Μια Ελληνική Οικογένεια
A Greek Family

Workbook Answers

Be a Part of the Resource Center!
Please submit any ideas, documents or supplemental material that may fit
into the Online Resource Center.
As we receive feedback from our Teachers, we become stronger in our
purpose of promoting the Greek language, and of course it is greatly
appreciated.
To share with us
email: info@greek123.com or call: 301.593.0652

Lesson 1 – Μάθημα πρώτο - Μια ελληνική οικογένεια
A.
1. αδελφή του Νίκου
2. ονομάζεται Δημήτρης
3. μια γιαγιά και έναν παππού
4. μαμά
B.

1. η
6. ο

2. ο
7. η

3. το
8. το

C.

1. κορίτσι

2. μητέρα, μαμά

3. πατέρας 4. αγόρι

D.

1. η Μαργαρίτα

2. η μητέρα

3. η γιαγιά

Ε.

1. έχει

2. έχεις;

3. έχω, έχω 4. έχουν

F.

μαμά, γονιοί, αδέλφια

G.

υ

ι

ω

ι

ο

α

4. η
9. η

5. ο

5. έχουμε

ε

Lesson 2 – Μάθημα δεύτερο - Η Μαργαρίτα
Α.
1. Η Μαργαρίτα είναι εννία χρονών.
2. Η μαμά μαγειρεύει.
3. Η Μαργαρίτα παίζει πιάνο.
B.

1. έξυπνο κορίτσι.
2. ελληνικά και αγγλικά.
3. Ο παππούς και η γιαγιά

C.

H Μαργαρίτα δεν κάνει αταξίες.

D.

γράφω

παίζω

E.

1

5

F.

1.διαβάζουν

3

βλέπω

2. διαβάζουμε

ακούω

3. διαβάζει 4. διαβάζεις;

Lesson 3 – Μάθημα τρίτο - O Νίκος
Α.
1. αδελφός
2. αυτοκινητάκια 3. μικρός
Β.

1. b

2. a

3. c

4. e

5. f
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6. d
C.

1. είναι

2. είμαστε

3. είσαι;

4. είναι

5. είναι

D.

1. Ο Νίκος είναι αδελφός μου.
2. Έχω παιχνίδια στο δωμάτιό μου.
3. Έχω μια αδελφή.
4. Αυτό είναι το δωμάτιό μου.

E.

1. ένα στρατιωτάκι (ένας τσολιάς), ένα αεροπλανάκι
2. ένα στρατιωτάκι (ένας τσολιάς), ένα αεροπλανάκι, ένα αυτοκινητάκι
3. κόκκινο
4. κίτρινο
5. στέκεται στο πάτωμα κοντά στο κρεβάτι

Lesson 4 – Μάθημα τέταρτο - O πατέρας
A.
βιβλία, παπούτσια, ρούχα, σοκολάτες, γλυκίσματα
Β.

πατέρα, μπαμπά

C.

1. Πηδάς;
6. Πηδάτε;

2. πηδώ
7. πηδούμε

3. πηδά

4. πηδά

5. πηδούν

D.

1. τα
6. το

2. τα
7. η

3. η
8. το

4. ο

5. το

Ε.

1. καλός
6. καλό

2. καλά

3. καλό

4. καλή

5. καλή

F

1. αυτοκίνητο
2. μαύρα
6. κόκκινο, πράσινο, μπλε

3. δώρα
7. ζακέτα

4. έξι
8. μαύρη

5. κόκκινο

Lesson 5 – Μάθημα πέμπτο - H μαμά
Α.
Answers vary.
Β.

2. καθαρίζω
3. πλένω
4. κάνω πολλά πράγματα
5. ετοιμάζω το πρωινό
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C.

βούτυρο και μαρμελάδα, αβγά τηγανιτά, cereal

D.

1. καθαρά χέρια
2. καθαρά ρούχα
3. καθαρή νύχτα
4. καθαρή κουζίνα
5. καθαρή τάξη

E.

1. μπορεί
2. μπορούμε
3. μπορείτε
4. μπορεί
5. μπορούν

F.

