
3

Μάθημα πρώτο - Lesson 1  

Μια ελληνική οικογένεια
Α.  Check the correct answer:
 1. H Μαργαρίτα είναι: 
   αδελφή της Κυρίας Μαρίας  ____
   αδελφή του Νίκου    ____
   μητέρα του Νίκου    ____

2. O πατέρας της Μαργαρίτας: 
  oνομάζεται Νίκος    ____
  oνομάζεται Δημήτρης   ____
  oνομάζεται Γιάννης   ____

3. H Μαργαρίτα έχει:
  ένα παππού και δυο γιαγιάδες   ____

   δυο παππούδες και μια γιαγιά  ____
   μια γιαγιά και έναν παππού   ____
 
 4. Η Mαργαρίτα φωνάζει τη μητέρα της:
   μητέρα     ____
   Κυρία Μαρία    ____
   μαμά       ____

B.  Use the articles « ο, η, το » in front of the following words:
 1. ____ οικογένεια     4. ____ γιαγιά  7. ____ Μαργαρίτα
 2. ____ Δημήτρης      5. ____ πατέρας   8. ____ αγόρι
 3. ____ κορίτσι  6. ____ παππούς   9. ____ μητέρα

C.  Ιn the lesson you were asked to remember 4 words.  Here are the 
 words in English.  Can you write them in Greek?

 1. girl  ________________  3. father ________________ 

 2. mother ________________  4. boy __________________ 
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D.

1.  Ποιος ή ποια είναι πάνω αριστερά; _______________________________
2.  Ποιος ή ποια είναι αριστερά στη μέση (in the middle); _______________
3.  Ποιος ή ποια είναι κάτω δεξιά (right); _____________________________

E.  Translate the words in parenthesis to Greek:
1.  Η Μαρία (has) _______________πολλές κούκλες.
2.  Εσύ τι (have) _______________;
3.  Εγώ δεν (have) __________ κούκλες, (Ι have) __________ στρατιωτάκια. 
4.  Η Μαργαρίτα και ο Νίκος (have) ___________________ παιχνίδια.
5.  Εμείς (have) ________________ στο σπίτι μας τον παππού και τη γιαγιά. 

F.  Circle the words that show persons:

 ελληνική εννιά  μαμά  γονιοί  μαζί  αδέλφια 

G.  Circle the vowels:

 β  δ ψ υ γ θ ι ω λ κ μ ι
 
 ζ ο ξ ρ τ σ σ α ν μ ε ς
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Μάθημα ένατο - Lesson 9

Στο σχολείο
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Α.   Check the correct answers:
  1. Η Μαργαρίτα πηγαίνει:
    μόνο στο αμερικανικό σχολείο         ____
    στο ελληνικό και αμερικανικό σχολείο       ____
    μόνο στο ελληνικό σχολείο          ____

  2. Το ελληνικό σχολείο είναι ένα κτίριο:
    μακριά από την εκκλησία          ____
    κοντά στην εκκλησία           ____
    μέσα στην εκκλησία          ____

  3. Στο ελληνικό σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν:
    μόνο να διαβάζουν ελληνικά         ____
    μόνο να γράφουν ελληνικά         ____
    να γράφουν, να μιλούν, και να διαβάζουν ελληνικά ____
    μόνο να μιλούν ελληνικά         ____
   

B.  Τι μαθαίνει η Μαργαρίτα (what does Margarita learn); Circle them:

  ελληνόπουλο     μυθολογία    σχολείο      γεωγραφία     ιστορία
     παρέα χορός       προσευχή κτίριο

C.   Change the words in parenthesis to plural number:
  1. Χτες είχα ένα (μάθημα).  Σήμερα έχω δυο ___________________
  2. (Το όνομά) μου είναι Γιώργος.  Τι είναι _________________ σας;
  3. Ένα (κορίτσι) είναι στην τάξη.   
       Δυο _________________________ δεν είναι στην τάξη.
  4. (Το ελληνόπουλο)  μιλά ελληνικά.
       _________________________________ μιλούν ελληνικά. 



D. 

 Write 4 things you see:

 1. _________________________    3. ___________________________

 2. _________________________     4. ___________________________

 5. Πού είναι τα παιδιά;  Μπροστά ή πίσω από το σχολείο; ______________

 6. Ποιο κτίριο είναι δεξιά και ποιο αριστερά; _________________________

     ______________________________________________________________

E.   Use a word from this list to complete the sentences. 

   ελληνοπούλα ελληνόπουλα ελληνική  ελληνοπούλες 
        ελληνικός      Ελληνικά           Έλληνας

  1.  Ο Γιάννης και ο Γιώργος είναι __________________________
  2. Η Ελένη είναι ________________________________________
  3. Η Ελένη και η Άννα είναι ______________________________    
  4. Αυτός ο καφές είναι _____________________________ καφές.
  5. Ο κύριος Δημήτρης είναι ______________________________
  6. Στο σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν ________________________
  7. Η ________________________ γλώσσα είναι όμορφη γλώσσα. 
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ο ηλεκτρισμός τα ανίψια 

το τηλέφωνο οι Ολυμπιακοί 
Aγώνες

το ραδιόφωνο το αεροδρόμιο 

Flash Cards   Μάθημα δέκατο έβδομο 

nephews electricity

Olympic 
Games telephone

airport radio
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