ; Επειδή του μίλησα στον ενικό; 

3. Ο Γιάννης γιατί τον έπιασαν να αντιγράφει στις εξετάσεις. 

παραδίνομαι-

διαδίδομαι — 

παραδόθηκα 

προδίνομαι 

1. Τα νέα αστραπιαία. 

2. Προσπάθησε να το κρύψει, αλλά από τη χαρά του. 

3. Άφησε το όπλο κάτω και . 

ενδιαφέρομαι— 

συμπεριφέρομαι 

προσφέρομαι 

βνδιαφέρθηκα 

αναφέρομαι 

1. Ο Γιάννης με μεγάλη ευγένεια στην Πόπη. 

2. Η Μαρία να με βοηθήσει, παρ' όλο που είχε πάρα πολλή δουλειά. 

3. Μου διηγήθηκε τη ζωή της, αλλά δεν καθόλου στη σχέση της 

με τα αδέρφια της. 

Του μίλησα, αλλά αυτός δεν καθόλου για το πρόβλημα μου. 



Ξαναγράφω την πρόταβη αρχίζοντας με άλλο 

τρόπο, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Η λάμπα φώτισε το δωμάτιο. Το δωμάτ,ιο φωτ-ίοχηκβ από τ,η λάμπα. 

2. Η θεία Εμινέ πούλησε το μεγάλο χωράφι του παππού. 

Χτες το βράδυ η τηλεόραση πρόβαλε τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». 

4. Η τάξη μας ψήφισε τη Μαριάννα για πρόεδρο. 

5. Το υπουργείο διόρισε τον ξάδερφο μου στη Ρόδο. 

6. Η καθηγήτρια της Φυσικής μοίρασε τα διαγωνίσματα στους μαθητές. 

7. Ο Μποζ παρουσίασε την εργασία της ομάδας μας σε όλο το σχολείο. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Η πόρτα άνοιξε / ανοίχτηκε από τον αέρα. 

2. Η παλιά πόρτα άνοιξε /ανοίχτηκε προσεκτικά, γιατί ήταν σκουριασμένη. 

3. Το παγωτό έλιωσε / λιώθηκε από τη ζέστη. 

Το παγωτό έφτιαξε / φτιάχτηκε από τη Μυρσίνη. 4. 

Μ 

5. Το τραπέζι ετοίμασε / ετοιμάστηκε από την αδερφή μου. 

6. Το τραπέζι ετοίμασε / ετοιμάστηκε αμέσως. 

7. Η φωτιά στο δάσος άναψε / ανάφτηκε ξαφνικά. 

8. Το καλό μου φόρεμα λέρωσε / λερώθηκε από τη βροχή. 

9. Το τσάι έβρασε / βράστηκε. 
cf 

10. Ο Μποζ κιτρίνισε / κιτρινίστηκε από το φόβο του. 

11. Το φαγητό θα χαλάσει / χαλαστεί αν μείνει έξω από το ψυγείο. 
V >* * 

12. Το κλαδί του δέντρου λύγισε / λυγίστηκε από το δυνατό αέρα. 

13. Μετά τη βροχή ο ουρανός καθάρισε / καθαρίστηκε. 

**&· · 
Χ J. 



"N-*-

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

2 ? ^ 

ίζω το κείμενο και υπογραμμίζω το βωβτό. 

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
7 

~? 
^ Χτες το βράδυ ακούστηκε / ακούστηκαν ένας τρομακτικός θόρυβος και—&. 

^ στη συνέχεια ένα εργοστάσιο κατασκευής επίπλων στην οδό Πειραιώς 

Τ 
-2 

τυλίχτηκε / τυλίχτηκαν στις φλόγες. Κατά τις 12.00 έφτασε / έφτασαν η 

αστυνομία. Ο κόσμος προσπαθούσε /προσπαθούσαννα δει/δουν τι συνέ

βαινε. Μετά από λίγο ήρθε / ήρθαν και η πυροσβεστική. 

Οι πυροσβέστες έδωσε /έδωσαν μάχη με τη φωτιά και κατάφεραν 

7 

^ < = - ^ , Ε 

ν να τη σβήσουν μετά απο τρεις ώρες. Ευτυχώς, εκείνη την ωρα 

\ απουσίαζε / απουσίαζαν το προσωπικό και στο κτίριο ήταν μόνο 

'Λ Ι ο φύλακας, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό με ελα-

', /ιφρά εγκαύματα. 

Τη πίτιπ τπο πιιηκπνιήο SF.V έγινε / έγιναν ακόμη γνωστά.? -^ Γ\ 

\] n αστυνομία 

n πυροσβεστική 

n tpoxaia 

ο azpazoq 

ο κόσμος 

ίο προσωπικό. 

έφτασε αμέσως 

ft. 



Διαβάζω τον πίνακα και βυμπληρώνω τα κενά. 

γράφομαι γράφτηκα θα γραφτώ 

λύνομαι λύθηκα 

εργάζομαι εργάστηκα 

συναντιέμαι συναντήθηκα 

φαίνομαι φάνηκα 

θα γραφτώ θα λυθώ θα εργαστώ θα φανώ 

θα γραφτείς 

θα γραφτεί 

θα γραφτούμε 

θα γραφτείτε 

θα γραφτούν(ε) θα γραφτούν(ε) 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γήμερα όλα πάνε βτραβά βτον ΤΙέτρο, αλλά αυτόν δεν τον πειράζει και πολύ! 

Τι λύβεις βρίβκει για το κάδε πρόβλημα; 

1. Φτου! Τελείωσε ο αφρός ξυρίσματος. Δεν πειράζει, θα ξυριστώ (ξυρίζομαι) αύριο. 

2. Πάλι χάλασε ο θερμοσίφωνας! Δεν πειράζει, (πλένομαι) με κρύο νερό. 

3. Να πάρει! Εχω μόνο δύο ευρώ. Δεν πειράζει (δανείζομαι) από τη μαμά μου. 

4. Κρίμα! Εκλεισε το γκρουπ για το καράτε. Δεν πειράζει, (γράφομαι) 

στο τζούντο. 

5. Ο Κώστας δεν μπορεί να βγει σήμερα. Δεν πειράζει, (βρίσκομαι) με 

τα παιδιά μια άλλη μέρα. 

6. Εχουμε διαγώνισμα αύριο και δε θέλω να διαβάσω. 

Δεν πειράζει, μέχρι αύριο κάτι (σκέφτομαι). 



,·; 
ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω 

τον πίνακα, 

όπως 

βτο παράδειγμα. 

Ενεστώτας 

ντύνομαι 

βάφομαι 

γράφομαι 

δανείζομαι 

σκουπίζομαι 

αγαπιέμαι 

ωφελούμαι 

ικανοποιούμαι 

διηγούμαι 

θυμάμαι 

κοιμάμαι 

Προστακτική 

(έντυσα) ντύσου ί = να ντυθείς ί 

(ντύθηκα) ντυθείτε! = να ντυθείτε! 

(έβαψα) ! = ! 

(βάφτηκα) = να βαφτείτε! 

(έγραψα) ! = να γραφτείς! 

(γράφτηκα) γραφτείτε! = ! 

(δάνεισα) ! = να δανειστείς! 

(δανείστηκα) δανειστείτε! = ! 

(σκούπισα) σκουπίσου! = ! 

(σκουπίστηκα) ! = να σκουπιστείτε! 

(αγάπησα) αγαπήσου! = να αγαπηθείς! 

(αγαπήθηκα) αγαπηθείτε! = ! 

(ωφέλησα) ! = να ωφεληθείς! 

(ωφελήθηκα) ωφεληθείτε! = ! 

(ικανοποίησα) ! = να ικανοποιηθείς! 

(ικανοποιήθηκα) ικανοποιηθείτε! = ! 

διηγήσου = ! 

(διηγήθηκα) ! = να διηγηθείτε! 

θυμήσου = ! 

(θυμήθηκα) ! = να θυμηθείτε! 

! = να κοιμηθείς! 

(κοιμήθηκα) κοιμηθείτε! = ! 



Διαβάζω τον πίνακα και βυμπληρώνω 

τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

(γράφομαι) 

γραφόμουν(α) 

γραφόσουν(α) 

γραφόταν(ε) 

γραφό μαστε/γραφό μασταν 

γραφόσαστε/γραφόσασταν 

γράφονταν/γραφόντουσαν 

(ντύνομαι) 

ντυνόμουν(α) 

(συναντιέμαι) 

συναντιόμουν(α) 

συναντιόσουν(α) 

συναντιόταν(ε) 

συναντιόμαστε/συναντιόμασταν 

συναντιόσαστε/συναντιόσασταν 

συ ναντιόνταν/συναντιόντο υσαν 

(αγαπιέμαι) 

αγαπιόμουν(α) 



Πέρσι συναντιόμουνα πολύ συχνά 

με τους φίλους μου. Φέτος έχω πήξει με το σχολείο και 

το φροντιστήριο και δε συναντηθήκαμε ούτε μία φορά. 

-Ν-*— 

Όνομα·-

Επώνυμο: 

τά^η·-

iWf) 

T^SV 

Διαλέγω το βωβτό και βυμπληρώνω τα κενά. 

Τον παλιό καλό καιρό... 
Ο παππούς 

Εγώ, παιδάκι μου, μια ζωή ξυριζόμουνα με ξυράφι και σαπούνι. Χτες ξυρίστηκα με την 

ηλεκτρική μηχανή του μπαμπά σου και γέμισα κοκκινίλες. 

α. ξυριζόμουνα β. ξυρίστηκα 

Η γιαγιά 

Εμείς στην εποχή μας δεν ξέραμε από αφρόλουτρα και τέτοια. Εγώ μόνο με 

πράσινο σαπούνι. Προχτές με αφρόλουτρο ΛΟΥΚ και γέμισα σπυριά. 

α. πλενόμουνα 

Ο παππούς 

6. πλύθηκα 

Αμ εγώ! Την περασμένη βδομάδα με ένα σαμπουάν. Πώς το λέγανε να δεις... 

και μ' έπιασε μια φαγούρα! Πρώτα που με το πράσινο σαπούνι που λέει η για

γιά σου δεν πάθαινα τίποτα. 

α. λουζόμουνα 

Η γιαγιά 

6. λούστηκα 

Και να σου πω και το άλλο. Παλιά με χτένα. Χτες με τη 

βούρτσα της μαμάς σου και μου πέσανε τα μισά μου μαλλιά! 

α. χτενιζόμουνα 6. χτενίστηκα 



Συμπληρώνω τις παροιμίες 

με το ρήμα που ταιριάζει 

βτον κατάλληλο τύπο. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται 
πιάνω 

κοιμάμαι 

2. Γάτα που ποντικούς δεν 

3. Οταν η γάτα, τα ποντίκια. πιάνω 

λείπω 

είμαι 

2ΡΓ 
4. Και ο ποντικός στην τρύπα του μεγάλος άρχοντας . "Χ-—-̂  

λέω 

5. ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα. 

βγαίνω 

6. Καλύτερα να σου το μάτι παρά τ' όνομα. 

θέλω 

Στου κουφού την πόρτα όσο 

βροντάω 
8. Νηστικό αρκούδι δε 

χορεύω 



βάζω τα ρήματα βτις προτάβεις 

που ταιριάζουν. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

φίλησα 

ονειρεύτηκες φέρνει 

έχω 

ίητάς έμρ«(ίνε 

βυτηκες φέονει 
αλλάζουνβ 

1. «Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα...» 

φεύγει στείλβ κοιτάνε 

κρέμομαι παρακαλώ 

2. «Κόκκιν' αχείλι κι έβαψε το δικό μου...» 

3. «Να κι η πούλια ξημερώνει, 

το Θεό 

μα το φως που δυναμώνει 

δε μου 

εκείνον π’ αγαπώ». 

4. «Χρώμα δεν τα μάτια, μόνο τρόπο να ». 

5. «Είναι που ονειρεύεται πως για ταξίδια...» 

6. « ένα γράμμα, μια συλλαβή, 

αν έχεις το Θεό σου, 

που απ’ τα χείλη σου 

κι είμαι στο έλεος σου...» 

7. «Ισως εκείνο που εγώ να μην το κι απ’ ό,τι 

εγώ πολύ ν' απέχω...» 



ΊΊόβους τύπους έχω ·, 

βάζω βτο κουτί τους τύπους 

που φτιάχνω. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

r 
\ 

&5 

fi& = g $ 
>SB^ 



Συμπληρώνω τον πίν4Κ4, όπως βτο παράδειγμα. 

Ήροβέχω πού βαζίύ ο κ<*ι πού ω. 

διαβ ά ζ ω 

ρωτ ά ω 

ακολουθ ώ 

τρ ώ ω 

γράφω 

απαντάω 

πηγαίνω 

ευχαριστώ 

οδηγώ 

διαβάζω 

τρώω 

ρωτάω 

μπορώ 

θέλω 

βλέπω 

ακούω 

συναντάω 

σταματάω 

ξεκινάω 

παρακολουθώ 

κλαίω 

γυρίζω 

Όνομα·-

\ Επώνυμο: 

τά^π·-

διαβάζ ο νέας 

ρωτ ώ νέας 

ακολουθ ο vtcuj 

τρώγ ο VCCUJ 

! 40i ! 



Αλλάζω τις υπογ^αμμιβμένες προτάβεις, 

όπως βτο παράδειγμα 

1. Όταν πας στην πλατεία, αγόρασε μου εφημερίδα. 

ΤΤηγαίνονεας στην πλατεία, αγόρασε μου εφημερίδα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

2. Άμα μιλάς έτσι, δε θα καταφέρεις να μας πείσεις ότι έχεις δίκιο. 

3. Την ώρα που καθάριζα το σπίτι βρήκα το σκουλαρίκι που είχα χάσει. 

4. Του μίλησα απότομα επειδή νόμιζα ότι είχε άδικο. 

5. Αν πετάξεις όλα αυτά τα άχρηστα πράγματα, θα αποκτήσεις περισσότερο χώρο στο δωμάτιο σου. 

6. Μόνο εάν ζητήσεις χρήματα από τους γονείς σου θα μπορέσεις να πας διακοπές μόνος σου. 

7. Με πολύ διάβασμα θα περάσεις τις εξετάσεις. ΙΤΡΟΤΑΣΕΕΣ 

^ - ( Ι Ρ ^ - - ^ · 



Συμπληρώνω τον πίνακα όπως 

6to παράδειγμα ΤΙ^οβέχω εάν χρειάζεται 

να βάλω κάπου δύο μ. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ενεστώτας > Αόριστος > Μετοχή 

χάνομαι > χάθηκα > χαμένος 

μπερδεύομαι > μπερδεύτηκα > μπερδεμένος 

αγαπιέμαι > αγαπήθηκα > αγαπημένος 

λυπάμαι > λυπήθηκα > λυπημένος 

κουράζομαι > κουράστηκα > κουρασμένος 

κοιτάζομαι > κοιτάχτηκα > κοιταγμένος 

κόβομαι > κόπηκα > κομμένος 

ράβομαι > ράφτηκα > ραμμένος 

ζεσταίνομαι > ζεστάθηκα > 

> 

ζεσταμένος 

ειπωμένος λέγομαι > ειπώθηκα 

> 

> 

ζεσταμένος 

ειπωμένος 

χάνομαι 

γράφομαι 

κουράζομαι 

μπερδεύομαι 

ράβομαι 

αγαπιέμαι 

τρώγομαι 

ταράζομαι 

πλένομαι 

κόβομαι 

πικραίνομαι 

λυπάμαι 

χαμένος χαμένη χαμένο 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπλη^ώνω τα κενά, όπως βτο παράδειγμα Ι—-·. 

1. Οι τοίχοι του σχολείου μου είναι βαμμένοι (βάφομαι) πράσινο ανοιχτό. 

2. Ο Ομέρ είναι πολύ κακομαθημένος. Θέλει τα πάντα (κόβομαι) 

και (ράβομαι) στα μέτρα του. 

3. Η γιαγιά του Αχμέτ είναι πολύ (πικραίνομαι) επειδή εκείνος δεν 

την επισκέπτεται συχνά. 

4. Επειδή φυσάει, οι βάρκες είναι (δένομαι), με τα πανιά τους 

(μαζεύομαι). 

5. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης είναι ο (αγαπιέμαι) μου τραγουδιστής. 

6. Τα (πλένομαι) ποτήρια τα έβαλα στο ντουλάπι. Όσα δεν 

πρόλαβα να πλύνω τα άφησα στο νεροχύτη. 

7. Η Μπελίζ διαβάζει πολύ τα βράδια και το πρωί στο σχολείο είναι χλωμή και 

(μισοκοιμάμαι). 

8. Δεν έβαλα ναφθαλίνη στα ντουλάπια και τώρα όλα τα κιλίμια είναι 

(τρώγομαι) από το σκόρο. 



Αλλάζω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Εχω νευριάσει μαζί της που δε με παίρνει τηλέφωνο. 

Είμαι νβυριασμένος μαζί της enei6n 6e με naipvei τηλέφωνο. 

2. Εχω χαρεί που θα πάμε εκδρομή. 

3. Η Γιάννα έχει λυπηθεί πολύ που θα φύγει από την Κομοτηνή για να σπουδάσει. 

4. Εχω ενθουσιαστεί με το καινούριο σιντί που αγόρασα. 

5. Ο Μποζ έχει ξετρελαθεί με το καινούριο του ποδήλατο και δε σταματάει να πηγαίνει βόλτες. 

6. Η Ντενίζ και η Ασδού έχουν θυμώσει που δεν πήγαμε στο πάρτι τους. 

7. Η θεία Εμινέ έχει παρεξηγηθεί μαζί σας που δε φάγατε την πίτα που σας έφτιαξε. 

8. Ο καθηγητής της φυσικής έχει αγανακτήσει με την τάξη μας, που όλο αντιγράφουμε 

τις ασκήσεις από το λυσάρι. 



Αναβτοιχίζω τις λέξεις και φτιάχνω 

προτάβεις, όπως βτα παραδείγματα 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Το παιδί 

Ο παππούς> 

Η Φατμέ 

Η γιαγιά 

Ο Ενγίν 

Ο Μπαρκ και ο Τζαμ 

Το μωρό 

Ο μπαμπάς 

Ο καθηγητής της Φυσικής 

- • κοιμάται 

βαριούνται 

ξεκουράζεται 

ζηλεύει 

διαβάζει 

έχει 

είναι 

πίνει 

πλέκει 

,την εφημερίδα του. 

κέικ. 

το γάλα του. 

αντιπαθητικός. 

ένα πουλόβερ. 

την αδερφή του. 

ένα γαλάζιο μεταξωτό μαντίλι. 

Η θεία Ντουριγέ φτιάχνει 

1. Το παιδί κοιμάται. 

2. Ο παππούς διαβάζβι την εφημερίδα του. 

ψ 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
] ΎΟΌ Ι 



Διαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Μου αρέσει ο Γιάννης / το Γιάννη. 

2. Αγαπάω το Γιάννη / ο Γιάννης. 

3. Του λείπει η Μπελίζ / την Μπελίζ; 

4. Πάω βόλτα το μικρό μου αδερφό / του μικρού μου αδερφού. 

5. Το πράσινο χρώμα πάει το μικρό μου αδερφό / του μικρού μου αδερφού. 

6. Μου / Με χρειάζεται ο Πέτρος. 

7. Δείξε με / μου τη φωτογραφία της φίλης σου. 

8. Δείξε με / μου στη μαμά σου 

Γ1, „_*η 
9 < 0 Γ Ι 



Τι έπαδαν οι π^οτάβεις; Τις ξαναγράφω για 

να είναι... πιο λογικές, όπως βτο παράδειγμα. 

"Ν-^ 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Το μήλο τρώει την Άννα. 

Η Αννα ζρώε\ to μήλο. 

2. Η γάτα φοβάται το καναρίνι. 

3. Η ιστορία διαβάζει τον Πέτρο. 

4. Τον Παύλο βλέπει η τηλεόραση. 

5. Τους μαθητές έχουν τα βιβλία. 

6. Το φαγητό φτιάχνει τη μαμά. 

7. Ενας αδερφός έχει τη Μαρία. 

