-ομαι

-άμαι

έρχομαι

-ομαι

κοιμάμαι

-άμαι

έρχεσαι

-εσαι

κοιμάσαι

-άσαι

έρχεται

-εται

κοιμάται

-άται

ερχόμαστε

-όμαστε

κοιμόμαστε

-όμαστε

ερχόσαστε / έρχεστε

-όσαστε / -έστε

κοιμόσαστε / κοιμάστε

-όσαστε / -άστε

έρχονται

-ονται

κοιμούνται

-ούνται

ξυπνάω

πλένομαι

κάνω ντους

χτενίζομαι

πλένω τα δόντια μου

ντύνομαι

βάζω τα παπούτσια μου

ξαπλώνω
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Δραστηριότητες

παιδική χαρά

παίζω ποδόσφαιρο

παίζω μουσική

παίζω μπάσκετ

πάω θέατρο

πάω σινεμά

παίζω βόλεϊ

ζωγραφίζω

πηγαίνω για τρέξιμο

ακούω μουσική

βλέπω τηλεόραση

Συμπληρώστε

ξυπνάω πάω για ύπνο διαβάζω φεύγω γυρίζω αρχίζει τελειώνει παίζω ντους πλένω
1.

κάθε μέρα στις 8 το πρωί και

2.

τα μαθήματά μου το απόγευμα.

3.

από το σπίτι στις οχτώ το πρωί και

4. Το μάθημα
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στις δύο και

5. Τις Κυριακές

βόλεϊ με τις φίλες μου.

6. Το βράδυ κάνω

,

στις δώδεκα το βράδυ.

στις δύο το μεσημέρι.
στις έξι.

τα δόντια μου και πάω για ύπνο.

κάνω ενόργανη

χορεύω

σερφάρω στο ίντερνετ
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το δέντρο

το δάσος

το λουλούδι

το ψάρι

ο σκύλος

η γάτα

το ποντίκι

το φίδι

η χελώνα

η μύγα

η αράχνη

η μέλισσα

η κατσαρίδα

ο σκορπιός

η πεταλούδα

ο γλάρος

το περιστέρι

το χελιδόνι

η κότα

ο κόκορας

η πάπια

το άλογο

ο γάιδαρος

η αγελάδα

η κατσίκα

το πρόβατο

το κουνέλι

η αλεπού

 ك ْم ِسع ُر البُرتقال اليوم؟:ربَّة المنزل
Νοικοκυρά: Πόσο έχουν τα
ً. سنتا50 ِسعر الكيلو:بائعةُ ال ُخضار والفوا ِكه
πορτοκάλια σήμερα;
 امروز پرتقال چنده؟:خانم خانه دار
Μανάβισσα: Πενήντα λεπτά το
ً إنَّها حُلوة جدا. کيلويی پنجاه سنت:)ميوه فروش (زن
κιλό. Είναι πολύ γλυκά.
.خيلی شيرينه
 واِثنان. ضع لي ثالثة كيلوجرامات:ربَّة المنزل
Νοικοκυρά: Βάλτε μου τρία
و
.بزاريد
برام
کيلو
سه
:دار
خانم خانه
كيلو جرام تُفاح
κιλά.
.سيب
دو کيلو
Και δύο κιλά μήλα.
.  إنها جا ِهزة.ً حسنا:بائعةُ ال ُخضار والفوا ِكه
.آماده
.اوکی
:)(زن
فروش
ميوه
Μανάβισσα: Εντάξει. Έτοιμη.
 كم سعرُها جميعاً؟:ربَّة المنزل
 رويهم چقدر ميشه؟:خانم خانه دار
Νοικοκυρά: Πόσο κάνουν όλα;
ُ بائعةُ ال
.يورو
ثالثة
:ه
ك
والفوا
ضار
خ
. سه يورو:)ميوه فروش (زن
ِ
Μανάβισσα: Τρία ευρώ.
. بفرماييد:خانم خانه دار
. تفضَّل:ربَّة المنزل
Νοικοκυρά: Ορίστε.
نداريد؟
 پول خرد:ميوه فروش
 أليس لديك فكة نقود؟:بائعةُ ال ُخضار والفوا ِكه
Μανάβισσα: Ψιλά δεν έχετε;
. متأسفانه نه:خانم خانه دار
Νοικοκυρά: Δυστυχώς όχι.
. لِسُوء الحظ ال: بفرماييد ربَّة المنزل... نيم دقيقه:)ميوه فروش (زن
Μανάβισσα: Μισό λεπτάκι…
 تفضلي...ً اِنتظري قليال:بائعةُ ال ُخضار والفوا ِكه
.الباقی پولتان
Ορίστε τα ρέστα σας.
.خدانگهدار
.ممنونم
خيلی
:دار
خانم خانه
.باقي الحساب
Νοικοκυρά: Ευχαριστώ πολύ.
. به سالمت:)ميوه فروش (زن
. مع السالمة.ً ُشكراً جزيال:ربَّة المنزل
Γεια σας.
Μανάβισσα: Στο καλό.
. مع السالمة:بائعةُ ال ُخضار والفوا ِكه