1. Η μπλούζα που φορείς δεν είναι καθαρή.
2. Παιδιά, τι θέλετε για πρωινό σήμερα;

G.

1. Πλένω τα χέρια μου.
2. Τρώω το πρωινό μου (το πρόγευμά μου).
3. Η μητέρα ετοιμάζει το πρωινό
4. Η Μαρία φορεί (φορά) μια καθαρή μπλούζα.

6. καθαρό παιδί
7. καθαρή μπλούζα
8. καθαρό δωμάτιο
9. καθαρός πίνακας
10. καθαρό νερό

Lesson 6 – Μάθημα έκτο - Ο παππούς
Α.
ζεν ξέρουμε
Β.

1. μια εφημεριδα
2. μάλιστα
3. μαύρο
4. έχει μεγάλο μουστάκι, φτάνει από τη μια άκρη του προσώπου
του στην άλλη
5. μια τηλεόραση

C.

1. o

D.

1. εγώ γελώ 2. εγώ κόβω 3. έγώ έχω

4. γεννιέμαι 5. θυμούμαι
(θυμάμαι)

Ε.

1. κάθονται 2. κάθομαι

3. κάθεστε

4. κάθεσαι 5. καθόμαστε

F.

1. d

3.c

4. f

2. το

2. e

3. το

4. το

5. η

5. b

6. τα

6.a
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G

1. Κόβω με το ψαλίδι.
2. Βλέπει τηλεόραση.
3. Διαβάζουμε εφημερίδα.

Lesson 7 – Μάθημα έβδομο - Η γιαγιά
Α.
παίζει ποδόσφαιρο, λέει πόσων χρονών είναι ο παππούς, λέει ψέματα
Β.

1. Στέκεται στην κουζίνα και μαγειρεύει.
2. Στην κουζίνα.
3. Κρατά μια κουτάλα.
4. Φτιάχνει λουκουμάδες.

C.

1. η
2. ο
3. οι

D.

1. γελαστά
2. γελαστοί
3. γελαστός

Ε.

1. Φτιάξε μου έναν ελληνικό καφέ.
2. Πες μου πόσων χρονών είσαι.

F.

1. οι άγγελοι
2. οι άνθρωποι
3. οι θεοί
4. οι ποταμοί

G.

1. εκείνη η μητέρα
2. εκείνο το παιδί
3. εκείνα τα παιδιά
4. εκείνος ο άνθρωπος
5. εκείνο το σχολείο

Η.

1. H γιαγιά μαγειρεύει στην κουζίνα.
2. Ο παππούς κάθεται όλη μέρα στην καρέκλα.
3. Ο παππούς πίνει ελληνικό καφέ,.
4. Η γιαγιά φτιάχνει λουκουμάδες και γλυκίσματα.

4. τα
5. η
6. τα

7. οι
8. οι
9. ο
4. γελαστός
5. γελαστή
6. γελαστό
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Lesson 8 – Μάθημα όγδοο - Η κάμαρα της Μαργαρίτας
Α.
ένα κρεβάτι, φωτογραφίες, μια βιβλιοθήκη, ένα γραφείο, κούκλες
Β.

1. κόκκινο
2. βιβλία και κούκλες
3. μια
4. μαύρα
5. φωτογραφίες

C.

1. πολλές κούκλες
2. δυο βιβλιοθήκες
3. τρεις καρέκλες
4. δυο ξαδέλφες
5. πολλές φωτογραφίες
6. τρεις στολές

D.

1. στέλνει
2. μένει
3. βάζει
4. στολίζει
5. αρέσει
6. έχει

Ε.

1. Έχω ένα δωμάτιο.
2. Το δωμάτιό μου είναι μικρό.
3. Μου αρέσει το δωμάτιό μου.
4. Έχω ένα κρεβάτι.
5. Έχω ένα γραφείο.
6. Έχω παιχνίδια.
7. Έχω φωτογραφίες στο δωμάτιό μου.

E.

1. κρεβάτι
2. καρέκλα
3. γραφείο
4. βιβλιοθήκη

Lesson 9 – Μάθημα ένατο - Στο σχολείο
Α.
1. στο ελληνικό και αμερικανικό σχολείο
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2. κοντά στην εκκλησία
3. να γράφουν, να μιλούν και να διαβάζουν ελληνικά
Β.