8. Μάθημα τους μαθητές κάνουν. 

~~~-^-^_ 

9. Το Γιάννη τρώει η τυρόπιτα. 

10. Το ποντίκι κυνηγάει τη γάτα. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπλη^ώνω τις π^οτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Η γιαγιά αρμέγει την αγβλάδα. 

2. Οι εργάτες μαζεύουν 

3. Ο γεωργός οργώνει 

4. Η Φατμέ βλέπει 

5. Ο παππούς ταίζει 

6. Οι ψαράδες μαζεύουν 

7. Ο Πέτρος οδηγεί 

ο . Τα παιδιά τρώνε 



Χρη&μοποιώ λέξεις και από τις τέββερις 

βτήλες και φτιάχνω όβο πιο πολλές 

π^οτάβεις μπορώ, όπως βτο παράδειγμα. 

μαθηματικός 

γιαγιά 

Αχμέτ 

φιλόλογος 

κερνάω 

εξετάζω 

διδάσκω 

ταίζω 

παππούς 

κότες 

τάξη 

Γιώργος 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

καλαμπόκι 

γλώσσα 

γεωμετρία 

τσάι 

Η γιαγιά τ,αΐζβι τ-ις κό·εβς καλαμπόκι. 



Σνώνω ρήμα (βε παραλληλόγραμμο), πρόβωπο 

(βε έλλειψη) και πράγμα (βε τρίγωνο) και φτιάχνω 

προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. α. Εξηγώ την άσκηση του Χρήστου. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

β. Εξηγώ την άσκηση στο Χρήοχο. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Φατ,μέ 
διαγώνισμα 

συμμαθητές 

άσκηση 

βξηγώ 

ζητάω 

φίλοι 

χάρακας 

κινητό 

μπάλα 

Χρήστος 



ϊαναγράφω τις προτάβεις έτβι ώβτε να έχουν 

την ίδια βημαβία όπως βτο παράδειγμα. 

1. Στο Γιάννη αρέσει η τζαζ. 

Του Γιάννη τού αρεαε\ η τ-ζαζ. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

2. Στη Ζεϊνέπ δεν αρέσει η ποπ. 

Της 

3. Στην Ελένη πάνε οι μακριές φούστες. 

Της 

4. Για μας είναι αρκετές αυτές οι κουβέρτες. 

Εμάς 1 

5. Κάνω τρεις ώρες να πάω σχολείο. 

Μου 

6. Του Γιάννη και του Αχμέτ τους φτάνουν δύο πίτσες. 

Για 

7. Του Χασάν τού πάνε τα κίτρινα, γιατί είναι μελαχρινός. 

Στο 

8. Τους πήρε τρεις μήνες να κάνουν την εργασία. 

Εκαναν 



v. y 

κλέφτης - κλέφτη 

Διαλέγω και βυμπληρώνω, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Δεν ήταν κλέφτης , αλλά πολλοί πίστευαν ότι είναι . Τον θεωρούσαν 

από τότε που δούλευε στον καφενέ του μπαρμπα-Τσίρου και σε μια μέρα 

χάθηκαν μια ντουζίνα νεροπότηρα. 

στεναχωρημένος - στεναχωρημένο 

2. Πήγα στο σπίτι και βρήκα τον παππού πολύ . Δεν ήθελε να μου πει γιατί 

ήταν , αλλά εγώ κατάλαβα. 

Επαμεινώνδας - Επαμεινώνδα - Παμείνη 

3. Λεγόταν , αλλά κανείς δεν τον φώναζε 

Ολοι τον έλεγαν . 

θυμωμένος - θυμωμένο 

Μπήκα στο δωμάτιο και είδα τον αδερφό μου να κάθεται στο κρεβάτι μου. 

«Γιατί είσαι ακόμα ;» τον ρώτησα. 

πρόεδρος - πρόεδρο 

5. Βγάλαμε τον Τσακίρη του 15μελούς. Αλλά στην τάξη μας βγήκε 

ο Πασαλής, που είναι και φίλος μου. 

όρθιος - όρθιο 

6. Ανοίγω την πόρτα και βλέπω τον Πάρη μπροστά στην τηλεόραση. 

«Γιατί στέκεσαι ; Κάτσε» του λέω. 



-C— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω α ή β και βυμπληρώνω τα κενά. 

Γράφω 

Γράφω 

Γράφω 

Γράφω 

ένα γράμμα. α. σε 
ν - ) 

ένα φίλο. α. σε β. από 

μολύβι. α. για 6. με 

τον εαυτό μου. α. για 6. με 

την Ιταλία. α. — 6. από 

Μιλάω 

Μιλάω 

Μιλάω 

Μιλάω 

Μιλάω 

ελληνικά. α. σε 6. 

το Γιώργο. α. με 6. από 

τον εαυτό μου. α. για 6. από 

το τηλέφωνο. α. 6. σ_ 

τηλεοωνικό θάλαυο. α. για 6. από 

Μένω 

Μένω 

Μένω 

Μένω 

μόνος μου. 

τον Πέτρο. 

την Αθήνα. 

βενζίνη. 

α. με 6. 

α. από 6. με 

α. σ_ 6. με 

α. 6. από 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αντιβτοιχίζω την πρόταβη με τη βωβτή εικόνα ^-, *, r 



Κοιτάζω το άγαλμα και διαβάζω το κείμενο 

κάτω από την εικόνα. Μετά βυμπληρώνω 

την πρόταβη με το ρήμα είναι. Για να απανϊήβω, 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

με βοηθάνε οι ερωτήβεις βτην παρέν^εβη. |_^ 

τά^η·-

Το τελευταίο έργο του γλύτττη ΜΑΤΤΤΜ έχει 

τίτλο «Μ μις XAAw*. 0 ΑΑτπτ^ς έίρτι^ςε <χ\)χό 

το έργο <χπό τενεκέ, vw τπν έκοεβη 

«Αντιτέχνη», που α<χ γίνει βτπν γκαλερί 

«Μονόζυγο» 4υτό το μπν^. 

ι 

της μις Χάλια 

από 

Το άγαλμα είναι 

(Ποιον δείχνει;) 

(Από τι υλικό είναι φτιαγμένο;) 

(Ποιος το έφτιαξε;) 

(Για ποιον είναι;) 

(Πού είναι η έκθεση) 

Απαντάω βτις ερωτήβεις χρη&μοποιώντας το ρήμα είναι. 

• Τι μέρα είναι σήμερα; 

• Πού είναι το σπίτι σου; 

• Πού είναι το σχολείο σου; 

• Από τι είναι φτιαγμένο το θρανίο σου; 

• Από πού αγόρασες το στιλό σου; 



Κοιτάζω τις εικόνες και αντιβτοιχίζω. 

Συμπληρώνω δύο δικά μου παραδείγματα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά̂ η·-

παππούδβς 

χχχ μωρά 

Αιγύπτ-ιοι 

Κινέζοι 4> « 

γάλα 

τούρκικος καφές 

ένα μπολ με ρύζι 

τσάι 

δύο ξυλάκια 

μπιμπβρό 

χοντρό φλιτ.ζάνι 

μικρό γυάλινο 

^ 

ποτήρι \J 

1. Οι παππούδβς πίνουν τον τούρκικο καφέ σε (με) χοντρό φλιτ,ζάνι. 

2. Τα μωρά 

3. 

4. 

5. 

6. 

Τι μπορείς να κάνεις χωρίς... 

βρίβκω κι άλλες ερωτή* βεις και ρωτάω τους βυμμαδητές μου / τις βυμμαδήτριές μου. 

1. Μπορβίς να καθαρίσβις ένα πορτ-οκάλι χωρίς μαχαίρι; 

2. Μπορβίς να πιβις νβρό από τη βρύση χωρίς ποτήρι; 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω με τις λέξεις με, βε, για, από κάνοντας όποιες 

αλλαγές χρειάζονται. 

• Ο * 

ΑΊ'σέ: Είμαι από την Κομητηνή, αλλά τώρα ζω στη Γερμανία τους γονείς μου. 

Τον Ιούλιο θα πάω Ελλάδα 15 μέρες. Θα μείνω στο χωριό, 

τη γιαγιά μου και τα ξαδέρφια μου, 

λουλούδια. 

Ελένη: Κάθε μέρα πηγαίνω 

ένα μικρό σπίτι κήπο και πολλά 

σχολείο το ποδήλατο μου. Δεν είναι 

μακριά, είμαι εκεί τρία λεπτά. Τα μεσημέρια όμως, όταν γυρίζω το 

σχολείο, πολλές φορές τα τρία λεπτά γίνονται τριάντα. Μου αρέσει πολύ να περνάω 

το κέντρο. Λατρεύω τα μαγαζιά, τον κόσμο και την κίνηση. 

Ιωάννα: Σήμερα θα πάμε μαγαζιά τον Πέτρο. Θέλουμε να αγοράσουμε 

ένα δώρο τον Αχμέτ, που έχει τα γενέθλια του. Λέω να του πάρουμε ένα ντοσιέ 

ανακυκλωμένο χαρτί. Ελπίζω να του αρέσει. Θα αγοράσω και κάτι για τον εαυτό 

μου. Μια αφίσα τους ΠΥ- ΛΑ-

Κατερίνα: Σήμερα έκοψα το δάχτυλο μου 

το δωμάτιο μου. 

το μαχαίρι του ψωμιού. Καλά, 

ο αδερφός μου (που είναι τρία χρόνια μεγαλύτερος μένα) παραλίγο να 

λιποθυμήσει το φόβο του. Πήγα φαρμακείο και ο φαρμακοποιός μού 

f V j _ ^ - ^ > έδεσε το τραύμα έναν τεράστιο επίδεσμο. Τι ωραία! Αύριο δε θα μπορώ 

να γράψω διαγώνισμα το δεμένο μου χέρι. 



Συμπληρώνω τις προτάβεις 

χρηβιμοποιώντας τις παρακάτω ^ράβεις, 

όπως βτο παράδειγμα 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

στην ίδια τάξη χ ω ρ ί ς λβφτά μ β t 0 OT5Ma ανοιχτό 
π ι σ ω από λάστιχο 

στην ιστορία 
από Βενζίνη στην Κομοτηνή 

φίλοι μόνη της OT0V ^όπο 

1. Ξέχασε να βάλει καύσιμα, και το αυτοκίνητο του έμεινε από ββνζίνη . 

2. Ο παππούς μου πέθανε, και για να μη μείνει 

η γιαγιά, τώρα μένει μαζί μας. 

3. Πλήρωσα όλους τους λογαριασμούς και τώρα έμεινα 

4. Καλά, η Ντενίζ απάντησε τόσο καλά στις ερωτήσεις 

ιστορία, που η κ. Ζέκα έμεινε 

5. Φύγαμε απ' το χωριό, γιατί ο μπαμπάς έπιασε δουλειά 

στο δήμο, και τώρα μένουμε 

6. Η Ζωή ήταν τρεις εβδομάδες άρρωστη και δεν πήγε 

σχολείο. Τώρα έχει μείνει 

στα μαθήματα και πρέπει να διαβάσει πολύ. 

7. Καλέ, δε μένω , μόνο 

έχω μείνει! 

8. Ο Γιώργος ζήτησε από τη Μαρία να μείνουν 

μετά το χωρισμό. 

9. Ενας πόνος στην καρδιά, και πάει ο μπαρμπα-Μηνάς' έμεινε. 

10. - -έρεις τι θα κάνεις αν μείνεις ; 

- Βέβαια, έχω τη ρεζέρβα στο πορτμπαγκάζ. 



Διαβάζω το διάλογο και 6υμπληρώνω, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Πωλητής: Πάρε, πάρε, καλέ, μήλα, ενάμισι ευρώ το κιλό! 

ΑΊ'ντίν: Πολύ ακριβά τα ’χεις. Μισό ευρώ παραπάνω από το καλοκαίρι. 

Πόσο θέλεις για τις μελιτζάνες; 

Πωλητής: Τρία κιλά, έξι ευρώ σύνολο. 

ΑΊ'ντίν: Ποπό, άκου έξι ευρώ, πέρσι τις έπαιρνα με τα μισά λεφτά! 

Πωλητής: Δε φταίω εγώ, κυρία μου, η κακοκαιρία φταίει. 

Τα μήλα πουλιούνται προς 1,5 ευρώ το κιλό. 

Τα μήλα ακρίβυναν κατά 50 λεπτά από το καλοκαίρι. 

Οι μελιτζάνες πουλιούνται 

Οι μελιτζάνες είναι πιο ακριβές από πέρυσι. 

1. Το μάλλινο ύφασμα πουλιέται v\poq 15 βυρώ το μέτρο. 

Είναι (κατά) 5 βυρώ πιο ακριβό από πρόπβρσι. 

2. Το ψωμί η φραντζόλα. 

3. Το φρέσκο γάλα το μπουκάλι. 

4. Το κανταΐφι το ταψί. 

6. Η πάστα το κομμάτι. 



Q- Συνδέω τις προτάβεις με και ή" αλλά, 

όπως βτο παράδειγμα. 

αλλά δεν παχαίνει. 

και πρέπει να κάνει δίαιτα. 

1. Η μαμά μου τρώει πολύ 

2. Εφαγα πολύ πεινάω πάλι. 

δεν πεινάω καθόλου. 

3. Μένει μακριά έρχεται πάντα στην ώρα της. 

συνέχεια αργεί. 

4. Ο Πέτρος πήγε διακοπές πέρασε υπέροχα. 

πέρασε χάλια! 

5. Τον αγαπάω πολύ 

6. Τη ρώτησα 

7. Η Αισέ είναι πολύ έξυπνη 

δεν τον βλέπω συχνά. 

τον βλέπω κάθε μέρα. 

μου είπε ότι θα έρθει. 

δε μου είπε αν θα έρθει. 

mh. 

ύλλά 

παίρνει τους καλύτερους βαθμούς στην τάξη. 

δεν παίρνει καλούς βαθμούς στο σχολείο. 

i h2S- \ 



ν 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συνδέω τις ^ράβεις από την αριβτερή βτήλη με τις ^ράβεις ετη δεξιά 6τ.ηλη. 

Η γιαγιά... 

σέλει να διαβΑβει, 

μπορεί να κολυμπάει, 

ξέρει να ψάχνει πίτβα 

προτιμάει να πίνει κα?έ το βράδυ, 

πρέπει να πάει βτο γιατρό, 

έχειναποτίβειτιςγλάβτρες, 

της αρέβει να βλέπει 

τηλεόραβη, 

αλ\ά βήμερα προτιμάει να φτιάξει 

βουτζουκάκια 

αλλά μετά δεν μπορεί να κοιμηθεί 

το βράδυ. 

αλλά δε δέλει. 

<ιλλά κρυώνει. 

αλλά πρώτα πρέπει να βρει 

ταγυβλιά της. 

αλλά βήμερα προτιμάει να 

ακούβει ραδιόφωνο. 

αλλ£ μάλλον da βάλει εμένα 

να τις ποτίβω. 

J ^ 

~ϊ 

ί h22 ι 



ν * — 

Όνομα·-

Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι δέλω να κάνω αλλά δεν μπορώ; 

Γρά^ω προτάεεις, όπως ετο παράδειγμα. 

1. Θέλω να φτιάξω ομελέτα, 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

αλλά 6ev έχω αυγά. 

αλλά βρέχβι. 

αλλά έχω διάβασμα. 

αλλά φοβάμαι. 

αλλά 6ev μπορώ. 

αλλά νυστάζω. 

αλλά ντρέπομαι. 

αλλά δε θα το κάνω. 

αλλά δε θα της το πω. 

αλλά 6ev προλαβαίνω. 

Ι ^23 ι 



Κοιτάζω τις εικόνες και γράφω τι δέλουν 

να κάνουν οι άνθρωποι αλλά δεν μπορούν. 

Χρηειμοποιώ τις λέξεις: όμως, αλλά, μα 

Ήθβλβ να φάε\ όλα τα γλυκά, 

όμως / αλλά / μα 6ev μπορούσε 

γιατί έκανε δίαιτα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γράφω κι εγώ τι δέλω να κάνω αλλά / όμως / μα δεν μπορώ. 

Ι Ί Τ Ο Τ Ί 
9 ι*-1 Ι 



"Πώς αλλιώς μπορούμε να το πούμε; 

Σχηματίζω προτάεεις, όπως ετα παραδείγματα. 

gtRr 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

j£SL 
1. Το πρωί σηκώθηκα και ντύθηκα. > Σηκώθηκα και μετά ντύθηκα. 

2. Τον είδα και χόρευε με τη Μινέ. > Τον είδα να χορεύει με τη Μινέ. 

Άρχισε κι έτρεχε προς το μέρος μου. > Άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. 

4. Και να ’ρθει και να μην έρθει ο Νίκος, εμένα δε με νοιάζει! >Δε με νοιάζει είτε έρθει ο Νίκος 

είτε δεν έρθει! 

5. Του μίλησα άσχημα και δε μου ξαναμίλησε από τότε. >Του μίλησα άσχημα, με αποτέλεσμα 

να μη μου ξαναμιλήσει από τότε. 

6. Είδα ένα παιδί και σε περίμενε έξω από το σπίτι σου. > Είδα ένα παιδί που σε περίμενε έξω 

από το σπίτι σου. 

7. Πάρε με τηλέφωνο και θέλω να σου πω κάτι. > Πάρε με τηλέφωνο, γιατί θέλω να σου πω κάτι. 

8. Μην έρθεις στην εκδρομή και θα το μετανιώσεις. > Αν δεν έρθεις στην εκδρομή, θα το 

μετανιώσεις. 

Τον άκουσα κι έκλαιγε στο δωμάτιο του. > Τον άκουσα να κλαίβι στο δωμάτιο του. 

2. Γύρισε από το σχολείο, έφαγε και κοιμήθηκε. 

3. Κα\ να του μιλήσεις και να μην του μιλήσεις, το ίδιο είναι. 

4. Φύγε γρήγορα και δε θα προλάβεις το λεωφορείο! 

5. Μην ακούς τι σου λέω και θα δεις τι θα πάθεις! 

6. Εφαγε πάρα πολλά κεράσια Και τον πόνεσε η κοιλιά του. 

7. Καθώς πήγαινε σπίτι, είδε τον Εράι ΚΙ έπαιζε ποδόσφαιρο στο δρόμο. 

8. Παρ' όλο που το μάθημα είχε αρχίσει, η Λάλε συνέχισε Και μίλαγε δυνατά. 

WP 



"N-*-

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

Η Καεερίνα τηλεφωνεί θυμωμένη βτη φίλη της 

τη Φιγέν να της πει τι έγινε βτο πάρτι που 

έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. 

Χρη&μοποιεί βυνέχεια το και. ϊαναγράφω 

το κείμενο κάνοντας αλλ^νές χωρίς να 

επαναλαμβάνω το και. 

... και πού να σου πω τι έγινε με το 

Γιάννη και τη Μαίρη. Δε φτάνει που την 

έφερε μαζί του στο πάρτι, και δεν την 

είχα καλέσει, και μάλιστα ενώ ξέρει ότι 

δεν τη χωνεύω, αλλά τον είδα και 

χόρευε μαζί της όλο το βράδυ, και δε 

μου μίλησε σχεδόν καθόλου, και την 

πήγε και σπίτι της από νωρίς. Και 

έφυγε από τις 11, γιατί, βλέπεις, η 

Μαιρούλα δεν μπορούσε να αργήσει 

να γυρίσει σπίτι της. Τη Δευτέρα, μάλιστα, άρχισε και μου 'κάνε παράπονα και για το πάρτι, ότι 

δηλαδή δεν περνούσανε ωραία και φύγανε από νωρίς. Μα σε ποιον τα πουλάει αυτά; Ας μου 

ξαναμιλήσει γι' αυτό το θέμα και θα του πω εγώ! 

...και πού να σου πω t\ eyive με to Γιάννη και τ.η Μαίρη. Δε φχΑνε\ που την έφερε 

μαζί τ.ου οχο πάρτ-ι, και 6ev tnv eixa καλεσε\, και μάλισεα evco £,έρε\ ότ.ι 6ev τη 

χωνεύω, αλλά tow ei6a να xopeuei μαζί της όλο to βράδυ 



Τι απαντάει ο εγγονός βτη γιαγιά του ; 

Σχηματίζω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η: 

• Δεν τρώω ούτε ψάρι 

ούτε αυγό. 

• Δε μ' αρέσει ούτε η 

Φατμέ ούτε η Γιασμίν. 

• Δεν αντέχω ούτε να 

διαβάζω ούτε να λύνω 

ασκήσεις πολλή ώρα. 

Γιαγιά: Ελα, παιδί μου, τι θέλεις να φας; Θέλεις να σου φτιάξω 

μια σούπα και μια σαλάτα; 

Εγγονός: Δε μ' αρέσουν ούνε οι σούπβς ούνε οι σαλάτ,βς. 

Γιαγιά: Τότε τι λες για λίγο ψάρι με βραστές πατάτες; 

Εγγονός: Δε θέλω 

5ς 

Γιαγιά: Καλύτερα χόρτα ή μπιφτέκια; 

. Εγγονός: Δεν τρώω 

Γιαγιά: Πάντως, οι φακές και τα φασόλια είναι νόστιμα. 

Εγγονός: Δε θα φάω 

Γιαγιά: Τότε ούτε θα παίξεις ούτε θα δεις τηλεόραση. 

Εγγονός: Κι εγώ δε θα σ' αφήσω ούτε να ούτε 

! ^f27 ! 



Διαβάζω το κείμενο και μετά γράφω τα λόγια 

των ανθρώπων βτα μπαλόνια βύμ^ωνα με αυτό. 

Χρηβιμοποιώ τις ^ράβεις: είτε... είτε / ή* ... ή 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Τι θέλεις να πιεις; Αναψυκτικό ή χυμό; 

Φατμέ, διάλεξε, είτε έρχεσαι μαζί μου στην παραλία είτε μένεις σπίτι. 

Φατμέ, διάλεξε, ή έρχεσαι μαζί μου στην παραλία ή μένεις σπίτι. 

Αλλά: 

Είτε το αντέχεις είτε όχι, θα παίζω σαξόφωνο όλο το απόγευμα! 

Βρισκόμαστε στην παραλία. Εμείς αρχίσαμε να παίζουμε με την μπάλα του Ιρενέ. 

Ο μπαμπάς μάς ζήτησε να παίξουμε πιο πέρα, αλλιώς θα μας έπαιρνε την μπάλα και δε θα μας 

την έδινε πίσω. Και ξαφνικά, μπιγκ! Η μπάλα πήγε κι έσκασε στο κεφάλι του μπαμπά. Δεν του 

άρεσε καθόλου. Μας πρότεινε ένα άλλο παιχνίδι, διαφορετικά θα μας έπαιρνε να φύγουμε από 

την παραλία. Μας είπε να κάνουμε τρύπες στην αμμουδιά ή να πάμε να κολυμπήσουμε. Κι εμείς 

βρήκαμε φοβερή την ιδέα με τις τρύπες. Ανοίγαμε λοιπόν πολλές και βαθιές τρύπες στην αμμουδιά 

με τα φτυάρια μας. Ξαφνικά, ένας κύριος με άσπρο καπέλο μάς ρώτησε ποιος μας έδωσε την άδεια 

να κάνουμε τρύπες στην άμμο. Οι φίλοι μου έδειξαν τον μπαμπά μου. Ο κύριος άρχισε να ουρλιάζει 

και να του λέει πως κάποιος μπορεί να σπάσει το πόδι του πέφτοντας μέσα. Και του ζήτησε να 

κλείσει αμέσως τις τρύπες, αλλιώς θα φώναζε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί να δει τι ιδέες δίνουν 

οι γονείς στα παιδιά τους... 
Ρ. Γκοσινί - Ζ.Ζ. Σανπέ, Οι διακοπές του μικρού Νικόλα, 

Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα 2000 (με αλλαγές) 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Κοιτάζω την εικόνα και περιγράφω τα παιδιά χωρίς να λέω το όνομα τους, όπως 

βτο παράδειγμα. Οι βυμμαδητές μου βρίβκουν για ποιον μιλάω. 

^!Τ> 

Ποιος eivai aut-ός που φοράε\ πράσινη μπλούζα και καφέ πανταλόνι; 

Ο Ομέρ. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Αιαβάζω το διάλογο και απαντάω βτις ερωτήβεις. 

Ονούρ: Χτες συνάντησα τη Σεβγκιούλ στο δρόμο. 

Ιμάμ: Ποια Σεβγκιούλ; 

Ονούρ: Την κοπέλα που μένει κοντά στο σπίτι σου. 

Ιμάμ: Ποια; Αυτή που πηγαίνει δημοτικό; 

Ονούρ: Ναι, ξέρεις, που φαίνεται μεγαλύτερη κάπως... 

Ιμάμ: Ο αδερφός της είναι στο σχολείο μας, στο Α5. Τον ξέρεις; 

Ονούρ: Δεν είναι αυτός που κάνει παρέα με τον Ισμαήλ και τον Αντώνη; 

Αυτός που σήμερα φορούσε μια φανέλα της Γαλατά Σαράι... 

Ιμάμ: Αυτός είναι. Είναι αυτός που βγαίνει με τη Λείλέ τώρα... 

την ξανθιά που είδαμε στο πάρτι του Αντώνη, αυτή που χόρευε 

με τον Ομέρ.... 

Ονο ύ ρ: Κατάλαβα πο ια λες... 

"Πώς ξέρουμε για ποιον μιλάμε; Απαντάω όπως βτο παράδειγμα. 

α είναι η ζεργκιουΛ; \T*J 

Είναι αυτ.ή που μένβι κοντά σεο σπίΐ·ι ΐ-ου Ιμπραήμ-^'1^ , 

Ι . Ποια είναι η Σεβγκιούλ; 

α. 

β. Wm^^W— 

γ. 

Ζ. Ποιος είναι ο αδερφός της Σεβγκιούλ; 

α. 

6. 

γ. 

3. Ποια είναι η Λείλέ; 

α. 

β. 



Διαβάζω το κείμενο που ακολουθεί 

και προβδέτω τις κομμένες πληροφορίες 

βτο βημείο που ταιριάζουν, λεν ξεχνάω να βάλω 

κόμμα! Απορείς να προβδέβεις και δικές βου 

^ράβεις που να ταιριάζουν. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ηταν μια συνηθισμένη σχολική μέρα. Ηταν 11:10, το διάλειμμα είχε τελειώσει και όλοι, καθηγητές και 

μαθητές, είχαν μπει στις τάξεις τους. Ολα στο σχολείο φαίνονταν να πηγαίνουν ρολόι. Ο κ. Κόρακας 

δεν είχε μάθημα. Είχε παραγγείλει καφέ και τυρόπιτα. Καθόταν στο γραφείο του και διάβαζε^ην εφη

μερίδα του. Την προηγούμενη μέρα είχε παίξει ΤΖΟΓΛΕΡ και ήθελε να μάθει ποιοι αριθμοί κέρδισαν. 

Ηθελε να διαβάσει και τα αθλητικά, αλλά μπροστά του ήταν ένας σωρός από^αρτιά που περίμεναν 

υπογραφές. Στη διπλανή τάξη, η κ. Βαρεμένου έγραφε λίστες με ανώμαλα ρήματα στον πίνακα. Πίεζε 

πολύ την κιμωλία. Η κ. Βαρεμένου τη μάζεψε και συνέχισε να γράφει. Ολη η τάξη διάβαζε δυνατά, 

εκτός από το τελευταίο θρανίο, απ' όπου ακουγόταν χαμηλόφωνα ο Καρατζόγλου. Στο κυλικείο, ο 

κυρ Σπύρος ετοίμαζε τα σάντουιτς και έφτιαχνε το δεύτερο καφέ του κυρίου διευθυντή. Η γυναίκα 

του, η κυρα-Ζωή, κοίταζε τα σπουργίτια και σιγοτραγουδούσε. Στην τάξη μας όμως... 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβάζω τα δύο κείμενα και βρίβκω τις διαφορές τους. 

( r\ 1 Πηγαίνω στην Α' γυμνασίου και έχουμε πολλούς καθηγητές. Η κ. Γαλάνη, που 

μας κ•νει ιστορία, είναι πολύ καλή. Μας εξηγεί τα πάντα, απαντάει στις ερωτήσεις 

μας και μας βοηθάει στα διαγωνίσματα. Η κ. Ιωάννου, που μας διδάσκει μαθηματικά, 

είναι πιο αυστηρή. Κάνει παρατηρήσεις στην τάξη και μερικές φορές μάς βάζει τις 

φωνές. Ο αγαπημένος μου καθηγητής είναι ο κ. Χασάνογλου, που μας κάνει γλώσ

σα. Μας διδάσκει κάνοντας αστεία, κι έτσι όλοι προσέχουμε στο μάθημα του. 

• Πηγαίνω στην 

Α' γυμνασίου και έχου

με πολλούς καθηγητές. 

Η κ. Γαλάνη είναι πολύ 

καλή. Μας εξηγεί τα 

πάντα, απαντάει στις 

ερωτήσεις μας και μας 

βοηθάει στα διαγωνίσμα

τα. Η κ. Ιωάννου είναι 

πιο αυστηρή. Κάνει 

παρατηρήσεις στην τάξη 

και μερικές φορές μάς 

βάζει τις φωνές. Ο αγα

πημένος μου καθηγητής 

είναι ο κ. Χασάνογλου. 

Μας διδάσκει κάνοντας 

αστεία, κι έτσι όλοι προ

σέχουμε στο μάθημα 

του. 

χ 
9 4 3 2 ι 



Διαβάζω προβεκτικά τα παραδείγματα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ποιος είναι αυτός; 

^ i 

Είναι ο Γιάννης. 

-
ρ Γιάννης 
είναι ο διπλανός 
μου στην τάξη. 

Ποια είναι αυτή; 

ο - ν Ε ^ ς τ 

Είναι η Λάλε. 

Είναι ο Γιάννης, που / ο οποίος είναι 
ο διπλανός μου στην τάξη. 

5 

— - _ . W 

Η Λάλε μένει"*ν 
δίπλα στο σπίτι 
μου. 

_ : 

«£ Η χ'Ν 
Είναι η Λάλε, που / η οποία μένει 

δίπλα στο σπίτι μου. 

· • - - ^ ' ' " - -

Οι φίλοι ήρθαν στη γιορτή μου. Οι φίλοι μού έφεραν πολλά δώρα. 

Οι φίλοι, που / οι οποίοι ήρθαν στη γιορτή μου, μου έφεραν πολλά δώρα. 

Οι κοπέλες κάθονται εκεί. Οι κοπέλες είναι συμμαθήτριες μου. 

Οι κοπέλες, που / οι οποίες κάθονται εκεί, είναι συμμαθήτριες μου. 

Τα κουτιά είναι στο τραπέζι. Τα κουτιά είναι γεμάτα βιβλία. 

Τα κουτιά, που / τα οποία είναι στο τραπέζι, είναι γεμάτα βιβλία. 

Π 433Π 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαβάζω αποβπάβματα από δύο άρδ*ρα και αλλάζω το που με τη <̂ ράβη 

που ταιριάζει, όπως βτο παράδειγμα. 

ο οποίος, η οποία, το οποίο, οι οποίοι, οι οποίες, τα οποία 

Εξήντα χρονών; Μα φαίνεστε τόσο νέα και γεμάτη ζωή! 

Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές τοποθετούμε τους ανθρώπους σε κουτάκια σύμφωνα με ορισμένα 

χαρακτηριστικά τους. Λέμε, για παράδειγμα, ότι σε όλα τα αγόρια αρέσει το ποδόσφαιρο και ότι σε 

όλα τα κορίτσια αρέσει το μπαλέτο. Οπότε, το αγόρι που / to οποίο προτιμάει το μπαλέτο ή το 

κορίτσι που / παίζει ποδόσφαιρο χαρακτηρίζονται ως περίεργα όντα και δεν είναι 

λίγοι αυτοί που / τα κοροϊδεύουν. Αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες. Για παράδειγ

μα, λέμε ότι οι γιαγιάδες που / πλέκουν ρούχα είναι «καθώς πρέπει» και κανείς 

δεν μπορεί να καταλάβει τη γιαγιά της Αναστασίας, που / οδηγεί μηχανή για να 

πάει στο γυμναστήριο, κι ας είναι 71 ετών! 

Οι μεγάλοι συνεχώς γκρινιάζουν 

Αν παρατηρήσετε κάποιους χαρακτήρες στην τηλεόραση, θα δείτε ότι συχνά παρουσιάζονται με τον 

ίδιο τρόπο, σαν να το έχουν σκάσει από το ίδιο κουτάκι. Μια γιαγιά που / κου-

τσομπολεύει, ένας παππούς που / ξεχνάει συνεχώς, η γιαγιά και ο παπ

πούς που / μονίμως τρώγονται μεταξύ τους ή, γενικά, κάποιος ηλικιωμένος που 

/ ζει μόνο για τα παιδιά και τα εγγόνια του. Είναι ζωή αυτή; 

Η Καθημερινή, 30/9/2001 (με αλλαγές) 

ί 4"34- | 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαβάζω την ιβτορία και τη βυμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. 

Χρηβιμοποιώ τις αναφορικές αντωνυμίες 

τον οποίο, την οποία, το οποίο, τους οποίους, τις οποίες, τα οποία 

Εγώ είμαι ο Αρης και τώρα μιλάω στο φίφη. Ο φίφης είναι το μαγνητοφωνάκι to οποίο 

μου έφερε σήμερα το μεσημέρι ο μπαμπάς. Του το ζήτησα την Παρασκευή και έκανε τρεις 

μέρες να μου το φέρει. Αν όμως το ζήταγε ο αδερφός μου ο φίλιππος, αγα

πάει πολύ ο μπαμπάς, θα του το έφερνε αμέσως. Ο φίλιππος έχει κι αυτός ένα μαγνητόφωνο και 

κάνει κάθε μέρα εγγραφές, δεν αφήνει κανέναν να τις ακούσει. Μια μέρα ο μπα

μπάς τον ρώτησε τι είναι αυτό που μαγνητοφωνεί κι εκείνος του είπε το «προφορικό μου ήμερο-* 

λόγιο». Δηλαδή κατάλαβα. Τα μυστικά του, δεν τα λέει σε κανέναν, τα λέει στο 

Άρης και Φίφης 

Μια μέρα ο φίλιππος με φώναξε ν' ανέβω στην κάμαρα του, δε με άφηνε να 

δω μέχρι τότε, και με άφησε να δω τα βιβλία και τους δίσκους του, αγα

πάει πολύ. Πάνω στο μαγνητοφωνάκι, βρισκόταν πάνω στο γραφείο 

του, είδα ότι είχε γράψει «φίφης», κι έτσι έβγαλα και εγώ το δικό μου... 

Λότη Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου, Σπίτι για πέντε, 
Πατάκης, Αθήνα 2003 (με αλλαγές) 

Ι 4·35 Ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τις ^ράβεις με το που / ο οποίος, η οποία, το οποίο και διαβάζω 

μια ιβτορία από την καθημερινή* ζωή δύο αδερφών. 

Μια μέρα ο μικρός πήρε κρυφά 

την κασέτα είχε 

τα αγαπημένα τραγούδια του 

αδερφού του, την έσπασε και την έκανε κομμάτια. 

Ο μεγάλος έβρισε το μικρό, έβαλε τα κλάματα και φώναξε τη 

μαμά, μπήκε στη μέση και μάλωσε και 

τους δυο. 

Τα αδέρφια, έμειναν όλο το απόγευμα 

κλεισμένα στο δωμάτιο για τιμωρία, αναγκάστηκαν να 

συμφιλιωθούν. 

(Τι βαρετή ιστορία αυτή αναγκάστηκα να 

συμπληρώσω!) 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαβάζω το άρθρο της εφημερίδας και βυμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις 

από την παρένθεβη, όπως βτο παράδειγμα. 

(η οποία, ο οποίος, του οποίου, οι οποίες, βτο οποίο, οι οποίοι, τα οποία) 

Χωματερή στην κορυφή του κόσμου 

«Σήμερα το Εβερεστ θυμίζει πεζόδρομο του Λονδίνου» λέει με πίκρα ο 83χρονος Εντμουντ Χίλαρι, 

ο οποίος , μαζί με το "σέρπα" οδηγό Τένζιγκ Νοργκάι, κατέκτησε το Εβερεστ πριν από 50 

ακριβώς χρόνια. Η πολυκοσμία στο Εβερεστ δεν είναι τόσο κακή, αν δεν άφηνε πίσω της τόσα σκου

πίδια! Οι πλαγιές και η κορυφή του Εβερεστ είναι γεμάτες από άδειες φιάλες οξυγόνου, σχοινιά, κον

σέρβες, μπουκάλια, μπαταρίες και φάρμακα. Σχεδόν κάθε χρόνο οργανώνονται αποστολές εκκαθά

ρισης, δυστυχώς δεν επαρκούν. Η μεγαλύτερη αποστολή, 

έγινε το 1999, αφαίρεσε πολλά σκουπίδια βρίσκονταν 

εκεί ξεχασμένα από πολλές δεκαετίες. Ο Χίλαρι είχε προτείνει στην κυβέρνηση του Νεπάλ, 

ανήκει το μεγαλύτερο τμήμα του Εβερεστ, να περιορίσει τις αποστολές σε μία, 

το πολύ δύο, το χρόνο. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Νεπάλ, η ανάγκη για συνάλ

λαγμα είναι πολύ μεγάλη, επέτρεψε όλες τις αποστολές και θα γιορτάσει τα 50 χρόνια από την κατά

κτηση του Εβερεστ με εορτασμούς θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο! 

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 
25/5/2003 (με αλλαγές) 

Ι ^"3? Ι 



Λέω πού αναφέρεται το που και βάζω 

κόμμα όπου χρειάζεται. Μετά ξαναγράφω 

τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Η Μπελίζ, που μένει έξω από το χωριό, έχει στον κήπο της πολλές κερασιές. 

Η Μπβλίζ, n οποία μένβι έξω από to χωριό, exei σεον κήπο της πολλές κ&ρασιές. 

2. Το παιδί που του χάρισα το ποδήλατο μου τρελάθηκε από τη χαρά του. 

3. Τα βιβλία που άφησες στο τραπέζι να τα μαζέψεις γρήγορα γιατί θα φάμε. 

4. Το μαγαζί του Βασίλη δεν έχει τα τετράδια που μου αρέσουν. 

5. Δώσε μου το δώρο που μου πήρες από τη Θεσσαλονίκη. 

6 Το γατί που μας είχε φύγει γύρισε μετά από δυο εβδομάδες. 

7. Δε σου έχω γνωρίσει ακόμα τη φίλη μου που είναι από την Κομοτηνή. 

8. Δε μου έδειξες ακόμη τα σκουλαρίκια που σου χάρισε η γιαγιά σου. 



"N-*-

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαβάζω τους πρώτους βτίχους από ένα ποίημα της άχρονης ποιήτριας Σεφαάτ 

Αχμέτ και βυνεχίζω με δικές μου ^ράβεις. Μετά ο καθηγητής / η καθηγήτρια μου 

διαβάζει τι πραγματικά έγραψε η Ιε^αάτ. 

Η ΖΩΗ 

Υστερα, η ζωή είναι ένα ποίημα 

που δεν τελειώνει. 

Είναι ένα δάκρυ 

που δε στεγνώνει εύκολα. 

Είναι ένας ήχος κιθάρας αξέχαστος 

που . 

Είναι οι τύψεις 

οι οποίες . 

Υστερα, η ζωή είναι ένας δρόμος 

ο οποίος . 

Ενα κάλεσμα στο δρόμο της καλοσύνης. 

Είναι άγχος για την κάθε μέρα 

η οποία . 

Είναι ένα όνειρο 

που . 

Αυτή είναι η ζωή, 

που δεν περιγράφεται με στίχους. 

Σεφαάτ Αχμέτ, Εμβρίθειες της κελαρυζουσας ψυχής, 
Κομοτηνή 2003, (με αλλαγές) 

Γράφω ένα δικό μου βτίχο 

και δίνω το χαρτί διπλωμένο 

βτον διπλανό μου. 

Αυτός βλέπει τι έχω γράψει 

και βυμπληρώνα από κάτω 

με μια πρόταβη που αρχίζει 

με τα: ο οποίος, η οποία, 

το οποίο. 

Στη βυνέχεια, το δίνει 

διπλωμένο βε ένα άλλο 

βυμμαδητή* μας, 

που γράφει ένα βτίχο 

χωρίς να βλέπει τι έχουμε 

γράψει και το δίνει 

βτον διπλανό του κ.ο.κ. 

Στο τέλος διαβάζουμε 

δυνατά βτην τάξη όλους 

τους βτίχους. 



Συμπληρώνω τους διάλογους, 

όπως βτο παράδειγμα. 

Σε κάποιες περιπτώβεις μπορώ 

να χρηβιμοποιήβω και το που. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Λάλε: Παιδιά, θυμάστε τα δύο αδέρφια, τον Μπαρίς και το Χασάν; Είναι μεγαλύτεροι από μας. 

Γκιουλίν: Δεν είναι αυτοί για ΐ·ους οποίους μας έλεγες ότι πήγαν στη θεσσαλονίκη; 

Ερκάν: Ναι, νομίζω ότι είναι αυτοί με πήγαμε μαζί εκδρομή στη Σαμοθράκη. 

Λάλε: Είναι τα παιδιά με κάναμε παρέα πέρσι. Είναι αυτοί 

μας έδωσαν την κασέτα με τα τραγούδια των «Πικρή ζάχαρη». 

2. Ισαακίδης: κ. Αρζόγλου, θυμάστε τον κ. Ρήγα; 

Αρζόγλου: Δεν είμαι σίγουρος... 

Ισαακίδης: Ο κ. Ρήγας είναι αυτός από πήραμε το δάνειο... 

Αρζόγλου: Ναι... 

Ισαακίδης: Με μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο, 

αγοράσαμε τα μηχανήματα... 

Αρζόγλου: Τώρα κατάλαβα... 

3. πατέρας: Δήμητρα, σου έφερα τα βιβλία μου ζήτησες. 

Δήμητρα: Ποια βιβλία, καλέ; 

πατέρας: Αυτά αγόρασα χτες, από 

θα διαλέξεις όσα σου χρειάζονται και τα άλλα θα τα επιστρέψω στο βιβλιοπωλείο... 

Δήμητρα: Κατάλαβα, αυτά που πρέπει να μάθω απέξω κι ανακατωτά. 

πατέρας: Ναι, αυτά με θα περάσεις όλη 

τη σχολική χρονιά. 

>44ΌΙ 



"N-*-

Όνομα·-

I Επώνυμο: 

τά η̂·-

Διαβάζω τους διάλογους και τους βυμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. ΤΙροβέχω 

ποιο ρήμα δα χρηβιμοποιήβω. 

1. Εμινέ : Ελα, Ξένια, θυμάσαι το Γιάννη; 

Ξένια: Ποιο Γιάννη; 

Εμινέ : Αυτόν που του έδωσα τις σημειώσεις μου, από τον οποίο δανβίοτηκα to. βιβλία ... 

Ξένια: Δεν καταλαβαίνω για ποιον μιλάς.... 

Εμινέ : Αυτόν με τον οποίο μιλάω oto τηλέφωνο, για τον οποίο αγόρασα to δώρο ... 

Ξένια: Τώρα κατάλαβα... 

2. Ομέρ: Τη θυμάσαι την Κατερίνα; 

Αχμέτ: Αυτή για την οποία προχτές; 

Ομέρ: Είναι αυτή στην οποία κάτι σιντί. 

Αχμέτ: Δεν είναι αυτή με την οποία πριν από δύο μήνες; 

Ομερ: Ακριβώς. 

3. Δήμητρα: Παιδιά, σας έφερα τα περιοδικά σας. 

Νίκος: Ποια περιοδικά; 

Δήμητρα: Αυτά που εδώ και ένα μήνα 

Ψώτης: Ποια; Αυτά από τα οποία τις εικόνες; 

Δήμητρα: Ναι, αυτά για τα οποία προχτές. Είναι αυτά 

με τα οποία όλα τα πρωινά στη θάλασσα. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα, και μαθαίνω τι λέει 

η Αννα για το ^ίλο της τον Έρκάν. 

Άννα: 

1. Δανείζομαι από τον Ερκάν βιβλία. 

Ο Ερκάν, από τον οποίο δανβίζομαι βιβλία, είναι φίλος μου. 

2. Τηλεφωνώ στον Ερκάν. 

Ο Ερκάν, , είναι φίλος μου. 

3. Μιλάω με τον Ερκάν. 

Ο Ερκάν, , είναι φίλος μου. 

4. Μιλάω για τον Ερκάν. 

Ο Ερκάν, , είναι φίλος μου. 

5. Αγοράζω για τον Ερκάν ένα δώρο. 

Ο Ερκάν, , είναι φίλος μου. 

6. Χαρίζω στον Ερκάν δώρα. 

Ο Ερκάν, , είναι φίλος μου. 

7. Βγαίνω με τον Ερκάν. 

Ο Ερκάν, , είναι φίλος μου. 

8. Πηγαίνω με τον Ερκάν διακοπές. 

Ο Ερκάν, , είναι φίλος μου. 

9. Κάνω παρέα με τον Ερκάν. 

Ο Ερκάν, , είναι φίλος μου. 

10. Πηγαίνω εκδρομή με τον Ερκάν. 

Ο Ερκάν, , είναι φίλος μου. 

Ι ^τ2. ι 



βρίβκω το λάδος βτη βύνδεβη των προτάβεων 

και τις γράψω βωβτά, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Η κυρία που φάγαμε χτες στο σπίτι μας είναι θεία του Αχμέτ. 

Η κυρία Me την οποία φάγαμβ χτ^ς σεο σπίτ.ι μας eivai Geia του Αχμέτ.. 

2. Το χωριό με το οποίο μένει η γιαγιά μου είναι πολύ μικρό. 

3. Η κυρία την οποία έκλεψαν την τσάντα ήταν φίλη της μαμάς μου. 

4. Το τεστ ήταν τόσο δύσκολο, όπου κανείς δεν έγραψε καλά. 

5. Περνούσαμε μια χαρά μέχρι όταν ήρθε ο αδερφός σου κι άρχισε να γκρινιάζει. 

6. Θα έχω γυρίσει μέχρι έρθεις. 

7. φοβήθηκε ίσως δεν γράψει καλά στο τεστ και γι' αυτό διάβασε πολύ. 

8. Χτες, όπου τελείωσε η βροχή, βγήκαμε για ποδήλατο. 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαβαζω το άρδρο και βυμπληρώνω τα κενά με τις φράβεις: 

βτο οποίο, από το οποίο, βτην οποία, από τον οποίο, βτους οποίους 

Τα στενά του Νέστου 

Ο ποταμός Νέστος είναι ένα ποίημα, κυρίως ανάμεσα στη Σταυρούπολη και στους Τοξότες. Στα περί

φημα στενά, το παιχνίδι του ποταμού με τα δέντρα αγγίζει το όνειρο. Η όχθη του ποταμού, δίπλα 

περπατάει κανείς, είναι αφάνταστα όμορφη. Οσοι επισκέπτονται τους μαιάνδρους 

του Νέστου, ανάμεσα περνάνε με καγιάκ ή κανό, συναντούν τον παλιό σταθμό 

των Λιβερών. Το σπίτι του σταθμάρχη, γύρω μπορούν να διανυκτερεύσουν 

όσοι θέλουν, έχει ανακαινιστεί. Από εκεί μπορεί κανείς να επισκεφτεί το ξεχασμένο χωριό των 

Λιβερών, κοντά ζουν άγρια άλογα. Ενα άλλο μονοπάτι ξεκινά από τον ξενώ

να, απέναντι βρίσκεται το χωριό Γαλάνη. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΤΙεριγράφω το χωριό μου, το μέρος όπου πάω 

διακοπές, τη γειτονιά μου, 

το μέρος όπου βυναναέμαι με τους φίλους μου. 

Σχηματίζω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

Είμαι σε ένα καφενείο απέναντι από το οποίο υπάρχβι 

μια τράπβζα. 

Είμαι σε ένα καφενείο που απέναντι του unapxei 

μια τράπβζα. 

Συνήθως συναντιόμαστε σε ένα μαγαζί απέναντι από το οποίο / 

που απέναντι του είναι δίπλα 

στο οποίο / που δίπλα του έχει 

κοντά στο οποίο /που κοντά του είναι 

γύρω από το οποίο/ που γύρω του είναι 

! 44·5 ι 



Σχηματίζω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Η Εταιρεία MULTIPLEX ζητάει υπάλληλο. 

Απαραίτητες γνώσεις: αγγλικά, Η/Υ, πτυχίο ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου. 

Τι ζητάει η εταιρεία; 

Xpeiazeto.1 έναν υπάλληλο που να £,έρε\ αγγλικά, να £,έρε\ να xeipizetai υπολογιστή και 

να έχε\ πτ-uxio ηλβκτρολόγου-μηχανολόγου. 

Το τουριστικό γραφείο «Κόσμος» ζητάει δύο υπαλλήλους. 

Απαραίτητες γνώσεις: αγγλικά, ιταλικά, αραβικά, Η/Υ. 

Απαραίτητα προσόντα: ευγένεια, συνέπεια, δυνατότητα απασχόλησης πρωί ή απόγευμα. 

Τι ζητάει το τουριβτικό γρα<^ο { 

Γραφείο Συνοικεσίων «Το χρυσό κουφέτο» 

50χρονη κυρία ζητά κύριο ευκατάστατο, ευγενικό, μέχρι 60 χρονών, 

για σοβαρή γνωριμία με σκοπό το γάμο. 

Τι ζητάει η πενηντάχρονη κυρία; 

Περιοδικό «Κατερίνα» 

14χρονη ζητά γνωριμία με κορίτσια και αγόρια μέχρι 17 χρονών. 

Ενδιαφέροντα: χορός, μπάσκετ, μουσική, σινεμά. 

"Ποιος έγραψε βτο περιοδικό «Κατερίνα*; Τι ζητάει; 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Η Ξένια και η Έμινέ μιλάνε για... αγόρια. Φαντάζομαι τι λένε ο Αχμέτ και 

ο Τιάννης όταν μιλάνε για... κορίτβια. 

Ξ: Εμινέ, γιατ-ί δε σου αρέσε\ ο Αχμέτ.; 

Ε: Μα ενώ θέλω κάποιον που να βίναι ψηλός και αθλητι

κός, που να ασχολβίται με τ.η μουσική, που να μβ πηγαίνβι 

σε ροκ συναυλίβς, που να μου γράφβι ποιήματα... Κ,αι όχι 

κάποιον που βίναι κοντός και xovtpoq, που ασχολβίται 

μόνο με τους υπολογιστές, που 

ακούβι λαϊκά και που σιχαίνβται 

τη λογοτ-exvia, σαν τον... 

Ξ: ...Αχμέτ.. Aae, κατάλαβα... 

Ι 4"^ Ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι έγινε από τότε που.. Απαντάω βτις ερωτήβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Τι έγινε από τότε που γνώρισες την Ντενίζ; 

Από νόνε που τ-n γνώρισα, δβν έχουμβ ξαναμιλήσβι πσεέ! 

Τι έγινε από τότε που γνώρισες τον Αλή; 

3. Τι άλλαξε από τότε που μίλησες με τον καθηγητή σου; 

4. Τι συνέβη από τότε που σε είχα συναντήσει στο σπίτι της Εμράχ; 

5. Πού μείνατε από τότε που ήρθατε στην Κομοτηνή; 

6. Τι έγινε από τότε που άρχισες να διαβάζεις ελληνικά; 

7. Τι άλλαξε από τότε που άρχισες να χρησιμοποιείς υπολογιστή; 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Χωριβτείτε βε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα έχει το βΰμβολο «ότι» και οι άλλοι το βΰμ-

(?ολο «ό,τι». Κάδε ομάδα φτιάχνει προτάβεις βτις οποίες πρέπει να χρηβιμοποιήβει μόνο 