ένα ευρώ

το ψωμί
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η κάρτα

πενήντα λεπτά

η τυρόπιτα

το ταμείο

η απόδειξη

το τσουρέκι

το περίπτερο

το κρουασάν

Housewife: How much do the
oranges cost today?
Greengrocer: Fifty cents per kilo.
They are very sweet.
Housewife: Give me three kilos.
And two kilos of apples.
Greengrocer: Okay. You are
ready.
Housewife: How much do they
cost alltogether?
Greengrocer: Three euro.
Housewife: There you go.
Greengrocer: Do you have
change?
Housewife: Unfortunately not.
Greengrocer: Wait a minute...
Here is your change.
Housewife: Thank you. Goodbye
Greengrocer: Bye.

η λαϊκή

ο χασάπης

το κουλούρι

τα κριτσίνια

Βάζω τις λέξεις στο σωστό κουτί.

φακές
κεράσι
τυρόπιτα
ρύζι πατάτα αγγούρι λάδι

μπανάνα
κρέας
μανταρίνι
ελιά αβγό ψωμί μελιτζάνα

η

πιπεριά
φασόλια
πορτοκάλι
ψάρι σύκο καρπούζι φράουλα

το

οι

μακαρόνια
γάλα
κριτσίνι ντομάτα
τα

Στην κουζίνα

το πιάτο

το ταψί
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το ποτήρι

το φλιτζάνι

η ψησταριά

η κούπα

το μπρίκι

το κουτάλι

το πιρούνι

το αλάτι και το πιπέρι

το μαχαίρι

οι χαρτοπετσέτες

η κατσαρόλα

ο φούρνος

το τηγάνι

τα μάτια της κουζίνας

جميل ،جميلة ،جميل

 beautifulقشنگ (مذکر) ،قشنگ (مونث) ،قشنگ (خنثی)
 uglyزشت (مذکر) ،زشت (مونث) ،زشت (خنثی)
 bigبزرگ (مذکر) ،بزرگ(مونث) ،بزرگ (خنثی)

قبيح ،قبيحة ،قبيح

άσχημος, άσχημη, άσχημο

كبير ،كبيرة ،كبير

μεγάλος, μεγάλη, μεγάλο

 smallکوچک (مذکر) ،کوچک (مونث) ،کوچک (خنثی)

صغير ،صغيرة ،صغير

 goodخوب (مذکر) ،خوب (مونث) ،خوب (خنثی)

جيِّد ،جيِّدة ،جيِّد

καλός, καλή, καλό

سيء ،سيئة ،سيء

κακός, κακή, κακό

 badبد (مذکر) ،بد (مونث) ،بد (خنثی)

μικρός, μικρή, μικρό

 hotگرم (مذکر) ،گرم (مونث) ،گرم (خنثی)

حار ،حارَّة ،حار

ζεστός, ζεστή, ζεστό

 coldسرد (مذکر) ،سرد (مونث) ،سرد (خنثی)

بارد ،باردة ،بارد

κρύος, κρύα, κρύο

 cheapارزان (مذکر) ،ارزان (مونث) ،ارزان (خنثی)

رخيص ،رخيصة ،رخيص

 expensiveگران (مذکر) ،گران (مونث) ،گران (خنثی)
 tastyخوشمزه (مذکر) ،خوشمزه (مونث) ،خوشمزه (خنثی)
 sweetشيرين (مذکر) ،شيرين (مونث) ،شيرين (خنثی)
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ωραίος, ωραία, ωραίο

φτηνός, φτηνή, φτηνό

غالي ،غالية ،غالي

ακριβός, ακριβή, ακριβό

ي
شه ّي ،شهيَّة ،شه َّ
حُلو ،حُلوة ،حُلو

νόστιμος, νόστιμη, νόστιμο

οι ντομάτες

η ντομάτα

τα μήλα

το μήλο

τα πορτοκάλια

το πορτοκάλι

γλυκός, γλυκιά, γλυκό

Αλλάζω τις λέξεις
το καρπούζι

το μαχαίρι

το πιάτο

η κατσαρόλα

η πατάτα

το ποτήρι

το κουλούρι

το μήλο

η κουζίνα

η κούπα

η ντομάτα

οι ντομάτες

Διαλέγω και συμπληρώνω

νόστιμα ψωμί πεινάω φλιτζάνι ακριβά κατσαρόλα τυρόπιτα λαϊκή ποτήρι διψάω αλάτι
1. Μου δίνεις την

; Θέλω να φτιάξω μια μακαρονάδα. .