μυθολογία, γεωγραφία, ιστορία, χορό, προσευχές

C.

1. μαθήματα
2. τα ονόματά
3. κορίτσια
4. τα ελληνόπουλα

D.

1. σημαία
2. εκκλησία
3. παιδιά
4. σχολείο
5. Τα παιδιά είναι μπροστά στο σχολείο.
6. Το σχολείο έιναι αριστερά και η εκκλησία δεξιά.

Ε.

1. ελληνόπουλα
2. ελληνοπούλα
3. ελληνοπούλες
4. ελληνικός
5. Έλληνας
6. Ελληνικά
7. ελληνική

Lesson 10 – Μάθημα δέκατο - Το πρωί στο σπίτι
Α.
1. Τα παιδιά ξυπνούν στις οχτώ.
2. Πηγαίνουν στο σχολείο στις εννιά.
3. Πηγαίνουν με το λεωφορείο.
4. Παίρνουν τα λεωφορείο στη στάση.
5. Το πρωί τρώνε cereal με γάλα και πίνουν πορτοκαλάδα.
6. Η μητέρα ετοιμάζει το πρωινό.
Β.

1. Τα παιδιά κοιμούνται.
2. Το ρολόι δείχνει οχτώ η ώρα
3. Βλέπουμε δυο κρεβάτια.
4. Τα κρεβάτια είναι κόκκινο και μπλε.
5. Το φουστάνι της μαμάς είναι κίτρινο και πράσινο.
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6. Τα μαλλιά της είναι καστανά.
C.

Find the words

D.

1. στις οχτώ
2. με το λεωφορείο
3. φρυγανιές με βούτυρο και μαρμελάδα

Ε.

1. Χτες δεν έφαγε πρωινό.
2. Έπαιξε και χτες ποδόσφαιρο.
3. Χτες εμείς δεν τρέξαμε γρήγορα.
4. Διάβασα και χτες ελληνικά.
5. Έγραψα και χτες ένα γράμμα.

Lesson 11 – Μάθημα εντέκατο - Το βράδυ στο σπίτι
Α.
1. βοηθά τη μαμά να στρώσει το τραπέζι
2. ένα τραπεζομάντηλο
3. στην κουζίνα
Β.

1. Το τραπέζι έχει ένα τραπεζομάντηλο.
2. Αυτό είναι το κουτάλι μου και εκείνο είναι το κουτάλι σου.
3. Έχει ένα ποτήροι, έχουμε και εμείς ένα ποτήρι.
4. Τρώω τη σούπα μου με ένα μεγάλο κουτάλι.
5. Κόβω το κρέας με ένα μαχαίρι.

C.

1. πέντε
2. έξι
3. τέσσερα
4. κόκκινο
5. καστανό
6. καφέ, καστανό

D.

1. οι χειμώνες
2. οι μαθητές
3. τα μαθήματα

Ε.

1. καρέκλα

4. οι χάρτες
5. οι μαθήτριες
6. οι δασκάλες
2. πιρούνι

3. μαχαίρι

4. κουτάλι
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Lesson 12 – Μάθημα δωδέκατο - Η μητέρα βοηθά τα παιδιά
A.
1. Τρώνε το φαγητό τους.
2. Κάνουν τον σταυρό τους.
3. Πλένουν τα χέρια τους.
4. Διαβάζουν τα μαθήματά τους.
5. Η μητέρα τα βοηθά στην ανάγνωση.
6. Η μητέρα εξηγεί τις λέξεις που δεν ξέρουν.
7. Λένε καληνύχτα πριν πάνε να κοιμηθούν.
8. Κάνουν την προσευχή τους.
Β.

1. εγώ
2. εσύ
3. αυτός
4. εμείς
5. εσείς
6. αυτοί

παίρνω
παίρνεις
παίρνει
παίρνουμε
παίρνετε
παίρνουν

βοηθώ
βοηθάς
βοηθά
βοηθούμε – βοηθάμε
βοηθάτε
βοηθούν

C.