το δικό της βύμβολο. 'Οποια ομάδα γράψει τις περιββότερες βωβτές προτάβεις κερδίζει. 

Διαβάζω τις προτάβεις. Τι βημαίνει το που / πού κάδε φορά; 

Για να απαντηβω, με βοηοάει ο πίνακας. 

1. Πού ήσουν χτες, Αχμέτ; 

2. Πήγα εκεί που πηγαίνω κάθε Σάββατο, στο γήπεδο που παίζω ποδόσφαιρο. 

3. Ρώτησα τον Αχμέτ πού ήταν χτες κι εκείνος μου είπε ότι πήγε στο γήπεδο που παίζει 
ποδόσφαιρο. 

4. Εμένα δε μ' αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο, γι' αυτό πηγαίνω στο γήπεδο πού και πού. 

5. Το Σάββατο πήγα σε ένα φανταστικό αγώνα! Πού να σου λέω τι έγινε! 

Πού = σε ποιο μέρος 
Πού και πού = καμιά φορά 
Πού να σου πω τι έγινε! = τα νέα που θα σου πω είναι έκπληξη, 

δεν τα περιμένεις 
Που = όπου, στο μέρος όπου γίνεται κάτι 
Που = ο οποίος, η οποία, το οποίο / τον οποίο, την οποία, το οποίο 



Διαβάζω τα παραδείγματα και 

διαλέγω που ή" πού για 

να βυμπληρώβω τις προτάβεις. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

* * * * 

Ε 

1. Σε ποιο μέρος / ΤΤού πήγες διακοπές, φατμέ; 

2. Το παιδί το οποίο / κάθεται εκεί είναι διπλανός μου στην τάξη. 

3. Καμιά φορά / πηγαίνω στη θεία μου τα απογεύματα. 

4. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε / στο πάρτι του Ερκάν! 

Όταν τον ρώτησα σε ποιο μέρος / ήταν το προηγούμενο βράδυ, 

δε μου απάντησε. 

Τώρα γράφω τι βημαίνει 

το που / πού, όπως βτο παράδειγμα. 
& 

< & 

1. — Μα πού (= σε ποιο μέρος ) έβαλα τα κλειδιά μου; 

— Εκεί που (= στο μέρος οχο οποίο ) τα έβαλες δε θα τα βρεις ούτε εσυ. 

2. — Ο άνθρωπος που (= ) άνοιξε την πόρτα, 

πού (= ) 

πήγε, πες μου! 

3. — Δεν ξέρω πού (= ) πήγε ο άνθρωπος 

που (= ) ψάχνετε, κ. αστυνόμε! 



Αΐά&ζω τ» π4£4δείγμ4Ε4 και ^<j>u> 

τους διάλογους 4ν<ίμε64 βε4 π£06ωπ4. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

7"ί Λέεί... 

i . 0 Μπαρίς στη μητέρα του: 

0 πατέρας στη μητέρα: 

Η μητέρα στον πατέρα: 

2. Η Ξένια στην Ντενίζ: 

Η Αίσέ στην Ντενίζ: 

Η Ντενίζ στην Αίσέ: 

Τι ae ρώτησε ο Εράι; 

Me ρώτησε 
\ αν / μήπως θέλω / ! 

ήθβλα νερό. 

Αύριο θα γυρίσω σπίτι στις 7. 

Φιγέν, τι σου είπε ο Μπαρίς; 

Μου είπε ότι αύριο θα γυρίσει σπίτι στις 7. 

Λες να έρθει και ο Ογλού μαζί μου; 

Τι λέει η Ξένια; 

Η Ξένια αναρωτιόταν αν θα έρθει / θα ερχόταν και ο Ογλού μαζί. 

3. Ο Ερκούτ και η Φατμέ στη γιαγιά: Εχουμε ξαναφάει αυτό το φαγητό. 

Ο παππούς στη γιαγιά: Τι σου είπανε; 

Η γιαγιά στον παππού: Μου είπαν ότι έχουν / είχαν ξαναφάει αυτό το φαγητό. 

Τι λέει: 

1. Ο Θωμάς στον Μποζ: Δεν είδα τον αγώνα χτες, γιατί είχα διάβασμα. 

Ο Γιάννης στον Μποζ: Τι σου είπε ο Θωμάς; 

Μποζ: 

2. Τα παιδιά στο μαθηματικό, τον κ. Χηνά: Χτες δε γράψαμε καλά στο διαγώνισμα, γιατί δεν 

καταλάβαμε τις ασκήσεις. 

Η φιλόλογος στον κ. Χηνά: Τι σου είπανε τα παιδιά; 

κ. Χηνάς: 

3. Ο Ερκούτ στη Φατμέ: Θέλεις να πάμε καμιά βόλτα απόψε; 

Η Γκιουλίν στη Φατμέ: Τι σε ρώτησε ο Ερκούτ; 

Φατμέ: 



1 1. Ο Νίκος στον Ογλού: Έλα μαζί μου στον αγώνα σήμερα! 

Τι είπε ο Νίκος στον Ογλού; 

Του είπε να έρθει μαζί του στον αγώνα εκείνη τη μέρα. 

2. Η Γκιουλίν στην Κατερίνα: Φέρε μου το βιβλίο μου αύριο! 

Τι ζήτησε η Γκιουλίν από την Κατερίνα; 

Της ζήτησε να της φέρει το βιβλίο της την επόμενη μέρα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

:*=t 

Αι<ι&ίζω το διάλογο της Λ4£ΐ4νν4ς Κ4ΐ της Αϊντίν Κ4ΐ μετ4φε£ω τ4 λόγΐ4 τους 

βτον Τζοβχούν. Συνεχίζω τις π^οτάβεις, όπως βτο π4£4δειγμ4. 

ΑΊ'ντίν: Μαριάννα, θέλεις να πάμε μαζί στο πάρτι του Τζοσκούν; Μου είπε να σου το πω... 

Μαριάννα: Γιατί δε μου το είπε ο ίδιος; 

ΑΊ'ντίν: Ε, δε σε ξέρει τόσο καλά, και... 

Μαριάννα: Πότε είναι; 

ΑΊ'ντίν: Στις 30, το Σάββατο. 

Μαριάννα: Ποιους έχει καλέσει; 

ΑΊ'ντίν: Τη γνωστή παρέα, τον Εράι με τον αδερφό του, τη Φατμέ, τη Μινέ, τον Εργκιούλ 

και την Γκιουλίν και άλλους φίλους του που δεν τους ξέρω. 

Μαριάννα: Καλά, θα δούμε ως τότε... Πες του ότι μάλλον θα έρθω... 

Τζοσκούν: Αίντίν, είπες στη Μαριάννα για το πάρτι; Τι σου είπε; 

0 $ Λ Μ • - Λ 

Ε Αιντιν: Με ρώτησε γιατί δεν την κάλεσες ο ίδιος στο πάρτι και εγω της 
απάντησα ότι δεν το έκανες γιατί δεν την ξέρεις τόσο καλά. 

Τζοσκούν: Τι άλλο σε ρώτησε; 

ΑΊ'ντίν: Με ρώτησε 
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<**~ 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

Θεία: 

Μαρίκα: 

Θεία: 

Ανιψιά: 

Θεία: 

Μαρίκα: 

Θεία: 

Ανιψιά: 

Θείος: 

Νίκος: 

Θείος: 

Ανιψιά: 

Θείος: 

Νίκος: 

Θείος: 

Ανιψιά: 

Μαρίκα: 

Θεία: 

Ανιψιά: 

0 δείος Κ41 η &εί4 δεν 4Κούνε Κ4Μ γΐ4τί είν4ΐ 

80 χρονών. Έχουν επιβκέψεις βτο βπίτι Κ4ΐ 

η 4vi\|»i4 τους επ4ν4λ4μβάνει βωβτ<ί τ4 λόγΐ4 

των 4Λλων βτο σείο Κ41 τη σεί4. Συμπληρώνω τάξη-

τις προτ4βεις, όπως βτο π4Ρ4δειγμ4. L _̂ 

Για πες, Μαρίκα μου, πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι; 

Λέμε να πάμε στις Σποράδες. 

Α, στις Κυκλάδες, ωραία, ωραία... 

Όχι, θεία, σου είπε ότ,ι θα πάνβ σεις Σποράδβς. 

Και θα πάρετε και τα παιδιά μαζί σας; 

Μπα, δε θα ’ρθουν, έχουν άλλα σχέδια για το καλοκαίρι.... 

Τιιιιι; θα ’ρθουν μαζί σας; Ωραία, ωραία... 

Οχι, θεία, σου είπε 

Που λες, Νίκο, πάει τ' αμπέλι μου, φέτος δεν έβγαλα πολλά σταφύλια. 

Πώς τα καταφέρνεις μόνος σου; Εχεις βοήθεια; 

Τι; Πού να βοηθήσει η θεία σου, Νίκο μου! Σάμπως αντέχει κι αυτή; 

Μα, θείε, σε ρώτησε . 

Α, τι να φυτέψω, δεν ξέρω... 

Ρώτησε κανένα γεωπόνο... 

Ναι, με πιάνει κι αυτός ο πόνος στο πόδι και δεν μπορώ να κουνηθώ. 

Α, όχι, σου είπε . 

Άντε, να φεύγουμε σιγά σιγά, μας περιμένουν και τα παιδιά στο σπίτι. 

Οχι, όχι, μείνετε λίγο ακόμα, αφού τα παιδιά δεν είναι σπίτι. 

Μα, θεία, σου είπε 
/Τ^ 



Γράφω τι είπε η AWciv4 βτην Ελένη. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ι Ελένη: Η Ματίνα μού είπε ότι έχει ένα 

πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα της 

Ματίνας είναι η μύτη της, γιατί η Ματίνα 

νομίζει ότι έχει πολύ μεγάλη μύτη. Όταν ξυπνά

ει το πρωί, τρέχει κατευθείαν στον καθρέφτη και κοιτάζει μήπως η μύτη 

της μεγάλωσε κι άλλο. Τα βράδια δεν κοιμάται γιατί έχει εφιάλτες με τον 

Πινόκιο. Συνέχεια γκρινιάζει στη μαμά της, γιατί, όταν ήταν μικρή, θα 

έπρεπε να της βάζει ένα μανταλάκι για να μη μεγαλώνει. Η μαμά της 

γελάει πολύ με τη Ματίνα και της λέει ότι έχει τέτοια προβλήματα γιατί 

δεν έχει πραγματικά προβλήματα. Η Ματίνα εξακολουθεί να γκρινιάζει 

και μετά κατηγορεί τον μπαμπά της, που έχει την ίδια μύτη με αυτή. Τα 

χειρότερα όμως τα περνάει η μικρή της αδερφή, που συνέχεια της τρα

βάει τη μύτη, γιατί τη ζηλεύει. 

Ματίνα: Έχω ένα πάρα πολύ uevoAo πρόβλημια. Το πρόβλημα uou eivai η uutn uou, 

ΙΤΓΪΓΤΊ ] -ψο-ψ Ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λΐ4&ζω το κείμενο Κ4ΐ 4π4νϊ4ω βτις ερωτήβεις. 

Το ποδήλατο 

Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να μου αγοράσει ποδήλατο. 

Ελεγε πάντα ότι τα παιδιά είναι απρόσεκτα και θέλουν 

να κάνουν ακροβατικά, σπάνε τα ποδήλατα τους και 

τρώνε τα μούτρα τους. Εγώ έλεγα στον μπαμπά ότι θα 

είμαι προσεκτικός και έπειτα έβαζα τα κλάματα, κατέ

βαζα τα μούτρα κι έλεγα ότι θα φύγω από το σπίτι. Και 

στο τέλος ο μπαμπάς μου είπε ότι θα μου έπαιρνε ένα 

ποδήλατο αν ερχόμουνα μέσα στους δέκα πρώτους 

στο διαγώνισμα των μαθηματικών. 

Χτες γύρισα ενθουσιασμένος από το σχολείο, γιατί ήμουνα δέκατος στο διαγώνισμα των μαθηματι

κών. Ο μπαμπάς, μόλις το έμαθε ότι ήμουνα δέκατος, γούρλωσε τα μάτια του και μου είπε ότι θα μου 

αγόραζε αύριο κιόλας ένα ωραίο ποδήλατο και ότι ήταν πολύ καλό που πέτυχα τέτοια σειρά. Πρέπει 

να σας πω ότι είχα τύχη, γιατί δεν ήμασταν παρά μόνο έντεκα που γράψαμε στο διαγώνισμα και ο 

ενδέκατος ήταν ο Κλοταίρ, που είναι πάντα τελευταίος, αλλά αυτόν δεν τον πειράζει, γιατί έχει κιό

λας ένα ποδήλατο. 
Ρ. Γκοσινί & Ζ.Ζ. Σαντιέ, Ο μικρός Νικόλας, 

Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα 2003 (με αλλαγές) 

1. Γιατί ο μπαμπάς του Νικόλα δεν ήθελε να του αγοράσει ποδήλατο; 

Γιατί έλεγε 

2. Τι υποσχέθηκε ο μικρός Νικόλας στον μπαμπά του; 

ΏΓ Του υποσχέθηκε 

3. Τι ζήτησε ο μπαμπάς από το Νικόλα; 

Του ζήτησε 

4. Τι είπε ο μπαμπάς στο Νικόλα όταν έμαθε τη σειρά του 

στο διαγώνισμα των μαθηματικών; 

Του είπε j * 
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Αΐ4&ζω το π4Ρ4π4νω κείμενο, ^χνζάζομαι 

το διάλογο του μικροΰ Νικόλα με τον πατέρ4 του 

Κ4ΐ γράφω τ4 λόγΐ4 τους. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



V^ ] 
Ονομα·- 

Επώνυμο: 

τά^η·- 

^ Η ^ * _ Γ 

Γιαγιά: Εκείνα τα χρόνια τα κορίτσια δεν μπορούσαν να κάνουν εύκολα παρέα με τα αγόρια όπως 

τώρα. Εγώ γνώρισα τον παππού σου από τη φίλη μου τη Μαρίκα, γιατί ο παππούς σου ήταν ξάδερ

φος της Μαρίκας... Μια φορά είχα πάει σπίτι της να της ευχηθώ για τη γιορτή της. Η Μαρίκα μού 

είπε ότι θα έρθει κι ένας μακρινός της ξάδερφος, πάρα πολύ όμορφος και καλός. Εγώ τότε δεν 

είχα στο νου μου να παντρευτώ καθόλου, ήμουν και μικρή, μόνο 15 χρονών. Όταν ήρθε, δεν του 

έδωσα σημασία, γιατί μάλιστα είχε μαζί του και μια άλλη κοπέλα, που ίσως να ήταν και αρραβω

νιασμένοι. Μετά από δύο μέρες άρχισε με τη Μαρίκα να μου στέλνει γράμματα, και τότε εγώ άρχι

σα να τον σκέφτομαι. Τα γράμματα τότε ήταν όπως τα μηνύματα που σου στέλνει τώρα ο Χρήστος 

και δεν του απαντάς. Στην αρχή λοιπόν κι εγώ δεν του απαντούσα, όταν όμως μου ζήτησε να τον 

παντρευτώ, του απάντησα αμέσως ναι, γιατί τον είχα ήδη ερωτευτεί... 

Ελένη: Η γιαγιά μου μου erne όι\ 

W Ελένη διηγείτ4ΐ βτη φίλη της πώς γνώριβε 

η γΐ4γΐ4 της τον π4ππού της.» 

4-57 



Γράφω 4υτ<ί που μου λέει.. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Μποζ: Χτες πήγα με το φίλο μου το Χρήστο σινεμά και είδαμε το τρίτο μέρος του 

«Άρχοντα των δαχτυλιδιών», όμως δε μας άρεσε πολύ. Μετά γυρίσαμε εδώ, σπίτι 

μου, και κάναμε επανάληψη για τα μαθήματα της Δευτέρας, γιατί μεθαύριο θα 

γράψουμε και διαγώνισμα και ήθελα να μου εξηγήσει ο Χρήστος τις εξισώσεις. Σε 

λίγο γύρισε η μαμά μου από τη δουλειά της και μας έβαλε να φάμε. Τότε είπα στο 

Χρήστο: «Θες να κοιμηθείς εδώ το βράδυ και να πάμε μαζί αύριο σχολείο;». Τότε ο Χρήστος μού είπε: 

«Δε μ' αφήνει η μαμά μου, αλλά θα την πάρω τηλέφωνο να τη ρωτήσω». Το καλό ήταν ότι η μαμά του 

συμφώνησε, κι έτσι παίξαμε λίγο και μιλήσαμε πολύ πριν πέσουμε στα κρεβάτια μας. 

Ο Μποζ χθβς μου βίπβ ότ,ι 

Σαββίνα: Ελα σπίτι μου αύριο, σε παρακαλώ! Ξέρεις ότι είναι δύσκολο να διαβάσω 

μαθηματικά μόνη μου κι έχουμε τεστ μεθαύριο... Θα παίξουμε, θα διαβάσουμε, κι αν 

έχουμε χρόνο, θα πάμε και σινεμά. Μόνο μην ξεχάσεις να πάρεις μαζί σου και τα 

βιβλία σου με τις ασκήσεις. Ρώτα τους γονείς σου και πάρε με τηλέφωνο αύριο να μου πεις αν θα 

έρθεις. 

Η Σαββίνα χ·εβς μου βίπβ να  



ym 

0} 'y 

w-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τ4 κεν<ί με V4 ιί ότι. 

1. Λέω να περιμένουμε και τον Κώστα. Σε δέκα λεπτά θα είναι εδώ! 

2. Ο Αντώνης φαίνεται πρόθυμος μας βοηθήσει. 

3. Μου φαίνεται η Κατερίνα δε νιώθει καλά σήμερα. 

4. Τα παιδιά δεν ξέρουν φτάσαμε σήμερα το πρωί. 

5. Σκέφτομαι φύγω από εδώ σε δύο μήνες. 

6. Οταν σκέφτομαι δεν μπορώ να γυρίσω ξανά στο χωριό, στενοχωριέμαι. 

7. Ο Γιάννης λέει η Λάλε δεν μπορεί έρθει μαζί μας. 

8. Παιδιά, λέτε φύγετε αμέσως; 

9. Τι περιμένεις 

10. Τι περιμένεις 

γίνει τώρα; 

θα συμβεί; 
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2. Η Ελένη και η Φατμέ πάνε διακοπές μόνες τους. 

Η Ελένη και η Φατμέ θα πάνε διακοπές μόνες τους. 

α. ονειρεύονται ότι β. ονειρεύονται να 

Ο Κώστας ο φίλος του ήταν στην Αμερική. 

Ο Κώστας κολυμπάει το περασμένο καλοκαίρι. 

α. μαθαίνει να β. έμαθε ότι γ. έμαθε να 

4. Κάποια στιγμή φύγω, αλλά δεν είχε τρένο να γυρίσω, οπότε έμεινα 

στο ξενοδοχείο για ένα βράδυ. 

— ο Πέτρος θα έχει πάει στο χωριό, γι' αυτό δεν απαντάει στο τηλέφωνο. 

α. σκέφτηκα να β. σκέφτηκα ότι γ. σκέφτομαι να 



Λναβτοιχίζω τις φράβεις. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Δέχομαι ότι 

Δέχομαι να 

2. Θυμήθηκα ότι 

Θυμήθηκα να 

Αρνούμαι να 

Αρνούμαι ότι 

4. Της είπα να 

Της είπα ότι 

5. Τον έπεισα να 

Τον έπεισα ότι 

6. Ξέρω ότι 

Ξέρω να 

7. Δείξε μου ότι 

Δείξε μου πώς να 

8. Δε νομίζω ότι 

Δε νομίζω να 

9. Ξέχασα να 

Ξέχασα ότι 

10. Ορκίζομαι ότι 

Ορκίζομαι να 

έρθει και ο Αχμέτ μαζί μας απόψε. Δε με πειράζει. 

έχω άδικο και σου ζητάω συγγνώμη. 

δεν την πήρα τηλέφωνο στα γενέθλια της και ένιωσα άσχημα. 

την πάρω τηλέφωνο στα γενέθλια της και χάρηκε. 

σου πω το μυστικό. 

είπα το μυστικό σου. 

θα χαρώ πολύ να τη συναντήσω. 

περάσει να μας δει καμιά φορά. 

έρθει. 

είναι καλό να έρθει. 

γράφω σωστά. 

μιλάς πολύ καλά ελληνικά. 

έχεις δίκιο! 

παίζω αυτό το παιχνίδι! 

έρθει. 

θα έρθει. 

βάλω το τετράδιο στην τσάντα μου. 

έπρεπε να βάλω το τετράδιο μου στην τσάντα μου. 

δε θα του ξαναμιλήσω. 

μην του ξαναμιλήσω. 



Συμπληρώνω τις προτάβεις με V4 ή 

ότι, όπως βτο π4Ρ4δειγμ4. 

W - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Ο Νικόλας έμαθε ότ.ι όλοι οι φίλοι του έχουν ποδήλατο και έτσι έμαθε και αυτός κάνει 

ποδήλατο. 

2. Ο μπαμπάς του Νικόλα σκέφτεται του αγοράσει ένα ποδήλατο, αλλά μετά σκέφτεται 

ο Νικόλας θα χτυπήσει με το ποδήλατο. 

3. Ο Νικόλας ονειρεύεται αποκτήσει ένα ποδήλατο. Ονειρεύεται θα κάνει βόλτα 

με αυτό. 

4. Ο Νικόλας ορκίζεται διαβάσει πολύ για το διαγώνισμα και ορκίζεται θα είναι πολύ 

προσεκτικός όταν κάνει ποδήλατο. 

5. Ο μπαμπάς συμφώνησε ο Νικόλας είναι καλός στα μαθηματικά και γι' αυτό δέχτηκε 

του αγοράσει ένα ποδήλατο. 



Αΐ4λέχω το βωβτό Κ4ΐ βυμπληρώνω τ4 κενά 

<+*~ 

Όνομα·-

Χρησιμοποιώ τα: 

λυπάμα» που 

με τις φρΑβεις βτον κ4τάλληλο τύπο. 

φο^άμα» που 

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

πολύ που 
χα'φομ* ^ μ ^ ν ι ω σ α που 

vt 
ρέπομαι που 

συμφωνώ που 

1. —Αγαπητέ κ. Γεωργίου, σας γνώρισα. 

2. — Παρ’ όλο που ήταν κουρασμένος, δε πήγε στη γιορτή, 

γιατί πέρασε πολύ ωραία. 

3. — Γιάννη, φεύγουμε τόσο νωρίς; 

4. — Παιδιά, που φεύγουμε, θα θέλαμε να μείνουμε κι άλλο, 

αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. 

5. — Τώρα που το σκέφτομαι, φέρθηκα έτσι, αλλά τότε δεν 

ήξερα τι έκανα. 

6. — Φατμέ, Ογλού, μένετε μόνοι σας στο χωριό τόσες μέρες; 

Συνεχίζω τις προτάβεις. 

Χαίρομαι που 

Λυπάμαι που 

Νΐ-ρέπομαι που 

Μετάνιωσα που 

Φοβάμαι που 

Συμφωνώ που 



Συμπληρώνω τ4 κεν4 με την Κ4τ4λληλη 

^Ρ4βη, όπως βτο π4Ρ4δεΐνμ4. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Χρησιμοποιώ τα: 

χαρούμ^ος, που θυμωμένοι- που 

"που 

η * * * * n 0 U

 n p o i ^ ' * 4 v ° q ' n°" ^ ^ ^ ^ v e u p,a*iva, που 

Ο Ιωακείμ δεν ήρθε χτες στο σχολείο. Ηρθε σήμερα το πρωί, αλλά ήρθε τόσο καθυστερημένος, που 

ήταν όλο νεύρα. Δεν ξαφνιαστήκαμε που ο Ιωακείμ ήταν τόσο 

δε μιλούσε σε κανένα, γιατί πολύ συχνά έρχεται έτσι στο σχολείο, κυρίως όταν έχουμε διαγώνισμα. 

Η καθηγήτρια του χαμογέλασε πλατιά και του είπε: 

— Ε, λοιπόν, συγχαρητήρια, Ιωακείμ! Θα πρέπει να είσαι πολύ 

απέκτησες ένα αδερφάκι! 

Αυτό που του είπε η καθηγήτρια δεν έκανε τον Ιωακείμ να χαρεί καθόλου, αντίθετα ήταν τόσο 

πήγε και κάθισε δίπλα στο Μεξάν χωρίς να πει λέξη. 

Γυρίσαμε όλοι και τον κοιτάξαμε με απορία, αλλά η καθηγήτρια μας είπε να κοιτάξουμε τη δουλειά 

μας. Στο διάλειμμα ο Ιωακείμ δεν έπαιζε μαζί μας, στεκόταν με τα χέρια στις τσέπες και μας κοίταγε 

τόσο όλοι τον πλησιάσαμε και τον ρωτήσαμε αν πραγματικά 

είχε ένα μικρό αδερφάκι. 

— Ναι, μας απάντησε τόσο δεν τολμήσαμε να ρωτήσουμε τίπο

τα άλλο... 
Ρ. Γκοσινί & Ζ.Ζ. Σαντιέ, Ο μικρός Νικόλας, 

Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα 2003 (με αλλαγές) 



ο *" { 
ΓΚ/ημη: 

με πειράζει 

με νοιάζει 

με προβληματίζει 

| Επώνυμη: 
με πειράζει 

με νοιάζει 

με προβληματίζει 
Τάξη·-

με πειράζει 

με νοιάζει 

με προβληματίζει 
+- Γ 

με ενδιαφέρει που η Σεβίλ έφυγε από την Ξάνθη. 

μου δίνει χαρά ότι η Σεβίλ έφυγε από την Ξάνθη. 

με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η Σεβίλ έφυγε από την Ξάνθη. 

με ευχαριστεί 

με δυσαρεστεί 

με τρελαίνει 

με λυπεί 

με τρομάζει 

με στενοχωρεί 

Αΐ4λέγω έν4 ρόλο Κ4ΐ μιλάω γΐ4 Κ4&ε πρόβωπο βύμφων4 με το κείμενο. 

Τι νοιάζει, τι δυσαρεστεί, τι στενοχωρεί, τι τρομάζει, τι προβληματίζει, τι δίνει χαρά, τι 

ευχαριστεί, τι ενδιαφέρει τη Σεβίλ και τι τη Σεϊράχ; 

...Είμαι η Σεβίλ και μένω σε ένα μικρό διαμέρισμα μιας τεράστιας πολυκατοικίας. Στο διπλανό 

διαμέρισμα μένει η καλύτερη μου φίλη, η Σεϊράχ. Οι γονείς της θέλουν να πάνε στη Γερμανία, στον 

αδερφό της μητέρας της, και να μείνουν εκεί για πάντα. Θα φύγουν όλοι μαζί σε ένα μήνα. Η φίλη 

μου δε θέλει να φύγει, αλλά της λένε ότι εκεί θα μένουν σε ένα ωραίο και μεγάλο σπίτι με κήπο 

και ότι θα κάνει παρέα με τα ξαδέρφια της, που τα αγαπάει πολύ. Δε θέλω να φύγει η Σεϊράχ, 

αλλά... 



Συνεχίζω τις προτ4βεις, όπως βτο π4Ρ4δειγμ4. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι πειράζει τον παππού; Τον πειράζει το πολύ κρύο. 

Τον πβιράζβι που / to ότ,ι / to γβγονός ότ,ι κάνβι πολύ κρύο. 

2. Είπα το μυστικό της Άννας στη Φατμέ και η Άννα εκνευρίστηκε. 

Την Άννα την εκνεύρισε που 

3. Η αρρώστια της γιαγιάς τους στενοχώρησε πολύ. 

Τους στενοχώρησε το 

4. Η ξαφνική εμφάνιση της Γκιουλίν τού έδωσε μεγάλη χαρά. 

Του έδωσε μεγάλη χαρά το 

5. Η αδερφή μου θύμωσε όταν έμαθε ότι φόρεσα το φουστάνι της στο πάρτι. 

Το ότι 

6. Η συνάντηση μας μετά από τόσα χρόνια ήταν συγκινητική. 

Μας συγκίνησε το 

7. Η αύξηση των τιμών δυσαρέστησε τους καταναλωτές. 

Οι καταναλωτές δυσαρεστήθηκαν που 

ο . Η απόλυση πολλών εργαζομένων από την εταιρεία εξαγρίωσε τους συναδέλφους τους 

που δουλεύουν ακόμα σε αυτή. 

Τους εργαζομένους που δουλεύουν στην εταιρεία τους εξαγρίωσε το 



Τι ευχ4ριβτεί, τι προβληματίζει, τι δίνει Χ4Ρ4, 

τι εώουβιάζει τον Τζοβκοΰν; Σχημαυίζω 

προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Με λένε Τζοσκούν και μένω σε μια γειτονιά με πολλές πολυκατοικίες. Με τα παιδιά, λοιπόν, 

συναντιόμαστε όλη την ώρα. Για καλή μας τύχη, έχει μείνει άχτιστη μια αλάνα πίσω από το σπίτι 

μου. Αργότερα θα χτιστεί κι εκεί καμιά πολυκατοικία. Κρίμα... Για την ώρα, μένει όπως είναι και το 

εκμεταλλευόμαστε! Και μάλιστα πολύ, μια και είναι τεράστιο οικόπεδο. Η μπάλα κυλάει εύκολα και 

μπορούμε να τρέχουμε χωρίς να ενοχλούμε κανέναν, είναι μια χαρά! 

Me euxapioxei που / to bt\ I to γβγονός bt\ συναντιέμαι με ta παιδιά κάθε μέρα. 

Τι δίνει Χ4Ρ4, τι ευχ4£ΐβτεί, τι πειράζει, τι δυβαρεβτεί τον Ογλού; 

Είμαι ο Ογλού. Ζω σε ένα μικρό χωριό και κάθε μέρα μετά το σχολείο πηγαίνω με τον πατέρα μου 

στο χωράφι. Εκεί φροντίζουμε τα καπνά, ταίζουμε τα ζώα και μετά γυρνάμε σπίτι. Μου αρέσει να 

είμαι κοντά στη φύση και να μυρίζω το χώμα, αλλά το βράδυ γυρίζω σπίτι πτώμα από την κούραση 

και πολλές φορές με πονούν τα χέρια μου απ' το σκάψιμο. 



Αΐ4βάζω το κείμενο Κ4ΐ βυνεχίζω τις προτάβεις 

βύμ<^ων4 με 4υτό. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Φοβάμαι τα φίδια. Φοβάμαι μήπως / μη με δαγκώσουν. 

Τρέμω τις κατσαρίδες. Τρέμω μήπως / μην έρθουν πάνω μου. 

Ανησυχώ όταν ταξιδεύω με αεροπλάνο. Ανησυχώ μήπως / μην πάθει καμιά βλάβη 

στον αέρα και πέσει. 

Δεν είναι μόνο ότι σιχαίνομαι τις ακρίδες. Κι αυτό να το ξεκαθαρίσω. Δεν τις φοβάμαι, όπως 

νομίζουν όλοι. Εντάξει, τις φοβάμαι λίγο έτσι όπως πηδάνε ξαφνικά πάνω σου. Αλλά κυρίως τις 

σιχαίνομαι και τρέμω μήπως ο μικρός αδερφός μου μου τις χώσει στο στόμα. Και τότε ποιος μου 

λέει ότι δε θα πάθω έμφραγμα από την τρομάρα, όπως ο γείτονας μας, ο κύριος Χρήστος. Μετά 

άρχισα να το βλέπω στον ύπνο μου ότι θα πάθω έμφραγμα, και της το είπα της μάνας μου και 

εκείνη μου γύρισε την πλάτη λέγοντας «μη λες βλακείες, παιδί μου» κι έπιασε να βάζει τα σεντόνια 

στο πλυντήριο, πράγμα που μ' έβαλε σε σκέψεις, γιατί, απ’ ό,τι ξέρω, οι μανάδες πρέπει ν' 

ανησυχούν για τα παιδιά τους μην πάθουν τίποτα, και ειδικά όταν κινδυνεύουν όπως εγώ. Πολύ 

αργότερα διαπίστωσα τι συνέβαινε πραγματικά. Οτι δηλαδή η μάνα αγαπούσε περισσότερο τον 

μικρό. Αν και ποτέ δεν κατάλαβα το λόγο. Ίσως η αγάπη της για μένα να είχε σκουριάσει σαν το 

κάγκελο. Σκουριάζει η αγάπη; 

Ν. Παναγιωτόπουλος, Η ενοχή των υλικών, Πόλις, Αθήνα 1997 (με αλλαγές) 

• Ο συγγραφέας φοβάται μήπως οι ακρίδες . 

• Τρέμει μήπως . 

• Φοβάται μην πάθει 

Οι μανάδες ανησυχούν 

Τελικά, ο ήρωας έχει αγωνία μήπως η μάνα του 

Έβΰ τι φοβ464ΐ, γΐ4τί ανηβυχείς; 

Φοβάμαι μήπως... 

Ανησυχώ μη(ν)... 

• 



Απ4ντάω βτις ε^ωτήβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Πότε δεν μπορούμε να πάμε σχολείο; 

Όταν βίμαοχβ άρρωστοι. 

2. - Πότε πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό; 

- Οταν 

3. 

"φ^φ-

• Πότε είσαι χαρούμενος / χαρούμενη; 

• Ό τ α ν 

4. - Πότε είσαι θυμωμένος / θυμωμένη; 

- Οταν 

5. - Πότε είσαι φοβισμένος / φοβισμένη; 

- Οταν 

6. - Πότε είσαι κουρασμένος / κουρασμένη; 

- Οταν 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τώρ4 βρίβκω τις ερωτήβεις, όπως βτο παράδειγμα. 



Σημειώνω με το κατάλληλο βύμβολο 

τι δείχνει κάδε φορά η πράξη· 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. δύο πράξεις που γίνονται (σχεδόν) την ίδια ώρα 

Την ώρα που / Κ,αθώς / Ενώ ο Αχμέτ, περπαιούσε στο δρόμο 

διάβαζβ τ.α μηνύματα του oto κινητό. 

2. δύο πράξεις που γίνονται σχεδόν την ίδια στιγμή 

Τη στιγμή που / Μόλις / Πάνω που ο Αχμέτ, έμπαινβ oto σπίτι, 

Π6τάχτηΚ6 έξω η γάτα του. 

3. μια πράξη που γίνεται πριν από μια άλλη 

Πριν / Προτού cpaei, n Δήμητρα έπλυνβ το. χέρια της. 

4. μια πράξη που γίνεται πολλές φορές 

Ό^notε Ι Κάθε φορά που συναντιόμασταν, μου xapize ένα σιντί. 

ρ ^1 

j . - ' 

5. μια πράξη που δείχνει πότε έγινε / άρχισε κάτι 

Από τότ6 που / Αφότου / Από τη στιγμή που ο Ερκούτ κάθ\σε 

με toy Ογλού 6ε σταμάτησαν να μιλάνε και να γελάνε 

oto μάθημα. 

Κοιμήθηκε δύο ώρες προτού πάει στη δουλειά. 

Ενόσω διάβαζε, άκουγε μουσική. 

Αφότου η Φατμέ ήρθε στην -άνθη, δεν ξαναπήγε στην Αθήνα. 

Δεν είχα αποφασίσει ακόμα αν θα πήγαινα σινεμά την ώρα που με πήρες τηλέφωνο. 

Ο Ερκούτ είδε το ατύχημα καθώς επέστρεφε σπίτι. 

Είδα το μήνυμα σου τη στιγμή που σε πήρα τηλέφωνο. 

Κάθε φορά που η καθηγήτρια έκανε ερωτήσεις στην τάξη, ο Νίκος κοιτούσε αλλού. 



Αιαβαζω το διάλογο και γράφω πώς έγιναν 

τα πράγματα με τη βειρά. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Πήρες τα πράγματα σου πριν φύγεις; 

Γκιουλίν: Λοιπόν, παιδιά, τι έγινε και αργήσατε στο μάθημα; 

Σακρί: Να, πριν έρθω, συνάντησα τον Ογλού και... πριν συναντήσω τον Ογλού, είχα δει 

τη Φατμέ, η οποία, πριν δει εμένα, είχε βρει τη φίλη της την Αίσέ και... πριν φτάσουμε 

στην τάξη, σκεφτήκαμε να φάμε κάτι πριν από το μάθημα στην καντίνα του σχολείου 

και... προτού καταλάβουμε καλά καλά τι ώρα είναι, είδαμε ξαφνικά ότι ήταν ήδη 2.30! 

Γκιουλίν: Και πριν έρθετε στη τάξη, είχε μπει ήδη ο Καστάνογλου μέσα και... 

Πρώτα n Φατμέ BpnKe την Αϊσέ και 

ί 4-72 ι 



Συμπληρώνω τα κενά βτο διάλογο 

ανάμεβα βε έν4ν οδηγό ταξί Κ4ΐ έν4ν 

οδηγό μηχ4νής που παραλίγο 

να τρακάρουν, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Οδηγός μηχανής: Μα καλά, δε βλέπεις πού πηγαίνεις; 

Οδηγός ταξί: Εγώ δε βλέπω ή εσύ; Πριν με προοττ6ράσ6ΐς (προσπερνώ), κόντεψες 

να πέσεις στην πόρτα του διπλανού σου! 

Οδηγός μηχανής: Ναι, αλλά πριν (στρίβω) είχα βγάλει φλας, δεν το ’δες; 

Οδηγός ταξί: Πού να το δω μες στην κίνηση! Πριν (στρίβω), κοίταξες 

πίσω σου; 

Οδηγός μηχανής: Και βέβαια κοίταξα, αλλά νόμιζα ότι πριν (ξεκινώ) 

θα μ' άφηνες να περάσω! 

Οδηγός ταξί: Με ρώτησες;;; Δεν έπρεπε να μου κάνεις νόημα, 

προτού (βρίσκομαι) ξαφνικά μπροστά μου; 

Οδηγός μηχανής: Δε βρίσκουμε άκρη, άσε καλύτερα να πάει ο καθένας στη δουλειά του, 

προτού (μαλώνω) για τα καλά! 

/Ψ***~ΐ\ 

Ι 4 " ^ Ι 



καθώς /Qe φορά ττου 

ενώ 
μέχρι να ^ροζού 

Διαλέγω τη λέξη ττου ταιριάζει και 

βυμπληρώνω τα κενά, όπως βτο 

παράδειγμα. Σε μερικά παραδείγματι 

η επιλογή δεν είν4ΐ μόνο μία! 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

αφού βνοσω en azismn ττου πάνω που 

αφότου την ώρα που π Ρ | ν 

1. Είναι δύο χρόνια που λείπει η φίλη μου. Από τότβ που έφυγε, δεν ξαναπήγα στη γειτονιά της. 

2. έτρωγε, έβλεπε τηλεόραση. 

3. τον είδε, άρχισε να κλαίει. 

4. είχα ανοίξει την πόρτα να φύγω, χτύπησε το τηλέφωνο. 

5. Μου δάνειζε τα βιβλία του τα ζητούσα. 

6. ρθεις, εγώ θα φτιάξω κάτι να φάω. 

7. Συνάντησε μια παλιά συμμαθήτρια του πήγαινε στο περίπτερο. 

8. Τον σκεφτόμουνα πήρε τηλέφωνο. 

9. πήγε στο Μεξικό, δεν έχουμε νέα του. 

10. Δε χρειάζεται να έχεις αποφασίσει ποιο επάγγελμα σ'αρέσει τελειώσεις 

το σχολείο. 

11. Ειδοποίησε με έρθεις σπίτι. 

12. Ετρωγε παγωτό πήγαινε στο παζάρι. 

9 4"^ Ι 



Χρησιμοποιώ τις ^ράβεις: μέχρι να, ενώ, 

την ώ^α που, τότε, κα^ώς, ώβπου να 

και περιγράφω τι έπαυε ο Μοχάμεντ βημερα 

το π^ωί. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

2 

L 
ΐ'νΛ '-Λ/ή, 

• > 

^ 

3 

5 ! 6 ΐ ^ Τ 

ι 4-75 ι 

1 



Αιββάζω την iscofU K<U βάζω τ<χ Yeyovow 

βτη 6ει^4 όπως eco π ^ δ α γ μ α 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά η̂·-

Πολλές φορές, καθώς διάβαζα, μ' έπιανε νύστα. Η μητέρα μου έραβε δίπλα και πάντα βρισκόταν 

μια μύγα που μ' ενοχλούσε στριφογυρίζοντας δίπλα μου. Αλλά σιγά σιγά θάμπωναν και τα 

γράμματα που ήταν μπροστά στα μάτια μου, και η μύγα έφευγε και το κεφάλι μου βάραινε κι 

έπεφτε απάνω στον αγκώνα μου και έβλεπα καθαρά πως η ιστορία που διάβαζα εγκατέλειπε το 

χαρτί και, ανεβαίνοντας στους ουρανούς, έπαιρνε κατεύθυνση προς το άπειρο. Εγώ την 

ακολουθούσα από πίσω, έσμιγα μαζί της και μιλούσα με το κύριο πρόσωπο και σιγά σιγά εκείνο 

χανόταν κι εγώ έπαιρνα τη θέση του. Πολλές φορές, μες στ' όνειρο μου ξεχνούσα την πραγματική 

μου οντότητα και γινόμουνα στ' αλήθεια άλλος άνθρωπος. Τούτο καθόλου δε με παραξένευε και 

το έβρισκα φυσικότατο να έχω γένια, παραδείγματος χάριν, ή να είμαι ο πραγματικός Ροβινσών ή 

λιοντάρι και να βρυχώμαι. 

Ν. Χ. Γκίκας, Το χαλί όπου παίζαμε ήτανε κόκκινο, Ίκαρος, Αθήνα 1996 

1. Στην αρχή το παιδί διάβα.Ζ6 . Την ώρα που διάβα.Ζ6 , το 

2. Στη συνέχεια και 

3. Ύστερα και νόμιζε ότι 

4. Αφού 

5. Τελικά 

j 4"7^6 



<**~ 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λιαβάζω τα δύο κείμενα και βρίβκω 

τις διαφορές τους. Σε τι μας βοηθούν και 

τι δείχνουν οι λέξεις που υπάρχουν 

βτο δεύτερο κείμενο άλλα λείπουν από 

το πρώτο; 

Το τριζόνι χαρχάλευε στο χαρτονένιο κουτί του. Ο Πέτρος το είχε ακουμπήσει σ' ένα σκαμνί 

πλάι στο κρεβάτι του, γιατί βρήκε το τριζόνι στις μεγάλες του ακεφιές. Ετσι ήτανε. Το άγγι

ζε μ' ένα ξυλαράκι κι εκείνο μόλις που κουνούσε τα πόδια του. Ο Πέτρος το έβαλε σ' ένα κουτί και 

το τάιζε φυλλαράκια. Εκείνο ζωντάνεψε και άρχισε να τρίζει για τα καλά. Μάλιστα, σκεφτόταν να 

το έχωνε στη σχισμάδα του μεγάλου δοκαριού, κάτω στην αποθήκη. Μια χαρά τα πήγαινε, γι' αυτό 

και το πήρε ο Πέτρος πάλι κοντά του. Τον πήρε ο ύπνος, μα το τριζόνι του δεν ακουγότανε. Ο 

Πέτρος κάθισε στο κρεβάτι του, πήρε το κουτί, το ακούμπησε πάνω στα σκεπάσματα και κοίταζε 

το πεθαμένο τριζόνι, που ήτανε γερμένο στο πλάι, με τη μια φτερούγα ξεδιπλωμένη. Καλά που 

ήτανε Κυριακή, αλλιώς θα έπρεπε να φύγει για το σχολείο και δε θα είχε καιρό να το θάψει... 

ΕΙ 

0 Ως τις πέντε το πρωί το τριζόνι χαρχάλευε ακόμα στο χαρτονένιο κουτί του. Ο Πέτρος το είχε 

ακουμπήσει το βράδυ σ' ένα σκαμνί πλάι στο κρεβάτι του, γιατί, όταν πήγε να δει τι γίνεται το 

κουτί με τα ζουζούνια του, πριν πέσει να κοιμηθεί, βρήκε το τριζόνι στις μεγάλες του ακεφιές. Ετσι 

ήτανε την πρώτη μέρα, όταν το γλίτωσε από τη γάτα. Τις πρώτες μέρες το άγγιζε μ' ένα ξυλαρά

κι κι εκείνο μόλις που κουνούσε τα πόδια του. Ο Πέτρος μετά το έβαλε σ' ένα κουτί και κάθε μέρα 

το τάιζε φυλλαράκια. Σε λίγο καιρό εκείνο ζωντάνεψε και άρχισε να τρίζει για τα καλά. Σήμερα, 

μάλιστα, σκεφτόταν να το έχωνε στη σχισμάδα του μεγάλου δοκαριού, κάτω στην αποθήκη. Μια 

χαρά τα πήγαινε μέχρι χτες βράδυ, όταν ξανακύλησε στα ξαφνικά, γι' αυτό και το πήρε ο Πέτρος 

πάλι κοντά του. Οταν σιγουρεύτηκε πως είναι καλά το τριζόνι του και έτριζε, τον πήρε ο ύπνος, 

μα, σαν ξύπνησε στις οχτώ το πρωί, το τριζόνι του δεν ακουγότανε πια. Ο Πέτρος κάθισε στο κρε

βάτι του, πήρε το κουτί, το ακούμπησε πάνω στα σκεπάσματα και κοίταζε το πεθαμένο τριζόνι, που 

ήτανε γερμένο στο πλάι, με τη μια φτερούγα ξεδιπλωμένη. Καλά που ήτανε Κυριακή, αλλιώς θα 

έπρεπε να φύγει για το σχολείο και δε θα είχε καιρό να το θάψει... 

Άλκη Ζέη, Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου, Κέδρος, Αθήνα 1987 (με αλλαγές) 

/Αποβείς να βάλεις όλα όβα 

έγιναν με το τριζόνι 

6ε μια χρονική βειρά; 

\Jr77 Ι 
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Όταν πριν από πολλά χρόνια, όπως θυμάται η γιαγιά μου, ήρθε για πρώτη φορά το ηλεκτρικό στο 

χωριό μας, έγινε μεγάλη γιορτή. Κάποιες μέρες πριν έκαναν την εμφάνιση τους στην πλατεία κάτι 

μεγάλα φανάρια από μέταλλο και γυαλί και κάτι παράξενοι εργάτες που έκοβαν κι ένωναν κάτι 

πράγματα σαν μεγάλα φίδια μακριά, τα καλώδια. Ο κόσμος όταν τα είδε, παραξενεύτηκε, γιατί 

κανένας δεν είχε ξαναδεί τέτοια πράγματα. Μόνο ένας μακρινός θείος της γιαγιάς, που ήταν ναυ

τικός και είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, τους εξήγησε τι ήταν όλα αυτά τα παράξενα πράγμα

τα και το ηλεκτρικό που θα ερχόταν σαν άγιο φως, με γιορτές και πανηγύρια. Λίγες μέρες μετά, 

μια Κυριακή, όλος ο κόσμος μαζεύτηκε στην πλατεία. Βέβαια, πολλοί ήταν κι εκείνοι που δεν 

πήγαν, επειδή φοβήθηκαν. Κάποιος άνθρωπος, σημαντικός όπως έδειχναν τα ρούχα του, μιλούσε, 

αλλά κανείς δεν τον πρόσεχε, γιατί όλοι μιλούσαν μεταξύ τους και μερικοί είχαν χάσει τη μιλιά 

τους από την αγωνία. Οταν σταμάτησε να μιλάει, έγινε μεγάλη σιωπή, μόνο τα μικρά παιδιά, που 

δεν καταλάβαιναν γιατί είχαν φορέσει τα καλά τους, ακουγόντουσαν. Ξαφνικά η νύχτα έγινε μέρα, 

ποτέ το φεγγάρι, ούτε τον Αύγουστο, δεν είχε φωτίσει τόσο! Άλλοι σώπασαν από την έκπληξη κι 

άλλοι έβαλαν τις φωνές, που γρήγορα σταμάτησαν να ακούγονται, γιατί άρχισε η μουσική κι όλοι 

χόρεψαν ως το πρωί. 

ί ^τ?% ! 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ενώνω τις ^ράβεις 

από την αριβτερή βτήλη με τις ^ράβεις από τη δεξιά βτηλη. 

Ο Χασάν έσβησε το φως 

Πήγε στο τιεριτιζερο 

Έκλεισε το παράθυρο 

Διαβάζει 

Δε σηκώνει ζο τηλέφωνο 

Τρώει ζα πάντα 

Τρώει μόνο μεσημεριανό 

Πήγε στη στάση νωρίς 

για να μην κρυώνει. 

για να μην του απαντήσει. 

για να προλάβει το λεωφορείο. 

για να μην παχύνει. 

για να παχύνει. 

για να κοιμηθεί. 

για να πάρει μια εφημερίδα. 

για να περάσει στο πανεπιστήμιο. 

• 

• 

• 

• 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Χυνεχίζω τις προτάβεις, όπως βίο παράδειγμα. 

1. Πήγε στο φαρμακείο για να αγοράσει ασπιρίνες. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Άνοιξε την ομπρέλα για να μην 

Πήγε στο φούρνο για να 

Τηλεφώνησε στην Κατερίνα για να 

Θα πάει σινεμά για να 

Κάνει τρία χιλιόμετρα κάθε μέρα για να 

Διαβάζει πάρα πολύ για να 

Μαζεύει λεφτά για να 

Μαθαίνει ελληνικά για να 

Πλένει τα δόντια της κάθε μέρα για να μην 



Αιαβάζω το πρόγραμμα της Φιγέν και 

αναβτοιχίζω βχηματίζοντας προτάβεις, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Η Φιγέν... 

1. προσέχει τα τετράδια και 

τα βιβλία της, 

2. δεν ξοδεύει όλο το χαρτζιλίκι της 

στην αρχή του μήνα, 

3. σημειώνει προσεχτικά ποιο μάθημα 

έχει για την επόμενη μέρα, 

4. αντιγράφει σωστά από τον πίνακα, 

5. διαβάζει συστηματικά κάθε μέρα, 

6. κοιμάται νωρίς κάθε βράδυ, 

• δεν έχει λάθη στο τετράδιο της. 

• δεν κοιμάται στο μάθημα. 

• είναι καλή μαθήτρια. 

• δε ζητάει από τον πατέρα της άλλα 

χρήματα. 

• ξέρει ποιο μάθημα πρέπει να διαβάσει. 

• τα έχει πάντα στην τσάντα της και 

είναι όλα καθαρά. 

Η μικρή της αδερφή, η Γιαβμίν, κάνει το εντελώς ανε&ετο. Γράφω 

τι κάνει η Γιαβμίν, όπως βτο παράδειγμα. Χρηβιμοποιώ τη φρά6η: 

με αποτέλεβμα να 

Δεν προσέχει τα τετ-ράδια και τα βιβλία της, με αποτέλεσμα να 

μην τα βρίσκει στην τσάντα της ή να είναι όλα μουντζουρωμένα. 

4-81 



Διαβάζω το κείμενο και απαντάω βτις ερωτηθείς 

χρηβιμοποιώντας τις ^ράβεις: 

βπειδή < α θ ω ς 

Ψ auto 

αφού 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

βφόσον ψαΧΛ *<?"" μια και 

Ο Μεγακλής δε φορούσε ποτέ παπούτσια. Δεν είχε παπούτσια. Κι αν είχε, κάποτε, τα ’χε πετάξει 

σε μια γωνιά του σπιτιού του και δεν τα φορούσε, μια και τα ’χε ξεχάσει. Τον θαύμαζα που 

περπατούσε ή έτρεχε στο χωματόδρομο, με τα καρφιά, τα σπασμένα γυαλιά, τις κοτρόνες και τα 

μυτερά πετραδάκια, σαν να φορούσε αρβύλες με χοντρές σόλες. Τον θαύμαζα καθώς πλατσούριζε 

στα νερά, ξυπόλυτος, πάντα, χειμώνα καιρό. Και μου ’ρχόταν να τον χειροκροτήσω, αφού έχωνε 

τα πόδια του μέσα στο χιόνι κι έριχνε σουτ με τις χιονόμπαλες, σημαδεύοντας μας, χωρίς να 

κρυώνει, ενώ εμείς, τ' άλλα παιδιά, τουρτουρίζαμε. 

Ηταν τρία χρόνια μεγαλύτερος από μένα, αλλά χίλια χρόνια πιο σοφός. Τα γράμματα δεν τα 

'παίρνε, γι' αυτό και τον είχαν στείλει οι δικοί του σε μια τεχνική σχολή... 

Λ. Παπαδόπουλος, Οι παλιοί συμμαθητές, Καστανιώτης, Αθήνα 1996 (με αλλαγές) 

1. Γιατί ο Μεγακλής δε φορούσε παπούτσια; 

3. Γιατί ήθελε να τον χειροκροτήσει; 

2. Γιατί ο συγγραφέας θαύμαζε το Μεγακλή; 

α. 

β. 

7Mi * 

4. Γιατί οι δικοί του τον είχαν στείλει σε τεχνική σχολή; 



Αντιβεοιχίζω και βχηματίζω προτάβεις, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Είναι ευκίνητος σαν το σκίουρο. 

Περπατάει σαν τον κάβουρα. 

Είναι ευκίνητος όπως (είναι) ο σκίουρος. 