2. Είναι έτοιμο το φαγητό;

!

3. - Θέλεις ένα

τσάι;

- Μπα… Βάλε μου μόνο ένα

νερό.

4. Πάω στον φούρνο για
5. Έβαλες

. Θέλεις τίποτα άλλο;
στο φαγητό;

6. Πηγαίνω στη

για φρούτα και λαχανικά.

7. Αν πας στο φούρνο, πάρε μου μια
8. Μου βάζεις ένα ποτήρι νερό;

σε παρακαλώ.
!

9. Πόσο κάνουν; Εκατό ευρώ; Μα τι λες… είναι πολύ
10. Μαγειρεύει πολύ ωραία! Τα φαγητά του είναι πάντα
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.
.

Για το σπίτι

σαπούνι

αφρόλουτρο

σαμπουάν

βούρτσα

οδοντόβουρτσα

οδοντόκρεμα

χαρτί υγείας

υγρό πιάτων

χαρτοπετσέτες

απορρυπαντικό

Ρούχα

παντελόνι

μπλούζα

φούστα

φουστάνι

σακάκι

κοστούμι

παλτό

μπουφάν

φανελάκι

κάλτσες

εσώρουχα

καπέλο

σκούφος

κασκόλ

γάντια

σόρτς

παπούτσια

πέδιλα

παντόφλες

σαγιονάρες

μπότες

μποτάκια
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πουκάμισο

γραβάτα

μαντήλι

φόρμα

Τι φοράνε;

©Περικλής Μεράκος

©Nensi Bogdani

Γράψτε μια λίστα με τα ψώνια που χρειάζεστε.
λαϊκή

σούπερ μάρκετ

φούρνος

ρούχα και παπούτσια

Τι χρειάζονται;

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

. أتألم. ال أشعر بأن ّي بخير. أشع ُر بالدوار هل هُناك من طبيب؟. يجب أن أذهب إلى المستشفى! النجدة. لدغتني أفعى. عضني كلب. شي ٌء ما قًرصنيُ ُرب
.ْت
ِ ضَّ
. أحتاج إلى نظارات متى يجب أن أتناول هذا الدواء؟ أين توجد صيدلية؟ هل الطبيب رجل أم اِمرأة ؟. يجب أن يراك طبيب. الطبيب سيكون هنا خالل نصف ساعة. لقد اِستدعينا سيارة اإلسعاف أين تتألم؟. هذا الدواء سيساعدك يجب أن تأخذ هذا الدواء في الصباح.والظهيرة والليل
. كل شيء سيكون على ما يرام. ال تقلق. الطبيب رجل. الطبيب إمرأة-

.  درد دارم. احساس خوبی ندارم. سرم گيج ميره دکتری هست؟. بايد به بيمارستان برم! کمک. يک مار گازم گرفت. يک سگ گازم گرفت. يک چيزی نيشم زد. به جايی خوردم. به عينک احتياج دارم هر چند وقت يکبار بايد اين دارو رامصرف کنم؟
 داروخانه کجاست؟ دکتر مرد است يا زن؟.بايد يک دکتر شما را ببيند.  دکتر نيم ساعته ديگر اينجا خواهد.بود
. آمبوالنس را خبر کرده ايم کجا درد داريد؟. اين دارو به شما کمک خواهد کرد ظهر و، بايد اين دارو را صبح.شب مصرف کنيد
 همه چيز خوب پيش. نگران نباشيد.خواهد رفت
. دکتر مرد است. دکتر زن است-

- I am hurting.
- I am not feeling well.
- I feel dizzy.
- Is there a doctor around?
- I have to go to the hospital.
- Help!
- A snake bit me.
- A dog bit me.
- I got stung by something.
- I was injured.
-I need prescription glasses.
- How often should I take this
medicine?
- Where is the pharmacy?
- Is the doctor a man or a woman?
- You should see a doctor.
- The doctor will be here in half an hour.
- We have called an ambulance.
- Where does it hurt?
- This medicine will help you.
- You should be taking this medicine in
the morning, at noon and at night.
- Do not worry. Everything will be fine.
- The doctor is a man.
- The doctor is a woman.
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το μουστάκι

το ασθενοφόρο

το μούσι

βήχω

ο/η οδοντίατρος

ο/η καρδιολόγος

η φαγούρα

ο πυρετός

χτενίζομαι

το νοσοκομείο

ο/η ορθοπεδικός

το φαρμακείο

ξυρίζομαι

το συνάχι

ο/η ωτορινολαριγγολόγος (ΩΡΛ)

τα χάπια

ο γύψος

ο/η παιδίατρος

η ακτινογραφία

ο/η ψυχολόγος / ψυχίατρος

ο/η γυναικολόγος

ο/η οφθαλμίατρος

το σιρόπι

η αλοιφή
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το θερμόμετρο

ο επίδεσμος

το σπρέι για το συνάχι

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

το κολλύριο

το πιεσόμετρο

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

Αντιστοιχίστε
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1. Ο γιατρός μου έγραψε...