1. έτρωγα
2. έπαιζα
3. πήγαινα
4. έγραφε

D.

1. ένα βιβλίο
2. ένα βιβλίο
3. Το βιβλίο είναι ανοιχτό.
4. Η μαμά κάθεται σε μια καρέκλα.
5. ένα βιβλίο
6. μια καρέκλα

E.

Sentences by the pupils

F.

1. κάνω
2. πλένω
3. διαβάζω
4. εξηγώ
5. λέω
6. βουρτσίζω

I do
I wash
I read
I explain
I say
I brush

Lesson 13 – Μάθημα δέκατο τρίτο - Η Ημέρα του ΟΧΙ
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Α.

1. στις 28 Οκτωβρίου
2. οι Έλληνες με τους Ιταλούς
3. Η Ελλάδα είπε στην Ιταλία ΟΧI, δε θα πάρεις την Ελλάδα.
4. πολέμησε στον πόλεμο αυτόν

Β.

1. μας κάνει μάθημα
2. με αυτό ακούμε μουσική
3. πολέμησαν την Ελλάδα
4. πολέμησε στον πόλεμο
5. και αυτή Εθνική Γιορτή της
Ελλάδας

B.

1. το ραδιόφωνο
2. 28 Οκτωβρίου
3. έναν στρατιώτη με το όπλο του

C.

masculine
αρσενικά

feminine
θηλυκά

neuter
ουδέτερα

ο χρόνος
ο πόλεμος
ο Οχτώβρης

η δασκάλα
η μέρα
η γιορτή
η Ελλάδα
η σφαίρα
η τάξη
η θάλασσα

το πόδι
το ραδιόφωνο

Ε.

η δασκάλα
το ραδιόφωνο
οι Ιταλοί
ο παππούς
Η Ημέρα του ΟΧΙ

1. οδηγεί
2. ευχαριστούμε
3. Ποιος, (ποια, ποιο παιδί)
4. οδηγεί

Lesson 14 – Μάθημα δέκατο τέταρτο - Στην εκκλησία
Α.
1. εκκλησία.
2. πρωινό
3. τα παπούτσια του.
4. θυμωμένος.
5. δυο δολάρια, ένα κερί, πατατάκια.
6. κομμάτια αντίδωρο.
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Β.

1. Ο Νίκος και ο Γιώργος είναι θυμωμένοι.
2. Άναψα δυο κεράκια.
3. Πήρα δυο κομμάτια αντίδωρο.
4. Καθόμαστε στα καθίσματα της εκκλησίας.

C.

1. Ναι
2. Όχι
3. Όχι
4. Όχι
5. Όχι
6. Όχι
7. Ναι

D.

1. Καθόμαστε στην καρέκλα.
2. Παίρνουμε κοινωνία στην εκκλησία.
3. Φορούμε παπούτσια στα πόδια.
4. Γράφουμε με το χέρι.
5. Τρώμε το αντίδωρο.

Ε.

1. Άναβα ένα κερί.
2. Έπαιρνα (θεία) κοινωνία.
3. Καθόμουν σε ένα κάθισμα.
4. Πήγαινα στο κατηχητικό σχολείο.

Lesson 15 – Μάθημα δέκατο πέμπτο - Στα μαγαζιά
Α.
1. με την μητέρα
2. ρούχα και παπούτσια
3. φρούτα και κρέας
Β.

1. αγοράζουμε
2. πουλά
3. πουλούν
4. αγοράζουν
5. τι αγοράζετε;
6. αγοράζει και πουλά

C.

Είναι μεγάλα και ωραία και έχουν πολλά πράγματα.

D.

1. τρία
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2. μάλιστα, βλέπουμε ελληνική σημαία πάνω στο μαγαζί δεξιά
3. τα δυο παιδιά και δυο δώρα
4. πράσινο
Ε.

1. θα τρέχω
2. θα παίζω
3. θα τρώω
4. θα λέω

I will be running
I will be playing
I will be eating
I will be saying

F.

1. ηλεκτρονικά παιχνίδια.
2. πράσινες ζακέτες.
3. μαγαζιά έχουν λάδι και τυρί.