Περπατάει όπως (περπατάει) ο κάβουρας. 

κίτρινος 

κόκκινος 

αργός 

γρήγορος 

πονηρός 

πράσινος 

γλυκός 

χελώνα 

λιοντάρι 

καραμέλα 

φύλλο 

παπαρούνα 

λεμόνι 

λαγός 

]£ 

δυνατός αλεπού 

ϊίεριγράφω μερικούς φίλους ή γνωβτούς μου, όπως βτο παράδειγμα. 
Ι • Ι Ι • Ι ' Γ • 1—• "-Ι • • • •• •-

Ο Κώστας σκαρφαλώνει στα δέντρα σαν να είναι πίθηκος / όπως ο πίθηκος /σαν τον πίθηκο. 



Συνεχίζω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι δείχνει ο τρόπος που... 

1. Με τον τρόπο που χαμογελάει, μοιάζει με τ,η γιαγιά της / μου θυμίζει τ,η γιαγιά της. 

2. Ετσι που χτενίζεται, μοιάζει με τον / μου θυμίζει τον Τραβόλτα. 

3. Ετσι που μιλάει, . 

4. Όπως τραγουδάει, . 

5. Οπως παίζει θέατρο, 

6. Ετσι που θυμώνει, 

7. Όπως γελάει, 

8. Με τον τρόπο που 

9. Οπως 

Τι νομίζω ότι δα βυμβεί ·, 

1. Ετσι που φωνάζει, νομίζω ότι θα πάθει κανένα εγκεφαλικό.  

2. Όπως κλαίει, νομίζω ότι 

3. Με τον τρόπο που μου συμπεριφέρεται, νομίζω ότι 

4. Όπως τρώει, νομίζω ότι 

Ετσι που θυμώνει, νομίζω ότι 



Αιαβάζω το κείμενο και γράφω τι λένε οι φίλοι 

για την Γκιουλίν. Σχηματίζω προτάβεις με τα: 

ενώ, παρ’ όλο που, αν και, κι ας, 

παρά ζο γεγονός ότι, 

όπως βτο παράδειγμα, βύμ^ωνα με το κείμενο. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Η Γκιουλίν πήγε βόλτα μετά το σχολείο, 

αν και 

παρ’ όλο που 

μόλο που / μολονότι 

ενώ 

κι ας 

παρά το ότι / παρά το γεγονός ότι 

ήταν κουρασμένη. 

Χτες η Γκιουλίν δεν αισθανόταν καλά. Ηταν πολύ κουρασμένη, αλλά τελικά κοιμήθηκε αργά. Το 

προηγούμενο βράδυ είχε πονοκέφαλο, όμως διάβασε τα μαθήματα της. Το πρωί πήγε σχολείο. Στο 

διάλειμμα ήθελε να αγοράσει ένα τοστ, αλλά δεν είχε λεφτά μαζί της. Γι' αυτό ζήτησε δανεικά από 

τη φίλη της τη Μαρία. Το μεσημέρι πήγε βόλτα και γύρισε σπίτι το βράδυ πτώμα από την κούραση. 

1. Χτες n Γκιουλίν κοιμήθηκε αργά, αν και ήταν πολύ κουρασμένη 

2. Το βράδυ διάβασε τα μαθήματα της 

3. Στο διάλειμμα 

4. Το μεσημέρι 

Συνεχίζω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Ο Σεβίμ ήρθε στο πάρτι, αν και 

2. Ο αδερφός μου με πειράζει, κι ας . 

3. Η Αίσέ ξοδεύει πολλά λεφτά, ενώ 

4. Ο παππούς συνεχίζει να καπνίζει, παρ' όλο που 

5. Οι θείος μου τρώει πολύ, παρά το γεγονός ότι _ 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Χρηβιμοποιώ τις φράβεις: 

ενώ, παρ' όλο που, αν και, κι ας, παρά 

το γεγονός ότι, μολονότι 

και βχηματίζω προτάβεις, όπως 

βτο παράδειγμα. 

Τι λέει ο Τζοσκούν για το φίλο του τον Αλή: 

Δεν ξέρω τ.ι συμβαίνει στο φίλο μου τον Αλή... 

1. Τώρα τελευταία τρέφεται μόνο υγιεινά. Του αρέσει το φαστ φουντ. 

Τώρα τελευταία τρέφεται μόνο υγιεινά, παρ’ όλο που 

του αρέσει ζο φαστ. φουντ.. 

2. Πηγαίνει σε μέρη με μουσική χιπ χοπ. Δεν του αρέσει αυτό το είδος μουσικής. 
11 

3. Διαβάζει ποιήματα. Του αρέσουν μόνο τα κόμικς. 

4. Σηκώνεται νωρίς ακόμα και τα Σάββατα. Του αρέσει ο ύπνος. 

5. Γυμνάζεται σχεδόν κάθε μέρα. Βαριέται τη γυμναστική. 

6. Βλέπει κομεντί στην τηλεόραση. Τρελαίνεται για θρίλερ. 

Κάνεις διαφορετικά πράγματα από αυτά που βου αρέβουν; Τι; Χρηβιμοποιώ τις φράβεις: 

παρά ζο γεγονός ότ.ι „ w -„, π α Ρ °^° π ο υ 

αν και 
ενώ 

μολονότ.1 
κι ας 



Διαβάζω τι λέει ο Γιάννης βτο διπλανό του, 

τον Ογλού, και διαλέγω 

βωβτό ή λάσος. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γιάννης: Τι λες, Ογλού, θα γράψουμε καλά στο διαγώνισμα της φυσικής; 

Ογλού: Ναι, αν μας βάλει εύκολα θέματα ο καθηγητής. 

Γιάννης: Αν μας βάλει εύκολα θέματα, εσύ τα ξέρεις; 

Ογλού: Ναι, αν θυμηθώ όλα αυτά που διάβασα. 

Γιάννης: Αν θυμηθείς αυτά που διάβασες, θα προλάβεις να τα γράψεις και να τελειώσεις 

μισή ώρα πριν παραδώσουμε τα γραπτά; 

Ογλού: Ναι, αν δε με ενοχλούν οι άλλοι με το θόρυβο που κάνουν, δε θα καθυστερήσω. 

Γιάννης: Αν δεν καθυστερήσεις, θα μου δώσεις την κόλλα σου να αντιγράψω τις απαντήσεις; 

Ογλού: Αν δε μας βλέπει ο καθηγητής, γιατί όχι; 

(εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα ο καθηγητής) 

Καθηγητής: Παιδιά, έτοιμοι για το διαγώνισμα; θα δώσω διαφορετικά θέματα σε κάθε θρανίο. 

Λοιπόν, βάλτε τα βιβλία μέσα στην τσάντα και... 



Συμπληρώνω τις προτάβεις 

με τα ^i\\k<sx<x που είναι βτην παρέν^εβη, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Σωτήρη, αν φύγεις (φεύγω) νωρίτερα από τα αγγλικά, η καθηγήτρια σου 

(βάζω) απουσία. 

2. Γιάννα, όταν (φτάνω) σπίτι, θέλω να με 

(παίρνω) τηλέφωνο αμέσως. 

3. Παιδιά, αν (βλέπω) το Μεχμέτ μετά το σχολείο, 

του (λέω) ότι τον ψάχνει η Ασδού; 

4. Η Ντουριγέ κι εγώ μαλώσαμε. Δεν πρόκειται να (πηγαίνω) ξανά 

σπίτι της ούτε να (έρχομαι) αυτή στο δικό μου. 

5. - θέλω να (παίρνω) τα βιβλία σου από το τραπέζι και να 

(φέρνω) τα πιάτα για να (τρώω) επιτέλους! 

6. Αν (μπαίνω) στο Πανεπιστήμιο, (μένω) 

επιτέλους μόνος μου και (κάνω) ό,τι θέλω! 

7. «Αν (βγαίνω) από το σπίτι, θέλω μου (παίρνω) 

εφημερίδα» είπε ο παππούς στον Μπαρκ. 

8. Οταν (έρχομαι) εκδρομή στη θεσσαλονίκη, παιδιά, περάστε να με 

(βλέπω) και να (πίνω) μαζί έναν καφέ. 



"N-*-

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τις τελευταίες δύο μέρες ο Έρκούτ δεν αιώανόταν καλά και πήγε βτο γιατρό. 

Ηχε πονοκέφαλο, ζαλάδες και υφηλό πυρετό. 0 γιατρός δεν του βρήκε τίποτα 

βοβαρό, μόνο ένα απλό κρύωμα. Λιαβάζω το διάλογο του γιατρού με τον Έρκούτ και 

βυμπληρώνω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

Γιατρός: Λοιπόν, δε βλέπω τίποτα ανησυχητικό. Δεν έχεις ακροαστικά, ένα απλό κρύωμα είναι, 

θα περάσει. 

Ερκούτ: Ναι, αλλά βήχω πολύ. Τι να κάνω; 

Γιατρός: Αν βήχεις πολύ, καλύτερα να πάρεις ένα αντ,ιβηχικό σιρόπι . 

Ερκούτ: Το βράδυ ανεβάζω πυρετό. 

Γιατρός: Αν πάνω από 38, . 

Ερκούτ: Εχω και πονόλαιμο. Τι να πάρω; 

Ερκούτ: Γιατρέ, να πάω στο σχολείο; Αισθάνομαι λίγο αδύναμος ακόμα. 

Γιατρός: Αν , για δυο μέρες. 

Ερκούτ: Χρειάζομαι όμως ένα χαρτί ότι είμαι άρρωστος για να δικαιολογήσω τις απουσίες μου. 

Γιατρός: Αν , . 

Ερκούτ: Σας ευχαριστώ πολύ. 

Γιατρός: Γεια σου, παιδί μου, και περαστικά. 





Γράφω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. θα πήγαινα στο πάρτι, αλλά δε με κάλεσε. 

Αν με είχε καλέσει / Αν με καλούσε, θα πήγαινα στο πάρτ-ι. 

2. θα ερχόμουν να σε βοηθήσω, αλλά δε μου το ζήτησες. 

3. Ο Μποζ θα μου έγραφε, αλλά ξέχασα να του δώσω τη διεύθυνση μου. 

4. θα έφτανα πιο νωρίς, αλλά το λεωφορείο που πήρα χάλασε στο δρόμο. 

5. θα σου χάριζα αυτό το βραχιόλι, αλλά μου το έχει κάνει δώρο η γιαγιά μου. 

θα περνούσα από το σπίτι σου, αλλά δε μου είπες ότι ήσουν άρρωστος. 

7. Δε θα κοιμόμουν τόσο αργά χτες, αλλά βοηθούσα την αδερφή μου να διαβάσει ιστορία. 

C^st, 



Διαβάζω τι είπε ο Έρκούτ βτο φίλο του και 

γράφω τι δ*α είχε γίνει αν... 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αν πήγαινα / είχα πάει σχολείο χτες, θα έγραφα / είχα γράψει τεστ. 

(αλλά δεν πήγα σχολείο, κι έτσι δεν έγραψα τεστ). 

Μπαρίς: Γεια σου, Ερκούτ, πώς είσαι; 

Ερκούτ: Αρκετά καλύτερα σήμερα. Εχω λίγο πυρετό. 

Μπαρίς: Μα καλά, πώς κρύωσες; 

Ερκούτ: Να, προχτές έκανε πολύ κρύο, αλλά εγώ ζεσταινόμουνα γιατί παίζαμε μπάσκετ. 

Μετά ίδρωσα, ήπια παγωμένο νερό και άρχισε να με πονάει ο λαιμός μου. Βγήκα έξω, 

δε φόρεσα μπουφάν κι έτσι κρύωσα. 

Μπαρίς: Καλύτερα που δεν ήρθες σχολείο. Η φιλόλογος μας έβαλε τεστ στα αρχαία και νομίζω 

ότι όλοι πήγαν χάλια. 

Ερκούτ: Μη μου πεις ότι ήμουν τόσο τυχερός! Πάντως αύριο θα έρθω. Αλήθεια, τι έχουμε 

για αύριο; 

Αν... 

Αν ο Ερκούτ. δεν έπαιζε / είχε παίξει μπάσκετ., δε θα είχε ιδρώσει. 

Αν δεν ίδρωνε / είχε ιδρώσει, δε θα 

Αν 

Αν 

Αν δεν είχε πυρετό ο Ερκούτ., θα είχε πάει σχολείο. 

Αν ^ 



Αιαβάζω το άρο*ρο από την εφημερίδα και 

βυνεχίζω τις προτάβεις βύμφωνα με 

την ιβτορία, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Απίστευτο! 

Ο Ζάρκο και η Κάτια Περβάν δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν άνοιξαν την αλληλογραφία τους 

και βρήκαν μια κάρτα με χριστουγεννιάτικες ευχές από ένα φίλο τους που ήξεραν ότι είχε... 

πεθάνει το 1997! Στην αρχή νόμισαν ότι ήταν ένα κακόγουστο αστείο, αλλά ο γραφικός 

χαρακτήρας και κάποιες λέξεις που έγραφε και τις ήξεραν μόνο αυτοί στην παρέα τους τους 

έπεισαν ότι η κάρτα είχε σταλεί από το φίλο τους. Μόνο όταν κοίταξαν προσεκτικότερα το φάκελο 

είδαν ότι είχε ημερομηνία αποστολής το Δεκέμβριο του 1993! 

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ενας φάκελος έκανε δέκα χρόνια για να διανύσει δέκα χιλιόμετρα στο 

Ζάγκρεμπ! 

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 28/12/2003 (με αλλαγές) 

• Αν ο Ζάρκο και η Κάτια δεν άνοιγαν/ είχαν ανοίξει την αλληλογραφία τους, δε θα έβρισκαν / 

είχαν βρει την κάρτα από το φίλο τους. Αν δεν ήξεραν ότι ο φίλος τους 

θα 

• Αν δε διάβαζαν/ είχαν διαβάσει κάποιες λέξεις που τις ήξεραν μόνο αυτοί, θα 

• Αν δεν έβλεπαν/είχαν δει προσεκτικά το φάκελο, δε θα 

• Αν τα ταχυδρομεία λειτουργούσαν/ είχαν λειτουργήσει σωστά, η 

κάρτα δε 

/ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
, 

, ί ί » Λ ^ — -4 - . . « Μ Μ ι ί - . 



Τι δα έκανα / Τι δε δα έκανα αν... 

1. ...κέρδιζα το ΛΟΤΤΟ. 

2. ...γνώριζα τη Μαντόνα. 

3. ...πήγαινα ένα ταξίδι στο φεγγάρι. 

4. ...ήμουνα πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής. 

5. ...ζούσα πριν από 100 χρόνια. 

6. ...ζούσα μετά από 100 χρόνια. 



Αιαβάζω τις προταθείς και γράφω 

τις δικές μου βκέφεις. 

Τι θα γινόταν αν... 

ο ήλιος δεν έδυε ποτέ. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

• έλιωναν οι πάγοι στους πόλους. 

1 

• δεν υπήρχαν χρήματα για τις συναλλαγές μας. 

• σταματούσε να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. 

• περπατούσαμε όλοι με τα χέρια. 

— * # ^ 

• τα παιχνίδια μας είχαν φωνή. 

^ = — 

• τα παιδιά κυβερνούσαν τον κόσμο. 

- . - . Γ . - · ! . . . _ ρ?ϋ 



Συνεχίζω το κείμενο χρηβιμοποιώντας τον Λόριβτο. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Αν η Κοκκινοσκουφίτσα είχε ακούσει τη μαμά της, δε θα είχε περάσει από το δάσος και δε θα είχε 

συναντήσει τον Κακό Λύκο, δε θα του είχε μιλήσει και εκείνος δε θα την είχε ακολουθήσει. Ετσι, 

δε θα είχε φτάσει πρώτος στο σπίτι της γιαγιάς, δε θα την είχε φάει, δε θα είχε φορέσει τα ρούχα 

της, δε θα είχε κοροϊδέψει και την Κοκκινοσκουφίτσα, δε θα την είχε κάνει μια χαψιά και, φυσικά, 

δε θα είχε ανησυχήσει η μαμά της που τόσες μέρες δεν την είχε πάρει ένα τηλέφωνο... 

Όμως η Κοκκινοσκουφίτσα ήταν πολύ ξεροκέφαλη. Δεν άκουσε τη μαμά της, πέρασε από 

ζο δάσος 



Φαντάζομαι ότι κερδίζω βτο ΛΟΤΤΟ 

50.000 ευρώ. Τράφω τι δα έκανα με αυτά 

τα λεφτά, ποιες αλλαγές δα γίνονταν βτη ζωή μου. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αν κέρδιζα στο ΛΟΤΤΟ, θα 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βρίβκεβαι βτο έτος 2200 μΧ 0 πληδυβμός της γης έχει πολλαπλαβιαβεεί και 

οι επιβτήμονες φάχνουν τρόπους για να μετατρέψουν τις εκτάβεις βτην έρημο 6ε 

κατοικήβιμο τόπο. Εβαι μέλος της ομάδας των επιβτημόνων. 

Τι δα πρόβδετες, τι δα αφαιρούβες, τι δα άλλαζες για να πετύχει το βχέδιο; 

Γράφε τις προτάβεις 6ου βτην ομάδα των επιβτημόνων. 

Αν ζούσα σζο 2200 μ.Χ., 



Ενώνω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Αν έρθεις μαζί μας, 

Αν ερχόσουν χτες μαζί μας, 

3. Αν μου μιλήσει, 

4. Αν με έπαιρνες τηλέφωνο, 

5. Αν τον είχα συναντήσει νωρίτερα, 

6. Αν ξέραμε ότι σήμερα θα κάνει κρύο, 

7. Αν διάβαζα περισσότερο, 

8. Αν διαβάσω περισσότερο, 

• θα σε είχα καλέσει κι εσένα σπίτ.ι μου. 

• θα είχαμε νευθεί πιο ζεστά. 

• θα περάσεις σίγουρα καλά. 

• θα περνούσες σίγουρα καλά. 

• θα του μιλήσω. 

• θα έπαιρνα καλύτερους βαθμούς. 

• θα πάρω σίγουρα καλύτερους βαθμούς. 

• θα τον είχα προειδοποιήσει. 



Φτιάχνω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

όσος, -η, -ο... κι αν / και να... 

όποιος κι αν / και να... 

όπως κι αν / και να... 

ό,τι κι αν / και να... 

όπου κι αν / και να... 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι λέει ο Μποζ για τη μικρή του αδερφή, τη Φατμέ; 

— Δεν αντέχω τη Φατμέ: Ό,τι και να / κι αν της λέω / πω, δε μ' ακούει! 

Όσα περιοδικά κι αν / και να της δίνω / δώσω, ζητάει κι άλλα! 

Όπου κι αν / και να πηγαίνουμε /πάμε, διαρκώς γκρινιάζει! 

Όποιος κι αν / και να της μιλάει / μιλήσει, κάνει πως δεν ακούει! 

Η μητέρα παραπονιέται για το γιο της ότι δεν ακούει τις συμβουλές της, ζητάει διαρ

κώς παιχνίδια, δεν κάθεται ήσυχος πουθενά και τρώει πολύ φαγητό. Τι λέει; 

— Μου έχει σπάσει τα νεύρα ο Αχμέτ: 

• 

Η Λείλά παραπονιέται για τη φίλη της την Γκιουλίν, που δεν της τηλεφωνεί 

συχνά, της ζητάει συνέχεια βιβλία και σημειώσεις και γκρινιάζει για τα μέρη 

που πηγαίνουν. Τι λέει; 

— Αχ, αυτή η Γκιουλίν! 

Εβύ για ποιον παραπονιέβαι; Τράφε τα δικά βου παράπονα! 



AwXeyco το βωβτό Κ4ΐ βυμπλη^ώνω τ4 κεν4, 

όπως βτο π4£<ίδειγμ4. 

Όνομα·-

\ Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Το καλοκαίρι έκανα ηλιοθεραπεία, γι’ auto είχα μαυρίσει πολύ. 

α. αν και 6. γι' αυτό γ. παρ’ όλο που δ. ενώ 

2. Τα λεφτά με τα οποία αγόρασε τη μηχανή δεν είναι δικά του, τα δανείστηκε από το φίλο του. 

α. εφόσον β. ωστόσο γ. παρ’ ότι δ. για να 

3. Οι γονείς μου ανησυχούν πηγαίνω σχολείο με το ποδήλατο κάθε μέρα. 

α. πριν β. ίσως γ. που δ. μολονότι^^--. 

4. Άργησε να έρθει είχε πολλή κίνηση στο δρόμο. 

α. μήπως β. ότι γ. επειδή δ. για να 

5. Ο Ερκούτ δεν μπορούσε να θυμηθεί πού ήταν ακριβώς το σπίτι του Ογλού, 

είχε πάει εκεί μόνο μία φορά πριν από πολύ καιρό. 

α. καθώς 6. ίσως γ. αλλά δ. ώστε 

6. Ο Αλέξης δεν έγραψε καλά στο τεστ της ιστορίας δεν είχε διαβάσει. 

α. μήπως 6. μη γ. αφού δ. παρ' ότι 

7. Δεν άκουσα το κουδούνι της εξώπορτας κοιμόμουνα. 

α. ώστε 6. προτού γ. όμως δ. γιατί 

8. είσαι εδώ κοντά, γιατί δεν περνάς απ' το σπίτι να τα πούμε; 

α. Παρ' όλο που 6. Πριν γ. Μια και δ. Ώσπου 

ΤΪ4τί βου 4£ε6ει ή δε 6ου ανέβει V4 βλέπεις τηλεο£46η / V4 46χολείβ4ΐ με τον 

4&λητΐ6μό / V4 μ4ο*4ίνεις μΐ4 ξένη γλώβΜ... Απ4ντάω με τις φ£46εις: 

γιατ.ί, enei6n, αφού, βφόσον, μια και, καθώς, (6e) μ' apeaei που 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Χω ι̂ζόμ4βτε βε ζευγ4£ΐ4 Κ4ΐ βχημ4τίζουμε 

προτάβεις, όπως 6τ4 π4£4δείγμ4τ4. 

Έν4ς μ4δ*ητής ρωτάει με 

πού, πώς, πότε Κ41 ο άλλος 4π4ντ4ει 

με όπου, όπως, όποτε. 

1. Πού θέλβις να πάμε', Ι Όπου να ’ναι, δε με voiazei... 

2. Πώς να πάμε οχο χωριό; Me λεωφορείο ή με ζρένο', Ι Όπως να ’ναι, ε\α\ κι αλλιώς 

nevce ώρες θα κάνουμβ... 

3. Πότ.6 να τηλβφωνηθούμβ; / Όποζε να ’ναι, αύριο θα βΐμαι auvexeia σπίτ-ι... 

1. 

2. 

3. 

Αΐ4βάζω τι λέει η $4τμέ γΐ4 τη (ρίλη της την Αϊβέ, Κ4&ώς Κ41 τι λέει η Αϊβέ γΐ4 τη 

Φ4τμέ Κ4ΐ φτιάχνω δύο διάλογους. 

Τι λέει ο Νίκος για το φίλο του τον Ερκάν, που βγαίνει με τη Λάλε, και ο Ερκάν για το Νίκο; 

2. Τι λέει η Γκιουλίν για τη φίλη της τη Φατμέ, που γνώρισε τον Αχμέτ, και η Φατμέ για την Γκιουλίν; 

Φατμέ: Αμάν, αυτή η Αίσέ! Από τότε που έγινε φίλη με τη Μαρίνα, μιλάει όπως 

αυτή, περπατάει όπως αυτή, πηγαίνει όπου θέλει η Μαρίνα, βγαίνει έξω 

όποτε θέλει η Μαρίνα, έρχεται μαζί μας μόνο όποτε μπορεί και η Μαρίνα. 

Τι να της πω; 

Τι λέει η Αίσέ για τη Φατμέ: 

Αίσέ: Αχ, αυτή η Φατμέ, από τότε που έγινα φίλη με τη Μαρίνα, όπως και να της 

.μιλάω, γκρινιάζει, όπου και να πηγαίνω, δεν έρχεται μαζί μας, όποτε και να 

Ιτης τηλεφωνήσω, δεν μπορεί να μου μιλήσει! Τι συμβαίνει; 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Χυμπλη̂ ώνω τ4 κενά με μΐ4 4πό τις π4£4Κ4τω λέξεις: 

μόλις 0 t a V πριν ωσΐ-e π ίχρ’ όλο που 

αφού π ο υ αν γιατί 
μήπως 

1. Τηλεφώνησε μου έρθεις. 

2. 

3. 

κάνει καλό καιρό, θα πάμε εκδρομή. 

σταμάτησε η βροχή, βγήκαμε έξω. 

4. Δεν είναι τόσο έξυπνος να λύσει την άσκηση. 

5. Τον ρώτησα δεν ήρθε. 

6. έπαιξε καλά, η ομάδα του έχασε. 

7. Χαίρομαι πολύ σε γνώρισα. 

8. τελείωσε τα μαθήματα του, είδε τηλεόραση. J 

9. Φοβάται 

10. 

δεν περάσει στις εξετάσεις. 

μεγαλώσω, θέλω να κάνω πολλά ταξίδια. 



Ενώνω τις προτάβεις. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Δεν έγραψα καλά μαθηματικά, • όποτ.6 μου to ζιτεήσβις. 

2. Πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο · αν και eixa διαβάσβι. 

3. Ηταν τόσο νευριασμένη, 

4. Θα σου το είχα πει 

5. Θα σε βοηθήσω 

6. Τον αντιπαθώ 

7. Δε θα έγραφα καλά 

8. Τον ρώτησα 

9. Μίλησα στον άνθρωπο 

10. Η Μαρία θυμάται ακόμη 

• για να πβράσβις trw τ.άξη. 

• που μου είπες. 

πού να πάω. 

• που της εΚε^ες να npoaexei. 

• enei6n σκέφτεται μόνο τ.ον eaut-ό τ.ου. 

• αν μ6 6ΐΧ6ς ρωτ,ήσβι. 

• ακόμη κι αν eixa διαβάσβι περ\σσόζερο. 

• που δε μιλούσβ σε κανέναν. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γυμπλη^ώνω τ4 κενά με ό,τι τ4ΐ£ΐάζει. 

1. Σταμάτησε ξαφνικά να μιλάει και βγήκε από την αίθουσα. 

Γα Λ ξαφνικά β. συνέχεια 

2. Μιλούσε δύο ώρες χωρίς να τον καταλαβαίνει κανείς. 

α. για β. σε 

3. Θα έρθει 

α. από στιγμή σε στιγμή β. από δω και μπρος 

4. τον χρειαζόμουν, εκείνος έλειπε. 

α. Οποτε β. Ωσπου 

5. ήρθε, δεν έχει σταματήσει να μιλάει. 

α. Από την ώρα που β. Οταν 

6. Θα είμαι πίσω τρία λεπτά. 

α. μέχρι β. σε 

7. συναντηθούμε, του τηλεφώνησα. 

α. Πριν β. Αφού 

8. δε βρέξει, θα πάμε εκδρομή. 

ΜΠΜΓΛ 

α. Οταν β. Άμα 

9. Του έχω πει να προσέχει, αλλά ποτέ δε με ακούει. 

α. επανειλημμένα β. καθημερινά 

10. θα διαβάζεις, εγώ θα βλέπω τηλεόραση. 

α. Οσο β. Μέχρι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ένώνω τις π^οτάβεις που τ4ΐ£ΐάζουν Κ4ΐ τις Υ(?ά<ρω μετά βτη βειρά ώβτε V4 φτιάξω 

την ΐ6το£Ϊ4. 

• από όπου μπορούσα να βλέπω • Δε θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα 

• Πήγα εκεί από νωρίς το απόγευμα, 

• Οταν έφτασα, έπιασα γρήγορα μια θέση 

στο χώρο της συναυλίας 

• Καθώς χάζευα τον κόσμο, 

• Μόλις βγήκαν οι τραγουδιστές, 

• Επαιξαν σχεδόν για δύο ώρες, 

• Αφού έπαιξαν ξανά δύο από τα πιο 

γνωστά τραγούδια τους, 

• Τελικά γύρισα σπίτι πολύ κουρασμένος, 

αλλά και ενθουσιασμένος, 

τους τραγουδιστές στη σκηνή. 

που πήγα στην πρώτη μου συναυλία 

στη θεσσαλονίκη. 

γιατί είχα δει από κοντά το αγαπημένο μου 

συγκρότημα. 

η συναυλία τελείωσε. 

το πλήθος άρχισε να χειροκροτεί 

και να φωνάζει. 

είδα και έναν παλιό συμμαθητή μου. 

αλλά ο κόσμος δεν έλεγε να φύγει στο τέλος. 

για να είμαι σίγουρος ότι θα βρω 

μια καλή θέση. 

• 

• 

• 

• 



Διαλέγω το βωβεό Κ4ΐ βυμπληρώνω, όπως 

βτο π4^ά5εΐνμ4. 

1. - Τι κάνεις; - Κ,αλά . 

(α.) Καλά β. Κρύο γ. ΙΟΟευρώ 

2. - Τι κάνεις τώρα; 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

α. Δεν κάνω β. Διαβάζω γ. Καλά, εσύ; 

3. - Πόσο κάνει; 

α. Καλά 

4. 

α. Πολλά λεφτά 

6. Μια ώρα γ. ΙΟΟευρώ 

δεν κάνει. 

6. Μην πειράζεις τη γάτα γ. Ο Γιώργος 

5. Ο Γιώργος, ο Αχμέτ, η Φατμέ και η Μαρία κάνουν 

α. καλά 6. σχολείο γ. παρέα 

6. Από τις 8:15 ως τις 14:30 είμαστε στο σχολείο και κάνουμε 

α. πολλές ώρες 6. καλά γ. μάθημα 

7. Να σας κάνω ; Πού σταματάει το λεωφορείο; 

α. φασαρία 6. μία ερώτηση γ. καλά 

8. Ο θείοι μου και τα ξαδέρφια μου δεν κάνουν στη θάλασσα. Πάνε στο βουνό. 

α. παρέα 

9. - Πόσο κάνουν 2+2; 

α. Είναι τέσσερα 

6. διακοπές 

6. Κάνουν τέσσερα 

γ. ηλιοθεραπεία 

γ. Δίνουν τέσσερα 

10. Μα πες μου, κάνω; Να μην του ξαναμιλήσω; 

α. τι 6. τι να γ. να μην 



β ί̂βκω τ4 βυνώνυμ4 των υπογ^μμιβμένων ^άβεων. 

1. Πόσο κάνει το πουλόβερ σου; 

2. Μην πειράζεις το μωρό, δεν κάνει. 

3. Σας έκανα υία ερώτηση, κύριε... 

4. Η Νίκη κάνει γαλλικά τρία χρόνια. 

5. Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω! 

6. Ο κ. Αρζόγλου μάς κάνει μαθηματικά. 

7. Πρέπει να κάνεις προσπάθειες για να πετύχεις. 

8. Πώς κάνεις έτσι; Ενα αστείο έκανα! 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

μαθαίνω 

ρωτάω 

αντιδρώ 

προσπαθώ 

διδάσκω 

κοστίζω 

προσποιούμαι 

eivai καλό / σωστό 

Ϊ4ν4γ£άφω τις π^οτάβεις κάνοντ4ς 

τις 4π4£4ίτητες αλλαγές, όπως 

βτο π4£άδεΐγμ4. 

1. Πόσο κοστίζβι το πουλόββρ σου; 

2. Μην πειράζεις το μωρό, 

3. Σας 

4. Η Νίκη 

5. Μην _ 

6. Ο κ. Αρζόγλου μάς 

7. Πρέπει να 

8. Πώς ; Ενα αστείο έκανα! 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι κάνουν ή* τι έκ4ν4ν; Γ14 V4 4π4νϋήβω, χ^ηβιμοποιώ ράβεις 

με τ4 ρήμ4τ4 βάζω η" (^άζω βτο βωβτό χ^όνο, όπως βτο π4ράδεϊνμ4. 

1. Ο Γιώργος βγάζβι φωτογραφία. 

2. Το μωρό μας τα κλάματα όταν βλέπει το σκύλο μας. 

3. Ο Αμπατζόγλου γκολ στο 90'. 

4. Ο Μιχάλης τα καλά του για το γάμο. 

5. Ο οδοντίατρος μου τρία δόντια. 

6. Ο διευθυντής λόγο για τη γιορτή του Πολυτεχνείου. 

7. Η Παυλίνα το παλτό της γιατί είχε βραχεί. 

8. Η Ελενα τρία σπυράκια στα μάγουλα. 



^ y 

Διαλέγω 4 ή β K4i βυμπληρώνω, 

όπως βτο π4^άδειγμ4. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Παιδί μου, βγάλβ το παλτό σου. Θα σκάσεις! 

α. βάλε (e.j βγάλε 

Καίτη, το σκύλο βόλτα και μετά το μωρό για ύπνο. 

α. βάλε 6. βγάλε 

3. Μη έξω τη γλώσσα σου, δεν είναι ευγενικό. 

α. βάζεις 6. βγάζεις 

4. - Μαμά, πότε φρονιμίτες; 

α. θα βάλω 6. θα βγάλω 

5. - Ελπίζω πριν μασέλες. 

α. βγάλεις 6. βάλεις 

Παιδί μου, το παλτό σου. Θα κρυώσεις! 

α. βάλε 6. βγάλε 

7. Όση ώρα γράφαμε τεστ ιστορία, ο Αναγνώστου δεν 

γλώσσα μέσα: διάβαζε τις απαντήσεις στον μπροστινό του, τον Αντωνίου. 

α. έβαλε 6. έβγαλε 

8. κάτι σπυράκια στην πλάτη. την αλοιφή που μου έδωσε 

ο δερματολόγος, αλλά δεν έγινε τίποτα. 

α. Εβαλα / Εβγαλα 6. Εβγαλα / Εβαλα 

9. Αν δε μας δύσκολα στα γραπτά, γύρω στο 15 μέσο όρο. 

α. βάλουν / θα βγάλω 6. βγάλουν / θα βάλω 

10. Η μαμά μου άσπρες τρίχες από είκοσι πέντε χρονών. 

α. έβαλε 6. έβγαλε 



Ενώνω λέξεις K4i ράβεις με την ίδΐ4 

6ημ4βί4, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βγάζω συμπέρασμα 

βγάζω φωτοτυπίες 

βγάζω λεφτά 

βγάζω φωτογραφίες 

βγάζω βιβλίο 

βγάζει λουλούδια 

η εταιρεία βγάζει χυμούς 

κβρδίζω 

6Κδίδω 

συμπβραίνω 

φωτοτυπώ 

φωτογραφίζω 

παράγω 

ανθίζω 

Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάβεις χ^ηβιμοποιώντας ράβεις ή λέξεις 

Κ4ΐ 4πό τις δύο βτηλες, όπως βτο π4^άδειγμ4. 

1. Στην εκδρομή στη Θεσσαλονίκη έβγαλα φωτογραφίβς / φωτογράφισα το Λευκό Πύργο. 

2. Ποια εταιρία / την Coca-Cola; 

Πότε / η αμυγδαλιά; 

4. Πόσα ο θείος OQJ^ 

που έχει το τυροπιτάδικο στη γωνία; 

Καλά, δεν πειράζει που έχασες τις σημειώσεις μου. 

Τις / 

πριν στις δώσω. 

6. Πότε θα / /y· 

το καινούριο σας βιβλίο, κ. Αταλαντίδη; 

/ 



Αΐ4λέγω 4 η β Κ4ΐ βυμπληρώνω, όπως 

βτο π4^άδειγμ4. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Η Λείλά διάβασε πολύ την τελευταία χρονιά και μπήκβ πρώτη στο Πανεπιστήμιο 

της Θεσσαλονίκης. 

ζαΛ μπήκε β. βγήκε 

2. Πότε σου η ιδέα να γίνεις ζωγράφος; 

α. μπήκε 6. βγήκε 

3. Μέχρι στο νόημα και να καταλάβω τι μου έλεγε... 

α. να μπω 6. να βγω 

4. Ο Αχμέτ πρόεδρος του 15μελούς. 

α. μπήκε 6. βγήκε 

5. Από αυτό το ποίημα δε νόημα. 

α. μπαίνει 6. βγαίνει 

6. με τα παιδιά το Σάββατο; 

α. Θα μπούμε 6. Θα βγούμε 

7. Η Μάιρα τα χάλασε με τον Πέτρο και τώρα με το Μιχάλη. 

α. μπαίνει 6. βγαίνει 

8. Αυτή η μπλούζα που πήρες μου φαίνεται μικρή. Σου ; 

α. μπαίνει 6. βγαίνει 

9. Αυτή η πασιέντσα δε , βρε παππού! Ρίξε άλλη. 

α. μπαίνει 6. βγαίνει 

10. Τα παπούτσια που πήρα είναι ένα νούμερο πιο μεγάλα και μου όταν περπατάω. 

α. μπαίνουν 6. βγαίνουν 



β^ίβκω τ4 βυνώνυμα των ^άβεων, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

G3L 
ναίνω 

γαίνω πρόεδρος 

f μπαίνω στο νόημα 

βγαίνω κάθε Σάββατο 

γαινω με τον Αντώνη 

. παίνω στο πανεπιστήμιο 

Τ· 1<Ι ! · • (·. παντελόνι δε μου μπαίι 

μου είναι μικρό 

πρωτεύω 

διασκεδάζω έξω το βράδ 

έχω σχέση με 

εισάγομαι, περνάω 

εκλέγομαι / ψηφίζομαι 

ϊαναγ^άφω τις π^οτάβεις χρηβιμοποιώνυας βυνώνυμα για τις υπογ^αμμιβμένες 

ράβεις , όπως βτο παράδειγμα. 

• Ο Κακλαμανάκης βγήκε πρώτος στους αγώνες ιστιοπλοΐας. 

Ο Κ,ακλαμανάκης πρώζευσε σεους αγώνβς ιστιοπλοΐας. 

• Πότε υ,πήκε στο πολυτεχνείο η Ευγενία; 

• Ο Κωστάκης έχει ψηλώσει! Αυτή η μπλούζα δε θα του μπαίνει. 



Διαλέγω α i\ β και βυμπλη^ώνω, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Πάρε τηλέφωνο στον οδοντίατρο και κλβίσβ ένα ραντεβού. 

Γα?) άνοιξε 6. κλείσε 

2. την τηλεόραση! Θα χάσουμε τον αγώνα! 

α. Άνοιξε 6. Κλείσε 

3. Απέναντι απ’ το μπακάλικο ένα σούπερ μάρκετ. Μετά από τρεις μήνες 

το μπακάλικο 

α. άνοιξε / έκλεισε 6. έκλεισε / άνοιξε 

4. την τηλεόραση επιτέλους! Πότε θα διαβάσεις; 

α. Άνοιξε 6. Κλείσε 

5. Οι φούρνοι πριν από τις εφτά το πρωί. 

α. ανοίγουν 6. κλείνουν 

6. Να 'ναι καλά η Μαρίτσα που μου τα είπε όλα και μου τα μάτια. 

α. άνοιξε 6. έκλεισε 

7. Νομίζω, κύριοι, ότι η συμφωνία μας . Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. 

α. άνοιξε 6. έκλεισε 

8. Τι θέλει ο απέναντι και μου συνεχώς το μάτι; 

α. ανοίγει 6. κλείνει 

9. ένα λογαριασμό στη Fidelbank. Δε θα το μετανιώσεις. 

α. Να ανοίξεις 6. Να κλείσεις 

10. Αυτή η πληγή που έχω στο γόνατο δε λέει 

α. να ανοίξει 6. να κλείσει 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-
Αιαλέγω α ή # και βυμπληρώνω, 

όπως βτο παράδειγμα. 

1. Του μπαμπά μου του αρέσει να μου _6ivej_ συμβουλές. 

(α?) δίνει 6. παίρνει 

2. Τον Ιούνιο πρέπει εξετάσεις κάθε δύο μέρες. Δεν προλαβαίνουμε 

αναπνοή. 

α. να δίνουμε / να πάρουμε 6. να πάρουμε / να δίνουμε 

3. Σε ρώτησα το ίδιο πράγμα με τρεις διαφορετικούς τρόπους και δε μου 

απάντηση. 

α. έδωσες 6. πήρες 

4. Σε ρώτησα το ίδιο πράγμα με τρεις διαφορετικούς τρόπους και δεν 

απάντηση. 

α. έδωσα 6. πήρα 

5. «Καθόλου δε με ενδιαφέρει η γνώμη σου, αλλά δε μία ούτε για τη γνώμη 

της οικογένειας σου!» ούρλιαξε η Κατίνα. 

α. δίνω 6. παίρνω 

Πότε το αίμα μου πίσω; Πόσο θα περιμένω μέχρι εκδίκηση; 

α. θα δώσω / να δώσω 6. θα πάρω / να πάρω 

7. Καλό παιδί ο Κωστάκης, αλλά δεν τα τα γράμματα... 

α. δίνει 6. παίρνει 

8. Αύριο θα πάω αίμα. 

α. να δώσω 6. να πάρω 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ενώνω τη βτήλη α με τη βτήλη β για να βρω τα βυνώνυμα 

των (ρ^άβεων, όπως βτο παράδειγμα. 

παίρνω ύψος 

παίρνω εκδίκηση 

παίρνω είδηση / χαμπάρι 

παίρνω βάρος 

χάνω βάρος 

χάνω στον αγώνα 

δίνω εξετάσεις 

δίνω συμβουλή 

δίνω θάρρος 

ενθαρρύνω 

παχαίνω 

συμβουλεύω 

νικιέμαι 

εξετάζομαι 

ψηλώνω 

εκδικούμαι 

καταλαβαίνω 

αδυνατίζω 



Ενώνω τη βτηΛη α με τη βτήλη (? για να βρω 

τα βυνώνυμα των φράβεων, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

κόβω κάποιον (για), 

κόβω το κάπνισμα 

κόβω βόλτες 

μου κόβει 

κόφ’ το 

τριγυρνάω 

σταμάτα 

κρίνω κάποιον 

σταματάω 

είμαι έξυπνος 

Συμπληρώνω τις προταθείς 

^χρηβιμοποιώνϊας βυνώνυμα από τη βτήλη ή τη βτήλη β, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Γιατρός: -Λοιπόν, Θανάση: Τσιγάρο, τέλος! Πρέπει να to κόψβις. 

Ο παππούς όλο το πρωί στην πλατεία της Κομοτηνής. 

3. Καλό παιδί ο Αλέξης, και τίμιο. Δεν πειράζει που δεν και πολύ... 

4. Πώς τον Πετρόπουλο; Μας κάνει για τερματοφύλακας; 

5. , ρε Άχμετ! Μάζεψε τα ποδάρια σου απ’ την καρέκλα μου! 



Διαλέγω το βωβτό και βυμπληρώνω, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Σταμάτα να ξύνβις το μολύβι σου και λύσε την άσκηση! 

α. κόβεις (β. ξύνεις γ. σβήνεις 

2. Το τηλέφωνο τρεις φορές και μετά 

α. έκλεισε / άνοιξε 6. άνοιξε / έκλεισε γ. χτύπησε / σταμάτησε 

3. Πέτρο, το τηλέφωνο, θα 

α. άνοιξε / κλείσει 6. σήκωσε / σταματήσει γ. άνοιξε / σταματήσει 

4. Ναζλί, θα απόψε ή θα μείνεις μέσα και θα δεις τηλεόραση; 

α. βγεις 6. πας γ. καθίσεις 

5. στοίχημα ότι ο Πέτρος θα τα φτιάξει με την Κατερίνα; 

α. Κάνεις 6. Βάζεις 

Στο τρέξιμο κανείς δε με 

α. κάνει 6. πάει 

7. Είπε πολλά ψέματα και τελικά λάδι. 

α. έγινε 6. βγήκε 

γ. Βγάζεις 

γ. φτάνει 

γ. έβαλε 

8. Εγώ μαζεύω κόμικς. Εσύ κάποια συλλογή; 

α. μαζεύεις 6. κάνεις γ. έχεις 

9. Μπορείς να μια ματιά 

στην αίτηση που έγραψα; Εντάξει είναι; 

α. δώσεις 6. κάνεις γ. ρίξεις 

< % 

^ 

» 
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Διαλέγω το βωβεό και βυμπληρώνω, 

όπως βτο παράδειγμα. 

1. Αν σου πω τι μου είπε, θα βάλβις τα γέλια. 

(c. βάλεις 6. κάνεις 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

γ. κρατήσεις 

2. Θα σου πω κάτι, αλλά πρέπει να το μυστικό. 

α. έχεις 6. κάνεις γ. κρατήσεις 

3. Ρε συ Μήτσο, ένα χεράκι να σηκώσουμε το κιβώτιο! 

α. βάλε 6. κάνε γ. κράτα 

4. Αυτή η φράση που έγραψες δε νόημα. 

α. βγάζει 6. κάνει γ. βάζει 

5. Την Παρασκευή τεστ στην ιστορία. 

α. παίρνουμε 6. κάνουμε γ. έχουμε 

6. Αν τελικά μείνουμε στη Θεσσαλονίκη την Πρωτομαγιά, πρέπει να δωμάτιο. 

α. ανοίξουμε 6. κάνουμε γ. κλείσουμε 

7. Πώς έτσι; Μια γρίπη είναι, θα περάσει.... 

α. είσαι 6. κάνεις γ. πας 

8. Ο θείος Άλεξ πήγε στη Αμερική, δούλεψε σκληρά και πολλά λεφτά. 

α. έβαλε 6. έβγαλε γ. έδωσε 



Διαλέγω το βωβτό και βυμπληρώνω, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Ο Γιάννης όταν μπαίνει στο λεωφορείο σπάνια χτ.υπάβι εισιτήριο. 

α. βάζει (6.) χτυπάει γ. δίνει 

2. Ο γιατρός τού είπε να κόψει το αλκοόλ, αλλά εκείνος δεν του σημασία. 

α. έβαλε 6. έκανε γ. έδωσε 

Όταν τον ένας πόνος στο συκώτι, τότε φοβήθηκε πραγματικά για πρώτη φορά. 

α. έδωσε 6. έπιασε γ. έβαλε 

4. «Σταμάτα, Λίνα, θα σου ξύλο!» φώναξε αγριεμένη η μαμά. 

α. κάνω 6. βάλω γ. δώσω 

5. Ονούρ, κάθισε και και τη θέση δίπλα σου. Παίρνω ποπκόρν και έρχομαι! 

α. κάνε 6. πιάσε γ. δώσε 

Ο Μιχάλης μού είπε ψέματα, αλλά καταλαβαίνω γιατί το έκανε και δεν του κακία. 

α. κρατάω 6. έχω γ. δίνω 

7. μου λίγο χώρο να καθίσω δίπλα σου, μωρό μου... 

α. Δώσε 6. Κάνε γ. Βάλε 

8. «Εχω δει τόσα πολλά, που τίποτα δε μου εντύπωση πια...» είπε η γιαγιά. 

α. φέρνει 6. δίνει γ. κάνει 

Γ 520 \ 



Διαλέγω το βωβτό και 

βυμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Εγώ φοράω 39 κι αυτά τα παπούτσια είναι 41. Σίγουρα δε θα μου κάνουν . 

(α. κάνουν β. μπαίνουν γ. πάνε 

2. Εγώ φοράω 39 κι αυτά τα παπούτσια είναι 36. Σίγουρα δε θα μου 

α. πάνε β. βάζουν γ. μπαίνουν 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Αυτό το μπλουζάκι δεν καθόλου με τη φούστα σου. 

α. κάνει β. βάζει γ. πάει 

ώρα να πιούμε έναν καφέ; 

α. Κάνεις β. Εχεις γ. Δίνεις 

Πόση ώρα για να πας από το σχολείο στο σπίτι; 

α. κάνεις β. έχεις γ. παίρνεις 

Πόση ώρα σού να λύσεις τις ασκήσεις; 

α. έκανε β. κράτησε 

Πόση ώρα η ταινία; 

α. κάνει β. κρατάει 

γ. πήρε 

γ. παίρνει 

Ο Γιάννης διάβασε πολύ, αλλά δεν καλά στο διαγώνισμα. 

α. έκανε β. πήρε γ. πήγε 

Δεν καλά που δεν τον κάλεσες στα γενέθλια σου. 

α. έκανες β. πήρες γ. πήγες 

Προσπάθησε ξανά και ξανά, αλλά η μηχανή δεν μπρος. 

α. έκανε β. πήρε γ. πήγε 
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Διαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ο Πέτρος θύμωσε γιατί ο Γιάννης δεν τον πήρε 

(α.πήρε β. έκανε γ. έδωσε 

2. Μόλις την είδε, τα κλάματα. 

α. έκανε β. πήρε γ. έβαλε 

τηλέφωνο. 

3. «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» εκατομμύρια εισιτήρια σε όλο τον κόσμο. 

α. έκοψε β.έβγαλε γ. έδωσε 

4. Θα μας μια φωτογραφία; 

α. βάλεις β. κάνεις γ. βγάλεις 

5. Μόλις τελειώσουμε τα μαθήματα, θα διακοπές στο χωριό. 

α. πάρουμε β.έχουμε γ.κάνουμε 

6. Πριν δώσεις το διαγώνισμα, του άλλη μια ματιά. 

α. δώσε β. πάρε γ. ρίξε 

7. Χτες πήγαμε εκδρομή, αλλά δεν πολύ καλά. 

α. πήγαμε β.περάσαμε γ.κάναμε 

8. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε με το τρένο, γιατί δεν θέσεις. 

α. πήραμε β.κάναμε γ. κλείσαμε 

9. Ο παππούς αποφάσισε να το κάπνισμα. 

α. βγάλει β. κλείσει γ. κόψει 

ι 522 ι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ιυμπληρώνω τις προτάβεις με τον κατάλληλο τύπο, όπως βτο παράδειγμα. 

1. δίνω / παίρνω 

ΤΤήρα τηλέφωνο το Σελίμ, αλλά η μαμά του δε μου τον έδωσε . 

2. βγάζω / βάζω 

Ο παππούς μου τα τρία γερά του δόντια και μασέλα. 

3. αφήνω / κόβω 

Η Γιούντσουλερ τα μαλλιά της κοντά, ενώ η Ντενίζ θα τα 

μακριά, γιατί θέλει να τα κάνει κοτσιδάκια. 

4. αφήνω / βγάζω 

Θέλω να μια φωτογραφία τον ξάδερφο μου τώρα που γένια. 

5. κόβω / βγάζω / παίρνω 

Θα τα σκονάκια, θα βιταμίνες και θα 

το λύκειο φέτος με πολύ καλό βαθμό. 

^ ^ ^ j 523 ι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαλέγω το 6ωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

Χτες είχαμε / φτιάξαμε διαγώνισμα στη φυσική. Τα θέματα που μας έβαλε / είχε ο καθηγητής δεν 

ήταν και πολύ δύσκολα. Αυτό τουλάχιστον είπε ο Μιχάλης, ο διπλανός μου, που είχε διαβάσει και 

πήγε / έκανε καλά. Εγώ δεν είχα διαβάσει τίποτα. Στην αρχή προσπάθησα να αντιγράψω από το 

Μιχάλη, ο καθηγητής όμως με πήρε / έδωσε είδηση. Μου έδωσε / έριξε μια άγρια ματιά και σταμά

τησα. Εδωσα λευκή κόλλα και βγήκα έξω. Μάλλον θα πρέπει να δώσω / να πάρω εξετάσεις το 

Σεπτέμβριο για να περάσω / να πάρω την τάξη. Δεν πειράζει, θα κάνω / θα πάρω μάθημα το καλο

καίρι, στις εξετάσεις θα βάλω / θα δώσω τα δυνατά μου και θα τα πάω / θα τα κάνω μια χαρά. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Χρηβιμοποιώ τα 

κάνω, παίρνω, β^άζω, κόβω 

πω με άλλο τρόπο τις ^ράβεις, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ι \ 1.0 μπαμπάς μου πρέπει να σταματήσει το κάπνισμα. 

Ο μπαμπάς μου πρέπει να κόψβΐ τ.0 κάπνισμα. 

2. Όταν φωτογράφιζα τη Ντενίζ, αυτή έκλεισε τα μάτια της. 

Οταν 

3. Η θεία μου παντρεύτηκε μικρή και δεν τελείωσε το γυμνάσιο. 

Η θεία μου παντρεύτηκε μικρή και δεν . 

4. Μόλις είδε τα παπούτσια μου, άρχισε να γελάει. Δεν κατάλαβα γιατί. 

Μόλις είδε τα παπούτσια μου, . Δεν κατάλαβα γιατί. 

5. Μπήκαμε κρυφά στο θερινό γιατί δεν είχαμε κόψει εισιτήριο, αλλά μας κατάλαβε η ταμίας και 

μας είπε να πληρώσουμε αν θέλαμε να δούμε την ταινία. 

Μπήκαμε κρυφά στο θερινό γιατί δεν εισιτήριο, αλλά μας 