Α. ...ασθενοφόρο;

2. Για τα φάρμακά σου πρέπει...

Β. ...καραμέλες.

3. Πονάς πολύ; Να φωνάξω ένα...

Γ. ...μια αντιβίωση.

4. Πρέπει να κλείσεις ραντεβού με τον...

∆. ...για το βήχα.

5. Πονάει ο λαιμός μου. Θα ήθελα...

Ε. ...γιατρό.

6. Σας γράφω ένα σιρόπι...

Στ. ...να πας στο φαρμακείο.

τα αντιβιοτικά

έγκυος

Η / ο γιατρός
μού έγραψε
μερικές ενέσεις.

ξυλουργός

μάγειρας, μαγείρισσα

δάσκαλος, δασκάλα

μανάβης, μανάβισσα

χασάπης

σερβιτόρος, σερβιτόρα

ηλεκτρολόγος

αστυνομικός

δικηγόρος

ταμίας

γιατρός

νοσοκόμος, νοσοκόμα

εργάτης, εργάτρια

οικοδόμος

οδηγός

καθαριστής, καθαρίστρια

υδραυλικός

Ρωτήστε τον διπλανό / τη διπλανή σας.

• Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου;
• Τι δουλειά κάνει η μητέρα σου;
• Πώς είναι η δουλειά τους;
• Τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις;
58

Τι δουλειά θα ήθελα να κάνω...

αγρότης, αγρότισσα

μονοκατοικία

πολυκατοικία

σαλόνι, καθιστικό

πλυντήριο

σεντόνι

μπάνιο

ντουλάπα

μαξιλάρι

ντουλάπι

πετσέτα

μπαλκόνι

πόρτα

μπαλκονόπορτα

παράθυρο

κουρτίνα

καλοριφέρ

κουζίνα

νεροχύτης

κουζίνα

ψυγείο

πλυντήριο πιάτων

καναπές

τραπέζι

καρέκλα

πολυθρόνα

βιβλιοθήκη

χαλί

κρεβάτι

βρύση

μπανιέρα

κουβέρτα

νιπτήρας
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Τι υπάρχει σε αυτά τα δωμάτια;
κουζίνα

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟ 1

μπάνιο

ΣΑΛΟΝΙ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

υπνοδωμάτιο 1

ΕΙΣΟ∆ΟΣ

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟ 2

WC

ΜΠΑΝΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΗ

υπνοδωμάτιο 2
ΚΑΤΟΨΗ
ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 110ΤΜ

τραπεζαρία

Τι υπάρχει σε αυτό το σπίτι; Γράψτε τις λέξεις.
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σαλόνι

Διαβάστε το ενοικιαστήριο και επιλέξτε το σωστό.

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

γκαρσονιέρα

δυάρι

τριάρι

υπόγειο, ισόγειο, όροφος

Διαλέγω το σωστό
1. Το σπίτι τους έχει μεγάλα παράθυρα. Γι αυτό είναι τόσο __________
α. φωτεινό β. σκοτεινό

5. Πόσο ___________ πληρώνετε;
α. ενοίκιο β. ταμείο

2. Έλα μέσα! ______________ είναι ανοιχτή.
α. Η πόρτα β. Η πολυκατοικία

6. Τα πιάτα είναι στο _____________ της κουζίνας.
α. ντουλάπα β. ντουλάπι

3. Το διαμέρισμά τους είναι __________
α. μια πολυκατοικία β. ένα τριάρι

7. Το παλτό σου είναι στη _________.
α. ντουλάπα β. ντουλάπι

4. Κάνει πολύ κρύο. Αυτό το σπίτι δεν έχει ___________
α. μπάνιο β. θέρμανση

8. Το μπάνιο τους έχει μια μεγάλη ___________.
α. κουζίνα β. μπανιέρα
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κλέφτης

τράπεζα

διαβατήριο

περιπολικό

φωτιά

πυροσβεστική

αυτόματη ταμειακή μηχανή (ΑΤΜ)

καβγάς, φασαρία

ταχυδρομείο

δέμα

φάκελος

λιμενικό

κάνει ζέστη

απαγορεύεται η είσοδος απαγορεύεται το κάπνισμα

γραμματοκιβώτιο

ταχυδρομική επιταγή

κάνει κρύο

γραμματόσημα

αστυνομικό τμήμα

βρέχει

φυσάει
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