είδηση η ταμίας και μας είπε να πληρώσουμε αν θέλαμε να δούμε την ταινία. 

6. Η τιμή του ΟΚΙΑΝ 35 είναι 135 ευρώ. 

Το ΟΚΙΑΝ 

Ι 525 ι 



"N-*-

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

Συμπληρώνω τη δεύτερη πρόταβη έτβι ώβτε va έχει περίπου την i5w βημ^βία 

με την πρώτη, όπως βτο παράδειγμα. 

Ο Γιάννης δεν κάνει γι' αυτή τη δουλειά. 

Ο Γιάννης δεν eivcti καχά-λληλος γι α,υτ,η τ.π οουλβιά.. . 

2. Μέσα στο σκοτάδι πέρασα το Γιάννη για τον Πέτρο. 

Μέσα στο σκοτάδι νόμισα ότι 

3. Ο Γιάννης κάνει τον έξυπνο. 

Ο Γιάννης θέλει να 

4. Ο Χασάν πάει για πρόεδρος της τάξης μας. 

Ο Χασάν θέλει να 

5. Δεν κάνει να πειράζεις τη μικρή σου αδερφή. 

Δεν 

6. Η Αισέ έκανε να πιάσει την μπάλα, αλλά της ξέφυγε. 

Η Αισέ 

7. Ο Πέτρος συνάντησε τη Μαρία, αλλά έκανε ότι δεν την είδε. 

Ο Πέτρος συνάντησε τη Μαρία, αλλά 



ϊαναγραφω τις προταβεις χρηβιμοποιώντας 

βυνώνυμα, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η: 

1. Ο Ολυμπιακός έχασε στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος. 

Ο Ολυμπιακός ητχήθηκβ σεον teheutcuo αγώνα τ,ου πρωτ.αθλήματ.ος. 

2. To Β2 έδωσε γραπτές εξετάσεις στη φυσική την περασμένη Πέμπτη. 

3. Μην του δίνεις άδικα συμβουλές. Ό,τι λες, από το ένα αυτί μπαίνει και από το άλλο βγαίνει... 

4. Ώσπου να καταλάβει ότι η Λέλε τον κορόιδευε, πέρασαν τρεις μήνες. 

5. Ποπό! Πρέπει να χάσω κιλά! Το παντελόνι δε μου κουμπώνει! 

6. Ποπό! Πρέπει να παχύνω 2-3 κιλά. Το παντελόνι μου μου πέφτει! 

7. Μαμά! Είμαι 1,65. Πήρα τρεις πόντους μέσα σ' ένα μήνα! 

9 52? ι 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Μιλάω για τον εαυτό μου. Απαντάω βτις ερωτήσεις. 

Ποια χρώματα νομίζεις ότι σου πάνε; Ποια χρώματα νομίζεις ότι δε σου πάνε; Γιατί; 

Πόση ώρα σοι) παίρνει για να πας από το σπίτι στο σχολείο με τα πόδια; Με ποδήλατο; Με αυτοκίνητο; 

Εχεις καιρό για να βλέπεις τους φίλους σου; Πόσο συχνά; 



ν*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Διαλέγω το βωβεό και βυμπληρώνω την πρόταβη, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Χρειαζόταν αμέσως λεφτά και πούλησε το αμάξι του οσο οσο 

α. όσο (β.) όσο όσο 

2. θα πάτε διακοπές; 

α. Πότε β. Πότε πότε 

3. έβαλα το κινητό μου, αλλά δε θυμάμαι πού. 

α. Κάπου β. Κάπου κάπου 

4. Φάε θέλεις. Τα φρούτα δεν παχαίνουν. 

α. όσο β. όσο όσο 

5. Μη βιάζεστε! Μπείτε στο λεωφορείο 

α. ένας 

6. — Τι κάνεις τα βράδια; 

β. ένας ένας 

Συνήθως μένω σπίτι. πηγαίνω σινεμά. 

α. Κάπου β. Κάπου κάπου 

7. — Πώς να σε λέω; Μαρία ή Μαίρη; 

θέλεις. 

α. Οπως β. Οπως όπως 

8. Βάλε μου νερό, σε παρακαλώ. 

α. λί' β. λίγο λίγο 



Διαλέγω το βωβτό και 

βυμπληρώνω την κάδε πρόταβη, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

1. Δε θα πάρω 0/Τ.ι κι ο/ει για τη δεξίωση. Χρειάζομαι ένα πολύ καλό φόρεμα. 

α. ό,τι ( 6 J ό,τι κι ό,τι 

2. Ο παππούς σου είναι πεισματάρης, παιδί μου. και να του λέω, δε μου δίνει σημασία. 

α. Ό,τι β. Ο,τι κι ό,τι 

3. Ο καθηγητής φώναξε μπορούσε να έρθει για να πάρει τα βιβλία. 

α. όποιον β. όποιον κι όποιον 

4. Η Γκιουλίν δε θα παντρευτεί . Θέλει να βρει κάποιον που να της αρέσει πολύ. 

α. όποιον β. όποιον κι όποιον 

5. Ο Γιάννης έστρωσε για να κοιμηθεί, γιατί ήταν πολύ κουρασμένος. 

α. όπως β. όπως όπως 

6. και να έρθει ο Ερκάν, θα καθυστερήσει στο μάθημα, γιατί έχει πολλή κίνηση 

στο δρόμο. 

α. Οπως β. Οπως όπως 

7. Πούλησε το σπίτι κι έφυγε για την Αμερική. 

α. όσο β. όσο όσο 

8. Ετρεξε πιο γρήγορα μπορούσε, αλλά δεν πρόλαβε το λεωφορείο. 

α. όσο β. όσο όσο 
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Ενώνω τη βτήλη α με τη βτήλη β για να βρω 

τα βυνώνυμα των φράβεων, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

τα χάνω 

τα παίζω 

τα παίρνω 

τα φτύνω 

τα φτιάχνω 

το παρατραβάω 

τη λέω σε κάποιον 

τη βρίσκω να 

μου τη σπάει / μου τη δίνει 

Απαντάω βτις ερωτηθείς. 

• Τι σου τη δίνει; 

• Ποιον / ποια πας περισσότερο στην τάξη; 

• Πότε τα παίρνεις; 

• Σου την έχουν πει ποτέ; Γιατί; 

ι 531 ι 



"Πώς μιλάει η κυρία Χαβάνογλου} 

"Πώς μιλάει η κόρη της,· 

Συμπληρώνω τα λόγια της Α\άγιας, 

όπως βτο παράδειγμα. Χρηβιμοποιώ ^ράβεις 

από τη βτίιλη α της προηγούμενης άβκηβης. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά̂ π·' 

• Μου αρέσουν πολύ τα παιδιά μου. 

• Κουράζομαι πολύ όταν καθαρίζω τα τζάμια. 

Η μαμά τ.α φτ-ύνβι ότ-αν καθαρίζβι τ.α τ.ζάμια. 

• Μαλώνω τη Μάγια όταν βλέπει τηλεόραση και δε διαβάζει τα μαθήματα της. 

• Με νευριάζει πολύ ο άντρας μου που δεν καθαρίζει την μπανιέρα όταν κάνει ντους. 

• Από την άλλη, όμως, του λέω να μη δουλεύει περισσότερο απ' όσο μπορεί, γιατί τον αγαπάμε 

όλοι και δε θέλουμε να πάθει κάτι. 

Ι 532 ι 
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Ενώνω τα επίθετα με τα ουβιαβτικά βτο κέντρο, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά̂ η·' 

ψηλός, -ή, -ό 

κοπέλα 

πυρετός 

θερμοκρασία 

άνθρωπος 

δέντρο 

πίεση 

ραπτική 

βαθμολογία 

τακούνια 

υψηλός, -ή, -ό'L· 

κοντός, -ή, -ό 

λόφος 

φούστα 

πίεση 

θερμοκρασία 

παντελόνι 

Απαντάω βτις ερωτήβεις. 

• Τι πίεση έχει ο παππούς σου; 

• Τι θερμοκρασία έχει το χειμώνα στη Οράκη; 

Ποιος είναι ο πιο χαμηλός βαθμός που πήρες ποτέ σου; 

χαμηλός, -ή, -ό 

ι 533 ι 



Ενώνω τα επίδετα με τα ουβιαβτικά 

βτο κέντρο, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 

χοντρός, -ή, -ό 

μεγάλος, -η, -ο 

τρόποι 

καπνός 

καημός 

αρρώστια 

ήττα 

αστείο 

βήμα 

βαρύς, -ιά, -ύ 

καρδιά 

ανάγκη 

μαλλιά 

λαιμός 

ψεύτης 

φούστα 

Απαντάω βτις ερωτηθείς 

• Ποια μαλλιά σ' αρέσουν; Τα μακριά ή τα κοντά; Γιατί; 

• Ποια τσιγάρα είναι πιο επικίνδυνα, τα ελαφριά ή τα βαριά; 

• Τι σημαίνει «χοντροί τρόποι»; Δώσε μερικά παραδείγματα. 
Ι 534- : 



Διαλέγω το βωβτό και βυμπληρώνω, 

όπως βτο παράδειγμα. 

1. Τι ευγενικό παιδί ο Ονούρ! Τι λβττεούς τρόπους που έχει! 

ν * — 

Όνομα·' 

| Επώνυμο: 

τά&ι: 

5 

±5&= J3" 

α. λεπτούς β. αδύνατους 

2. Η Ζεϊνέπ είναι πολύ στα μαθηματικά. 

α. λεπτή β. αδύνατη 

3. Αυτά τα μανταρίνια έχουν πολύ φλούδα και δεν έχουν κουκούτσια. 

α. λεπτή β. αδύνατη 

4. Αν κοιτάξεις προσεκτικά αυτές τις δύο εικόνες, θα βρεις μια διαφορά. 

α. λεπτή 6. αδύνατη 

5. Μην πετάξεις το καλτσόν. Πάρε μια κλωστή και ράψε την τρύπα. 

α. λεπτή 6. αδύνατη 

6. Ο Ρομπέν των Δασών προστάτευε τους φτωχούς και τους 

α. λεπτούς 6. αδύνατους 

Το σημείο του είναι η φλυαρία του. | ^ ^ β 

α. λεπτό 6. αδύνατο 

8. Το μικρό γουρουνάκι τού απάντησε με μια 

φωνή που ίσα ίσα ακουγόταν: 

«Φύγε, κακέ λύκε, δεν είσαι η μαμά μας...»} 

α. λεπτή 6. αδύνατη 

Π 535Π 



βλέπω τα πορτρέτα και περιγράφω 

τα πρόβωπα. Χρηβιμοποιώ λέξεις από 

τις λίβεες α, (? και γ. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η: 

7 

5 ™^ ™ 6 ™ 

A B ° 
ΔΕΡΜΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΑΤΙΑ 

άσπρο / λευκό ξανθά γκρίζα 

σταρένιο καστανά πράσινα 

σκούρο καστανόξανθα μπλε / γαλάζια 

σοκολατί / μαύρο κόκκινα καστανά 

κίτρινο μαύρα μαύρα 

κόκκινο 



Διαβάζω το κείμενο, βυζητάω και γράφω 

τι βημαΐνουν οι υπογραμμιβμένες λέξεις. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η: 

Ο άκαρδος βιομήχανος και η Λιλή 

Η τελευταία ταινία της Μάγιας Λιλικάκη περιγράφει την ιστορία ενός άκαρδου και άσχημου 

πλούσιου, ο οποίος εντελώς ανέλπιστα έγινε διευθυντής σε εργοστάσιο παιχνιδιών, όταν κέρδισε 

το λαχείο. Στο εργοστάσιο του φτάνει ένας άνεργος και άφραγκος νεαρός (ο Φάνης) για να 

ζητήσει δουλειά. Ο εργοστασιάρχης τού δίνει 

δουλειά, αλλά, πριν περάσει, μια εβδομάδα τελείως 

αναίτια τον διώχνει. Από αυτό το σημείο και πέρα η 

ζωή του άμοιρου νεαρού περνάει από απίστευτες 

περιπέτειες, μέχρις ότου γνωρίσει τη Λιλή, την κόρη 

του βιομηχάνου. Ο Φάνης θα ξεπεράσει τις 

ατέλειωτες δυσκολίες που θα προκαλέσει ο πατέρας 

της, και η Λιλή και ο Φάνης θα γίνουν ένα αχώριστο 

ζευγάρι. Η ταινία θα είχε χάπι εντ, αλλά η μαμά του 

Φάνη έφερε κι εκείνη εμπόδια σ' αυτό τον 

αταίριαστο έρωτα... 

άκαρδος = αυτός που 8βν βχβι καρδιά/ που βίναι πολύ σκληρός 

Ι 537 ι 



e* 

"Πώς λέγεται αυτός/-ή>. Ενώνω τις δύο 

βτήλες, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η: 

... που είμαστε μαζί στην ίδια τάξη;> σύμμαχος 

... που ζούμε στην ίδια εποχή; συμμαθητής, συμμαθήτρια 

... που δουλεύουμε μαζί; 

... που μένουμε μαζί; 

... που έχουμε μαζί μια επιχείρηση; 

... που έχω παντρευτεί μαζί της/του; 

... που είναι μαζί μου στη μάχη; 

... που παίζουμε στην ίδια ομάδα; 

... που είμαστε από το ίδιο μέρος; 

σύζυγος 

συνέταιρος 

συνταξιδιώτης 

συγγβνής 

συμπαίκτης 

σύγχρονος 

συμπατριώτης 

... που ανήκουμε στο ίδιο σόι / οικογένεια; συγκάτοικος 

... που ταξιδεύουμε μαζί; συνάδβλφος, συνβργάτης 



βάζω *την κατάλληλη βτήλη τις λέξεις, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η: 

υπέρ&άρος 

υπόγειος πρόβλεψη 

υπολοχαγός προϊστορία 

εισαγωγή είσοδος 

πρόλογος 

υπερβολή υποθαλάσσιος 

εισβολή 

υπερευαίσθητος 

υπέρβαρος 



Αντιβτοιχίζω, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

Τά̂ η·-

βγάζω τα ρούχα μου 

ξεχνάω πώς γίνεται κάτι 

αφαιρώ το μακιγιάζ 

ανοίγω με κλειδί 

καθαρίζω από τη σκόνη 

πλένω με νερό για να φύγει το σαπούνι 

βγάζω από τις ρίζες κάτι 

χαλάνε τα μαλλιά μου (π.χ. από τον αέρα) 

ξεκλειδώνω 

ξεμαθαίνω 

ξεριζώνω 

ξεβάφομαι 

ξεχτ.ενίζομαι 

ξενεύνομαι 

ξεπλένω 

ξεσκονίζω 



Τώρα βυμπληρώνω τις προτάβεις 

με το κατάλληλο ρήμα όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η: 

1. Ο Εγκέ ξενεύθηκε , άφησε τα ρούχα στην καρέκλα και έπεσε αμέσως για ύπνο. 

2. Εχω πολύ καιρό να κάνω ποδήλατο, αλλά δε φοβάμαι μήπως . 

Το ποδήλατο είναι από τα πράγματα που δεν . 

3. Εδωσα δέκα ευρώ στο κομμωτήριο. Τι το ήθελα; Ο αέρας με . 

Να μην κοιμάσαι με το μεϊκάπ. Να , γιατί θα χαλάσει το δέρμα σου. 

Πρέπει να σκουπίσω, να και να σφουγγαρίσω, πριν γυρίσει η μαμά 

και βάλει τις φωνές. 

6. Ο χτεσινός αέρας έριξε κάτω τις γλάστρες μας και 

και μια μικρή ελιά που είχε φυτέψει πριν από μια εβδομάδα ο πατέρας μου. 

7. Ο αδερφός μου δεν καλά και δε σκουπίζεται όταν πλένει 

τα δόντια του. Ετσι, έχει πάντα οδοντόκρεμα στο σαγόνι του. 

8. Μαρία, το αυτοκίνητο δεν 

με το κλειδί που κρατάς. 

Αυτό είναι το κλειδί 

της ντουλάπας της μαμάς. 



Ενώνω τα βυνώνυμα βτις δύο βεήλες. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η: 

ημιτελής 

ημιθανής 

ημισέληνος 

ημίγυμνος 

μισόγυμνος 

μισοφέγγαρο 

μισοτελειωμένος 

μισοπεθαμένος 

Απαντάω βτις ερωτήβεις χρηβιμοποιώντας λέξεις που να αρχίζουν από ημι- ή μιβο-. 

1. Πώς λέγεται το μισό μέρος μιας σφαίρας; 

Πώς λέγονται τα δύο σαρανταπεντάλεπτα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα; 

Πώς λέγεται ο πόνος στο κεφάλι όταν επικεντρώνεται στη μία πλευρά; 

4. Πώς λέγεται ένα σάντουιτς που το έχει φάει κάποιος ως τη μέση; 

5. Πώς λέγεται το φαγητό που δεν είναι καλά ψημένο; 

ι 5-^-2 ι 



Μπορείς να βρεις τις λέξεις που έχουν το ίδιο 

πρώτο βυνδ*ετικό; Σύνδεβε τις λέξεις από τη βτήλη 

α με τις λέξεις από τη βτήλη β, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η: 

Α. 3. Α συνθετικό 

πρωθυπουργός αντιπρόεδρος πρώτος 

ανθυποπλοίαρχος κάτασπρος 

υφιστάμενος μεταπολεμικός 

μεθαύριο υπαστυνόμος 

κάθιδρος επίγειος 

έφιππος πρωτομάστορας 

j 54-3 ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συνδέω τις λέξεις από τη βτήλη α με τις λέξεις ή τις ^ράβεις από τη βτηλη £, όπως 

βτο παράδειγμα. Αν δεν ξέρω κάποιες από αυτές, ρωτάω τον καθηγητή μου / την 

καδηγητριά μου. 

A. B. 

προβάλλω Ν. συκοφαντώ 

καταβάλλω ^ διαφημίζω, κάνω κάτι γνωο 

επιβάλλω μιλάω άσχημα σε κάποιον 

προσβάλλω μπαίνω με τη βία 

διαβάλλω πληρώνω ^ ^ 

αποβάλλω βοηθάω 

εκβάλλω 
• 

καταλήγω 

εισβάλλω υποχρεώνω 

παραβάλλω καταθέτω ΐ ϋ 

συμβάλλω συγκρίνω 

αναβάλλω αφήνω κάτι για αργότερα 

αμφιβάλλω διώχνω, βγάζω έξω 

υποβάλλω δεν είμαι σίγουρος / σίγουι 

ι 544· ι 



<**~ 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τώρα βρίβκω το βωβτό, όπως 

βτο παράδειγμα. 

1. — Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρει; Εγώ, πάντως, αμφιβάλλω. 

Ca. αμφιβάλλω 6. αναβάλλω γ. καταβάλλω 

2. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας λόγω βροχής. 

α. αναβλήθηκε 6. αποβλήθηκε γ. καταβλήθηκε 

3. Ο Πέτρος έκανε πολλή φασαρία και ο καθηγητής τον από την τάξη. 

α. απέβαλε 6. προσέβαλε γ. ανέβαλε 

4. Με το πρόγραμμα αυτό ο δήμος μας στη διάσωση του περιβάλλοντος. 

α. προσβάλλει 6. προβάλλει γ. συμβάλλει 

5. Τα νέα προϊόντα μας από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 

α. προσβάλλονται 6. προβάλλονται γ. περιβάλλονται 

6. Δεν μπορείς να στους άλλους το δικό σου τρόπο ζωής. 

α. καταβάλλεις 6. αναβάλλεις γ. επιβάλλεις 

7. Για να εγγραφείτε, θα πρέπει να τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

α. επιβάλετε 6. υποβάλετε γ. αναβάλετε 

8. Πότε οι Γερμανοί στην Πολωνία; 



Συνδέω τις λέξεις από τη βτήλη α με τις λέξεις 

ή* τις ^ράβεις από τη βτήλη (?, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η: 

A. διαφέρω 

προφέρω 

μεταφέρω 

συμφέρει 

αποφέρω 

αναφέρω 

ενδιαφέρει 

υποφέρω 

προσφέρω 

μιλάω για 

δε μοιάζω 

είναι καλό για 

δίνω κάτι 

αρθρώνω 

αρέσει 

ταλαιπωρούμαι 

φέρνω (χρήματα) 



Διαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Είναι αδέρφια, αλλά διαφέρουν πολύ στο χαρακτήρα. 

Γα. διαφέρουν 

ν*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η: 

β. συμφέρουν γ. ενδιαφέρουν 

2. Αυτά τα εμπορεύματα δε με αυτοκίνητο. θέλουν φορτηγό. 

α. ενδιαφέρονται β. μεταφέρονται γ. αναφέρονται 

3. Είναι σίγουρα από την Πελοπόννησο. Δεν άκουσες πώς τα ν και τα λ; 

α. συμφέρει β. προφέρει γ. αποφέρει 

4. Η συμφωνία που κάναμε, όπως αποδείχτηκε, δε μας καθόλου. 

α. συμφέρει β. διαφέρει γ. προφέρει 

5. Μίλησε για τη δουλειά που κάναμε, αλλά εμένα δε με καθόλου. 

α. προσέφερε β. μετέφερε 

6. Να σας ένα ποτό; 

α. μεταφέρουμε β. προφέρουμε 

γ. ανέφερε 

γ. προσφέρουμε 

7. Το Γιάννη τον πολύ το μπάσκετ, αλλά καθόλου το ποδόσφαιρο. 

α. συμφέρει β. διαφέρει γ. ενδιαφέρει 

8. Αυτή η δουλειά που κλείσαμε με τη Βουλγαρία μάς πολλά χρήματα. 

α. συνέφερε β. απέφερε γ. διέφερε 

9. Ο Πέτρος από συχνούς πονοκεφάλους. 

α. υποφέρει β. αποφέρει γ. διαφέρει 

ι 54-? ι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

t •• 

Συνδέω τις λέξεις από τη βτήλη α 

με τις ^ράβεις από τη βτήλη #, 

όπως βτο παράδειγμα. 

μετράω τον πληθυσμό 

κάνω κάποιον μέλος μιας ομάδας/1 

γράφω το όνομα μου 

σβήνω, ξεχνάω, αγνοώ 

κάνω το ίδιο, μιμούμαι 

αλλάζω ομάδα σε κάποιον 

σβήνω, βγάζω έξω 

λέω πώς είναι κάτι 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

Αιαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 
τά^η·-

1. Ο Πέτρος πήρε μονάδα στα μαθηματικά γιατί αντέγραφε από τον διπλανό του. 

α. διέγραφε β. περιέγραφε Π . αντέγραφε 

2. Πρέπει να και στην αρχή και στο τέλος του συμβολαίου. 

α. αντιγράψετε 6. εγγράψετε γ. υπογράψετε 

3. Στην Ελλάδα γίνεται του πληθυσμού κάθε δέκα χρόνια. 

α. μεταγραφή 6. απογραφή γ. υπογραφή 

4. Μας με πολλές λεπτομέρειες το ταξίδι του στην Ιαπωνία. 

α. περιέγραψε 6. υπέγραψε γ. ξέγραψε 

5. Διαφώνησε με τη γραμμή του κόμματος, και έτσι αναγκαστήκαμε να τον 

α. μεταγράψουμε 6. περιγράψουμε γ. διαγράψουμε 

6. Οι στο ποδόσφαιρο παλιά γίνονταν τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο, 

αλλά τώρα γίνονται όλο το χρόνο. 

α. διαγραφές 6. μεταγραφές γ. περιγραφές 

* Ό,τ.ι γράφει δεν ξεγράφει... 



Συνδέω τις λέξεις από τη βτήλη α με τις ^ράβεις 

από τη βτηλη β, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η: 

Α· απολαμβάνω 

συλλαμβάνω 

περιλαμβάνω 

αντιλαμβάνομαι 

καταλαμβάνω 

προσλαμβάνω 

παραλαμβάνω 

αναλαμβάνω 

δέχομαι ένα καθήκον ή μια εργασία 

παίρνω κάποιον σε μια δουλειά 

χαίρομαι 

κυριεύω, εισβάλλω 

παίρνω κάτι, δέχομαι 

καταλαβαίνω 
ι 

πιάνω 

περιέχω 

Ψάχνω βτο λεξικό μου και 

βρίβκω τα ουβιαβτικά 

που παράγονται 

από το κάδε ρήμα. 

απολαμβάνω η απόλαυση 

προσλαμβάνω 

περιλαμβάνω 

αντιλαμβάνομαι 

παραλαμβάνω 

αναλαμβάνω 

καταλαμβάνω 

συλλαμβάνω 

η 

η 

η , ο / η 

η 

η 

η 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αΐύλέ̂ ω το βωβιό, όπως βεο π^4δειγμ4. L-, 

1. Ο Γιάννης παρβλαββ ο ίδιος το γράμμα από το ταχυδρομείο, γιατί ήταν συστημένο. 

α. προσέλαβε (β.)παρέλαβε γ. ανέλαβε 

2. Η εταιρεία μας δύο μηχανικούς και έναν τεχνικό τροφίμων. 

α. προσέλαβε 6. ανέλαβε γ. περιέλαβε 

3. Χτες το βράδυ η αστυνομία τους ληστές της τράπεζας. 

α. ανέλαβε 6. συνέλαβε γ. κατέλαβε 

4. Ο Δημητρίου να συντάξει την έκθεση για το υπουργείο. 

α. ανέλαβε 6. προσέλαβε γ. παρέλαβε 

5. Δε σου αρέσει, μου φαίνεται, η ταινία. Εγώ, πάντως, την ! 

α. αναλαμβάνω 6. περιλαμβάνω γ. απολαμβάνω 

6. Συγγνώμη, για ποιο θέμα μιλάμε; ΑΑΜ&ΆΡ* 

α. περιλαμβάνετε 6. απολαμβάνετε γ. αντιλαμβάνεστε 

7. Οι αγρότες έκαναν διαδήλωση και μετά το δημαρχείο. 

α. ανέλαβαν 6. περιέλαβαν γ. κατέλαβαν 

8. Στην τιμή του δωματίου και το πρωινό; 

α. προσλαμβάνεται 6. περιλαμβάνεται γ. αντιλαμβάνεται 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιολέ^ω το βωβτό, όπως βτο πβ^άδειγμβ. 

1. Αυτό το παιδί έχει μεγάλη αντίληψη. Πιάνει πουλιά στον αέρα! 

(CL. αντίληψη β. πρόσληψη γ. παραλαβή 

2. Για την δεμάτων, κύριε, πρέπει να πάτε στη θυρίδα 6. 

α. απόλαυση 6. περίληψη γ. παραλαβή 

3. Με την των καθηκόντων του, ο νέος διευθυντής υποσχέθηκε ότι 

δε θα γίνουν άλλες απολύσεις. 

α. κατάληψη 6. περίληψη γ. ανάληψη 

Κοίταξε, όλη αυτή την αναφορά δεν μπορώ να τη διαβάσω. Μήπως μπορείς να μου γράψεις 

μια ; 

α. περίληψη 6. κατάληψη γ. απόλαυση 

5. Το ξέρω ότι έχεις πολλή δουλειά. Τώρα που θα γίνουν νέες 

θα πάρουμε άλλον ένα μηχανικό για να σε βοηθήσει. 

α. καταλήψεις 6. περιλήψεις γ. προσλήψεις 

6. Η ταινία ήταν θαυμάσια και οι ηθοποιοί πολύ καλοί. Ηταν πραγματική 

να βλέπεις τον Κρίστοφερ Λι στο ρόλο του Σάρουμαν. 

α. απόλαυση 6. περίληψη γ. ανάληψη •-?ι/ι . ' l i i ' " ^^ι 

7. Για να πιάσει κάποιον η αστυνομία, πρέπει να έχει ένταλμα Χ s . 

α. σύλληψης 6. κατάληψης γ. ανάληψης__^^ ~ -jrfft 



<**~ 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λιαβαζω το κείμενο και υπογραμμίζω 

06ο πε^ιββότε^ες βΰν^ετες λέξεις μπο^ώ, 

όπως βτο παράδειγμα. /\ετά βυζητάω 

με τους βυμμαδητές μου από ποιες λέξεις 

π^οέ^χεται η κάδε βύνδετη λέξη που βγήκαμε. 

Εκείνο το πρωί ο παππούς είχε ξυπνήσει κακόκεφος. Ξερόβηξε και μουρμούρισε ένα «καλημέρα» 

στη μαμά, που έπλενε τα πιατοπότηρα του βραδινού και σιγοτραγουδούσε. Ο μικρός μου αδερφός 

πηγαινοερχόταν και έλεγε δυνατά το μάθημα της γεωγραφίας: «Τα Δωδεκάνησα βρίσκονται στο 

νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας, απέναντι από τις ακτές της Τουρκίας...». Ο παππούς έκανε 

πως δεν τον είδε. Εφτιαξε τον καφέ του, πήρε δυο τρία τυροπιτάκια από το ψυγείο, μαζί και λίγα 

μουστοκούλουρα, και πήγε στη βεράντα της σαλοτραπεζαρίας. Εβγαλε ένα χαρτομάντιλο, 

σκούπισε τα ματογυάλια του και άρχισε να διαβάζει την εφημερίδα του. 

Ξαφνικά, μια μεγάλη αλογόμυγα πέταξε και κάθισε στο τραπεζομάντιλο. Επειτα ξαναπέταξε και 

ξανακάθισε, αυτή τη φορά πάνω στα τυροπιτάκια του παππού. Εκείνος θύμωσε πολύ. «Το 

παράκανες, παλιόμυγα! Τώρα θα σου δείξω!» Πήρε την εφημερίδα του και χραπ! χτύπησε τη μύγα. 

Μαζί της χτύπησε το φλιτζάνι του καφέ και ένα μεγάλο νεροπότηρο, που έπεσαν κάτω κι έγιναν 

εκατό κομμάτια. Ο παππούς, αμίλητος, πήρε τη σκούπα και μάζεψε τα σπασμένα. Επειτα κλείστηκε 

στην κρεβατοκάμαρα του. Δεν κατέβηκε για μεσημεριανό -είχαμε μυδοπίλαφο-, μόνο έφτιαξε μια 

ντοματοσαλάτα και την πήρε πάνω να τη φάει μαζί με λίγο ψωμοτύρι. 

Γιατί είχε τόσα νεύρα ο παππούς; Ο μπαμπάς μου λέει ότι είναι τα γεράματα. Η μαμά, όμως, που 

ξέρει καλύτερα, λέει πως το παθαίνει κάθε φορά που η γιαγιά πάει το Σαββατοκύριακο να δει το 

μοναχογιό τους στην Ξάνθη. 



Αιαβάζω τα κείμενα Κ4ΐ λέω ποιες από 

τις λέξεις είναι βαν τη <^άβη της 

ομάδας α Κ4ΐ ποιες από τις λέξεις είναι 

βαν τη ^άβη της ομάδας β. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΉΆ 

A. B. 

ψηλόλιγνη = ψηλή και λιγνή πρασινομάτα = με πράσινα μάτια 

Ηλίας: Η αδερφή μου είναι πολύ ωραία. Είναι ψηλόλιγνη, καστανόξανθη και πρασινομάτα. 

Αντίθετα, ο αδερφός μου, ο Σταμάτης, είναι το ασχημόπαπο της οικογένειας. 

Είναι κοντόχοντρος, με καστανόχρωμα μαλλιά και μάτια. 

Ελένη: Χτες αγόρασα μια στενόμακρη τζιν φούστα και ένα ασπρόμαυρο μπλουζάκι. Μετά πήγαμε 

με τη μαμά σ' ένα ζαχαροπλαστείο και φάγαμε γαλακτομπούρεκο. 

Μαμά: Άννα, θα στρώσεις το τραπέζι; Πάρε το τραπεζομάντιλο από το κάτω ντουλάπι. 

Το αλατοπίπερο και το λαδόξιδο είναι πάνω στον μπουφέ. Μαχαιροπίρουνα ξέρεις πού 

θα βρεις. Μην ξεχάσεις να βάλεις και κρασοπότηρα. Ο θείος έχει φέρει κρασί από το χωριό. 

Χασάν: Χτες πήγα στο βιβλιοπωλείο και αγόρασα ένα βιβλίο για την ξαδέρφη μου, που έχει 

τα γενέθλια της. Για το βιβλίο δεν ξέρω τίποτα, αλλά είχε ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. 

Μου άρεσε πολύ και ο τίτλος του, «Το λεμονόδασος», κι έτσι της το πήρα. 

Ι 554- ; 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Χωριζόμαβτε βε δύο ομάδες. Κοιτάμε το χάρτη της Ελλάδας Κ4ΐ 

την πυξίδα μπροβτά μας. 0 καδηγητή* ς / η κ^δηγήτριά μ*ς δίνει βε κάδε ομάδα το 

όνομα μιας πόλης. Η κάδε ομάδα πρέπει να γράψει όβο γίνεται πιο γρήγορα πού 

βρίβκεται η πόλη, όπως βτο παράδειγμα. Νικήτρια είναι η ομάδα που δίνει την απάντηβη 

γρήγορα Κ41 βωβτά. 

ΧΙΟΣ 
Η Χίος eivai νοτ.ιοαναεολικά 

της Λέσβου, βορβιοδυτ,ικά 

της Σάμου, ανατολικά 

V \ ί ^ Ρ tnci Εύβοιας και 
Ο * 7\J &Μ t δυτ,ικά t.ou Τσεσμέ. 

£> ° ° Si 

,4 
>ΰ 

ι 555 ι 



ν — 
Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβάζω το διάλογο και βρίβκω 

τις βύνδετες λέξεις. Μετά βυζητάω 

με τους βυμμαδητές μου από ποιες 

λέξεις προέρχεται η κάδε βύνδετη 

λέξη που βρήκαμε. 

Κώστας: - Μαμά, τι φαΐ έχει; Ωραία μυρίζει... 

Μπαμπάς: - Ναι, ναι, τι έφτιαξες, Ειρήνη; 

Μαμά: - Κολοκυθόπιτα με ανθότυρο και λαχανοντολμάδες. 

Κώστας: - Με αυγολέμονο, εεε; 

Μπαμπάς: - Πότε θα φάμε; 

Μαμά: - Μισό λεπτό, να κόψω τη λαχανοσαλάτα. Γιώργο, στύβεις κανένα λεμόνι ή να βάλω 

λαδόξιδο; Κώστα, στρώσε το τραπεζομάντιλο... 

Κώστας: - Αμάν πια, όλα εγώ τα κάνω σ' αυτό το σπίτι! 

Απαντάω βτις ερωτήβεις. 

1. Τι πίτα μαγείρεψε η μαμά του Κώστα; Τι άλλες πίτες υπάρχουν; 

2. Τι σαλάτα έκοψε η μαμά του Κώστα; Τι άλλες σαλάτες υπάρχουν; 

Ι 'ΤΪΓΪΓΤΊ : DD6 ι 



Τι είναι τι ·, Αντιβτοιχίζω τις λέξεις 

με τα αντικείμενα. 

χαρτ,ομάνειλο 

•εραπβζομάνειλο 

χαρτ.όκουτ.ο 

xaptonetaeta 

πιατοθήκη 

παπου^εσοθήκη 

βιβλιοθήκη | 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Από ποια κομμάτια είναι φτιαγμένες οι παραπάνω λέξεις; Τι βημαίνουν; 

χαρτοπετσέτα = χαοτ.ί + πβτ.σβτ.α πετσέτα από γαοτί 

"Πώς λέγεται. 

...η θήκη για το μαξιλάρι; ...η θήκη για τα παπούτσια; 

...το μαχαίρι που κόβουμε τα χαρτιά; 

...αυτός που παίζει χαρτιά; 
Ι 557 ι 



Ολοι δέλουν να κάνεις κάτι που το έχεις 

κάνει ήδη. Έβύ δέχεβαι η αρνείβαι, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

-ανάγραψε την άσκηση. 

• Α, όχι, δβν τ-nv ξανανοάφω. 

Άκουσε πάλι το «Ελα, καρδούλα μου»! 

• Βέβαια, θα to ξανακούσω!  

Δες ξανά τον «Τιτανικό»! 

Θα κάνεις ξανά το ίδιο λάθος; 

/ > 

Θα πας πάλι αδιάβαστος στη φυσική; 

Πες μου πάλι ψέματα! 

—J^ 

— Θα γυρίσεις πάλι μετά τις 12; 

/ 

- Θα δεις σε επανάληψη τον τελικό της Γιουροβίζιον; 

/ 

Απαντάω ειλικρινά. 

1. Για ποιο «κακό» πράγμα δεν έχεις μετανιώσει και θα το ξανάκανες; 

2. Για ποιο «κακό» πράγμα έχεις μετανιώσει και δε θα το ξανάκανες; 

/ 

/ 

/ 



ν * — 
Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Από το ΨΑΡΙ βτη ΡΙΟΛΟΠΑ. Βρίβκω την αλυβίδα 

των λέξεων. Χωρίζω τις λέξεις βε κομμάτια Κ4ΐ 

τις ενώνω με βελάκιβ, όπως βτο παράδειγμα. 

ΨΑΡΙ 

λυκό σκύλο 

σκυλό ψαρό 

Α£·Η 

λυκ άνθρωπος βιβλίο φάγος 

άνθρωπο φάγος 

βιβλίο γραφία 

β ιο λογία 

βιο γραφία 

Μπορείς να συνεχίσεις; 



Ζωγραφίζω <^νταβτικά ζώα. 

Nd ένα παράδειγμα. 

αρκουδοβάτραχος 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

γουρουνόσκυλο 

τραγέλαφος κοκορόγατ.ος 

σκυλογούρουνο 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Χωριζόμαβτε βε δύο ομάδες με τους βυμμαδητές μου Κ4ΐ φτιάχνουμε 

όβες περιββότερες λέξεις μπορούμε βυνδέοντας λέξεις από το πρώτο κουτί με λέξεις 

από το δεύτερο κουτί. Κερδίζει όποιος φτιάξει τις περιββότερες λέξεις. Αεν ξεχνάμε 

να βάζουμε ανάμεβα τους το -ο K<U να κάνουμε όποιες αλλαγές χρειάζεται, όπως 

βτα παραδείγματα. 

σπανακόπιτα σπανάκι + πίτα 

χαρτί + μαντίλι χαρτομάντιλο 

σπανάκι 

φρούζα 

χαρτί 

ντομάτα 

πατάτα 

κολοκύθι 

ψάρι 

τ.υρί 

κρέμα 

σαλάτα 

πίτα 

σούπα 

Π6τ.σέτα 

χυμός 

μαντίλι 

τ- r -

*\ Tu* 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΤΙαίζουμε ένα παιχνίδι. Χωριζόμαβτε βε δύο ομάδες. ΊΕνας από την πρώτη ομάδα λέει 

μια βύνδετη λέξη, π.χ. ψαρόβουπα. Η άλλη ομάδα πρέπει να φτιάξει πολύ γρήγορα 

μια άλλη βύνδετη λέξη που να περιέχει το α' ή* το βυνδετικό της πρώτης λέξης. 

Τια τη λέξη \|»αρό- (Χ) βουπα (2), π*., μπορούμε να έχουμε τις λέξεις 

ψαρόβαρκα ή* ντοματόβουπα. Κερδίζει η ομάδα που δα βρει τις περιββότερες λέξεις 

βτο λιγότερο χρόνο. 



Ένα μεβημέρι, βτο αεροδρόμιο της Αδήνας, 

άνδρωποι από διαφορετικές χώρες βρέδηκβν όλοι 

μαζί. Από πού είναι ο καδένας; 

Τιατί είναι βτην Ελλάδα; 

Συμπληρώνω τον πίνακα 

"Ν-*-

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Το μ ΑΓΓΛΙΑ Άγγλος αγγλικός, -ή, -ό 

Βλαντιμίρ Ρώσος 

Σόνια ΡΩΣΙΑ 

Χανς γερμανικός, -ή, -ό 

Χοσέ Αντόνιο Ισπανός 

Μαρία Χοσέ ισπανικός, -ή, -ό 

Μπιλ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Ρίμα Τσο Κινέζα 



Συμπληρώνω τις προτάβεις και μαδαίνω 

γι' αυτούς διαβάζοντας τον πίνακα 

της προηγούμενης βελίδας. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Ο Τομ ήρθε από την Αγγλία. Είναι , από το Μάντσεστερ. 

Στο αεροδρόμιο της Αθήνας πίνει τσάι, περιμένοντας την επόμενη 

πτήση για Λευκωσία. 

2. Ο Βλαντιμίρ και η Σόνια είναι από τη Μόσχα. Η Μόσχα είναι μια πολύ μεγάλη 

πόλη. Ο Βλαντιμίρ και η Σόνια είναι 

Παντρεύτηκαν πριν από δέκα μέρες. Ηρθαν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος. 

3. Ο Χανς είναι και τρώει σάντουιτς με τυρί. 

Θα μείνει τρεις μέρες στην Αθήνα, για να δει την Ακρόπολη και τα μουσεία. 

ί. 

% 

4. Ο Χοσέ Αντόνιο και η Μαρία Χοσέ Λόπεθ είναι , αλλά δε μένουν στην 

. Μένουν στην Ελλάδα και έχουν ένα εστιατόριο 

με κουζίνα. Περιμένουν κάτι φίλους τους από τη Βαλένθια. 

Ο Μπιλ είναι από την , αλλά τώρα είναι στην Ελλάδα. Δουλεύει για μια 

μεγάλη εταιρεία. 

6. Η Ρίμα Τσο είναι . Εφυγε από την όταν ήταν 

22 χρονών. Παντρεύτηκε έναν και τώρα ζει στην Ελλάδα μόνιμα. 

Διδάσκει 



Από πού ήταν ο παππούς του, ο μπαμπάς του 

παππού του, ο παππούς του παππού του ·, 

Διαβάζω τα ονόματα Κ4ΐ απαντάω, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Δημήτρης Χιώτης 

Νίκος Αϊβαλιώτης 

Ξένια Τσεσμελή 

Γιώργος Σμυρναίος 

Θανάσης Βολιώτης 

Λευτέρης Μυτιληναίος 

Αλέξης Σάμιος 

Μαρία Κρητικού 

Χρήστος Θηβαίος 

Κώστας Τριπολίτης 

Γιάννης Πάριος 

Πέτρος Κυπραίος 

Ιωάννα Σαντοριναίου 

Μάρκελλος Θρακιώτης 

Από τη Χίο. 



Σχηματίζω τα επίδετα, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

μαγεία 

όριο 

μόριο 

λόγος 

άντρας 

αθλητής 

επικοινωνία 

νόμος 

μαγικός/ -ή, -ό 

οριακός/ -ή, -ό 

κινηματογράφος 

καλώδιο 

• > 

στρατιώτης 

ταμείο 

αδερφός 

τηλέφωνο 

γωνία 

φίλος 

Χρηβιμοποιώ τα παραπάνω επίδετα για να βυμπληρώβω τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Εγώ δεν πιστεύω στη μαγεία: μαγικοί καθρέφτες, ραβδάκια ... 

2. Μπορείς να μου δώσεις μια απάντηση; Πώς βρέθηκες στην πλατεία 

στις τρεις το πρωί; 

3. Είναι εφτά αδέρφια, και η μαμά τους, για να τα βγάλει πέρα, τους έχει επιβάλει 

πειθαρχία. Μετά τις εννιά είναι όλοι στο κρεβάτι τους! 

4. Όλα τα ταξί πρέπει να έχουν μηχανές και να δίνουν αποδείξεις. 

5. «Η συνδιάλεξη κοστίζει 0,30 ευρώ τα 15''». 

6. Ωραία κοπέλα η Ελένη, αλλά το βάδισμα της είναι κάπως . Γιατί σέρνει 

έτσι τα πόδια της; 

7. Ο παππούς μου τα απογεύματα τη βγάζει στο καφενείο. Ξέρεις, 

στη διασταύρωση Ολύμπου και Πίνδου. 

8. Η τελευταία ταινία που είδα, το «Άκουσε την», δε μου άρεσε καθόλου. 
Ι Τ Ϊ Γ Τ Τ Ί 



Τι βπούδαβε ο καδένας τους; 

Συμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

φυσικός 

γιατρός 

νομικός 

ναυπηγός 

λογιστής 

φυσική 

προγραμματιστής 

μαθηματικός 

φιλόλογος 

βιολόγος 

αρχαιολόγος 

φιλολογία 

καρδιολόγος 

παθολόγος 



"Πώς είναι νοβτιμότερα τα φαγητά ,· Πότε είναι 

πιο υγιεινά; "Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 

να μαγειρεύονται τα διάφορα (φαγητά ? 

Συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο Κ4ΐ ρωτάω 

τους βυμμαδητές Κ4ΐ τον Κ4δηγητή / την 

Κ4δηγήτριά μ4ς. Χρηβιμοποιώ τ4 επίδετ4: 

α. Πώς είναι νοστιμότερες οι πατάτες; 

Οι πατάτες είναι νοσεί μό·εβρβς τηγανητές . 

β. Πώς είναι πιο υγιεινές οι πατάτες; 

Οι πατάτες είναι 

2. α. Πώς είναι νοστιμότερο το αρνάκι; 

β. ; 

3. α. Πώς είναι νοστιμότερα τα χόρτα; 

β. 

4. α. 

5. 

β. ; 

α. ; 

β. ; 

6. α. 

β. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

ψητ-ός 
ρ,ρασΐ-ος 

t nyavntoq 

ριγανάτος 

μαγ6ΐρ6υτ.ός 

κοκκινιστός 

ανάλα^ος 

σΦΐχζός 

μβλάτος 

ε,ιδά^ος 

γόνατος 



Από τ ι είν4ΐ φτιαγμένα; 

4. Συμπληρώνω τη βτήλη α όπως βτο παράδειγμα. 

β. Μετά γράφω δύο π4ρ4δείγμ4τ4 βτη βτήλη β για 

κάδε επίδετο που βυμπλήρωβα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Α. 

πέτρινος από πέτ,ρα 

μαρμάρινος 

κρυστάλλινος 

χάλκινος 

δερμάτινος 

Β. 

πέτ-ρινο σπίτ-ι, πέτ-ρινοι τοίχοι 

από πετσί πέτρινος 

από ύφασμα 

από μαλλί 

χρυσός από χρυσό 

πλαστικός 

ασημένιος από ασήυι 

σιδερένιος 

τενεκεδένιος 

Απαντάω βτις ερωτήβεις: Από τ ι είναι φτιαγμένο... 

...το τέλειο μπουφάν; 

...το τέλειο δαχτυλίδι; 

...το τέλειο σπίτι; 

...η τέλεια καρέκλα; 



φ 
ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Η φλογέρα είναι από ξύλο. > ξύλινη 

2. Η βρύση του χωριού είναι από μάρμαρο. > 

a© 3. Τα ποτήρια είναι από γυαλί. > 

4. Η ζακέτα μου είναι από μαλλί. > 

5 Η τσάντα μου δεν είναι από δέρμα, είναι από πλαστικό. > 

\ 6. Το ντοσιέ μου είναι από χαρτί. > 

7. Το καπέλο μου είναι από ψάθα. > 

8. Τα παπούτσια μου είναι από πανί. > 

9. Η φανέλα μου είναι από βαμβάκι. > 

if-
10. Το καλό μου πουκάμισο είναι από μετάξι. > 



Πού δα πάω... Για να απαντήβω, 

ενώνω τις δύο βτήλες, 

όπως βτο παράδειγμα. 

για να αγοράσω τυρόπιτα στο διάλειμμα 

για να στείλω μια κάρτα στην Αθήνα 

όταν πρέπει να κάνω ιατρικές εξετάσεις 

για να μάθω μουσική 

για να μάθω γράμματα 

για να σηκώσω λεφτά 

για να τυπώσω ένα βιβλίο 

για να κάνω τα παράπονα μου στο δήμαρχο 

για να πιω καφέ με τον παππού μου 

για να πάρω ασπιρίνες και σιρόπι 

για να μείνω σε μια πόλη 

όπου δεν έχω φίλους και συγγενείς 

Όνομη: { 

^ ΕτϊίΓι\Λιμη: 

Τά^Π·-Τά^Π·-

*—. ^_ r 

ξενοδοχείο 

ταχυδρομβίο 

νοσοκομβίο 

•ευπογραφβίο 

Kacpeveio 

φαρμακ6ίο 

ζαμε\ο 

Ί \ 
ωδείο 

ν^ ' ·\ ι"4_Λ 
δημαρχ6ίο 

σχολείο 

ΚυλΐΚ6Ι0 

_ _ » — - . 

^ - « 

Απαντάω βτις ερωτήβεις. 

Από πού παίρνουμε λουλούδια; 

Από πού αγοράζουμε γ λ υ κ ά ; 

Από πού ψωνίζουμε ψάρια; 

Από πού αγοράζουμε βιβλία; 

Πού θα πας για να πάρεις ένα δαχτυλίδι; 

Ι 57.2 ι 



tl μάγιββ4 Μικρ4ΐνούλ4 ό,τι 4γγίζει 

το κάνει... μικρό, βλέπω τ ο ν πίν4Κ4 Κ4ΐ 

μετά περιγράφω τη μικρή μάγιββα. 

-c— 
Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Η μικρή μάγισσα / μαγισσούλα Μικραινούλα είναι πολύ μικρή / . Είναι 

μόλις εφτά εκατοστά! Εχει μια μικρή καρδιά / που αγαπάει τα μικρά παιδιά / 

και όσους μεγάλους βλέπουν τα ίδια όνειρα με τα παιδιά. Πετάει πολύ 

γρήγορα μέσα στα όνειρα των μικρών και των μεγάλων, πάνω στη μικρή της σκούπα / 

. Δε φοράει μακρύ φόρεμα, αλλά μια κοντή φούστα / . Δε 

φοράει μπότες, αλλά μικροσκοπικά πέδιλα / . Δε φοράει μακρύ σκούφο, 

αλλά ένα μικρό ψάθινο καπέλο / με ένα μακρύ φτερό από παγόνι. Το μικρό 

της ραβδί / είναι σαν μια βελόνα. Ομως αυτή η βελόνα... 

9 572 ι 



Ο μάγος Μεγαλωνάρης είν4ΐ φίλος 

της μάγιββας Μικρ4ΐνούλας. 

Του 4ρέβει V4 κάνει πάντ4 το αντίδετο 

απ' ό,τι η φίλη του. Τι κάνει η μάγιββ4 /Αικρ4ΐνούλα με 

το μ4γικό ρ4βδάκι της ; Τι κάνει ο μάγος Μεγαλωνάρης; Απαντάω, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Η Μικραινούλα κάνει... 

το σπίτι σπιτάκι 

τη φωνή 

το αυτοκίνητο 

την κούκλα 

το μάξι J I V I 

το μεγάφωνο μικρόφωνο 

Ο Μεγαλωνάρης κάνει ... 

το σπίτι 

τη φωνή 

σπιταρόνα 

το αυτοκίνητο 

την κούκλα 

το μίνι 

το μικρόφωνο 

i 5ψΖ \ 



Τι βημαίνουν οι παρακάτω λέξεις; 

Συμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 Συμεωνίδης είναι παιχταράς ο άνθρωπος! Είδες το γκολ που έβαλε την Κυριακή; 

Αν είσαι... 

βίσαι μβνάλος / σπουδαίος παίχτης. 

λες πολλά ψέματα. 

...παιχταράς 

...ψευταράς 

...παιδαράς 

...υπναράς 

...χορευταράς 

...κλεφταράς 

...μυταράς 

...δουλευταράς 

Αν είσαι... 

...γυναικάρα 

...κουκλάρα 

...τρελάρα 

Αν έχεις... 

...μεγάλο αυτοκίνητο, αν έχεις αυτοκινητάρα, 

τότε πληρώνεις μεγάλο φόρο. 

...πολύ ωραία φωνή, αν έχεις 

να κάνεις καριέρα. 



Τι βημαίνουν τα ρήματα της β βτήλης; 

Ενώνω τις δύο βτήλες, 

όπως βτο παράδειγμα. 

Απαντάω βτις ερωτήβεις. 

Τι σε στρεσάρει; 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Σου αρέσει να ρισκάρεις; Σε ποια θέματα; 

πουδράρω 

βολχΔρω 

κοπιάρω 

οχρεσάρω 

μπλοκάρω 

κοντράρω 

μακιγιάρομαι 

σερφάρω 

κορνάρω 

ρισκάρω 

ζουμάρω 

Ι 5^5 Ι 



Τϊώς κάνουν τ» ζώ*... era ελληνικά ,· 

Η κότα κάνει κοκοκό. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ο κόκορας κάνει 

Το πουλάκι κάνει 

Η γάτα 

Ο σκύλος 

Η κατσίκα 

Η αγελάδα 

Το ζουζούνι 

Η μύγα 

Ο τζίτζικας 

Η κότα 

Το πουλάκι τ.ιτ.ιβίζβι. 

Η γάτα 

Ο σκύλος 

Η αρκούδα 

Το ζουζούνι 

Ο γάιδαρος 

Το λιοντάρι 

Ο λύκος 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Αιβλέγω μίβ <χπό τις πβ^βκάτω λέξεις: L-, 

καταψύκτης 

πλάσοης χ ο , ζορίης αποχυμωτής 

Ι Ι' 

λβμονοστύ φ£ης 
tpitptnq 

και λέω τι θα χρειαστούμε για να... 

...κόψουμε τα νύχια μας. Ένα ν υ χο κόπτη. 

...τρίψουμε το τυρί. 

...φτιάξουμε ένα χυμό. 

...στύψουμε τα λεμόνια. 

...ανοίξουμε φύλλο. 

...διατηρήσουμε για πολύ 

καιρό κρέας και ψάρι. 

Ι 5?? ι 



Τι κάνει ο κ<*δέν<ις τους? 

Τ^άφω προτάβεις, όπως βτο π<^<ίδειγμ<ι. 

1. λογιστής 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

2. πωλητής 

3. κλέφτης 

4. αθλητής 

5. χορευτής 

6. βουλευτής 

7. μαθητής 

8. φοιτητής 

9. διευθυντής 

λογίστρια 

πωλήτρια 

κλέφτρα 

αθλήτρια 

χορεύτρια 

βουλευτής (βουλευτίνα) 

μαθήτρια 

φοιτήτρια 

διευθύντρια 

1. Πάω στην Α' δημοτικού. Είμαι μαθητής / μαθήτ,ρια. 

2. Πέρασα στην Ιατρική Θεσσαλονίκης. 

3. Τώρα δουλεύω σ' ένα κατάστημα ρούχων. 

4. Δουλεύω σ' ένα μεγάλο κλαμπ στην παραλία. 

5. Προπονούμαι τέσσερις ώρες κάθε μέρα. 

6. Ασχολούμαι με τα οικονομικά μιας εταιρείας υπολογιστών. 

7. Γενικά, τα πάω καλά με το προσωπικό. 

8. Αν δε με πιάσουν τώρα, δε θα με πιάσουν ποτέ! 

9. Τι θα κάνω αν δε βγω στις εκλογές; 

9 ' ° Ι 
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to 

Ό 
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Γιατί πλή^ω^ν; Γιατί πλη^ώο^ηκαν; 

Διαβάζω τους παρακάτω λογα^ιαβμούς και 

Υ ^ ω , όπως βτο παράδειγμα. 

Συμπληρώνω και ένα δικό μου παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·' 

> Επώνυμο: 

τά^η·' 

1. Κομμωτήριο «Μαίρη» 

κούρεμα: 10 ευρώ 

λούσιμο: 2 ευρώ 

χτένισμα: 12 ευρώ 

Η Χαρά έδωσε 24 ευρώ επειδή 

έλουσε, βκοψβ και xtiviae 

τα μαλλιά της. 

J 

C 

-Ο 

5 

2. Στεγνοκαθαριστήριο «Τα τρία αδέρφια» 

καθαρισμός χαλιών: 30 ευρώ 

πλύσιμο σεντονιών: 70 ευρω 

σιδέρωμα παντελονιών: 40 ευρώ 

Η Καίτη πήρε 140 ευρώ γιατί 

= 
UJ3 

CO 
Ο 

3 

3. Επισκευές «Ο Σούπερμαν» 

βάψιμο ντουλαπιών: 60 ευρώ 

γυάλισμα επίπλων: 40 ευρώ 

Ο Μανόλης πήρε 100 ευρώ γιατί 

5. Συνεργείο αυτοκινήτων «Ο Μήτσος» 

βάψιμο πίσω φτερών: 150 ευρώ 

αλλαγή πίσω λάστιχου: 30 ευρώ 

επισκευή φρένων: 80 ευρώ 

Ο Μήτσος πήρε 260 ευρώ γιατί 

i 

C 
— 

to 

5 

4. Κηπουρικές εργασίες «Ο Γιάννης» 

κλάδεμα δέντρων: 50 ευρώ 

πότισμα γκαζόν: 20 ευρώ 

Ο Γιάννης πήρε 70 ευρώ γιατί 
r 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

V" "Ποιος έχει να κάνει τ ι ; Συμπληρώνω τα κενά πλάι βτις εικόνες, 

όπως βτο παράδειγμα. 

Μαρία: Εχω πολύ CO διάβασμα για αύριο. 

Πέτρος: Εγώ έχω πολύ 

Μαμά: Εγώ τι να πω; Εχω 

Το λέω να το αφήσω για αύριο. 

Ελένη: Εχω ραντεβού με την κομμώτρια στις πέντε γ ι α \ \ _ Λ , %\ & \ 

Παππούς: Εχω και <ffl* S και 

σήμερα. 



Συμπληρώνω τα κενά με τη βωβτή λέξη, 

όπως βτο παράδειγμα. 

"Ν-^ 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·' 

Χτες έγινε χαμός! Παίζαμε μπάσκετ μετά το σχολείο και ο Ελευθεριάδης μάρκαρε σε μια φάση 

πολύ σκληρά το Μουρατίδη. Εκείνος του έριξε μια άγριας i^s ματ.ιά, αλλά αποφάσισε να μην 

του δώσει σημασία. Οταν όμως ο Ελευθεριάδης τού έριξε μια την ώρα 

^ * 

που πήγαινε για τρίποντο και αστόχησε, τα πήρε στο κρανίο. Γύρισε και του έριξε μια 

, που έκανε τον Ελευθεριάδη να πέσει κάτω ουρλιάζοντας. Τότε ο 

Μεϊμάρογλου έδωσε μια στο Μουρατίδη κι εκείνος του έριξε μια 

(είναι πολύ καλός σε αυτό, γιατί παίζει και ποδόσφαιρο). 

Μετά μπήκαμε όλοι στον καβγά και έγινε το έλα να δεις. Εγώ γύρισα σπίτι με μια 

(θα ήθελα να ήξερα ποιος το έκανε) και μια 

στο μάτι από μια \ γ που έφαγα κατά λάθος. 

Σήμερα όμως όλοι τα είχαμε ξεχάσει και βγήκαμε 

στη σχολική φωτογραφία. 



Τι da χ^η&μοποιήβω; Πού da πάω; Διαλέγω 

<χπό τις παρακάτω λέξεις και δίνω λύβεις 

βτα προβλήματα μου, όπως βτο παράδειγμα. —--

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

1. Ποπό! Τα μαλλιά μου είναι χάλια! Πρέπει να πάω στο κομμοοτ-ήριο. 

2. Βράσανε τα μακαρόνια! Φέρε . 

3. Πώς θα ανάψω τα κεριά στην τούρτα; Μήπως έχεις ; 

4. Πολλή ζέστη κάνει. Για άνοιξε να δροσιστούμε λίγο! 

5. Το κουνουπίδι μυρίζει! Γιατί δεν ανοίγεις ; 

6. Αυτό το παντελόνι καθαρίζει μόνο με στεγνό καθάρισμα. 

Πρέπει να το πάμε . 

7. Χρειάζομαι αμέσως χρήματα. Είναι ανοιχτό ; 

8. Πρέπει να πλύνουμε τα ρούχα. Πάω να βάλω . 

9. Πάλι τόνο κονσέρβα θα φάμε; Για φέρε μου . 

10. Καλέ, τα φυτά ξεράθηκαν! Πού είναι ; 

τ.αμΐ6υτ.ήριο 
πλυνεήριο 

σουρωτ-ήρι 

απορροφητ-ήρας 

αναπτ-ήρας 

ποτ.ισεήρι 

καθαρισεήριο 

ανβμισεήρας 

ανοιχτ-ήρι 



Χοηβιμοποιώ τις παρακάτω λέξεις για 

να βυμπληρώβω τις προτάβεις, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·' 

ανθρ^ό-cnta 

ποιότητα 

"Ροτίρα,ότηζα 

βαρύτητ.α 

ταχύτητα 

θερμόχηζα 

evotn-ca 

ταυτότητα 

1. Μα τι λέτε, κυρία μου; Χαλασμένες αυτές οι ντομάτες; 

Είναι από το Βόλο, άλφα άλφα ποιότ.η·εα(ς). 

2. Βρε άνθρωπε, πού πας; Εγώ έρχομαι από δεξιά και 

άρα έχω ! 

3. Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της 

είναι η έλλειψη 

πόσιμου νερού. 

4. - Αζάντ, τι ανακάλυψε ο Νεύτωνας με το μήλο; 

- Τη , κύριε. 

5. Μην τρέχεις, βρε αγάπη μου! Αφού βλέπεις ότι το όριο 

είναι 80... 

6. Η μετριέται σε θερμίδες. 

7. Λοιπόν, παιδιά, προχωράμε 

στην 15, στη σελίδα 178. 

8. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα έλεγα ότι έχουμε 

απόψεων. 



Ο Άχμετ είναι κατά ^ανταβίαν αώενής. 

Κάδε λίγο και λιγάκι είναι βτο γιατρό. Ενώνω τη βεήλη 

α με τη βτήλη β, όπως βτο παράδειγμα, και μαθαίνω τι 

του λέει η γιατρός που τον εξετάζει. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

A. Ο Άχμετ λέει: 

Με πονάει τ' αυτί μου.-

Εχω συνάχι τρεις μέρες. 

Με πονάει το στομάχι μου. 

Ματώνουν τα ούλα μου. 

Με πονάει ο λαιμός μου. 

Με πονάνε οι αρθρώσεις μου. 

Οι φλέβες μου είναι πρησμένες. 

B. Η γιατρός λέει: 

Ίσως έχεις γαστρίτιδα. 

Ίσως έχεις ωτίτιδα. 

Ίσως έχεις ουλίτιδα. 

Ίσως έχεις φαρυγγίτιδα. 

Ίσως έχεις φλεβίτιδα. 

Ίσως έχεις ιγμορίτιδα. 

Ίσως έχεις τενοντίτιδα. 

Ίσως δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά... 

_ : > 



Τι χαρακτηρίζει τι ? Ενώνω τη βτήλη με 

τη βτηλη β, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·' 

Α. δηλητηριώδες 

οινοπνευματώδες 

περιπετειώδης 

αγχώδης 

τρικυμιώδης 

Β. ταινία 

θάλασσα 

χαρακτήρας 

ερπετό 

ποτό 

Τι βημαίνει κάδε επίδετο; Συμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. 

δηλητηριώδης Αυτός που exei δηλητήριο. 

οινοπνευματώδης 

περιπετειώδης 

αγχώδης 

Απαντάω βτις ερωτήβεις. 

1. Ανάφερε μερικά δηλητηριώδη ζώα και φυτά. 

2. Ποια από τα ποτά που ξέρεις είναι οινοπνευματώδη; 



> Διαλέγω μία από τις παρακάτω λέξεις 

και βυμπληρώνω τις προτάβεις, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·' 

πτυχιούχος 
εκατομμυριούχος 

ταλαντούχος 

συντα£+συχος 

αλκοολούχος 

βιταμινούχος 

ζαχαρούχος 

κυπελλούχος 

γηπεδούχος 

L f c A T W ^ a j A ^ f r " 

1. Σταμάτησε να δουλεύει από πολύ νωρίς. Εγινε συνταξιούχος από τα 45 του. 

Τώρα είναι 52 και έχει πάθει κατάθλιψη. 

2. «Πρόκειται για ένα πολύ προικισμένο άτομο. Νομίζω ότι είναι ο πιο 

ηθοποιός με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ» μας είπε ο σκηνοθέτης κ. Ταινιάδης. 

3. Τελείωσε το πανεπιστήμιο πήρε και το δίπλωμα του με «άριστα». Τώρα ανήκει κι αυτός 

επίσημα στη μεγάλη στρατιά των ανέργων. 

4. Δεν επιτρέπεται να πίνεις ποτά με οινόπνευμα. Τα ποτά κάνουν 

κακό στο συκώτι. 

5. Νιώθω πολύ κουρασμένος αυτή την περίοδο. Ο γιατρός μού έδωσε ένα 

σιρόπι. Παίρνω δυο κουταλάκια την ημέρα, αλλά αποτέλεσμα δεν είδα. 

Κέρδισε το ΖΟΓΚΛΕΡ και τώρα είναι . 

7. Τι γάλα πίνεις; Εβαπορέ ή ; 

8. Τελικά, ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Τούμπα την ΑΕΚ και έτσι ο Δικέφαλος 

του Βορρά αναδείχτηκε Ελλάδος. 



Σχηματίζω ρήματα, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

τέλος •τελειώνω 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αντιβτοιχίζω τις εικόνες και βχηματίζω προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

Τι έπαθε / κάνει ο Εργκιούλ; 

1. Τρέμει γιατί κρυώνει. 

Τρέμει από to κρύο. 

2. Ζαλίζεται γιατί πονάει το κεφάλι του. 

Ζαλίζεται 

p 
3. Πέφτει κάτω γιατί είναι κουρασμένος. 

Πέφτει κάτω 

4. Κοκκινίζει γιατί ντρέπεται. 

Κοκκινίζει 

>Α 5. Δάκρυσε γιατί γέλασε πολύ. 

Δάκρυσε 

6. Εχει πρησμένα μάτια γιατί κλαίει. 

Εχει πρησμένα μάτια 

!? 7. Τρώει τα νύχια του γιατί είναι αγχωμένος. 

Α Τρώει τα νύχια του 



Ταλέντα και άλλα.. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Επίθετα: Επιρρήματα: 

ωραίος ωραία 

Η Ελένη ξέρει ωραία τραγούδια. Η Ελένη τραγουδάει ωραία. 

γρήγορος γρήγορα 

Ο Ογλού έχει γρήγορα πόδια. Ο Ογλού τρέχει γρήγορα. 

μακρύς μακριά 

Η Φατμέ έχει μακριά δάχτυλα. Η Φατμέ μένει μακριά από το σχολείο. 

Αιαλέγω ένα επίδετο και φτιάχνω το επίρρημα, όπως βτο παράδειγμα. 
V 

ψηλός 

βαρύς 

γλυκός 

γρήγορος 

αργός 

δυνατός 

H3 

^λά. 1. Ο βάτραχος πηδάει 

2. Το αηδόνι κελαηδάει 

3. Ο πιγκουίνος περπατάει 

4. Η αντιλόπη τρέχει 

5. Ο ελέφαντας περπατάει 

6. Ο πύθωνας σφίγγει τα θύματα του . 

Χρηβιμοποιώ όποια επιρρήματα δ*έλω και βυνεχίζω τις προταθείς, όπως βτο παράδειγμα. 

Κοιμάμαι βαριά / ελαφριά.  

Τραγουδάω 

Κολυμπάω. 

Παίζω μπάσκετ / ποδόσφαιρο. 

Μιλάω 

Περπατάω. 



Διαβάζω τα παραδείγματα και 

υπογραμμίζω το βωβτό, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ΊΊροβοχήΊ Σε μερικές περιπτώβεις 

ταιριάζουν και τα δύο. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

1. ακριβώς / ακριβά 

Ηρθε στις δέκα η ώρα ακριβώς. ~ Τα ρούχα που αγοράζει κοστίζουν ακριβά. 

2. ευχαρίστως / ευχάριστα 

Δέχτηκε ευχαρίστως να μας βοηθήσει. ~ Πέρασε το καλοκαίρι ευχάριστα. 

3. αμέσως / άμεσα 

Μόλις του τηλεφώνησε, έτρεξε αμέσως σπίτι. ~ Θα μιλήσω άμεσα μαζί του γι' αυτό το θέμα. 

4. τελείως / τέλεια 

Ο Νίκος είναι τελείως αφηρημένος αυτό τον καιρό. Ξεχνάει τα πάντα! ~ Περάσαμε τέλεια 

στην εκδρομή! 

5. ιδιαιτέρως / ιδιαίτερα 

Ελένη, να έρθω μόνη στο γραφείο το απόγευμα; Θα ήθελα να σου μιλήσω ιδιαιτέρως. 

~ Πρόσεξε ιδιαίτερα αυτό το δρόμο, γιατί είναι πολύ επικίνδυνος. 

Αλλά: 

6. απλώς - απλά / βεβαίως - βέβαια / τηλεφωνικώς - τηλεφωνικά / κυρίως - κύρια 

7. ευτυχώς / δυστυχώς / σαφώς 

Στις εφτά ακριβώς /ακριβά ο Γιάννης στεκόταν έξω από το σινεμά. Περίμενε τη Μαρία και βέβαια 

/ βεβαίως είχε αγωνία, αφού ήταν το πρώτο τους ραντεβού. Είχαν μιλήσει τηλεφωνικά / 

τηλεφωνικώς την προηγούμενη μέρα, αλλά ο Γιάννης ήταν ανήσυχος κυρίως/κύρια γιατί δεν ήταν 

σίγουρος οτι η Μαρία ήξερε που ήταν το σινεμά. Ευτυχώς, 

μετά από 10 λεπτά έφτασε. Άμεσα / Αμέσως μόλις 

την είδε, πλησίασε προς το μέρος της. Και τότε 

είδε... Είδε ότι, δυστυχώς, δεν ήταν μόνη της. 

Είχε φέρει μαζί της και τη μικρή της αδερφή,. 

απλά / απλώς γιατί ήθελε να έρθει μαζί της. 

Η ταινία ήταν φανταστική και πέρασαν 

ευχάριστα / ευχαρίστως δύο ώρες, αλλά ο Γιάννης ήταν 

τέλεια / τελείως απογοητευμένος από το πρώτο τους ραντεβού... 



Διαβάζω δυνατά το παρακάτω κείμενο. 

Τι βημαίνουν οι 6υνκ>μογραγίες; 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·' 

Το στέκι του Νικόλα (φωτ. 1) ξεχωρίζει από τ’ άλλα εστιατόρια της περιοχής για την εξαιρετικά 

πλούσια κουζίνα του. Πιάτα απ' όλη την Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία, Κρήτη κτλ.). Ανάμεσα τους 

ξεχωρίσαμε το κερκυραϊκό σοφρίτο, τα κρητικά πιτάκια με μυζήθρα, τα εξαιρετικά γλυκά 

(καρυδόπιτα, μηλόπιτα, σκαλτσουνάκια κ.ά.). Μερικά πιάτα είναι πραγματικά αριστουργήματα 

όπως, π.χ., το κοτόπουλο με μπάμιες και ο κρασάτος κόκορας. Λόγω του καλοκαιρινού φεστιβάλ 

(βλ. σελ. 37), τον Ιούλιο το στέκι του Νικόλα θα λειτουργεί και το μεσημέρι. 

Το στέκι του Νικόλα, Τραπεζούντος 26. 

Ωρες λειτουργίας: 1 μ.μ. -1 π.μ. 

Για κρατήσεις, τηλ. 655 782. 

φωτ. 1 φωτογραφία 1 

κτλ. 

κ.ά. 

π.χ. 

βλ. 

σελ. 

μ.μ. 

π.μ. 

τηλ. 



Να μερικά προβλήματα απλής 

αριθμητικής. Μπορείς να τα λύβεις και 

να βρεις τι βημαίνουν 

οι βυντομογραφίες ·, 

1. Πόσα μέτρα είναι 2,5 χμ.; Πόσα χμ. είναι 2.300 μ.; 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·' 

2. Πόσα εκ. είναι 4,5 μ.; Πόσα μ. είναι 420 εκ.; 

Πόσα χλστ. είναι 4 εκ.; Πόσα εκ. είναι 45 χλστ.; 

4. Ενας κύβος έχει πλευρές μήκους 10 εκ. Ποιο είναι το εμβαδόν του; Ποιος είναι ο όγκος του; 

5. Μια εταιρεία πήρε από την τράπεζα δάνειο 1 εκατ. ευρώ με τόκο 3%. 

Πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσει πίσω στην τράπεζα δύο χρόνια μετά το δάνειο; 

j ^ _ _ g ^ -<=* 

6. Η Αθήνα απέχει από τη Θεσσαλονίκη 500 χμ. 

Σε πόση ώρα θα διανύσει την απόσταση ένα 

φορτηγό που τρέχει με 60 χμ. την ώρα; 

7. Η φέτα Δωδώνης κάνει 6 ευρώ το κιλό. 

Κάποιος αγόρασε 750 γραμμ. 

Πόσα χρήματα έδωσε; 



Διαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Πρέπει να πάρω 
λεφτά από μια ATM 

για να πληρώσω τον OTE j 

και τη ΔΕΗ. 

1. Οι ΗΤΤΑ βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική. 

α. ΗΠΑ 6. ΟΤΕ γ. NET 

2. Η Ελλάδα είναι μέλος της και του . 

α. ΕΕ / ΔΕΗ 6. NET / NATO γ. Ε Ε / NATO 

3. Για να πληρώσεις το λογαριασμό του ηλεκτρικού, θα πας στη 

α. ΕΕ 6. ΟΤΕ γ. ΔΕΗ 

4. Όλοι όσοι κάνουν φορολογική δήλωση έχουν 

α. ΑΦΜ 6. ATM γ. ΦΠΑ 

5. Σήμερα έχει μια πολύ ωραία ταινία στη 

α. ΔΕΗ 6. NET γ. ΦΠΑ 

6. θέλεις να βγάλεις λεφτά; Εχει μια στο διπλανό τετράγωνο. 

α. ΔΕΗ 6. ATM γ. ΑΦΜ 

7. Για όλα τα προϊόντα υπάρχει ένας φόρος που λέγεται 

α. ΑΦΜ 6. ATM γ. ΦΠΑ 

8. Δεν πλήρωσα το λογαριασμό του και μου έκοψαν το τηλέφωνο. 

α. ΑΦΜ 6. ΔΕΗ γ. ΟΤΕ 



Διαβάζω το διάλογο. 

Λέω πού είναι τα πράγματα που ψάχνει 

η Φατμέ και τα ζωγραφίζω μέβα βτο δωμάτιο. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Φατμέ: 

Μητέρα: 

Φατμέ: 

Μητέρα: 

Φατμέ: 

Μητέρα: 

Φατμέ: 

Μητέρα: 

Φατμέ: 

Μητέρα: 

Φατμέ: 

Μητέρα: 

Φατμέ: 

Μα πού είναι το τετράδιο της γλώσσας; Ψάχνω μια ώρα και δεν το βρίσκω! 

Είδα ένα τετράδιο εκεί, κάτω απ' το κρεβάτι. Μήπως είναι αυτό; 

Για να δω, όχι, αυτό είναι της χημείας. 

Κοίταξες στο γραφείο σου; Μήπως είναι μέσα σε κανένα συρτάρι; 

Οχι, εκεί δεν είναι σίγουρα. Κάπου αλλού το ’βαλα και δε θυμάμαι. 

Να δεις που θα είναι εδώ μπροστά μου και δεν το βλέπω... 

Α, να το, πίσω απ’ τη γλάστρα είναι! Μα πώς βρέθηκε εδώ; 

Ωραία, τώρα δε βρίσκω το ντοσιέ! 

Νομίζω ότι το είδα στο δεύτερο ράφι. Τίποτ' άλλο; 

Ναι. Πού είναι τα γάντια μου; 

Αχ, δεν είναι μέσα στην ντουλάπα, εκεί πέρα, πάνω απ' το μαξιλάρι; 

Ναι, τα ’βαλα εδώ το πρωί και τα ξέχασα. Σ' ευχαριστώ. Φεύγω τώρα... 

Πού πας; 

Πάω βόλτα με την Γκιουλίν. Κάπου εδώ κοντά θα πάμε. 

Δε θ’ αργήσουμε... 



Κοιτάζω την εικόνα, λέω πού είναι 

κάδε μαδητιίις/-τρια και βχηματίζω 

προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Ανάμεσα στον Αχμέτ και στην Γκιουλίν στέκεται η Φατμέ. Μπροστά τους είναι... 

Ο Ενγίν κάθεται πίσω από τον Ογλού. Μπροστά του είναι ο Ερκάν. 

μέσα 

μπροστά } στο (ν) / στη (ν) / στο 
πίσω 

έξω 

μπροστά 
} 

ι J 

από το (ν) / τη (ν) / το 

} απέναντι > από το (ν) / στο (ν) } αντίκρυ > στο(ν) / στη(ν) / στο 

ανάμεσα > στο(ν)... και (σ)το(ν)... / (σ)τη(ν)... / (σ)το... 

μεταξύ » του / της... και του / της... 

Ο Μποζ είναι μπροστά στον Αχμέτ 

στη Φατμέ 

στο παιδί 

σ' εμάς 

> μπροστά του 

> μπροστά της 

> μπροστά του 

> μπροστά μας 

> μπροστά σας 

σ' αυτούς, αυτές, αυτά > μπροστά τους 

ΓΚ,ΙΟΥΆΙΝ 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Μέσα στο δωμάτιο είναι ο Ογλού, έξω από το δωμάτιο είναι η Ψύξη. 

Εβαλε το βιβλίο (μέσα) στο συρτάρι. ~ Εβγαλε το βιβλίο (μέσα) από την τσάντα. 

Εβαλε το βιβλίο (πάνω) στο τραπέζι. ~ Εβαλε τον πίνακα πάνω από τον καναπέ. 

Είδε το βιβλίο (κάτω) στο πάτωμα. ~ Εκρυψε το γράμμα κάτω από το χαλί. 

Αιαβάζω το διάλογο και γράφω τις δικές μου ιδέες για να βοηδηβω τον Ογλού. 

Χρηβιμοποιώ τα επιρρήματα: μέβα, έξω, πίβω, μπροβτά, κάτω... 

Ογλού: Μα πού είναι η Ψύξη; Την ψάχνω τόση ώρα και δεν είναι πουθενά. 

Πατέρας: Πριν λίγο πέρασε από μπροστά μου και... 

Ογλού: Πού πήγε; Μήπως είναι κάτω απ' τον καναπέ; 

Πατέρας: Συνήθως κρύβεται πίσω απ' τις κουρτίνες και ξύνει τα νύχια της στο χαλί. 

Ογλού: Α, την ακούω. Κάπου εδώ γύρω θα 'ναι... 

Η Ψύ£η vmoo&i να είναι πίσω από την πόρτο.  



Διαλέγω 6ε ή* από και βυμπληρώνω 

τα κενά. Σε μερικές περιπτώβεις και 

τα δύο είναι βωβτά. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·' 

Το σπίτι μας είναι κοντά σ- / από το σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι λίγο μακριά σ- / από το 

σχολείο, αλλά δεν πειράζει. Το σπίτι μας είναι ένα μικρό τριάρι. Το δωμάτιο μου (δηλαδή το 

δωμάτιο που μοιράζομαι με την αδερφή μου) είναι δίπλα σ- / από την κουζίνα μας. Αυτό είναι καλό 

όταν η μαμά μαγειρεύει σουτζουκάκια, κακό όταν φτιάχνει κουνουπίδι. Να σας πω πώς είναι; 

Λοιπόν, απέναντι σ- / από την πόρτα υπάρχει η ντουλάπα μας, που είναι και βιβλιοθήκη. Αριστερά 

σ- / από την ντουλάπα είναι το κρεβάτι μου και δεξιά της αδερφής μου. Το γραφείο μας είναι 

μπροστά σ- / από το παράθυρο. Εκεί διαβάζουμε πολλές φορές μαζί, ο ένας από τη μια πλευρά, 

ο άλλος απ’ την άλλη. Το δωμάτιο έχει δύο φωτιστικά: ένα πάνω σ- / από το γραφείο και άλλο 

ένα πάνω σ- / από αυτό. Κάτω σ- / από το 

γραφείο υπάρχει ένα χαλάκι. Πάνω σ- / 

από αυτό το χαλάκι κοιμάται η γάτα μας. 

Αυτό είναι περίπου το δωμάτιο μας. Είναι 

μικρό, αλλά εμένα μ' αρέσει. Κι αυτό που μ' 

αρέσει πιο πολύ είναι το παράθυρο του. 

Οταν διαβάζω και βαριέμαι, κοιτάζω έξω σ-

/ από το παράθυρο, βλέπω το σταθμό, τα 

τρένα που έρχονται και φεύγουν, και πίσω 

από τα τρένα τα βουνά και τα σύννεφα. 



"Πού είναι τι... Ήεριγράφω την εικόνα 

χρη&μοποιώνεας τις λέξεις: 

μακριά από 

κοντό σε κάτ-ω από 

δεξιά από 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·' 

αρισεερά από 

πάνω σε 
δίπλα σε απένανει από / σε 



βλέπω την εικόνα και χωρίζω τα πρόβωπα 

βε τρεις ομάδες. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

1. 0 Αχμέτ είναι (μέσα) στο σπίτι του. 

2. Ο Αχμέτ πηγαίνει προς / κατά / μέχρι / ως το σπίτι του. J 

3. Ο Αχμέτ φεύγει / απομακρύνεται από το σπίτι του. 

1. Ποιοι μένουν ακίνητοι; 2. Ποιοι προχωράνε προς μια κατεύθυνση; 

3. Ποιοι φεύγουν από κάπου; 

Τώρα (^νταβυείτε πού δα είναι αυτά τα πρόβωπα τα επόμενα δύο λεπτά. 

Η κυρία Κοζσά θα είναι μέσα στο λεωφορείο, ο κύριος Χάνογλου θα έχει φτάσει στην 

τράπεζα ή μέχρι / ως την τράπεζα ^ ^ ^ 

Ι | 

ι 

β. 

1 -*- *Wi? 
£ ' * 

\ 599 

/Α 



Διαβάζω το κείμενο και αντικαϋιβτώ 

τις υπογραμμιβμένες ^ράβεις, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Προχτές ήρθε ο φωτογράφος στο σχολείο και βγάλαμε όλοι μαζί μια φωτογραφία. Τη βλέπεις; Ο 

κολλητός μου, ο Χασάν, είναι πρώτος στην πίσω σειρά. Μπροστά (από το Χασάν) του είναι ο 

Πέτρος, ο φίλος της Κατερίνας. Δίπλα (στον Πέτρο) είναι η Αίσέ και πίσω (από την Αίσέ 

και τον Πέτρο) η Ελένη. Να και ο Μανόλης. Του είπαν να κάτσει πίσω πίσω, γιατί, όπως 

βλέπεις, είναι πολύ ψηλός. Μπροστά (από το Μανόλη) είναι η φιλόλογος και ο 

γυμναστής. Πίσω (από τη φιλόλογο και το γυμναστή) είναι ο Θανάσης. Δεξιά (από το 

Θανάση) είναι η Μαρία και μπροστά (από τη Μαρία) είμαι εγώ. Και πίσω (από 

μένα) είναι η απουσιολόγος μας, η Άννα, με το ωραίο χαμόγελο. 



Αι̂ βάζω το διάλογο mi απαντάω βτις ε^ωτήβεις. 

Μ - 1 — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Εργκιούλ: Γεια σου, Μινέ. Τι νέα; Πού θα περάσεις το καλοκαίρι; 

Μινέ: Φεύγω το Σάββατο. Θα πάω στο χωριό της γιαγιάς μου για λίγες μέρες. 

Εργκιούλ: Πόσο θα μείνεις; 

Μινέ: Από 20 Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου περίπου. Τον υπόλοιπο Αύγουστο θα είμαι εδώ. 

Εργκιούλ: Τι κάνεις σήμερα; Ξέρεις, θα συναντηθούμε με τα παιδιά... 

Μινέ: Ναι, μου το είπε η Φιγέν. Κατά τι ώρα είπατε; 

Εργκιούλ: Δεν ξέρω σίγουρα, πάντως μετά τις εννιά. Πριν έχουμε αγώνα μπάσκετ 

στο σχολείο. Ερχεσαι; 

Μινέ: Δεν προλαβαίνω, με περιμένει η Φιγέν γύρω στις εφτά στο σπίτι της. Θα έρθουμε 

μαζί. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σου, Εργκιούλ. 

1. Πόσο θα μείνει η Μινέ στο χωριό; 

Από τις μέχρι / ως τις 

Θα πάει για 

Θα γυρίσει 

3 

2. Πότε φεύγει η Μινέ; Πότε γυρίζει; 

3. Ποιους μήνες θα είναι στο χωριό; 

4. Πότε θα συναντηθεί με τα παιδιά; 

, 5. Τι θα κάνει πριν από τη συνάντηση; 



\J <J <J VJ 

v*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Απαντάω βτις ε^ωτήβεις. 

Πότε έχουμε... 

Πρωτοχρονιά; 

Πρωταπριλιά; 

Πρωτομαγιά; 

Πότε είναι... 

η Γιορτή της Γυναίκας; 

η Ημέρα του Παιδιού; 

τα Γενέθλια σου; 
Ποια χρονιά... 

γεννήθηκες; 

πήγες στο δημοτικό; 

μπήκες στο γυμνάσιο; 



Κοιτάζω τα ρολόγια που δείχνουν την ώρα 

βε διαφορετικές χώρες βτον κόβμο και 

φαντάζομαι τι κάνει καδένας από 

τους ανθρώπους βε αυτές. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

Τι κάνει... 

1. Ο Εράι στην Κομοτηνή; 

2. Ο Τζέρεμι στη Νέα Υόρκη; 

3. Η Γκρέτα στο Βερολίνο; 

Κομοτηνή: 8.00 το πρωί 

Νέα Υόρκη: 1.00 η ώρα το βράδυ 

Βερολίνο: 7.00 το πρωί 

Ριάντ: 10.00 το πρωί 

Μπουένος Άιρες: 2.00 το βράδυ 

Σίδνεϊ: 4.00 το απόγευμα 

Πεκίνο: 2.00 το μεσημέρι 

Νέο Δελχί: 12.00 το πρωί 

4. Η Ντάνα στο Ριάντ; 

5. Η Μαριάννα στο Μπουένος Άιρες; 

6. Η Σίντι στο Σίδνει; 

7. Ο Χουάγκ Χο στο Πεκίνο; 

ο . Ο Σεράφ στο Νέο Δελχί; 



Ο Έράι φεύγει» 

στις 8.00 ακριβώς. 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 

στις 8.15 (οχτώ και τέταρτο). 

στις 8.30 (οχτώ και μισή). 

στις 8.45 (εννιά παρά τέταρτο). στις 3.30 (τρεισήμισι). 

στις 4.30 (τεσσερισήμισι / τεσσεράμισι). 

Γράφω το δικό μου καθημερινό πρόγραμμα. Αιαβάζω την ώρα ζωγραφίζω 

τους δείκτες βτα ρολόγια και γράφω τι κάνω κάδε Δευτέρα βτις... 

6.00: Στις έξι 

7.40: Στις οχτώ παρά είκοσι 

8.15: Στις οχτώ και τέταρτο 

10.00: Στις δέκα 

11.45: Στις δώδεκα παρά τέταρτο 

13.00: Στη μία 

13.30: Στη μιάμιση 

2.20: 

16.10: 

18.00: 

19.50: 

22.25: 



Τι ώρα είναι; Κοιτάζω τα ρολόγια και γράφω 

την απάντηβή μου, όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

Είναι δύο και tetapto. 

Τι ώρα ξυπνάς συνήθως; 

Τι ώρα πηγαίνεις σχολείο; 

Τι ώρα γυρίζεις σπίτι; 

Κάνεις κάποια μαθήματα το απόγευμα; Από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα; 

Τι ώρα κοιμάσαι συνήθως το βράδυ; 



Διαβάζω την ηλεκτρονική ώρα όπως 

6το παράδειγμα 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

02:15 Είναι δύο και τ4τ.αρτ.ο 

J 

13:05 

17:50 

18:10 

24:00 

01:15 

13:35 

17.45 

21.55 



Τι δα κάνει η Χριβτίνα αύριο; 

Κοιτάζω το πρόγραμμα της και γράφω 

προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.30 - 09.15 Ιστορία 

• 

11.15 - 12.00 Αρχαία ελληνικά 

. 

12.05 - 12.50 Νέα ελληνικά 

. 

16.30 - 18.30 φροντιστήριο 

,Sr^ : 
^18.30 - 19.30 Αγγλικά 

. } 



Μπορείς να διαλάβεις τους παρακάτω 

τίτλους} 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 

3 <\Κ)\ά λέων 

Σμείς οι 2 

~\<χ 3 γουρουνάκια 

OL 3 6(0|4cito(j>\jAcu<eq 

OL 4 εποχές 

Μ Χιονάτη κ<χι οι ψ νάνοι 

0 Αλή Λπαμπάς κ<χι OL 4 0 κλέπτες 

0 γυ£>ος του κόβμου 6ε $0 μέ̂ >ες 

~\<χ 303 βκυλιά της Δαλματίας 

3.000 και 3 Νύχτες 

20.000 λεύγες υπό τη δαλαββα 

Αλλος για το (3).000.000> 



Λντικαδιβτώ τους αρώμούς με λέξεις, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά̂ η·' 

1. - Τι ώρα θα συναντηθούμε; 

Στις 3.00 ΐ.ρ6ΐς. 

Δεν μπορείς στις 4.00 ; 

Εντάξει, στις 4.00 

2. - Πόσων χρονών είσαι; 

13 

Και η αδερφή σου; 

14 

3. - Τι άλλο θέλουμε από το σούπερ μάρκετ;' 

- 3 κιλά πατάτες, 

2 πακέτα ζάχαρη, 

1 πακέτο καφέ και 

1 χυμό. 

- Πορτοκάλι ή ροδάκινο; 

Πάρε καλύτερα πορτοκάλι. 

4. - Παρακαλώ. 

Γεια σας. Θα ήθελα 3 τυρόπιτες, 3 κρουασάν, 

3 χυμούς και 1 καφέ. 

Τα κρουασάν και τις τυρόπιτες να σας τα βάλω σε πακέτο; 



Διαβάζω το γράμμα και βρίβκω αριθμητικά, 

κα^ώς και &ύν&ετες λέξεις με αυτά. 

Γράφω κι εγώ όπως η Ειρήνη ένα γράμμα 

βτο οποίο χρηαμοποιώ όβο περιββότερες λέξεις 

μπορώ από αυτές που βρήκα 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

Α)α,πτ\τΑ μου ξαδέ^ι^, γεια 6<*ς. 

Χ - ς τ ι ^ 6τίςπίντετον μ η ν ό ς < ί γ ν ε ο γ , μ ο ς τ ο υ ^ ^ , ^ , ^ ,λοί 

6το KCUVOVO τους 6 π ί π , £ν« π ε ν ΐ ^ j ^ ^ ^ ^ π , ^ , ^ ^ , ^ ^ 

π ε ν ^ ο ^ ς πολυκατοικίας. Εκεί κόψαμε την τ ε ^ ο ^ η τ ο ύ ^ , η οποί* ήταν 

ττεντ^νοόΤίμη. 

0 χο?ός Keynes πάν. «πό π ε ν χ ^ ο KaL * υ ^ μ ε CTo 6 π ΐ τ ι κ α η μ έ ν ο ι . Αΰ^ο < ^ W 

Υ* χε^ήμε^η « φ ο μ ή Keu είμ* πολύ χ^ούμενη, γ ΐ Λ £ , 0 επόμενο έμμηνο 5ε ^ 

6ηκω6ουμε κεφάλι. 6τη 5ουλείά. 

Σας 6τέλνω χίλια <ρίλίά 

Π ςα5έζ>(ρη 6^ς Ειρήνη 



Απαντάω βτις ερωτήσεις και βάζω 

τις απαντήβεις μου βτο κατάλληλο βπίτι, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

Πώς λέγεται... 

το σπίτι που έχει έναν όροφο; μονώροφο /μονώροφο \ 

το σπίτι που έχει δύο ορόφους; 

το σπίτι που έχει τρεις ορόφους; 

το σπίτι που έχει τέσσερις ορόφους; 

το δωμάτιο στο ξενοδοχείο που έχει ένα κρεβάτι; 

το δωμάτιο στο ξενοδοχείο που έχει δύο κρεβάτια; 

το διάστημα δύο μηνών; 

το διάστημα τριών μηνών; 

το διάστημα δύο ημερών; 

το διάστημα τριών ημερών; 

το σήμα του Παναθηναϊκού; 

Απαντάω βτις ερωτήβεις. 

Ποια μέρα λέμε «καλό μήνα»; 

Ποια μέρα λέμε ψέματα; 



Ενώνω λέξη και αρώμό, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

δύο 

0 tpia ι 
teooepa 

12 1 
μηδέν 

1 1 
ίνα και ένα oedtepo 

3 
t-ρία κόμμα ΐ-ρία 

.1 
ένα 

9' 

teooepa κόμμα nevce ένα oedtepo 

9 
nevte Ρ 

teooepa πέμπτα 

ένα κόμμα δύο 

ΐ-ρία tetapta 
tpia κόμμα teooepa 

βάζω τους παραπάνω 

αριθμούς βτον κατάλληλο 

κύκλο, Α, 3 ή Γ. 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 
Πώς το λέμε? Ανηβτοιχίζω, όπως βτο παράδειγμα. Ι—« 

m 

dm 

cm 

mm 

km 

Ε 

m2 

dm2 

cm2 

mm2 

t 

I 

gr 

h 

min 

sec 

χιλιοστό 

6κατ.οοχό 

χιλιόμβΐ-ρο 

παλάμη 

\ietpo 

τετραγωνικό eKatooro 

τετραγωνική παλάμη 

βμβαδόν 

τετραγωνικό χιλιοοχό 

τετραγωνικό \ietpo 

ώρα 

oeOtepoKento 

X\tpo 

χρόνος 

λβπτ-ό 

γραμμάριο 

file:///ietpo
file:///ietpo


Απαντάω βτις ερωτήβεις, 

όπως βτο παράδειγμα. 

1. Πόσα λεπτά έχει μια ώρα; 

Μια ώρα βχβι eEnvca λβπτά (1h = 60 min). 

2. Πόσα εκατοστά είναι τα δύο μέτρα; 

3. Πόσα χιλιοστά είναι ένα εκατοστό; 

4. Πόσες παλάμες είναι ένα μέτρο; 

5. Πόσα μέτρα είναι ένα χιλιόμετρο; 

6. Πόσα τετραγωνικά μέτρα περίπου είναι η τάξη σου; 

Ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

7. Πόσα τετραγωνικά εκατοστά περίπου είναι το χαρτί που έχεις μπροστά σου; 

8. Πόσα στρέμματα είναι τα 5.000 m2; 

9. Πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η Ελλάδα; 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Αντιβτοιχίζω τα βύμβολα από τη βτήλη Α με τις λέξεις από τη βτήλη JJ και τη βτήλη Γ. 

Α. Β. Γ. 

•Ψ 

(ψ 
4 , 

λ χ / 

και / συν β διαφορά 

επί β πηλίκο 

διά β άθροισμα 

πλην / μείον β γινόμενο 

Αιαβάζω δυνατά, λέω και γράφω το αποτέλεβμα 

3 + 5 - 2 = 

7 - 3 + 1 - 5 = 

(10 : 2) + (10 x 2) - 24 = 

11 + 22 - (30 : 10) = 

Τι δα κάνω; ΤΙρόβ^εβη, αφαίρεβη, πολλαπλαααβμό (\ διαίρεβη; 

1. Για να βρω πόσα μάτια έχουν ένας άνθρωπος και ένας κύκλωπας, 

θα κάνω 

2. Για να βρω πόσα μάτια κοιτάνε τον καθηγητή / την καθηγήτρια μου 

στην τάξη μας, θα κάνω . 

3. Για να βρω πόσα ευρώ θα πληρώσω για 7 σοκολάτες (η μία κάνει 0,80 

ευρώ), θα κάνω 

4. Για να βρω πόσες σοκολάτες αγοράζω με 5 ευρώ (η μία κάνει 0,8 

ευρώ), θα κάνω 

5. Για να βρω πόσα ρέστα θα πάρω αν δώσω 1 ευρώ και πάρω μια 

σοκολάτα που κάνει 0,8 ευρώ, θα κάνω 

9 -̂  Ι 

+ 

χ 

-5-



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

0 μπαμπάς του Αχμέτ αποφά&βε να βάλει πλάκες βτην αποθήκη του βπιτιού. Ζήτηβε 

από τον Αχμέτ να τον βοηδήβει. 0 Αχμέτ πρέπει να βρει πόβες πλάκες πρέπει να 

αγοράθουν και πόβο δα πληρώβουν. βλέπω: α το βχέδιο της αποδηκης και β. το βχέδιο 

και την τιμή της πλάκας. Τίεριγράφω πώς βκέφτηκε ο Αχμέτ για να απαντήβει βτον 

μπαμπά του. Απορώ να χρηβιμοποιήβω τις λέξεις: 

μήκος μβτράω 
προσθέτ-ω πολλαπλασιάζω 

πλάτος 
διαιρώ 



Αντιβτοιχίζω τις λέξεις με τις εικόνες. 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 

τρίγωνο 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 

κύκλος 

σφαίρα 

τετράγωνο 

πυραμίδα 

κύβος 

κώνος 

Χωρίζω τις παραπάνω λέξεις βε δύο ομάδες. 

ΣΤΈΡΕΑ 

Θ 

Α 

Με τι μοιάζει... 

...ένα ζάρι; 

...ένα πακέτο από τσιγάρα; 

...μια μπάλα; 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Κοιτάζω το τετράγωνο και τον κύβο και τα περιγράφω 

χρηβιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις: 

πλβυρά, γωνία, ακμή, έδρα, κορυφή 

. • ^ W * ^ - « 

Μπορείς να απαντηθείς βτις παρακάτω ερωτήβεις $ 

1. Πόσες ακμές έχει ο κύβος; Πόσες έδρες έχει ο κύβος; 

2. Πόσες πλευρές έχει το τετράγωνο; Πόσες γωνίες; 

3. Ποιο σχήμα έχει τις λιγότερες πλευρές; 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Ποιο γεωμετρικό όργανο δα χρειαβτείς-. 

1. για να σχεδιάσεις... 

ένα ευθύγραμμο τμήμα 5,5 cm;  

ένα ορθογώνιο τρίγωνο; 

έναν κύκλο με ακτίνα 3 cm; 

2. για να μετρήσεις... 

το μήκος των πλευρών των σχημάτων α και β; 

τη γωνία Α του τριγώνου; 

3. για να αποφασίσεις... 

αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο; 

αν οι ευθείες ε1 και ε2 είναι κάθετες; 



Κοιτάζω την εικόνα και αναβϋοιχίζω τις λέξεις. 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

κρανίο 

θώρακας 

πλβυρά 

σπονδυλική στήλη 

λβκάνη 

μηρός 

κνήμη 

Ενώνω τη βτήλη α με τη βτήλη β, όπως 

βτο παράδειγμα 

κόκαλο 

κεφάλι 

γάμπα 

μπούτι 

στήθος 

μπράτσο 

κνήμη 

βραχίονα· 

μηρός 

οστό 

κρανίο 

θώρακας 

Χρηβιμοποιώ μία από τις παραπάνω λέξεις και βυμπληρώνω 

τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Η λβκάνη είναι μεγαλύτερη στη γυναίκα, για να είναι πιο εύκολος ο τοκετός. 

2. Τα δύο βασικά μέρη του ποδιού είναι και . 

3. είναι σαν ένα κλουβί μέσα στο οποίο προστατεύονται βασικά όργανα 

του ανθρώπου, όπως η καρδιά και οι πνεύμονες. 

4. Δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά χτες και σήμερα με πονάει τρομερά . 

5. Μην καμπουριάζεις! Πρόσεχε σου να είναι ίσια, αλλιώς 

θα πάθεις σκολίωση. 



Ενώνω δύο λέξεις με μία εικόνα 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 

γιαρμάς 

χαλί 

μπαϊράκι 

ροδάκινο 

κιλίμι taonavoq 

π)\ο\ο καΐκι 

βοσκός 

σημαία 

μπογιά 

χρώμα 



Διαβάζω τις παρακάτω λέξεις. 

Ξέρω κάποιες άλλες λέξεις με την ίδια βημαβία? 

ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^π·' 

καμ-εσίκι 

[laxciKaq 

μαράζι 

νταμάρι 

κατράμι 

μπακίρι 

μουσαφίρης 

κουσούρι 

καλντερίμι 

σόμπα 

aa\iaxAq 

πούσι 

Απαντάω βτις ερωτήβεις. 

• Τι είναι ο καρσιλαμάς; Τι σημαίνει η λέξη; Ξέρεις πώς χορεύεται; 

« 

• Πώς μαγειρεύεται το κεμπάπ και τα γιουβαρλάκια; 

• Ποια λαχανικά κάνετε τουρσί στο σπίτι σας; 



7^ \ 
Ονομα·' 

Επώνυμο: 

τά^η·' 

^ Η ^ * . Γ 

Ο μπαμπάς έφταιγε σήμερα. Εκείνος τις έφερε κι εκείνος ρώτησε μόλις μπήκε: 
- Βρείτε τι σας έφερα σήμερα! 
Και πριν του πούμε τι μας έφερε σήμερα, λέει: 
- Μέσκουλες! 
Εγώ του λεω: 
- Να φάω μερικές; 
Εκείνος λέει: 
- Οχι τώρα. Να φας το φαγητό σου πρώτα, γιατί μπορεί να σου κόψουν την όρεξη. 
Εγώ του λεω: 
- Κι αν μου κόψει το φαγητό την όρεξη και δεν μπορώ να φάω μέσκουλες; 
Αλλά ο μπαμπάς θύμωσε και λέει να κάνω αυτό που λέει εκείνος, γιατί αυτό είναι το σωστό κι αυτό 
που πρέπει να γίνει, αλλά εγώ του λέω να τις φάω τώρα που είναι στρουμπουλές και μοσκοβο-
λούν, αλλά εκείνος ξαναείπε ποιο είναι το σωστό, και το σωστό είναι να φάω πρώτα το φαγητό 
μου, και θύμωσα κι εγώ, κι ο μπαμπάς, που δεν είχε ξεθυμώσει, λέει ποιανού έμοιασα κι η μαμά 
πετάχτηκε από την κουζίνα: 
- Εσένα έμοιασε! Τι ρωτάς; 
Κι ο μπαμπάς πήγε στην κουζίνα και της είπε μια λατινική λέξη, αλλά την είπε δυνατά κι ακούστη
κε έξω. Κι εγώ του λέω: 
- Τώρα που λέει η μαμά πως σου μοιάζω, θα μ' αφήσεις να φάω μερικές; 
Κι εκείνος λέει: 
- Θα φας οπωσδήποτε μερικές, αλλά θα είναι ξυλιές. Ούτε μέσκουλες ούτε φαγητό. Ούτε πριν από 
το φαγητό ούτε μετά το φαγητό. 
Ετσι είπε κι έτσι έκανε και οι μεσκουλες τώρα είχανε γίνει λιώμα, αλλού τα κουκούτσια τους, 
αλλού οι φλούδες τους, κι η θεία Γαζία που πέρασε λέει: 
- Κοίταξε τους τι ωραία που παίζουνε μπαμπάς και γιος! 
Κι η μαμά, από την κουζίνα, λέει: 
- Πρώτα τσακωθήκανε και τώρα τα φτιάξανε και χορεύουνε! 
Αλλά δεν έβλεπε καλά. Εγώ δε χόρευα. Ο μπαμπάς χόρευε και 
χόρευε πάνω στις μέσκουλες κι εγώ φοβόμουνα, τώρα θα πατή
σει κι εμένα, αλλά εμένα δε με πάτησε, μόνο που φώναζε πως 
εγώ φταίω που τον νευρίασα κι εκείνος τις έφερε για μένα, αλλά 
εγώ με το πείσμα μου τα έκανα όλα. 

Κ. Ντελόπουλος, Ο Άκης και οι άλλοι, Γνώση, Αθήνα 1983 (με αλλαγές) 

• Ποιος αφηγείται το περιστατικό που περιγράφει το κείμενο; 

• Πού έγινε; 

• Πότε έγινε; Ποιοι ήταν εκεί; 

• Τι έγινε πρώτο, τι ακολούθησε; 

• Τι είπαν / έκαναν τα πρόσωπα; 

• Τι αποτελέσματα είχε; 

Σε πόσες ενότητες μπορεί να χωριστεί το κείμενο; 

• Τι τίτλο θα έβαζες στο κείμενο; 

Γράφω κι εγώ μια ιβτορία για κάτι που 6υνέβη βπίτι μου ή" βτο 

Διαβάζω το κείμενο και απαντάω βας ερωτηθείς. 

623 



ν*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Διαβάζω την ιβεορία βτην επόμενη 6ελίδα. Μετά φτιάχνω την ιβεορία 

6ε τρίγωνο, γράφοντας βτα κουτιά. 

• μια λέξη, το όνομα του ήρωα 

• δύο λέξεις, επίθετα που τον χαρακτηρίζουν 

• τρεις λέξεις, ουσιαστικά που δείχνουν τα μέρη όπου γίνεται η ιστορία 

• τέσσερις λέξεις, ρήματα που δείχνουν τι συνέβη και τον εμπόδισε να πετύχει το σκοπό του 

• πέντε λέξεις, ρήματα που δείχνουν τι συνέβη και μπόρεσε να πετύχει το σκοπό του 

Μίδας 

στιάχαλος 

. Ν 



ν*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΔΑΣ 

Ο βασιλιάς Μίδας ήταν πολύ σπάταλος και άμυαλος. Κάθε 

βράδυ στο παλάτι του έκανε γιορτές και χορούς, και έτσι έμεινε 

χωρίς δεκάρα. 

Πήγε στο μάγο Απόλλωνα, που έμενε στο δάσος, του είπε το 

πρόβλημα του και ο μάγος τού έκανε αυτή τη μαγεία: «Ό,τι αγγίζουν τα χέρια σου θα γίνεται 

χρυσάφι!». 

Ο βασιλιάς πήδηξε από τη χαρά του και γύρισε τρέχοντας στο αυτοκίνητο του. Μόλις όμως άγγιξε 

το χερούλι της πόρτας, το αυτοκίνητο έγινε ολόκληρο από χρυσάφι, τα τζάμια, οι ρόδες, η μηχανή, 

ακόμα και η βενζίνη. 

Μόλις έφτασε στο παλάτι, γυρνούσε στα δωμάτια και άγγιζε όσα περισσότερα πράγματα 

μπορούσε και όλα γίνονταν χρυσάφι. Σε μια στιγμή δίψασε, ζήτησε ένα ποτήρι νερό, αλλά το ποτήρι 

έγινε χρυσό και το νερό το ίδιο, κι αν ήθελε να πιει, έπρεπε να του δίνει ο υπηρέτης του με ένα 

κουτάλι. 

Ήρθε η ώρα για το φαγητό. Άγγιξε το πιρούνι και έγινε χρυσό. Οι καλεσμένοι χειροκροτούσαν και 

ζητούσαν να αγγίξει και τα δικά τους πράγματα. 

Ο βασιλιάς Μίδας τους ευχαριστούσε όλους, αλλά όταν πείνασε και έπιασε το ψωμί για να φάει, 

εκείνο έγινε χρυσό, κι αν ήθελε να φάει, έπρεπε να τον ταΐζει η βασίλισσα. 

Ήρθε η ώρα να πάει να κοιμηθεί, αλλά, χωρίς να το θέλει, άγγιξε το μαξιλάρι, άγγιξε τα σεντόνια 

και το στρώμα και όλα γίνανε χρυσά και πολύ σκληρά για να κοιμηθεί. Πέρασε λοιπόν τη νύχτα του 

καθισμένος σε μια πολυθρόνα με τα χέρια σηκωμένα για να μην πιάσει τίποτα, και το πρωί ήταν 

ψόφιος στην κούραση. Έτρεξε στο μάγο Απόλλωνα και τον παρακάλεσε να λύσει τα μάγια. Του είπε 

ότι μετάνιωσε ειλικρινά που ήθελε τόσο χρυσάφι. Ο μάγος τον λυπήθηκε και του είπε: «Εντάξει, αλλά 

πρόσεξε καλά γιατί, για να λυθούν τα μάγια, χρειάζεται να περάσουν εφτά ώρες και εφτά λεπτά 

ακριβώς, και σε αυτό το διάστημα ό,τι αγγίξεις θα γίνεται κοπριά αγελάδας. 

Ο βασιλιάς έφυγε ήσυχος κοιτάζοντας με προσοχή το ρολόι του, το οποίο δυστυχώς πήγαινε 

μπροστά ένα λεπτό την ώρα. 
Τ. Ροντάρι, Παραμυθιά απο το τηλέφωνο, Τεκμήριο, Αθήνα 1979 (με αλλαγές) 



Λΐ4@άζω την ιβτο^ίβ με το Μίδβ 

κ<χι γρ<ίγω τη βυνέχείύ όπως ψχνταζομαι 

ότι έ^ινε. 

ν * — 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Δι<λβάζω τις λέξεις του τριγώνου. Σκέφτομαι K<U γρά<ϊ»ω μΐ4 ιβτο^ίβ 

με <ι^ω4 τον Αχμέτ. "Πρέπει V4 χρηβιμοποιήβω όλες τις λέξεις που 

μου δίνουν, με όποια βει̂ <3ι δέλω. 

Αχμέτ 

μοναχός λυπημένος 

σπίτι σχολείο αγορά 

τρόμαξε έφυγε γύρισε χάθηκε 

βρήκε άνοιξε διάβασε ρώτησε θυμήθηκε 



"N-*-

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαβαζω τις λέξεις του τριγώνου. Σκέφτομαι και γράφω μια ιβτορία 

με ηρωίδα τη Φατμέ. "Πρέπει να χρηβιμοποιή" βω όλες τις λέξεις που 

μου δίνουν, με όποια βειρά δέλω. 

Φατμέ 

γκρινιάρα ζηλιάρα 

παραλία σπίτι αγορά 

έκλαψε βούτηξε χτύπησε έχασε 

παρακάλεσε πλησίασε κατάλαβε έδωσε αγόρασε 



Φτιάχνω μια ιβτορία βε τρίγωνο 

γράφοντας βτα κουτιά. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

• μια λέξη, το όνομα του ήρωα 

• δύο λέξεις, επίθετα που τον χαρακτηρίζουν 

• τρεις λέξεις, ουσιαστικά που δείχνουν τα μέρη όπου γίνεται η ιστορία 

• τέσσερις λέξεις, ρήματα που δείχνουν τι συνέβη και τον εμπόδισε να πετύχει το σκοπό του 

• πέντε λέξεις, ρήματα που δείχνουν τι συνέβη και μπόρεσε να πετύχει το σκοπό του 

* 1 * 1 * 1 

Τώρα γράφω την ιβτορία. 



Να χωρίβεις το κείμενο 6ε παραγράφους και 

να δώβεις έναν τίτλο 6ε κασεμία από αυτές. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ο ΚΗΠΟΣ 
Ο αυτοκράτορας είχε έναν υπήκοο που τον έλεγαν Ηλ. Ονειρο του 

αυτοκράτορα ήταν να φτιάξει τον καλύτερο κήπο του κόσμου. Και ο Ηλ 
ήταν ο μόνος μέσα στο βασίλειο που θα μπορούσε να φτιάξει αυτό τον 

κήπο. Γιατί αυτός μπορούσε να κοιτάζει ένα ξερό δέντρο και να το κάνει 
ν' ανθίζει. Να σκέφτεται ένα άγριο ζώο κι εκείνο να φεύγει από τη φωλιά 

του και να έρχεται στην αυλή του Ηλ ήμερο. Ο αυτοκράτορας, ξέροντας τα χαρί
σματα του Ηλ, τον παρακάλεσε ν' αρχίσει την κατασκευή του κήπου. Για να έρχο
νται, λέει, οι υπήκοοι του να ξεκουράζονται και να τον δοξάζουν. Πράγματι, ο Ηλ 
μάζεψε τους φίλους του από όλη την αυτοκρατορία κι αρχίσανε με αγάπη το φτιά
ξιμο του κήπου. Και την πρώτη μέρα φέρανε τα δέντρα, τους θάμνους και το χορ
τάρι. Και άνθισαν όλα και τα είδε ο αυτοκράτορας και ενθουσιάστηκε. Και τη δεύτε
ρη μέρα ο Ηλ και οι φίλοι του φέρανε τα ποτάμια και τις λίμνες. Και μαζί φέρανε όλα 
τα ζώα και τα ψάρια. Και ο αυτοκράτορας κόντεψε να τρελαθεί από τη χαρά του. Και 
την τρίτη μέρα ήρθαν όλα τα πουλιά της γης. Και προς το βράδυ ο αυτοκράτορας 
άναψε όλα τα φώτα του παλατιού του κι έκανε μια μεγάλη γιορτή για τον Ηλ και τους 
φίλους του στο μεγάλο, ονειρικό του κήπο. Ο αυτοκράτορας όμως δεν είχε αγάπη 
στην καρδιά του ούτε καλοσύνη. Ηταν πονηρός και κακός, γιατί ήταν χαζός και το 
σχέδιο του ήταν να σκοτώσει τον Ηλ όταν θα τελείωνε η γιορτή. Γιατί ο αυτοκράτο
ρας ήταν ζηλιάρης και αχάριστος. Αντίθετα, ο Ηλ όσο καλός άλλο τόσο έξυπνος ήταν 
και είχε διαβάσει τη σκέψη του βασιλιά. Και καταλάβαινε πως ο κήπος δεν προοριζό
ταν για το λαό αλλά για τους κόλακες του αυτοκράτορα, τους ψεύτικους φίλους του. 
Γιατί ο αυτοκράτορας δεν μπορούσε να έχει φίλους, γιατί δεν μπορούσε να αγαπά. 
Ετσι, την τέταρτη μέρα ο αυτοκράτορας και οι φίλοι του, που δεν ήταν φίλοι του 
πραγματικοί, βγήκαν στους κήπους για κυνήγι. Κι άρχισαν να χτυπάνε με μανία τα 
ζώα. Και τα ζώα, που είχαν αγαπήσει τον Ηλ, βλέποντας τον ανίκανο να τα βοηθήσει 
και από τη λύπη του τα μάτια του να στάζουν αίμα, τρέχανε πίσω στις φωλιές τους, 
στα δάση και στα βουνά. Κι ο αυτοκράτορας για να διασκεδάσει περισσότερο σκότω
νε και σκότωνε και σκότωνε. Μετά, όταν χόρτασε να βλέπει αίμα, άρχισε να χτυπάει 
τα δέντρα, να βάζει φωτιές και να δέρνει τα νερά των ποταμών, βέβαιος πως ο Ηλ, 
αν τον διέταζε, θα τα ξανάφτιαχνε από την αρχή, και καλύτερα μάλιστα. Αλλά ο Ηλ 
δεν άντεξε άλλο. Εγινε αέρας και πήγε στα βουνά. Πήγε να ζήσει με τα δέντρα και 
τα άγρια ζώα. Μακριά από τους ανθρώπους που έχουν πολλά και δεν έχουν τίποτα... 

Μάνος Ελευθερίου, Παραμύθια για τον Αυτοκράτορα, Γνώση, Αθήνα 1991 (με αλλαγές) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Διαβάζω το κείμενο. Μετά διαλέγω 

τον κατάλληλο τίτλο για κά^ε μέρος. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ 

Στα παλιά χρόνια, ο αυτοκράτορας κατέβαινε ο ίδιος 

κάθε πρωί στα υπόγεια του παλατιού και ζύγιζε τους 

θησαυρούς που μάζεψαν οι ταμίες την προηγούμενη μέρα. 

Ενα πρωί πάνω στη ζυγαριά δε βρήκε παρά μονάχα μια 

σταγόνα νερό, που έμοιαζε όμως με το φως και με το 

χρώμα που έχουν τα διαμάντια. Περίεργος, ο αυτοκράτορας άπλωσε το δάχτυλο του και το δάκρυ 

-γιατί δάκρυ ήταν- κύλησε στην άκρη της ζυγαριάς. Δοκίμασε πάλι και το δάκρυ φάνηκε πια πως 

ήταν μια σταγόνα νερό και του έβρεξε το δάχτυλο. 

Ο αυτοκράτορας, που νόμισε πως τον κορόιδευαν, ρώτησε ουρλιάζοντας τον υπασπιστή του τι 

σημαίνει αυτό το παράδοξο και ποιος είναι ο υπεύθυνος γι' αυτό το αστείο. Ο υπασπιστής γονάτι

σε τρέμοντας και του είπε πως το πιο πολύτιμο πράγμα που βρήκαν σε ολόκληρη την αυτοκρατο

ρία ήταν αυτό το δάκρυ. 

«Διότι, κύριε μου» είπε «το εμπόριο σταμάτησε, οι αρρώστιες έγιναν περισσότερες και θησαυροί 

δεν υπάρχουν. Μόνο μια δυστυχισμένη γυναίκα που δεν είχε τίποτε άλλο σου προσφέρει αυτό το 

δάκρυ». 

«Και τι είναι το δάκρυ;» ρώτησε περίεργος ο αυτοκράτορας. 

«Είναι νερό, κύριε μου, που βγαίνει από τα μάτια των ανθρώπων όταν έχουν μεγάλη χαρά ή λύπη». 

«Και τι είναι η λύπη;» ρώτησε περίεργος ο πονηρός αυτοκράτορας. 

Ο υπασπιστής δεν ήξερε να απαντήσει τι είναι η λύπη. Τότε ο αυτοκράτορας ρώτησε πόσο αγο

ράζεται ή πόσο πουλιέται ένα τέτοιο δάκρυ. Ούτε γι' αυτό μπόρεσε να απαντήσει ο υπασπιστής. Ο 

αυτοκράτορας θύμωσε και διέταξε να του φέρουν όλους τους λυπημένους της αυτοκρατορίας 

στους κήπους του και οι υπηρέτες να μαζεύουν τα δάκρυα. Γιατί κατάλαβε ότι τα δάκρυα των 

ανθρώπων είναι πολύτιμα... 

Μάνος Ελευθερίου, Παραμύθια για τον Αυτοκράτορα, Γνώση Αθήνα 1991 (με αλλαγές) 

Τίτλοι 

1. Η τιμή της λύπης. 

2. Ο υπασπιστής του αυτοκράτορα εξηγεί τι είναι τα δάκρυα. 

3. Μια παράξενη σταγόνα στο θησαυροφυλάκιο του αυτοκράτορα. 
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Έχω την αρχή της ιβεορίας και βάζω νούμερο 

δίπλα 6ε κάδε κομμάτι για να φτιάξω 

την ιβτορία 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1 

• Την Κ,υριακή! Την Κυριακή! 'Epxetai tnv Κυριακή με to unepco-

Keavio! Ήτ,αν η μαμά που φώναζβ κρατ.ώνεας σεα χέρια, to χτϊΚε-

γράφημα tnv ώρα που γύριζα από to σχολείο... 

• Αντιπρόπερσι ήρθε μέχρι το σταθμό του τρένου, αλλά εγώ πάλι δεν τον είδα, 

γιατί είχα διάρροια και η μαμά είπε να μείνω σπίτι να φάω τη σούπα μου. 
: 

^ , — » j - t a 

Λ Ι Ι • Προαντιπρόπερσι και αντιπροαντιπρόπερσι δεν ξέρω αν ήρθε, γιατί δε θυμά

μαι, επειδή ήμουνα μικρός και δεν πήγαινα σχολείο. 

• Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ μου, γιατί πέρυσι δεν ήρθε, γιατί δεν είχε στείλει 

τηλεγράφημα. Ήταν στην Αμερική. 
- l ^k . 

" ^ - ^ r 

\·/--

• Πριν έρθει, μας έστελνε ένα τηλεγράφημα κι εμείς ξέραμε πως θα έρθει και 

συγυρίζαμε το σπίτι. 

• Ο θείος Αριστείδης ήταν θείος μου κι ερχόταν μια φορά το χρόνο. 

• Φέτος που θα έρθει με το υπερωκεάνιο, θα τον δω και θα δω πώς είναι και θα [ 

το πω στα άλλα παιδιά και θα σκάσουνε από τη ζήλια τους. 

• Πρόπερσι, έλειπα εγώ στη γιαγιά και δεν τον είδα. 

Κ. Ντελόπουλος, Ο Ακης και οι άλλοι, Γνώση, Αθήνα 1983 (με αλλαγές) 



Έχω την αρχή του κειμένου και βάζω 

νούμερο δίπλα 6ε κάδε κομμάτι 

για να φτιάξω μια βωβαίί παράγραφο. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

<® 
• Τα φυτά ήταν η πιο βασική πηγή για τη δημιουργία 

φαρμάκων στην αρχαιότητα.., 

^ - • ' -

Γ. . _ II ι Μ ι _ 

• Αυτά τα φυτά καλλιεργούνταν συνήθως σε ειδικούς κήπους και τα στοιχεία τους 

' ήταν γραμμένα σε ειδικά βιβλία. 
^ 

• Μετά από δοκιμές, επιτυχίες κι αποτυχίες, ανακαλύφθηκε ότι ορισμένα είδΓ 

φυτών μπορούσαν να θεραπεύσουν κάποιες αρρώστιες. 

• Οι έρευνες για την παραγωγή φαρμάκων από τα φυτά συνεχίζονται. 

- t _ i ^ 

• Σήμερα, τα εργοστάσια που φτιάχνουν φάρμακα βγάζουν από ορισμένα φυτά 

κάποιες δηλητηριώδεις ουσίες που, σε μικρές δόσεις, μπορεί να είναι ωφέλιμες. 

1 
-*~^"-

David Burnie, Τα φυτά, μτφ. Α. Δημητρόπουλος & Α. Δεληθανάσης, Αθήνα 1989 (με αλλαγές) 



Έχω την αρχή της ιβεορίας και βάζω νούμερο 

δίπλα 6ε κάδε κομμάτι για να φτιάξω 

την ιβτορία. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1 
• Μια φορά κι έναν καιρό zouae σεο δάσος ένας τίγρης, ένα 

καπλάνι όπως to "Κενέ σεο νησί μας, κι είχε ένα μαύρο μάτ-ι κι 

ένα καταγάλανο. 

• Ομως όταν άνοιγε το μαύρο μάτι, γινόταν άγριο, χαλούσε τις δουλειές των \Γ\ 
ανθρώπων και τα ζωάκια έτρεχαν να κρυφτούνε στις τρύπες τους σαν το άκουγαν J \ J 

να περνά. 

— — ^ ν ^ Ί 

• Οταν έβλεπε με το γαλάζιο μάτι, ήτανε ήμερο σαν γάτα, τριγύριζε ανάμεσα \ f ι 

στους ανθρώπους, τους βοηθούσε κι έπαιζε με τα παιδιά και τα ζωάκια στο δάσος. • — 

• Ετσι είχε γεννηθεί. 

-VJ1 -

• Τη μια μέρα είχε ανοιχτό το γαλάζιο μάτι και το μαύρο κοιμότανε, την άλλη έβλε

πε με το μαύρο και το γαλάζιο έμενε κλειστό. 

Άλκη Ζέη, Το Καπλάνι της Βιτρίνας, Κέδρος, Αθήνα 1984 (με αλλαγές) 



Ορίβτε μια είδηβη από μια εφημερίδα. 

Λόνο ο τίτλος είναι 6τη σί&ο του γιατί 

«ο δαίμονας του τυπογραφείου* ανακάτεψε 

τη 6ειρά. Απορείς να ξαναγράψεις βωβτά 

την είδηβη; 

-c— 
Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ 

Βέβαια, ακριβώς επειδή ήταν Σάββατο και 

υπήρχε πολύς κόσμος και όλοι σπρώχνονταν, 

κανείς δεν κατάλαβε το κόλπο τους. 

Εκεί έμειναν πολλή ώρα και με προσοχή 

έπαιρναν από τα ράφια σοκολάτες και τις 

έβαζαν στις τσέπες άλλων ανθρώπων που 

ψώνιζαν. 

Μετά, όταν οι σοκολάτες τελείωσαν, οι δύο 

άντρες άρχισαν να γεμίζουν τις τσέπες τους, 

τα πουκάμισα τους, τις κάλτσες τους με διά

φορα είδη και πήγαν προς τα ταμεία σαν να 

μη συνέβαινε τίποτα. 

Μόλις μπήκαν μέσα, ρώτησαν τον κύριο 

Χρήστου, που εργάζεται χρόνια στο κατάστη

μα, πού βρίσκονται οι σοκολάτες και κατευ

θύνθηκαν προς το διάδρομο όπου βρίσκονται 

τα γλυκά. 

Μόνο ο κύριος Χρήστου θυμήθηκε, όταν πια 

ήταν αργά, ότι οι δύο αδύνατοι άντρες που 

είχε συναντήσει πριν δύο ώρες δεν μπορού

σαν να περπατήσουν από το πάχος, όπως 

είπε στην αστυνομία. 

Στο μεταξύ, σε όλες τις εξόδους ακουγόταν 

ο συναγερμός, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι 

είχαν... κλέψει σοκολάτες. 

Τότε όλοι νόμισαν ότι έχει χαλάσει ο συνα

γερμός του κτιρίου, κι έτσι οι δύο άντρες 

έφυγαν μαζί με τους υπόλοιπους χωρίς να 

πληρώσουν. 

Χτες, στις 3.30 το μεσημέρι δύο αδύνατοι 

άντρες με παλτά επισκέφτηκαν το σούπερ 

μάρκετ που βρίσκεται στη γωνία των οδών 

Κύπρου και Θράκης στο κέντρο του 

Μεσολογγίου. 



βάζω 6τη 6ειρά τις προτάβεις, φαντάζομαι 

τι έγινε μετά και γράφω μια ιβτορία. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 Χρήστος ζητάει από την Ελένη το τηλέφωνο της. 

Εκείνη τη στιγμή περνάει ο Χρήστος, που αρέσει στην Ελένη. 

Η Ελένη και η Σοφία κάνουν βόλτα. 

ay 



βάζω τις λέξεις βτη βωβτη 6ειρά, 

γράφω τις προτάδεις και 

διαβάζω πώς πέραβαν τα παιδιά 

βτην εκδρομή τους. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

^-, *, Γ 

Κυριακή / αποφάσισαν / την / βόλτα / παιδιά / τα / στη / θάλασσα / πάνε / να 

Την Κυριακή τα παιδιά αποφάσισαν να πάνβ βόλτα στ,η θάλασσα. 



Χρη6ΐμοποιώ τις λέξεις και γράφω τι κάνω 

το πρωί, από την ώρα που βηκώνομαι μέχρι 

την ώρα που φτάνω βτο βχολείο. Υπολογίζω πόβη 

ώρα μού παίρνει η πρωινή προετοιμαβία. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

πρώτα 

στη συνέχβια 

ύοχερα 

έπβιτα 

μεχΑ 

Συζητάω με τους βυμμαδητές και τις 6υμμασήτριές 

μου τα προγράμματα μας. Ιε τι διαφέρουν; 

Σε τι μοιάζουν; 

τελικά 

αργότερα 

teftirtf-'uji 



Λναβτοιχίζω τη βωβτή φράβη με την εικόνα 

και γράφω μια ιβτορία με τη βειρά 

που δέλω, βάζοντας και δικές μου ιδέες. 

1. Καμία ποντικοπαγίδα δεν υπάρχει στο υπόγειο του παππού. 

2. Υπάρχουν πολλές γάτες και λίγα ποντίκια. 

3. Η αποθήκη είναι έρημη, κανένας δεν κατεβαίνει. 

4. Υπάρχουν μερικά βαρέλια με κρασί και πολλά μπουκάλια λάδι. 

5. Πολύ λίγος ήλιος μπαίνει στην αποθήκη. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



'Λιαβάζω την ιβτορία και βυμπληρώνω 

τα κενά με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

Το φεγγάρι έπεσε στο πηγάδι! 

Κάποια φεγγαρόλουστη νύχτα ο Ναστραδίν Χότζας είχε αϋπνίες και βγήκε περίπατο στο περιβόλι του. 

Κάποια στιγμή σταματάει στο πηγάδι, κοιτάζει μέσα και βλέπει στο νερό το πρόσωπο του φεγγαριού. 

— Το φεγγάρι έπεσε στο πηγάδι! φωνάζει και τρέχει στο σπίτι και ξυπνάει τη γυναίκα του. 

Παίρνουν ένα τσιγκέλι, το δένουν σ' ένα σχοινί, το ρίχνουν στο πηγάδι και τραβούν μήπως και το βγά-; 

λουν έξω. Φυσικά, τίποτα δε γίνεται. Κάποια στιγμή από το πολύ τράβηγμα κόβεται το σχοινί και ο 

Χότζας και η γυναίκα του σωριάζονται ανάσκελα στο χώμα. Βλέπουν το φεγγάρι στον ουρανό και 

τότε ο Ναστραδίν λέει με ικανοποίηση: 

— Κουραστήκαμε, βρε γυναίκα, μα το βγάλαμε! 

Σ. Δημητρακόπουλος, «Ναστραδίν Χότζας», στο ανθολόγιο Χελιδόνια, Μέρος Β',] 
Παν/μιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1991 (με αλλαγές)] 

Μια νύχτα που είχε φεγγάρι ο Χότζας δεν μπορούσε να και βγήκε μια βόλτα.] 

Την ώρα που , σκέφτηκε να κοιτάξει μέσα στο πηγάδι και 

στο νερό το πρόσωπο του φεγγαριού. Μόλις το , έτρε

ξε μέσα και τη γυναίκα του. Χωρίς να το σκεφτούν, 

αμέσως ένα τσιγκέλι και το σε ένα σχοινί. Το μέσα 

στο πηγάδι για να βγάλουν έξω το φεγγάρι. Καθώς το σχοινί, αυτό 

, οπότε ο Χότζας και η γυναίκα του ανάσκελα στο 

χώμα. Εκείνη τη στιγμή το φεγγάρι ψηλά στον ουρανό και 

ότι αυτοί να το βγάλουν! 



Τι λέει και τι γράφει. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 Αχμέτ λέει στο Γιάννη: 

Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε χτες! Ηρθε ο θείος μου, ξέρεις, αυτός που μένει στη Θεσσαλονίκη, 

με ένα τεράστιο πακέτο. Ηταν τα γενέθλια μου και ήξερα, βλέπεις, ότι θα ήταν για μένα, αλλά να... 

ήθελα να είμαι ευγενικός και να μην το ανοίξω αμέσως Ε, γι' αυτό δεν το άνοιξα αμέσως... Οταν 

το άνοιξα όμως, δεν μπορείς να φανταστείς... Πήδηξα από τη χαρά μου μέχρι το ταβάνι... Κι εσύ 

τούμπες θα ’κάνες αν έβλεπες τι είχε μέσα. Γιατί μέσα ήταν ένα κόκκινο ποδήλατο... ένα κόκκινο, 

αγωνιστικό, κόκκινο ποδήλατο. Ναι. Ενα κόκκινο ποδήλατο σαν 

του Γιώργου, του Γιώργου, βρε, που μένει απέναντι από μας... 

Γράφω πώς περιγράφει ο Αχμέτ το δώρο του βτην έκσεβή του. 

Η Ντενίζ λέει στην Ειρήνη: 

Καλά, αν έβλεπες τη Θεσσαλονίκη... Τι να σου πω τώρα; Το λιμάνι, ανοιχτό, όλο τον κόσμο σού 

ανοίγει και λες τώρα, τώρα θέλω να φύγω, να πάω κάπου μακριά... Ομως, ξέρεις τώρα, δε μείνα

με πολύ εκεί, η μαμά ήθελε μαγαζιά και ο μπαμπάς να ξεκουραστεί και ο Μποζ ήθελε, δε θυμάμαι 

τι ήθελε, και αυτά. Φύγαμε και τρέχαμε και πολλά αυτοκίνητα, πολλή κίνηση, κόσμος, κόσμος 

πολύς, απίστευτος κόσμος σου λέω... Ε, και μετά πήγαμε να φάμε γιατί, να, το θυμήθηκα, ο Μποζ 

πείναγε και γκρίνιαζε και γενικά πολλή ταλαιπωρία για μια μέρα... 

Γράφω πώς περιγράφει η Ντενίζ το ταξίδι της 6τη &ε66αλονίκη 

βτο γράμμα της προς την Ειρήνη. 

^ 



Διαβάζω το άρδ*ρο και βυνεχίζω 

τις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Κακοκαιρία σε όλη την Ευρώπη 

Βαρύς χειμώνας με χιόνια, ισχυρές 

βροχοπτώσεις και έντονο ψύχος σαρώνει 

ολόκληρη την Ευρώπη. Η Μετεωρολογική 

Υπηρεσία στη Βρετανία ανακοίνωσε ότι 

ο καιρός θα επιδεινωθεί τις επόμενες μέρες. 

Η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση 

«Βοηθήστε τους Ηλικιωμένους» υποστηρίζει 

ότι πέρυσι πέθαναν από το κρύο συνολικά 20 

χιλιάδες άνθρωποι στη Βρετανία. 

Οι οργανωτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι 

δεν προστατεύει τους ηλικιωμένους που δεν 

έχουν χρήματα για τη θέρμανση τους. 

Το ποσοστό των θανάτων στη Βρετανία από 

το κρύο είναι μεγαλύτερο από αυτό στη Ρωσία 

και στη Φινλανδία. Στη Γερμανία 

οι χιονοπτώσεις έχουν προκαλέσει πολλά 

προβλήματα, ενώ έντονα είναι τα καιρικά 

φαινόμενα και στη Γαλλία. 

Από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 
28/12/2003 (με αλλαγές) 

Σύμφωνα με ο καιρός θα επιδεινωθεί τις επόμενες μέρες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της , πέρυσι πέθαναν συνολικά 20 χιλιάδες 

άνθρωποι. 

Κατά τη γνώμη / την άποψη , για αυτούς τους θανάτους ευθύνεται 

η βρετανική κυβέρνηση, που δεν προστατεύει τους ηλικιωμένους. 

Το ποσοστό των θανάτων στη Βρετανία είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση 

με . 

Σχετικά με στη Γερμανία και στη Γαλλία, τα φαινόμενα είναι 

εξίσου έντονα. 



τ 

Γράφω ένα άρδρο με τίτλο 

«Σπίδεβη αδέβποτου βκύλου* ακολουθώντας 

τις βημειώβεις που περιγράφουν το περιβεατικό. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Ο 

πολλά αδέσποτα σκυλιά στην πόλη της Κομοτηνής - πρόβλημα για τα μικρά παιδιά που 

παίζουν στο δρόμο και τους μαθητές που γυρίζουν από τα φροντιστήρια τους 

περασμένη εβδομάδα: επίθεση στον Κ.Μ., που ήταν μαζί με μια γυναίκα, από σκυλί μπροστά 

στο κτίριο της Νομαρχίας στα φανάρια - 19.00 μ.μ. 

κοπάδι σκύλων πίσω από τους θάμνους 

Κ.Μ. δήλωση: «Με προστάτεψε το παντελόνι μου. Αν έκαναν επίθεση στη γυναίκα, θα 

της έκοβαν τη γάμπα!». 

στοιχεία από άρθρο της Έφης Μωραίτου, Ο Παρατηρητής της Θράκης, 30-01-03 (με αλλαγές) 

UfiVKfc. 

• 

• 

• 

• 



Γράφω με τη βειρά τις διάφορες φάβεις 

καταβκευής ενός βιολιού. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

0 Δημήτρης Λιούσης ζει και εργάζεται στην Αλεξανδρούπολη, η τέχνη του όμως ξεπερνά τα σύνο

ρα της χώρας μας και τα βιολιά του παίζονται σε όλο τον κόσμο. Κατασκευάζει βιολιά εδώ και 25 

χρόνια. 

Οπως μας λέει, τα χαρακτηριστικά του βιολιού συνδέονται με την ποιότητα του ξύλου: 

«Χρησιμοποιώ ξύλα άριστης προέλευσης. Για τέλειο ήχο παίζει ρόλο ο συνδυασμός του πάχους 

και της ποιότητας του ξύλου. Ετσι, το πρώτο πράγμα είναι να βρούμε το κατάλληλο ξύλο. Ο χρό

νος κατασκευής του είναι περίπου 3 μήνες. Πριν το περάσουμε με το βερνίκι, χρειάζεται 1,5 μήνα, 

κι άλλο 1,5 μήνα μετά το βερνίκωμα. Για να είναι έτοιμο, το βιολί πρέπει πρώτα να παιχτεί πολλές 

ώρες. Προηγουμένως όμως πρέπει να γίνει η επιλογή του βερνικιού. Το αυτί κουράζεται πολλές 

φορές, κι έτσι πρέπει να αρχίζεις να παίζεις ξανά και ξανά. Το βιολί παίζεται για 10 μέρες με δια

λείμματα για να πάρει τον τελικό του ήχο. Μετά είναι έτοιμο να παραδοθεί». 

Μαρία Αμπατζή, Ο Παρατηρητής της Θράκης, 27- 11- 03 (με αλλαγές) 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Λιαβάζω τους διάλογους και διαλέγω 

το 6ti)6C0. 

1. Α: Συγγνώμη, μήπως έχετε ώρα; 

Β: Ναι, αγόρι μου. Εεεε... είναι δώδεκα και τέταρτο. 

Α: Σας ευχαριστώ πολύ. 

Ο Α είναι μικρότερος από το Β. Σ Λ 

2. Α: Λοιπόν, πρώτα θα πάμε βόλτα και μετά για σουβλάκι; Θέλεις, Γιωργάκη; 

Β: Αμέ! 

Ο Γιωργάκης συμφωνεί με την πρόταση της μαμάς του. Σ Λ 

3. Α: Δε μου λες, τι θα κάνεις το βράδυ; 

Β: Δεν ξέρω ακόμα. 

Ο Α δε θέλει να ξέρει τι θα κάνει ο Β το βράδυ. 

4. Α: Λες να έρθει και ο Γιάννης; 

Β: Μπα! 

Ο Β πιστεύει ότι θα έρθει και ο Γιάννης. 

Σ Λ 

Σ Λ 



Αιαβάζω το διάλογο και διαλέγω 

το βωβτ,ό. Δικαιολογώ την απάντηβη μου. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

1. Α: Ετσι που λες με τον Πέτρο. Τελικά, δεν είναι καθόλου εντάξει. 

Β: Για κάτσε, ρε Νίκο. Μέχρι χτες έλεγες ότι ο Πέτρος είναι το καλύτερο παιδί. 

Ο Β ζητάει από τον Α να καθίσει για να τον ακούσει καλύτερα. Σ Λ 

2. Α: Λοιπόν, σειρά μου να ρωτήσω. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Λιθουανίας; 

Β: Η Βαρσοβία. 

Α: Σιγά μην είναι και η Μόσχα. 

Ο Α πιστεύει πως η απάντηση του Β είναι λάθος. Σ Λ 

3. Α: Και η Στέλλα τι σου είπε; 

Β: Ότι δεν μπορεί να έρθει επειδή... και καλά έχει πολύ διάβασμα. 

Ο Β δεν πιστεύει ότι η Στέλλα έχει πολύ διάβασμα. Σ Λ 

4. Α: Κούκλα είσαι σήμερα, αδερφούλα! Σε γάμο θα πας; 

Β: Μμμμ..., εξυπνάδες! 

Η Β πιστεύει πως ο αδερφός της είναι έξυπνος. 

5. Α: Δεν μπορώ να έρθω σπίτι σου γιατί έχω διάβασμα. 

Β: Ελα τώρα! Βαριέσαι, αυτό είναι! 

Ο Β λέει στον Α να έρθει τώρα στο σπίτι του. 

Λ 

Σ Λ 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Αιαβάζω το διάλογο και απαντάω βτις ερωτήβεις. 

Α: Ελα, Γιάννη, η Ελένη είμαι. 

Β: Ελα, ρε Ελένη. Τώρα θα σ' έπαιρνα κι εγώ. Τι θα γίνει, θα πάμε; 

Α: Βέβαια, θα πάμε. Πήρες τον Πέτρο; 

Β: Του το είπα το πρωί στο σχολείο. 

Α: Ωραία. Και τι σου είπε; 

Β: Ότι θα έρθει και θα φέρει και μια φίλη του. 

Α: Την ξέρουμε; 

Β: Μπα. 

Α: Καλά. Πού θα συναντηθούμε; 

Β: Εξω από το σινεμά. Στις 6.30. Η ταινία αρχίζει στις 7.00. 

Α: Οκέι. Τα λέμε. 

Β: Τα λέμε. 

• Πού είναι ο Α και ο Β; 

• Τι σχέση έχουν ο Α και ο Β; 

• Για ποιο θέμα ή θέματα μιλάνε; 

• Τι αποφασίζουν τελικά; 



Διαβάζω το διάλογο και φτιάχνω μια βύντομη 

ιβτορία με ήρωες τα πρόβωπα του διαλόγου. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Α: Ελα, τώρα, αφού το ξέρω πως εσύ της το είπες. 

Β: Μπα; Και πώς το ξέρεις δηλαδή; 

Α: Πρώτα πρώτα μόνο εσύ το ήξερες. Κι έπειτα η Ελένη είναι η πιο καλή σου φίλη. 

Β: Ελα, ρε Γιώργο, κόψε τις μπούρδες. Από κάπου αλλού το έμαθε η Ελένη. 

Α: Ναι, καλά τώρα. Αφού το ξέρεις και το ξέρω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δε μου 

το λες να τελειώνουμε. 



Αε το διπλανό μου / τη διπλανή μου διαλέγουμε 

ένα βενάριο και φτιάχνουμε ένα διάλογο. 

Ύβτερα παίζουμε το διάλογο βτην τάξη. 

Ποιος μιλάει σε ποιον; Πώς μιλάνε; 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Για τι μιλάνε; 

παιδί-γονιός 

φίλοι 

αδέρφια 

μαθητής-καθηγητής 

από το τηλέφωνο μαθήματα 

Συμφωνούν; 

ναι 

από κοντά χαρτζιλίκι 

σπορ 

σινεμά 

δουλειές στο σπίτι 

διαγώνισμα 

διακοπές 

όχι 



βάζω βτη βειρά τις προτάβεις και 

φτιάχνω ένα διάλογο. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ναι; 

Ελα, Γιάννη, ο Πέτρος είμαι. 

Ναι; 

Καλά. Τα λέμε. 

Άσ' τα, έχω κρυώσει άσχημα. Γι' αυτό σε πήρα. 

Δε θα μπορέσω, μωρέ, να έρθω στο πάρτι. 

Ελα, ρε Πέτρο, δε σε γνώρισα. Πώς μιλάς έτσι; 

Καλά. Θα τα πούμε. 

Τι να σου κάνω, ρε συ; Είμαι χάλια. Ελα, σε αφήνω 

τώρα γιατί θέλει να πάρει τηλέφωνο η αδερφή μου. 

Δηλαδή μόνος μου θα πάω; 



ΊΊάίζω έν<λ ρόλο. Συμπληρώνω 

το διάλογο, όπως βεο πο^άδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

Πέτρος: Δε μου λες, τ ι θα κάνεις αύριο; 

Άννα: ΤΤρέπβι να μβίνω σπίτι με τον αδερφό μου,, γιατί οι γονείς μου θα πάνβ σε ένα γάμο. 

Πέτρος: Κρίμα. Κι εγώ έλεγα να πάμε σινεμά. 

Άννα: . 

Πέτρος: Μα μου είχες πει ότι θα πήγαινες στο χωριό του παππού σου μεθαύριο. 

Άννα: . 

Πέτρος: Αφού είναι έτσι, πάμε μεθαύριο. 

Άννα: ; 

Πέτρος: Μα καλά, δεν μπορούμε να πάμε μόνοι; 

Άννα: 

Πέτρος: Ε, αφού της το είχες υποσχεθεί, ας πάμε όλοι μαζί. 

Άννα: 

Πέτρος: Καλή ιδέα! Θα του το πω. Μπορεί να θέλει να έρθει. 



Λιβλέγι ω το βωβτο. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Α: Να δεις που αύριο θα μας βάλει ο Δημητρίου τεστ. 

Β: ! Αυτός βαριέται να διορθώσει, τεστ θα μας βάλει; 

α. Αμέ! 6. Μπα! 

2. Α: , πώς έγραψες στο διαγώνισμα; 

Β: Άσ' το καλύτερα. 

α. Δε μου λες 6. Μη μου πεις 

3. θέλεις παγωτό; 

α. Μήπως 6. Ίσως 

4. Α: Στα μαθηματικά έγραψα εφτά. 

Β: δεν την έπιασες τη βάση. 

α. Δηλαδή 6. Ετσι 

5. Α: , Χασάν, η Ελένη είμαι. 

Β: Τι κάνεις καλέ; 

α. Άντε 6. Ελα 

6. Α: Δώσε μου το στιλό μου, σε παρακαλώ 

Β: σου το έδωσα. Το ξέχασες; 

α. Αλλά 6. Μα 



Συμπληρώνω τους διάλογους 

με τις λέξεις που μου δίνοντβι, όπως 

βτο παράδειγμα 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

μπα άσ' χχχ 

δηλαδή βνεάξβι 

Α: Ναι; 

έλα 

δε μου λες 

Β: Έλα., Μαρία, ο Χασάν είμαι. Πώς τα πήγες στο τεστ; 

Α: , χάλια έγραψα. 

Β: είχες διαβάσει. 

Α: Ναι, μωρέ, αλλά δεν κατάλαβα το ένα θέμα. , εσύ πώς έγραψες; 

Β: , όχι και πολύ καλά, αλλά περνάω. εγώ νομίζω ότι 

περνάω, γιατί μπορεί να μου βάλει κάτω από τη βάση. 

Α: , θα σε περάσει. Είναι εντάξει η Νικολάου, γενικά δεν κόβει αν έχεις 

γράψει κάτι. 



Διαλέγω το βωβτό και βυμπληρώνω 

τ4 κενά. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Α: Δεν μπορώ να έρθω στο γυμναστήριο. 

Β: Εγώ, , θα πάω. 

α. πάντως β. λοιπόν 

2. Α: Τι λες, θα βγούμε; 

Β: Δεν μπορώ, γιατί έχω πολύ διάβασμα. είμαι και κρυωμένος. 

α. Τέλος πάντων 6. Άσε που 

3. Α: Γιάννη, χαμήλωσε τη μουσική! Διαβάζω! 

Β: , μη μου μιλάς έτσι εμένα. 

α. Κοίτα να δεις 6. Άκου να σου πω 

4. Α: Τι λες, θα πάρουμε το πρωτάθλημα; 

Β: , η ομάδα πετάει φέτος, 

αλλά η διαιτησία δε μας πάει. 

α. Κοίτα να δεις 6. Τέλος πάντων 

5. Α: ; Πώς σου φάνηκε η ταινία; 

Β: Φανταστική! 

α. Δηλαδή 6. Λοιπόν 

6. Α: Ετσι που λες. Με έθαψε στον κολλητό μου, κι όταν του το είπα, 

ήθελε να βγει κι από πάνω. . Εσύ τι κάνεις; 

Β: Εντάξει, μωρέ, τα ίδια. 

α. Πάντως 6. Τέλος πάντων 



Διαβάζω το διάλογο κβι υπογραμμίζω 

το βωβτό. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Α: Λοιπόν / Και καλά τα πήρα χτες με το Γιώργο. Του είπα, κοίτα να δεις / ρε παιδί μου, να με 

πετάξει στο σπίτι με το μηχανάκι κι αυτός μου είπε πως και καλά / τέλος πάντων έχει δουλειά. 

Β: Κοίτα να δεις / Καλά, ντε, ο Γιώργος είναι γενικά εντάξει τύπος. Για να σου πει ότι έχει 

δουλειά, είχε δουλειά. 

Α: Και καλά / Σιγά μην είχε δουλειά. Αφού τον είδα μετά στα ηλεκτρονικά... Κοίτα να δεις / Δε 

μου λες, θα πάμε πουθενά απόψε; 

Β: Καλά, ντε / Μπα, χλωμό το βλέπω. Εχω διάβασμα. 

Α: Αμάν πια, / Άκου να σου πω, ρε Γιάννη, με το διάβασμα. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. 

Β: Άκου να σου πω / Μπα, όταν λέω ότι έχω διάβασμα, έχω διάβασμα, πάει και τελείωσε / τέλος 

πάντων. Εντάξει; Σιγά μη / Άσε που σήμερα έχει ματς στην τηλεόραση και δε θέλω να 

το χάσω με τίποτα. 

Α: Καλά, ντε, / Μπα, καλά! 

Μια κουβέντα είπαμε. 



Διαβάζω το παρακάτω κείμενο και 

φτιάχνω ένα διάλογο. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

0 Χασάν και ο Πέτρος συζητάνε από το τηλέφωνο τι θα κάνουν το βράδυ, αλλά δε συμφωνούν. Ο 

Χασάν θέλει να πάνε σινεμά, ο Πέτρος προτιμάει να βγουν έξω για καφέ. Ο Πέτρος προτείνει να 

τα κάνουν και τα δύο: πρώτα καφέ, μετά σινεμά. Ο Χασάν συμφωνεί και προτείνει να πούνε και 

στον Εγκέ (θα τον πάρει αυτός τηλέφωνο). Τελικά, κλείνουν ραντεβού στις εφτά έξω από το 

ταχυδρομείο. 

Χασάν: Έλα, TTet-po, ο Χασάν βΐμαι. 

Πέτρος: 



Διαβάζω το παρακάτω κείμενο και 

φτιάχνω ένα διάλογο. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

0 Νίκος και η Χαρά κάθονται σε μια καφετέρια και μιλάνε για τη Νίκη, την απουσιολόγο τους. Η 

Χαρά λέει πως είναι πολύ εντάξει κοπέλα, πως είναι πολύ συμπαθητική, πως βοηθάει τα παιδιά με 

τις απουσίες και άλλα πολλά. Ο Νίκος δε συμφωνεί καθόλου. Της λέει ότι μια φορά που έλειπε από 

το μάθημα και της ζήτησε να μην του γράψει την απουσία του αρνήθηκε. Η Νίκη διαφωνεί και λέει 

ότι αυτό έπρεπε να κάνει, αφού, έτσι κι αλλιώς, δεν κινδυνεύει να μείνει από απουσίες. Ο Νίκος 

αλλάζει θέμα και τη ρωτάει τι έγινε με αυτό το αγόρι που βγήκαν μαζί προχτές. Η Χαρά αποφεύγει 

να του πει και ζητάει από το σερβιτόρο να πληρώσουνε. 



"Ποιος μιλάει 6ε ποιον; 

Διαλέγω το βωβεό. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Χαμήλωσε, ρε παιδάκι μου, τη μουσική. Δεν μπορώ να διαβάσω. 

α. Ο Πέτρος στη γιαγιά του. 

6. Ο Πέτρος στην αδερφή του. 

2. Μήπως έχεις ώρα; 

α. Ενας νεαρός στον Πέτρο. 

6. Ο Πέτρος σε έναν ηλικιωμένο κύριο. 

3. Κύριε Δημητρίου, πότε θα πάμε εκδρομή; 

α. Ο Πέτρος στον καθηγητή του. 

6. Ο Πέτρος σ' ένα συμμαθητή του. 

t 
4. Ρε συ, πότε θα πάμε εκδρομή; 

α. Ο Πέτρος σ' ένα φίλο του. 

6. Ο Πέτρος στον καθηγητή του. 

5. Δώσε μου το μπλάνκο ΤΩΡΑ! 

α. Ο Πέτρος στον υπάλληλο του βιβλιοπωλείου. 

6. Ο Πέτρος στον διπλανό του. 

6. Θα ήθελα ένα μπλάνκο. 

α. Ο Πέτρος στον διπλανό του. 

6. Ο Πέτρος στον υπάλληλο του βιβλιοπωλείου. 



Τϊοιος μιλάει βε ποιον; 

1. Δικέ μου, έγραψα 20! 

α. Ο Πέτρος στον μπαμπά του. 

β. Ο Πέτρος στον κολλητό του. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

2. Ενα φραπέ μέτριο, παρακαλώ. 

α. Ο κύριος Δημητρίου στο σερβιτόρο. 

6. Ο κύριος Δημητρίου στη γυναίκα του. 

3. Θα μου φτιάξεις, μωρέ, ένα καφεδάκι; 

α. Ο κύριος Δημητρίου σ' ένα σερβιτόρο. 

6. Ο κύριος Δημητρίου στη γυναίκα του. 

4. Μήπως σας ενοχλεί το παράθυρο; 

α. Ενας ταξιτζής σε μια κυρία. 

6. Η μαμά στον Πέτρο και στην Κατερίνα. 

5. Ναι, δεν το έκανα. Ε, και τι έγινε; 

α. Ο κύριος Δημητρίου στο διευθυντή του. 

6. Ο κύριος Δημητρίου σ' ένα φίλο του. 

6. Κρατήστε τα ρέστα. 

α. Ο κύριος Δημητρίου σ' ένα σερβιτόρο. 

6. Ο κύριος Δημητρίου στο γιο του. 



Ate ποιες απαντήβεις δεχόμαβτε την πρόταβη 

της Κατερίνας; Με ποιες απανυήβεις 

αρνούμαβεε την πρόταβη της Κατερίνας; 

Διαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Πάμε σινεμά; 

1. Εντάξει. 1 

2. Με τίποτα. 

3. Πάλι σινεμά θα πάμε; 

4. Άσε καλύτερα. 

5. Αμέ! 

6. Κάποια άλλη φορά. 

7. Είμαι κρυωμένη. 

8. Μπα. 

9. Θα μείνω σπίτι απόψε. 

10. Γιατί όχι; 

11. Δεν πάμε καλύτερα το Σάββατο; 

12. Μμμμ... δεν ξέρω. 



Ate ποιες προταθείς βυμ^ωνούμε με την Αϊβέ; 

Ate ποιες προτάβεις διαφωνούμε με την Αϊβέ-, 

Ακούω τον καθηγητή μου / την καδηγήτριά μου 

και διαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

"Ν-^ 

Όνομα·-

| Επώνυμο: 

τά η̂·-

0 Γιάννης είναι πολύ συμπαθητικός. 

1. Ε, όχι και συμπαθητικός. 

2. Σιγά μην είναι συμπαθητικός. 

3. Τι συμπαθητικός μού λες τώρα; 

4. Ναι, καλά! 

5. Συμπαθητικός και πράσινα άλογα. 

6. Ναι, είναι πολύ καλό παιδί. 

7. Σ' εμένα το λες; Το Γιαννάκη τον ξέρω από παλιά. 

Βέβαια! 

9. Πολύ εντάξει παιδί. 

10. Και ο πρώτος! Τον πάω πολύ! 

& 

9 



Κοιτάζω τα βύμβολα C + / - ) και <χπάντλ<ύ 

βτις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. - Θέλω να παίξω μπάλα. 

- Κ\ 6γώ. (+) 

- Ε Γ Ω όχι. / ΕΓΩ 6e θέλω. (—) 

2. - Δε θέλω να παίξω μπάλα. 

- Out.e κι 6γώ. (—) 

- Ε Γ Ω ναι. / ΕΓΩ θέλω. ( ) 

3. - Θέλω ένα χυμό. (+) 

4. - Δε συμπαθώ πολύ την Κατερίνα. (+) 

5. - Εγραψα πολύ καλά στο διαγώνισμα. (—) 

6. - Δεν είδα τηλεόραση χτες το βράδυ. (—) 

7. - Θα πάω αύριο να κόψω τα μαλλιά μου. (+) 

8. - Δε βλέπω συχνά τους φίλους μου αυτό τον καιρό. (—) 

9. - Τρώω πολλά φρούτα και λαχανικά. (—) 

10. - Μιλάω αγγλικά. (+) 



Αιλάω με τους βυμμαδητές μου 

για τα πράγματα που μου αρέβουν ή* 

δε μου αρέβουν και για τα πράγματα 

που τους αρέβουν ή δεν τους αρέβουν. 

Να μερικά δέματα για τα οποία 

μπορούμε να μιληθούμε: 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

- Μου αρέσει ο Γιάννης. 

- Κι εμένα. 

ΕΜΕΝΑ όχι. / - ΕΜΕΝΑ δε μου αρέσει. 

Δε μου αρέσει ο Γιάννης. 

Ούτε κι εμένα. 

- ΕΜΕΝΑ ναι. / - ΕΜΕΝΑ μου αρέσει. 

χχχ σπορ 

χ,ο φαγητό ο χορός 

ο\ διακοπές 

to σινεμά to διάβασμα 

οι υπολογιστές to καλοκαίρι 
χχχ ελληνικά 

η μουσική 

χχχ βιβλία 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ι [ - Τον κατάλογο, παρακαλώ. 

- θ α ήθβλα μια μβρίδα... 

Μήπως exete...; 

Μπορώ να έχω... 

Μου / Μας (pepvete...,, 

παρακαλώ. 

Κ,αλή ό ρ β ξ η ! ! ! 

Διαλέγω δύο βυμμα^ητές ή βυμμαδήτριες και παίζουμε το εβτιατόριο. Μπορώ 

να διαβαβω τον πίνακα για βοήθεια. Γράφω τους διάλογους 

που φτιάξαμε. Αεν ξεχνάω να βάζω (-) κάδε φορά που μιλάει κάποιος. 



) Επώνυμο: 

τά^η·-

Οι άνθρωποι βτις ακόνες έχουν πρόβλημα 

με τα ρούχα και τα παπούτβια τους. Κάποιοι 

θέλουν να τα αλλάξουν και κάποιοι άλλοι θέλουν 

να τα πάνε βτη μοδίβτρα ή* βτον τβαγκάρη για να τα 

φτιάξει. Μοιράζομαι με τους βυμμαδητές μου ρόλους και 

παίζουμε τους διάλογους των ανθρώπων με τους υπαλλήλους των μαγαζιών. Σε κάδε 

διάλογο αναφέρω ποιο είναι το πρόβλημα και τι δέλει ο καδένας. Γράφω τους διάλογους. 

<+*~ 

Όνομα·-



Διαβάζω τους διάλογους και παρατηρώ τις 

διαφορές. "Πώς μιλάει η Ντενίζ, πώς 

ο παππούς της ο κύριος Αχμέτογλου, 

που είναι φιλόλογος; 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Ντενίζ: Ελα, παππού, τι κάνεις; 

κ. Αχμέτογλου: Ντενίζ, μικρή μου, εσύ είσαι; Τι γίνεσαι; 

Ντενίζ: Ας πούμε καλά, τι να κάνω με τέτοιο ψοφόκρυο; 

κ. Αχμέτογλου: Βέβαια, πέντε βαθμούς υπό το μηδέν έχουμε. 

Ντενίζ: Η θεία είναι εκεί; 

κ. Αχμέτογλου: Οχι, απουσιάζει εκτός Κομοτηνής. Εφυγε προ δύο ημερών και ενόψει 

της επιδείνωσης του καιρού, θα επιστρέψει εντός ολίγου. Συν τοις άλλοις, 

η Μινέ αρρώστησε χτες και έχει πυρετό. 

Ντενίζ: Η γιαγιά; 

κ. Αχμέτογλου: Βρίσκεται εντός με την κυρία Μαρία, τη γειτόνισσα, μιλάνε περί ανέμων και υδάτων... 

Ντενίζ: Τι είναι αυτό; Για τους ανέμους μιλάνε; 

κ. Αχμέτογλου: Οχι, παιδί μου, μιλάνε για διάφορα θέματα άνευ σημασίας. 

Ντενίζ: Αχ, βρε παππούλη, γιατί δε σε καταλαβαίνω ώρες ώρες... 

Καλά, φώναξε λίγο τη γιαγιά που τη θέλω, σε παρακαλώ! 

κ. Αχμέτογλου: Μετά χαράς, μικρή μου, ελπίζω να τα πούμε εκ του σύνεγγυς. 

Αιαλέγω ένα βυμμαδητη / βυμμαδητριά μου 

και παίζουμε τους ρόλους. 0 ένας είναι 

ο ηλικιωμένος και ο άλλος ο νέος. Φτιάχνουμε 

διάλογους και τους παίζουμε βτην τάξη. 

0 ηλικιωμένος χρηβιμοποιεί τις φράβεις: 

ενόψει, εκτός Κομοτηνής, 

περί τίνος πρόκειται (= για ποιο πράγμα / θέμα μιλάμ 

περί ανέμων και υδάτων, μετά χαράς, εντός ολίγου, 

ανά πάσα στιγμή, προ 10 ημερών, 

εκ των προτέρων (= από πριν), εν τω μεταξύ, 

εν πάση περιπτώσει, άνευ σημασίας (= χωρίς σημασία), 

λόγω κακοκαιρίας 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Αιαλέγω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

1. «Το κλίμα στην Ιάβα είναι θερμό» σημαίνει ότι 

(α) στην Ιάβα κάνει πολλή ζέστη. 6. στην Ιάβα κάνει πολύ κρύο. 

2. «Το κλίμα στην Ισλανδία είναι ψυχρό» σημαίνει ότι 

α. στην Ισλανδία κάνει πολύ κρύο. 6. στην Ισλανδία κάνει πολλή ζέστη. 

3. «Ο Γιάννης κάνει ιππασία» σημαίνει ότι 

α. ο Γιάννης ανεβαίνει σε άλογα. 

4. Η καλαθοσφαίριση είναι 

α. το μπάσκετ. 

6. ο Γιάννης ανεβαίνει σε μηχανάκι. 

6. το ποδόσφαιρο. 

5. «Ο Πέτρος πρέπει να πάει σε έναν ωτορινολαρυγγολόγο» σημαίνει ότι 

α. ο Πέτρος έχει κάποιο πρόβλημα με τη μύτη του και τα αυτιά του. 

6. ο Πέτρος έχει κάποιο πρόβλημα με το στομάχι του. 

6. «Η πόλη μας έχει πρόβλημα υδροδότησης» σημαίνει ότι 

α. η πόλη μας έχει πρόβλημα με το νερό. 

6. η πόλη μας έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό. 

7. Το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας είναι 

α. ο χώρος όπου βρίσκονται οι σκάλες της πολυκατοικίας. 

6. το μέρος όπου βρίσκεται ο καυστήρας του καλοριφέρ. 

• Σε ποιο γιατρό θα πάμε 

αν πονάει το δόντι μας; 

• Ξέρεις πώς αλλιώς 

λέγονται το βόλεϊ και το 

τένις; Τι είναι η 

σφαιροβολία; 

• Ξέρεις τι είναι η 

θερμοπληξία; 

• Πώς αλλιώς λέμε τον 

ωτορινολαρυγγολόγο; 



Γε ποιο γιατρό δα πάνε; Συνδέω τις φράβεις 

βτη βτήλη α με τις λέξεις βτη βτιίλη β, όπως 

βτο παράδειγμα. 
Α. Επαθα ένα ατύχημα και πονάει το πόδι μου» 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Εχω συνάχι και λίγο πυρετό. 

Κρύωσε το μωρό. 

Δε βλέπω καλά. 

Εχω πολύ άγχος και δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια. 

Η μαμά μου θα πάει να κάνει τεστ Παπανικολάου. 

Πονάει το δόντι μου. 

Η αγελάδα μου είναι πεσμένη κάτω και μουγκρίζει. 

Πρέπει να κάνω εξετάσεις ούρων και αίματος. 

Εχω βγάλει κάτι σπυράκια στο πρόσωπο. 

Β. παιδίατρος 

οδοντίατρος 

μικροβιολόγος 

κτηνίατρος 

νβυρολόγος / ψυχίατρος 

παθολόγος 

γυναικολόγος 

δβρμαεολόγος 

ορθοπβδικός 

οφθαλμίατρος 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΊΕχω πονοκέφαλο και παίρνω ένα 

παυβίπονο. Τι πρέπει να προβέξω ·, 

Διαβάζω το κείμενο και λέω αν οι 

παρακάτω προταθείς είναι βωβτές ή 

λάδος. 

PANALGON - αναλγητικό, αντιπυρετικό, σιρόπι, δισκία και αναβράζοντα δισκία. 

Το σιρόπι είναι χρώματος ερυθρού, τα δε δισκία χρώματος λευκού. 

Αντενδείξεις 

Σε παιδιά και εγκύους, καθώς και σε άτομα με καρδιακά προβλήματα. 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες 

Με ασπιρίνη και σουλφοναμίδη. Μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι 

η ταυτόχρονη χρήση του PANALGON με την ασπιρίνη μπορεί 

να προκαλέσει στομαχικό άλγος. 

Δοσολογία 

Για παιδιά άνω των 7 ετών 20 mg σε τρεις ή τέσσερις 

δόσεις. Για ενηλίκους 50 mg, τρεις ή τέσσερις δόσεις ημερησίως. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας 

θα πρέπει να ζητείται επειγόντως ιατρική βοήθεια. 

To PANALGON δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. 

Προσοχή: να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

1. To PANALGON κυκλοφορεί σε σιρόπι και σε χάπια. Σ Λ 

2. Το σιρόπι είναι κόκκινο και τα χάπια άσπρα. Σ Λ 

3. Αυτό το φάρμακο μπορούν να το παίρνουν και παιδιά κάτω των 7 χρονών. Σ Λ 

4. Δεν πρέπει να πίνουμε PANALGON μαζί με ασπιρίνη. Σ Λ 

5. Αν κατά λάθος πάρουμε περισσότερο φάρμακο απ’ όσο πρέπει, πρέπει 

να πάμε αμέσως στο γιατρό. Σ Λ 

6. Αν πάρουμε PANALGON, δεν πρέπει να οδηγήσουμε. Σ Λ 

Πρέπει να βάζουμε το φάρμακο κάπου που δεν το φτάνουν τα παιδιά. Σ Λ 



Μπαίνω βτο αβανβέρ και διαβάζω τις οδηγίες 

αβφάλειας. Τι δα έλεγα βτα παρακάτω πρόβωπα; 

Αιαβάζω το παράδειγμα και απαντάω. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

7 άτομα ή 525 χγρ. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

• Η χρήσις εις άτομα ηλικίας κάτω των 14 ετών άνευ συνοδού. 

• Η μεταφορά φορτίων. 

• Πιέσατε το κομβίον ορόφου μόνον όταν αι θύραι είναι 

κλεισμένοι καλώς. 

• Εάν ο θαλαμίσκος σταματήσει μεταξύ δύο ορόφων, 

μην επιχειρήτε να εξέλθετε, αλλά πιέσατε το κομβίον κινδύνου. 

• Ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς. 

• Μη βιάζετε την θύραν πριν ο θαλαμίσκος σταματήση εντελώς. 

• Αι θύραι κλείουσι αυτομάτως, ανοίγουσι δε δι’ απλής ωθήσεως. 

1. Είμαι 9 χρονών. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ασανσέρ μόνος μου; 

Όχι. TTpenei να eioai 14 χρονών για να χρησιμιοποιήσβις μιόνος σου τ.ο ασανσέρ. 

2. θέλω να κατεβάσω το ψυγείο στο ισόγειο με το ασανσέρ. Γίνεται; 

3. Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά. Να πατήσω το κουμπί; 

4. Ποπό! Σταμάτησε το ασανσέρ. Τι να κάνω; 

5. Δε χρειάζεται να σταματήσει το ασανσέρ για να ανοίξουμε. 

6. Σπρώξε δυνατά την πόρτα να ανοίξει! 

J bfO Ι 



Αιαβαζω το δελτίο καιροΰ και λέω 

αν OL παρακάτω προτάβεις είναι βωβτές 

ή λάοος. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Άστατος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη την Ελλάδα και για το επόμενο Σαββατοκύριακο. 

Για το Σάββατο: Στα Νότια και Ανατολικά θα σημειωθούν νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, τις 

οποίες θα διαδέχονται σύντομα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στα πεδινά της Βόρειας και Κεντρικής 

Ελλάδας θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες, ίσως και χαλαζόπτωση, ενώ στα ορεινά θα έχουμε 

χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη ισχυροί έως πολύ ισχυροί (στο Κρητικό πέλαγος 

ίσως και θυελλώδεις), ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 2 και 8 βαθμών Κελσίου. 

Για την Κυριακή: Ο καιρός θα βελτιωθεί στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στο υπόλοιπο της χώρας θα 

παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση. Πολύ πιθανό μετά τις χιονοπτώσεις στα Βόρεια 

να σημειωθεί παγετός. Οι άνεμοι θα πνέουν με την ίδια 

ένταση σε όλη την Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία 

θα σημειώσει σημαντική πτώση. 

Ρ Β ° ϊ> 

1. Το Σάββατο θα λιώσει το χιόνι στα βουνά. Σ Λ 

2. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα ανέβει λίγο. Σ Λ 

3. Στη θάλασσα το Σάββατο και την Κυριακή θα φυσάει πολύ. Σ Λ 

4. Την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να πιάσουν οι δρόμοι πάγο. Σ Λ 

5. Το Σάββατο θα έχει συννεφιά και λίγο ήλιο στη Νότια Ελλάδα. Σ Λ 

6. Την Κυριακή ο καιρός θα χειροτερέψει στη Βόρεια Ελλάδα. Σ Λ 

^ 



Κοιτάζω τις λέξεις κάτω από τις εικόνες, 

βρίβκω τα λάδη και τις ξαναγράφω βωβτά, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

εούπερ μβρκετ 

σούπερ μάρκβτ. 

j \ _ 'Ύ - α 

karavani 



ft Ναβλί έγραφε ένα Sf\S για το Γιώργο. 

To SAS έχει λάδη. Τα βρίβκω και γράφω 

το SI\S βωβτά, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Γιώραο, ti Ωρα έχεις αγλικά; θα έρθεις πιετά sto σπίτι; βχω τεεί στα ματηματικά. ta μθ 

βοηθήσεισ; θα πάρουμε πίζζα. θα έρτει και ο ϋούσαν με την ελένη. Ο οαοάς και η 

mama θα πάνε στην ξάνθη. Ετσι μπορούμε να δυμε όση τθλεόραση θέλουμε. Τι λεσ; 

Γιώργο, τ,ι ώρα 



Γράφω βτα ελληνικά τις παρακάτω λέξεις, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

piano 

rock 

pop 

hip-hop 

star 

ethnic 

πιάνο 

0 Τάκης έβτειλε βτη Φατμά το παρακάτω μήνυμα βτο κινητό. 

Το ξαναγράφω και χρηβιμοποιώ ελληνικά γράμματα, όπως βτο παράδειγμα. 

Φατ-μά, ο& θα 

ΘΧΙ 

Fatma, 
d e 8a er8w sto tele, Ο » · 

•.o Ra ta poume avno siu 
Mhmeperlmeneie.ee tap 

http://Mhmeperlmeneie.ee


Κοιτάζω τις εικόνες και βυμπληρώνω 

τα γράμματα που λείπουν, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

μπ ανάνα 

ακλαβάς 

φε άρι 

ώνας 

πα ελόνι 

αράζ 

ίρα 

ομάτα 

αμί 

άι 

μέλι άνα 

έπη 



Ϊ£<ίφω τις λέξεις, όπως 6to π4£4δει^μ4. 

Δεν ξεχνάω va βάλω τόνο όπου 

χρειάζεται. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

μαθητής ΜΑΘΗΤΗΣ 
ΒΑΘΜΟΣ βαθμός 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

βιβλίο δάσκαλος 

ΟΡΑΝΙΟ 

τετράδιο 

ΤΑ-Η 

ΜΑΟΗΜΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

μολύβι 

ΤΣΑΝΤΑ 



i4V4^<fy ω το π£0γ£4μμ* με μικ^4 γ£4μμ4τ4. 

Κ 4̂τ4ω τ4 κε^4λαί4 

γ^4μμ4Ε4 όπου χ^εΐ4ζετ4ΐ. 

"Ν-^ 

Όνομα·-

| Επώνυμο: 

τά^η·-

xy 

5 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ =ΑΝΘΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΞΑΝΟΗ (09.00). ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑ

ΛΟΝΙΚΗ, ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΦΑΓΗ

ΤΟ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΠΕΛΛΑ». 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.θ. (ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ. 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

1ο Γυμνάσιο =.. 



Ϊ£4φω τις λέξεις με μικρά γράμμ4τ4. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 κύριος Δημητρίου έχ4βε τη &λίτ64 του Κ4ΐ έβτειλε το π4ρ4κάτω τηλεγράφημα 

Χωρίζω τις λέξεις Κ4ΐ τις γράφω με μικρά γράμμ4τ4. Μετά βυμπληρώνω τ4 βτοιχεί4 

βτην υπεύθυνη δήλωβη. 

ΤηλΕγρϊφγ;μ.3ί • • • 

ΕΓΩΟΜΙΧΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΟΥΧΡΥΣΑΦΗΚΑΙΤΗΣΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣΠΟΥΓΕΝΝΗΘΗΚΑΣΤΗΛΕΥΚΩΣΙΑΤ 

ΗΣΚΥΠΡΟΥΚΑΙΚΑΤΟΙΚΩΣΤΗΝΑΘΗΝΑΣΤΗΝΟΔΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΕΣΤΗΦΙΛΟΘΕΗΔΗΛ 

ΩΝΩΥΠΕΥΘΥΝΑΟΤΙΕΧΑΣΑΤΗΒΑΛΙΤΣΑΜΟΥΣΤΟΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΠΟΥΠΕΡΙ 

ΕΙΧΕΡΟΥΧΑΚΑΙΑΛΛΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑΣΑΣΠΑΡΑΚΑΛΩΠΟΛΥΕΑΝΔΕΒΡΕΘΕΙΤΙΣΕΠΟΜΕΝ 

ΕΣΗΜΕΡΕΣΝΑΜΟΥΔΩΣΕΤΕΧΡΗΜΑΤΑΩΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

3£5Μ3 
Οι λέξεις κόλλη«4ν! Χωρίζω τις λέξεις Κ4ΐ ξαν^ρά^ω το κείμενο. 

ΜελένεΧούλιακαιπηγαίνωστηνπρώτηγυμνασίου.Τηνκολλητήμουτηλέ 

νεΡοσάν.Τοσπίτιτηςείναιδίπλαστοδικόμου.Κάθεπρωίπηγαίνουμεμαζί 

σχολείο,γυρίζουμεμαζί,διαβάζουμεμαζί.ΗΡοσάνμεβοηθάεισταμαθημα 

τικά,γιατίείναικαλύτερηαπόμένα.Εγώόμωςξέρωκαλάελληνικάκαι 

τηναφήνωνααντιγράφειαπόμένασταδιαγωνίσματα. 

Me Aeve 



"Προβέχω το βημείο βτίξης Κ4ΐ διαβάζω τις 

προτάβεις. 0 διπλανός / η διπλανή μου 

διαλέγει τη βωβτή απάναι«Ί, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. - Δεν είναι όμορφη η Μαρία. 

Ι (ίΠ) — Ναι; β. - Ναι, πολύ. 

2. - Δεν είναι όμορφη η Μαρία; 

α. - Ναι; β. - Ναι, πολύ. 

3. - Ο Γιώργος διάβασε για το τεστ. 

α. - Ναι; 6. - Οχι, διάβασε. 

4. - Ο Γιώργος δε διάβασε για το τεστ; 

α. - Ναι; 6. - Οχι, διάβασε. 

5. - Αύριο δεν έχουμε σχολείο; 

α. - Αλήθεια; 6. - Ναι, έχουμε. 

6. - Αύριο δεν έχουμε σχολείο. 

α. - Αλήθεια; 6. - Ναι, έχουμε. 

7. - Πόσο μακριά είναι η Αμερική; 

α. - 750.000 χιλιόμετρα 6. - Ναι, πολύ μακριά.... 

8. - Πόσο μακριά είναι η Αμερική! 

α. - 750.000 χιλιόμετρα 6. - Ναι, πολύ μακριά... 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαβάζω το διάλογο και διαλέγω το βωβτό βημείο βτίξης. 

Θ 

Καθηγητής: Τι κάνεις εκείΙ , Ι Μιχάλη Ι ; Ι 

Μιχάλης: Ποιος ΕγώΠ 

Καθηγητής: Ναι εσύ Γ 1 Κι εσύ Χούλια σεπαρακαλώΠ 

κοίτα το γραπτό σου Γ Ί Άντε μπράβο Γ 

Χούλια: Γιατί Γ Ί καλέ κύριεΠ 1 Τι κακό έκαναΠ 

Πού είναι ο Μιχάλης και η Χούλια; 

Τι νομίζεις ότι κάνει η Χούλια; 



Βάζω τελεία (·), κόμμα (,), ερωτηματικό 

(Ο, δαυμαβτικό (!) όπου χρειάζετ4ΐ ( ) 

Κ4ΐ βυμπληρώνω τις προτάβεις, όπως 

6το π4ράδειγμ4. 

1. - Ελένη, * μου δίνεις το στιλό σου,- * - Πάρ' το. * 

2. - Μπράβο * Αχμέτ * - Ευχαριστώ * κύριε * 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

3. - Πόσο κάνουν οι σοκολάτες * οι τσίχλες και τα γαριδάκια * 

- 20 ευρώ* 

- Α * είναι πολύ ακριβά* 

4. - Πολύ δύσκολα τα αγγλικά* - Ναι * ναι * πολύ δύσκολα * 

5. Ποιοι θα έρθουν στο πάρτι * 

Ο Γιάννης * ο Μπαρίς * ο Θανάσης * η Βάσω και η Λείλά * 

Η Μαρία * 

Μπα * αυτή δεν πηγαίνει σε πάρτι * 

6. • Ε * Γιώργο * πού πας * 

• Σινεμά * Ερχεσαι μαζί μου* 

• Οχι * ρε συ * Βαριέμαι * 

T w^^L 

Π 6S2\ 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βάζω βημεΐ4 βτίξης Κ4ΐ φτιάχνω το διάλογο. 

Δυο γάτες μια μαύρη και μια πορτοκαλιά συζητούν έξω από μια 

ταβέρνα όπου τρώει ένας ναυτικός με έναν παπαγάλο στον ώμο 

Ρε συ τι έγινες δεν είπαμε σήμερα ότι θα πάμε για ψάρια 

χταπόδια καλαμαράκια και γενικά θαλασσινά τι τρέχει που ήσουν 

και με έκανες να ανησυχώ ρώτησε ο μαύρος γάτος άκου να δεις 

τι έγινε δυο παράξενοι άνθρωποι ο ένας κοντός με καπέλο 

πράσινο παλτό και ροζ γάντια και ο άλλος με μουστάκι πιάσανε 

ένα γάτο απάντησε ο πορτοκαλής γάτος αλήθεια τι γάτο ρώτησε 

ο μαύρος σαν κι εμάς είπε ο πορτοκαλής και τι σε νοιάζει εσένα 

είπε ο μαύρος γάτος αν ήσουνα εσύ στη θέση του δε θα ήθελες 

να νοιαζόταν κάποιος για σένα ρώτησε ο πορτοκαλής δεν έχεις 

άδικο παραδέχτηκε ο μαύρος γάτος αλλά τι μπορούμε να 

κάνουμε εμείς πάντως έχεις δίκιο κάτι δεν πάει καλά τελευταία 

αλλά πώς θα μπορούσαμε να μάθουμε ένας μόνο τρόπος υπάρχει 

είπε ο πορτοκαλής δηλαδή ρώτησε ο μαύρος γάτος να τους 

βρούμε απάντησε ο πορτοκαλής πώς ρώτησε πάλι ο μαύρος από 

τη μυρωδιά γιατί ο ένας παράξενος μύριζε μέντα απάντησε ο 

πορτοκαλής και ο μαύρος είπε απογοητευμένος καλά σιγά μην 

τον βρούμε και μετά από λίγο ο μαύρος γάτος είπε πάλι τώρα 

άκου έναν ήχο τι είναι αυτό πάλι η κοιλιά μου απάντησε ο 

πορτοκαλής γάτος λοιπόν αφήσαμε το πιο σημαντικό το φαγητό 

είπε ο μαύρος έχεις κανένα σχέδιο ρώτησε ο πορτοκαλής 

βεβαίως εσύ θα πιάσεις τον παπαγάλο του καπετάνιου που τρώει 

έξω από την ταβέρνα θα του τραβήξεις έτσι την προσοχή κι εγώ 

θα αρπάξω το ψάρι τέλεια είπε ο μαύρος 

Ευγένιος Τριβιζάς, Η τελευταία μαύρη γάτα, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα 2001 (με αλλαγές) 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαβάζω το κείμενο και βρίβκω τα λάδη 

βτη βτίξη. Διορθώνω τ 4 λάδ*η, 

όπως βτο παράδειγμα. 

σ 
Στις οχτώ και πέντε Σήμερα το πρωί, εγώ, ο Πάνος, ο Μιχάλης, και ο Γιάννης, δεν πήγαμε σχολείο 

την πρώτη ώρα. κι αντί να κάνουμε μαθηματικά, φάγαμε ομελέτες στον κυρ Νίκο; Διακόσια μέτρα 

απ' το σχολείο. Εμείς οι τέσσερις, έχουμε ένα συγκρότημα στο οποίο ο Πάνος παίζει μπάσο - ο 

Μιχάλης ακορντεόν - ο Γιάννης ηλεκτρική κιθάρα - κι εγώ τύμπανα. Αφού φάγαμε τις ομελέτες 

συζητήσαμε για κάτι τραγούδια, που έχει γράψει ο Πάνος, αποφασίσαμε να τα παίξουμε χωρίς να 

κάνουμε πρόβα κι ό,τι βγει, στη συνέχεια ο Πάνος μας είπε, για το διαγώνισμα στη φυσική, μας 

έδωσε τα θέματα, Εμείς τον ταράξαμε στις ερωτήσεις: »Πού τα βρήκες!«, αλλά εκείνος γύρισε το 

θέμα στη μουσική. Τη στιγμή, που ήμασταν έτοιμοι, να του ρίξουμε ξύλο μπήκε μέσα στη ΔΕΛΤΑ 

του κυρ Νίκου ο φιλόλογος, ο Σταυρόπουλος. Ο οποίος μας διέταξε να τον ακολουθήσουμε στο 

γραφείο του διευθυντή. Πριν φύγουμε ο Σταυρόπουλος, πλήρωσε τις ομελέτες. 

Χρ. Βακαλόπουλος, Νέες αθηναϊκές ιστορίες, ΕΣΤΙΑ, Αθήνα 1989 (με αλλαγές) 

^ ^ > 



βάζω βτίξη eco π4ρ4κάτω κείμενο Κ4ΐ 

κάνω τις 4παρ4ίτητες 4λλαγές, όπως 

βτο π4ράδειγμ4. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

0 διευθυντής μάς δέχτηκε 

στο γραφείο του και μας είπε 

να καθίσουμε σε έναν καναπέ 

που βούλιαζε. /αθίσαμε εγώ 

δεξιά δίπλα μου ο Μιχάλης 

μετά ο Γιάννης που τα είχε 

χάσει και μετά ο Πάνος ο 

διευθυντής γνωστός με το 

ψευδώνυμο γάτος μας 

κοίταξε αυστηρά έναν έναν ύστερα έμεινε σιωπηλός για τριάντα δευτερόλεπτα στη διάρκεια των 

οποίων ο Γιάννης έκανε χωρίς να το καταλαβαίνει ένα απαίσιο κρατς κρατς τσακίζοντας τα 

δάχτυλα του ο γάτος τού είπε σήκω όρθιος και πήγαινε να σταθείς στη γωνία ο Γιάννης σηκώθηκε 

και αφού είπε συγγνώμη στάθηκε μπροστά στη βιβλιοθήκη κάνοντας ότι εξετάζει τα βιβλία ενώ ο 

Πάνος μόλις σηκώθηκε ο Γιάννης βολεύτηκε πιο άνετα στον καναπέ. 

Λοιπόν είπε ο γάτος που ήσαστε την πρώτη ώρα 

Χρ. Βακαλόπουλος, Νέες αθηναϊκές ιστορίες, ΕΣΤΙΑ, Αθήνα 1989 (με αλλαγές) 



Διαβάζω οριζόντια και κάθετα και βρίβκω 

όβες περιββότερες λέξεις μπορώ 

βτο παρακάτω τετράγωνο. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΕΝ ΜΙ ΛΑ Ω ΠΕ 0 

ΝΙΑ ΠΟΡ ΤΑ ΚΟΚ ΚΙ NO 

ΣΕ Α ΤΟ ΔΗ Ω ΜΑ 

0 ΛΟ ΓΑ 'ΚΑ^ ΜΕ Α 

ΑΥ ΓΟ ΡΙ ΛΗ ΑΙ ΣΠΡΟ 

ΡΙ ΡΟ ΠΑ ΜΕ ΣΤ Ε ΝΑ 

0 ΚΑ ΤΩ 
^ 

ΘΑ ΚΙ 

ΝΤΥ ΝΩ ΜΑ ΘΗ ΜΑ ΔΕ 



Οι βυλλαβές μπερδεύτηκ4ν! 

Τις βάζω βτη βειρά, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ΛΗ ΜΕ ΡΑ ΚΑ 

ΤΕ ΠΟ 

ΛΟ ΓΟ Α 

ΡΩ ΞΕ 

ΚΑ ΤΟΙ ΠΟ ΛΥ 

ΜΕ ΡΑ ΣΗ 

ΡΟΥ ΧΑ ΝΟΣ ΜΕ 

ΡΟ MAI ΧΑΙ 

ΝΑ ΞΑ 

ΚΙ ΡΙ ΚΟ ΤΣΑ 

tCAAHMEPA 

Α ΚΙ 



7^ \ 
Ονομα·- 

Επώνυμο: 

τά^η·- 

1. Δε 1 θα 1 πάμε 2 σήμερα 3 σχολείο 3 . 

2. Τι κάνεις , Αλέκο ; 

3. Το μεσημέρι δεν κοιμάμαι ποτέ . 

4. θέλουμε μία τυρόπιτα και μια μπουγάτσα . 

5. Καλημέρα , παππού ! 

6. Φέρε μου τα άδεια μπουκάλια τώρα ! 

7. Ποιος έχει σειρά για κούρεμα ; 

8. Εχεις ώρα για έναν καφέ ; 

9. Δέκα διά δύο μας κάνει πέντε . 

10. Πότε θα πάμε σινεμά ; 

Διαβάζω τις (^ράβεις Κ41 γράφω δίπλα 

βε κάδε λέξη πόβες βυλλαβές έχει, όπως 

βτο παράδειγμα. 



Χωρίζω τις π4ρ4κάτω λέξεις 

6ε βυλλαβές, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

αλλά 

θάλασσα 

άμμος 

εντάξει 

άσκηση 

εννέα 

εννιά 

Σάββατο 

αλλού 

αλ/λά 

άρρωστος 

αμπέλι 

αντίο 

κεφτές 

Αντώνης 

τζατζίκι 

κορίτσι 

Αγγελική 

άγκυρα 

αγκαλιά 

άτσαλος 

αστείο 

άκρη 

αγρός 

αθλητής 

άσχημος 

γυμνάσιο 

πάντα 

αυτοκίνητο 

αύριο 

άντρας 

άσπρος 

άστρο 

άχρηστος 

αυγό 

αυλή 

ασβός 

^Η 



Μπορείς να χωρίβεις τις παρακάτω λέξεις, 

όπως βτο παράδειγμα j 

w - * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

σύμβολο 

ανθοπωλείο 

άγχος 

αρχή 

Αλφειός 

κίνδυνος 

σούπερ μάρκετ 

εκδίδω 

έκβαση 

σύμ/βο/λο ένσημα 

πράγμα 

ξάδερφος 

Δεκέμβριος 

άνθρωπος 

εγγραφή 

άρθρωση 

συμφέρον 

έμφαση 

οπωσδήποτε 

εκβολή 

ράμφος 

προσλαμβάνω 

ελπίδα 

ένδυμα 

πελαργός 

χαρτί 



Λυτό είν4ΐ έν4 γράμμ4 που έγρ4\|>ε η Αϊβέ 

βτον παπιτού της. Μπορείς V4 το ξαναγράφεις 

6χο μπλοκάκι; 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

2 Οκτωβρίου 2004 

ΤΙαπποΰ,γεια! Έχω μέ^ες να 6ου γ£>άψω γιατί έχω τόβο πολλή δουλειά βτο βχολείο, 

που δεν προλαβαίνω. Τελικά, η Α' γυμναβίου δεν είναι τόβο δΰβκολη 06ο μου 

έλεγαν, αλλά σέλει ~π<χζ<χπά)/ω διάβαβμα. Τώ̂ >α πια πηγαίνω βτο κολυμβητήριο 

μόνο τα Σαββατοκύριακα. Ελπίζω να είβα6τε όλοι καλά 6το χω^>ιό. Μ γιαγιά τι 

κάνει; Να της δώβείς πολλά πολλά ^ιλιά. 

Μ εγγονή 6ου, 

Αϊβέ 



Διαβάζω τις παρακάτω λέξεις. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



ν*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Αθηναίος αθηναϊκός χαιδβύω χάιδβψα 

ρολόι ρόλοι 

9 ^ ^ Ι 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

ΤΙώς το γράφουμε βτα ελληνικά; 

τ.ο ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ τ.ο Ι 

τ.ο | τ.ο | 

Εγώ... 

Κάθε μέρα στο Γιώργο. Αυτές τις μέρβς 

U τον «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών». 

Κάθε μέρα οχτώ ποτήρια vepo. 

Από τον περασμένο μήνα το Φίατ του πατέρα μου. 

Ποιο ήταν το νόμισμα της χώρας μας και ποιο είναι τώρα; 

/ 



ίζω βε κύκλο το βωβτό. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 



ν*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Τώρα βυμπληρώνω τα κενά με η / οι. 

1. Πόσ ζάχαρη θέλεις στον καφέ σου; 

2. Σε όλ την πόλ δεν υπάρχει ούτε ένα βενζινάδικο ανοιχτό. 

3. Ολ μου φίλ έχουν κινητό. 

4. Πόσ θέλουν καφέ; ] 

5. Ο παππούς μου πίνει πάντα το τσάι του με πολύ λίγ ζάχαρη. 
$ 

6. Λίγ άνθρωπ στον κόσμο οδηγούν τόσο γρήγορα όσο ο Σουμάχερ. 



ν*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Συμπληρώνω με τον η των. 

1. Το μάθημα γαλλικών θα γίνει στην αίθουσα Β7. 

2. Λατρεύω καφέ. 

3. Ο σύλλογος καθηγητών αποφάσισε να κάνει απεργία. 

4. Εχεις διαβάσει τον «Άρχοντα Δαχτυλιδιών»; 

5. Η εκδρομή μαθητών θα γίνει Ιούνιο. 

π. 6. επόμενο μήνα θα μετακομίσουμε στο καινούριο μας σπίτι. 



χ y 

r{y, Αιαλένω η υ K4i βυμπληρώνω τ 4 κενά, 

όπως βτο παράδειγμα. 

-ν— 
Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά̂ η·' 

1. Το βράδ υ θα πάμε σινεμά με τα παιδιά από το φροντιστήριο. 

2. Ο καρχαρίας μπλέχτηκε στο δίχτ , αλλά το έσκισε και ξέφυγε. 

3. Μένουμε σ' ένα μεγάλο σπίτ στην εξοχή. 

4. Με τη Νίκη είμαστε παντρεμένοι οκτώ χρόνια και έχουμε δύο παιδιά, ένα αγόρ 

κι ένα κορίτσ 

5. Μήπως ξέρεις τι χημικό τύπο έχει το υδροχλωρικό οξ ; 

6. Χτες ξαναείδα εκείνο το κορίτσ που συναντήσαμε στο γυμναστήριο. 

Καλέ, τι εξωτικό λουλούδι μου λες; Ενα στάχ από σιτάρι είναι! 

8. Αυτό το παιχνίδ το βαριέμαι πολύ. Δεν παίζουμε τίποτα άλλο; 



ν * — 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

τά^η·' 

Συμπληρώνω με ο ή ω, όπως 

βτο παράδειγμα. 

... Εγ ώ και τα παιδιά ξέρετε τι δώρο τού πήραμε; Ενα τηλεσκόπι , γιατί του Πέτρου του 

αρέσει να παρατηρεί τα άστρα στον ουραν . Ηταν λίγο ακριβ , αλλά βάλαμε όλοι το 

χαρτζιλίκι μας και μας έδωσαν κι από δέκα ευρ οι γονείς μας. Τα υπόλοιπα μας τα δάνεισε 

η αδερφή του Αλέξη, η Βαγγελι , με τόκ οχτ τοις εκατό. Τέτοια τσιγκούνα είναι! 

Το ωραί ήταν πως η μαμά του Πέτρου τού έκανε δώρ ένα βιβλί αστρονομίας. 

Τώρα ο Πέτρ ς θα μπορεί να βλέπει κάθε άστρ στον ουραν και να διαβάζει το 

όνομα του. Ο ξάδερφ ς του ο Βαγγέλης όμως είχε μια απορία. «Εγ ξέρω πως, για να 

δεις καθαρά με το τηλεσκόπιο, πρέπει να είσαι σε μέρος χωρίς φ ς. Τότε πώς μπορείς να 

διαβάζεις και το βιβλί ;» 



Συμπληρώνω 4υτό που λείπει, 

όπως βτο π4ράδειγμ4. 

ν-*— 

Όνομα·' 

) Επώνυμο: 

Τά^η·' 

1. Κάνει πολ λή ζέστη. 

2. Κάνει πολ μεγάλη ζέστη. 

3. Ηρθαν πολ άνθρωποι στη γιορτή του σχολείου μας. 

4. Θέλω πολ να έρθεις μαζί μας κι εσύ. 

5. Μη μου βάλεις πολ γλυκό, δε μου αρέσει πολ η μηλόπιτα. 

6. Η καινούρια καθηγήτρια των μαθηματικών είναι πολ ωραία, αλλά αυστηρή. 

7. Δεν μπορώ να φάω πολ . Η μερίδα που μου έβαλες είναι πολ μεγάλη. 

8. Δεν μπορώ να φάω πολ τούρτα, έτσι κι αλλιώς δε μου αρέσουν πολ τα γλυκά. 

9. Του έχει πολ αδυναμία και του κάνει όλα τα χατίρια. 

10. Τον αγαπάει πολ και τον κακομαθαίνει. 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Συμπληρώνω με 

ττοιο / πιο Κ4ΐ ποια / πια, 

όπως βχο π^άδειγμα 

1. ΤΤοια, τσάντα θέλεις; Την κόκκινη ή την μπλε; 

Grans* 2 . _ « _ 
3. Ο Τζαμ είναι ο ψηλός μαθητής της τάξης. 

4. είναι το αγαπημένο σου τραγούδι; 

5. παιδιά θα πάνε εκδρομή; 

1 6. Σε αγαπάω πολύ, πολύ δε γίνεται. 

7. Εχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που τον είδα τελευταία φορά. 

8. Τώρα νιώθω καλά που είπα την αλήθεια. 
• 

9. Είσαι πολύ μεγάλος για να γκρινιάζεις έτσι. 

10. «Από τα πολλά που μου ’χεις καμωμένα δε σε θέλω , δε σε θέλω ...» 



Λΐάλέγω cu ιτι ε K<U βυμπληρώνω τ<χ κενά, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

[Εγώ] πλένομαι με νερό και σαπούνι. 

[Εμείς] πλένουμε τα ρούχα στο πλυντήριο. 

1. Λέγομ α\ Γιώργος Πετρόπουλος και είμαι μαθητής της Β' γυμνασίου. 

2. Ενδιαφέρομ πολύ για το θέατρο. Εσύ; 

3. Πότε έχουμ διαγώνισμα στα μαθηματικά; 

4. Παππού, περίμενε με! Ερχομ σε πέντε λεπτά! 

5. Πότε θα πάμ εκδρομή, επιτέλους; Βαριέμ κάθε μέρα στο σχολείο. 

6. Εμείς φεύγουμ τώρα. Εσείς μπορείτε να έρθετε λίγο αργότερα. 

7. Χαίρομ πολύ που τα κατάφερες και ήρθες, Πέτρο. 

8. Μαμά, μπορούμ να πάμ μαζί για ψώνια. Χτενίζομ , ντύνομ 

και έρχομ αμέσως! 



Αιαλέγω ε ή οι και βυμπληρώνω τα κενά, 

όπως eco παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

0 Γιώργος χτενίζεται πολύ προσεκτικά. 

Καλέ, γιατί χτενίζετε το σκύλο με τη βούρτσα της γιαγιάς; 

1. Αυτή η άσκηση λύνετ αι με δύο τρόπους. 

2. Για να δούμε, παιδιά, θα λύσετ αυτή την άσκηση; 

3. Η μαμά είναι στη δουλειά. Γιατί δεν πλένετ τα πιάτα να της κάνετε έκπληξη; 

4. Η γάτα μας πλένετ με τη γλώσσα της. 

5. Αυτό το παιχνίδι παίζετ μόνο με τέσσερις παίχτες. 

6. Παιδιά, γιατί δεν πίνετ την πορτοκαλάδα σας; 

7. Παιδιά, σταματήστε να παίζετ με το τηλέφωνο! 

8. Αυτός ο χυμός είναι πολύ ξινός! Δεν πίνετ . 

9. Πώς γράφετ αυτή η λέξη; Με η ή με ι; 

10. Πότε θα γράψετ τις ασκήσεις της φυσικής; 



Λιο^ϋώνω τα λάδη βτις π^οτάβεις 

όπου υπάρχουν. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Πώς λέγετρ ο μαθητής που κάθεται με την Μπελίζ; λβγβτ,αι 

2. Πρέπει να μάθετε να γράφεται σωστά το όνομα σας. 

3. Πρέπει να μάθεται πώς γράφεται σωστά το όνομα σας. 

4. Ο Μποζ έσπασαι το καλό βάζο της γιαγιάς. 

5. Πώς έσπασε το βάζο; 

6. Δε σας ακούσαμαι όταν φτάσαται. 

7. Διάβασαι αυτό το βιβλίο, θα σου αρέσει πολύ. 

8. Θα θυμάμε πάντα τις φετινές διακοπές! 

9. Δε φοβάσε να γυρίζεις μόνος σου σπίτι το βράδυ; 



Συμπληρώνω με ε ή οι τις καταλήξεις _^ 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βτις προτάβεις, όπως βτο παράδειγμα. 

1. Τζαμ, κλείσ β το παράθυρο, σε παρακαλώ, κάνει κρύο. 

2. Χτες αγοράσαμ ένα όμορφο καναρίνι. 

3. Μην πιστεύετ ό,τι σας λένε! 

4. Φοβάμ πολύ το σκοτάδι. 

5. Ο Μεχμέτ έπεσ από τη σκάλα και έσπασ το πόδι του. 

6. Μη στέκεσ στο κρύο τόση ώρα, αύριο θα έχεις πυρετό. 

7. Πώς γράφετ αυτή η λέξη; 

8. Πώς τη γράφετ εσείς αυτή τη λέξη; 

* 



ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Γρά^ω τον Αόριβτο των παρακάτω ρημάτων, 

όπως βτα παραδείγματα. 

γυρίζω γύρισα μετράω μέτ,ρησα τηλεφωνώ τηλβφώνησα 

αγαπάω   

γυρίζω   

μιλάω   

χτενίζω   

οδηγώ   

απαντάω  

περπατάω   

μυρίζω   



Συμπληρώνω τα κενά με ι ή με η, όπως βτο παράδειγμα. 

αρχίζω άρχισα 

μιλάω μίλησα 

τηλεφωνώ τηλεφώνησα 

1. Ο Γιώργος πήγε χτες σε ένα πάρτι και άργ_π_σε πολύ να γυρ σει. 

2. Την περασμένη βδομάδα οδήγ σα για πρώτη φορά αυτοκίνητο και τα πήγα πολύ καλά! 

3. Με ρώτ σε κάτι, αλλά δεν ήξερα να της απαντ σω. 

4. Περπατ σαμε μέχρι την παραλία, κολυμπ σαμε για καμιά ώρα και μετά γυρ σαμε 

στο σπίτι πάλι με τα πόδια. 

5. Ανησύχ σα πολύ που δε μου τηλεφών σε. 

6. Χτες πήγα στο σπίτι της Αίσέ και γνώρ σα την οικογένεια της. 

7. Ο παππούς σκάλ σε τις ντομάτες και πότ σε τα λουλούδια. 

8. Χτέν σε τα μαλλιά του στα γρήγορα, πήρε την τσάντα του και έφυγε. 

Ο αδερφός μου μου χάρ σε το αδιάβροχο του γιατί πήρε καινούριο. 

10. Θα περάσω από το σούπερ μάρκετ, θα ψων σω ένα δυο πράγματα και μετά θα έρθω σπίτι. 



βρίβκω τα λάση βτα ρήματα και τα διορσώνω, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Τι νόμισες, ότι πάντα θα γίνεται το δικό σου; νόμισβς 

2. Προσπάθισα πολύ να καταλάβω τι ήθελαν να μου πουν τα μάτια του, όμως δε θα είμαι 

ποτέ σίγουρη. 

3. Φρόντησε να προχωρίσεις στη ζωή σου με συνέπεια και με τη σκέψη σου πάντα 

στους ανθρώπους. 

4. Ο θείος μου γύρησε όλο τον κόσμο, αλλά πουθενά και τίποτα δεν τον ευχαρίστισε. 

5. Οταν είδαμε τον Αλή μετά από τόσα χρόνια, δεν τον γνωρήσαμε. 

6. Ο παππούς μου πούλισε το χωράφι του για να μας αγοράσει το σπίτι που μένουμε 

τώρα στη Θεσσαλονίκη. 

7. Ζήτισέ μου ό,τι θες, σου έδωσα το λόγο μου ότι θα σε βοηθίσω. 

8. Οταν η Μπελίζ μάς συνάντισε μετά από τόσο καιρό, μας αγκάλιασε και μας φίλισε. 



βρίβκω τα λάδη βτα ρήματα και τα διορσώνω, 

όπως βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

αυ ή αφ', 

βυ ή εφ', 

1. Κάθε πότε κουρββεσαι, Αχμέτ; 

Κάθε note Koupeueaai, Αχμέτ.; 

2. Δεν είχα ποτέ μου ονειρεφτεί ένα τόσο όμορφο δώρο. 

3. Σκεύτηκες ποτέ και τους άλλους ή σκεύτεσαι μόνο τον εαυτό σου; 

4. Μου αρέσει να κάθομαι με τη γιαγιά μου, όταν ραύει, και να μου λέει παραμύθια. 

5. Μην κλεύεις όταν μετράς. Ενα παιχνίδι είναι και καλύτερα να το παίξουμε χωρίς ζαβολιές. 

6. Αναύεις το φως, σε παρακαλώ; 

7. Ο παππούς σήμερα είναι πολύ κουρασμένος γιατί ολημέρα έσκαυε το χωράφι. 

8. Πότε πρέπει να κλαδέβουμε τις τριανταφυλλιές; 

9. Εχω μαγεφτεί από τη χάρη και την ομορφιά της κοπέλας του Μπαρκ. 

10. Ο αδερφός μού λέει ότι δε θα παντρεφτεί ποτέ. 



k r A ? λήλλί 

^ J & ^ Υπογραμμίζω το βωβτό, όπως βτο παράδειγμα. 

V y 

1. Δε σταματήσαμε ποτέ να προβάλλουμε Ι προβάλουμε την ποιότητα των προϊόντων μας. 

2. Χτες ο υπουργός ανέβαλλε Ι ανέβαλε τη συνάντηση του με τους δημοσιογράφους. 

3. Ο Νείλος εκβάλλει Ι εκβάλει στη Μεσόγειο. 

4. Με το πρόγραμμα του, ο Δήμος μας συμβάλλει Ι συμβάλει στη μείωση της ανεργίας. 

5. Τον έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο για να κανονίσουμε το ραντεβού, αλλά αυτός συνέχεια 

το ανέβαλλε Ι ανέβαλε. 

6. Την περασμένη Κυριακή η τηλεόραση πρόβαλλε Ι πρόβαλε δύο πολύ ενδιαφέροντα 

ντοκιμαντέρ. 

7. Από αύριο το τρίτο κανάλι θα ξαναρχίσει να προβάλλει Ι προβάλει παλιές ελληνικές ταινίες. 

8. Την επόμενη Παρασκευή η τηλεόραση θα προβάλλει Ι προβάλει ξανά τον «Μπάτμαν». 

9. Την αίτηση σας, κύριε, θα πρέπει να την υποβάλλετε Ι υποβάλετε πρώτα για έγκριση 

από το γενικό γραμματέα και μετά να τη φέρετε σ' εμάς. 

10. Η χτεσινή συμπεριφορά σου με προσέβαλλε Ι προσέβαλε. 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-



Διαλέγω γ^ ή γκ και βυμπληρώνω 

τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

ν*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

ρινιάρης 

ά έλος 

συ ενής 

αλιά 

ά υρα 

έμι 

ρεμίζω 

αρίζω 

ώνας 
έ υος 



ρ ή ρρ ; Αιαλέγω το βωβεό και 

βυμπληρώνω, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

> Επώνυμο: 

τά^η·-

.. S 

κατά έω 

ώ 
επι οή 

πα άνομος 
επη εάζω 

ώ ιμος 

ά ωμα 
πε αστικός 

ισο οπία 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

Διαλέγω την κατάλληλη λέξη και βυμπληρώνω τα κενά. 

1. από τα δύο πουλόβερ σού αρέσει πολύ; 

α. ποιο 6. πιο 

2. Πονάει ο του, ο γιατρός τού είπε ότι δεν είναι σοβαρό. 

α. όμως 6. ώμος 

3. ο όγκος αυτού του κύβου είναι με τον όγκο αυτού του κυλίνδρου. 

α. ίσως 6. ίσος 

4. Η Δράμα είναι μια ωραία . 

α. πολύ 6. πόλη 

5. Δε μ' αγαπάς , αλλά αγαπάς; 

α. ποια 6. πια 

6. Ο αναπτήρας που της αγόρασα είναι 

αλλά είναι αυτό που ήθελε. 

α. ακριβώς 6. ακριβός 



λ ή λ λ ; 

Συμπληρώνω τα κενά, όπως βτο παράδειγμα. 

ν-*— 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά η̂·-

Χτες ο Πέτρος είχε τα γενέθλια του και μας κάλεσε σπίτι του. Επειδή ο Πέτρος μένει πο λ ύ 

μακριά, συναντήθηκα με το Χασάν και τον Αλέξη και πήραμε ό οι μαζί ένα ταξί. Φτάσαμε 

στο σπίτι του αργότερα απ' ό ους τους ά ους. Ο κόσμος ήταν πο ύς , αλλά 

ευτυχώς υπήρχε πο ύ φαγητό ακόμα! Εγώ έφαγα ό η την πίτσα που είχε περισσέψει 

και ήπια πο ή κόκα κόλα. Περάσαμε πο ύ ωραία! Ο Πέτρος πήρε πο ά δώρα, 

και όλα του άρεσαν πο ύ. Ακόμα και το πουλόβερ που του έπλεξε η γιαγιά του. Του ήταν 

πο ύ μακρύ και φαρδύ. Χωρούσε ά ον ένα μέσα. Ο Πέτρος όμως δεν είπε τίποτα, 

γιατί τη γιαγιά του την αγαπάει πο ύ ... 

Ι 7X4· ι 



ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

βρίβκω τις λέξεις που λείπουν βε κάδε δέντρο, όπως βτο παράδειγμα. 

άρχισα \— Μ1 αρχικός } 



Διαλέγω και βυμπληρώνω, όπως 

βτο παράδειγμα. 

ν * — 

Όνομα·-

) Επώνυμο: 

τά^η·-

1. Ο Αντρέας λ βί πει αυτή τη στιγμή. Μήπως θέλετε να του αφήσετε 

κάποιο μήνυμα; 

2. Η Ελένη την είχε σε μεγάλη υπόλ ψη τη φίλη της τη Χαρά, γιατί έλεγε 

πάντα τη γνώμη της χωρίς να φοβάται κανέναν. 

Η έκθεση που μας παραδώσατε ήταν ελλ πής. Τα μισά τουλάχιστον 

από τα στοιχεία έλ παν. 

4. Κοίταξε, θα σου δώσω τώρα 300 ευρώ και τα υπόλ πα σε ένα μήνα. 

5. Για καταθέσεις και αναλ ψεις στο ταμείο 3, κύριε. 

6. Το υπόλ πο του λογαριασμού σας δεν επαρκεί γι' αυτή την κλήση. 

7. Ο Αντρέας είναι πολύ καλός στη λ ψη αποφάσεων. Μετά τα χαλάει. 

8. Τα παιδιά παίζουν μπάσκετ δύο φορές την εβδομάδα ανελλ πώς. 

9. Θα λ ψω για κανένα δεκάλεπτο. Αν με ζητήσει κανένας, πες ότι βγήκα 

για τσιγάρα. 

10. Ποιος θα φάει την υπόλ πη πίτσα; 