Lesson 16 – Μάθημα δέκατο έκτο - Ένα δέμα
Α.
1. ο ταχυδρόμος
2. από την Ελλάδα
3. βιβλία
Β.

1. ταχυδρόμος

2. σοκολάτες

3. δέμα

C.

1. οι σοκολάτες
2. γλυκίσματα
3. δέματα
4. τέσσερα βιβλία
5. ο ταχυδρόμος
6. το κουδούνι της πόρτας

D.

1. ο πατέρας
2. ο ταχυδρόμος
3. ένα δέμα
4. μαύρο και γκρίζο
5. την ελληνική σημαία
6. Ναι, ένα λουλούδι είναι μπροστά στην πόρτα.

Ε.

1. θα διαβάσω
2. θα παίξει
3. θα γράψει
4. θα τρέξουν
5. θα φάμε
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Lesson 17 – Μάθημα δέκατο έβδομο -Το γράμμα του θείου Κώστα
Α.
1. ο θείος Κώστας
2. για το χωριό του παππού
3. καινούργιο αεροδρόμιο
4. το 2004
Β.

1. στο χωριό
2. καινούργιος δρόμος που οδηγεί στην πόλη.
3. τηλεόραση, τηλέφωνο και ράδιο.
4. αυτοκίνητα.
5. καινούργια σπίτια (νέα σπίτια).

C.

1. τηλεόραση
2. ράδιόφωνο
3. τηλέφωνο
4. αυτοκίνητο
5. σπίτι
6. αυτοκίνητα

D.

1. του βιβλίου
2. του αγοριού
3. του χωριού
4. του τηλεφώνου

Ε.

1. το τηλέφωνο
2. το ράδιο
3. η τηλεόραση
4. το ψυγείο

Lesson 18 – Μάθημα δέκατο όγδοο - Το παζλ
Α.
1. τα πράσινα κομμάτια του παζλ
2. τα μπλε
3. της Ελλάδας
Β.

1. 6 χρώματα, μπλε, πράσινα, κίτρινα, καφέ, άσπρα, μαύρα
2. δυο παιδιά
3. το αγόρι είναι αριστερά και το κορίτσι δεξιά

13
Copyright ©

4. κόκκινο και μπλε
C.

1. πράσινα, μπλε, κίτρινα, και καφέ κομμάτια
2. την ξηρά, τα βουνά και τα νησιά
3. ο χάρτης της Ελλάδας

D.

1. παίζουμε
2. δεν έχουμε
3. έρχεται
4. τρώει
5. γράφει

Ε.

1. δυο νησιά
2. δυο θάλασσες
3. δυο βουνά
4. πολλά χρώματα
5. δυο ποτήρια κρύο νερό
6. δυο καλοί μαθητές

Lesson 19 – Μάθημα δέκατο ένατο - Το χιόνι
Α.
1. άσπρο και κρύο
2. την κουζίνα του σπιτιού
3. δε θα καθαρίσουν την κουζίνα
4. θα κάνει μια ζεστή σούπα
Β.

1. Οι κεφτέδες είναι νόστιμοι.
2. Οι παππούδες είναι ήσυχοι.
3. Οι καναπέδες είναι μικροί.
4. Οι γιατροί είναι καλοί.

C.

1. έναν χιονάνθρωπο
2. ένα αγόρι
3. ένα σκουφί
4. ένα καπέλο
5. άστρα

D.

1. cold
2. woolen clothes
3. warm clothes

κρύο
μάλλινα ρούχα
ζεστά ρούχα
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4. it snows
5. it was snowing
6. it snowed
7. it is snowing
8. frozen

χιονίζει
χιόνιζε
χιόνισε
χιονίζει
παγωμένος

Lesson 20 – Μάθημα εικοστό - Το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Α.
1. ο παππούς, ο Νίκος, δέντρο.
2. χριστουγεννιάτικα δέντρα.
3. τα στολίδια.
4. χιόνι.
5. το άστρο.
6. στολίδια
7. κάλαντα.
8. γλύκισμα.
Β.

1. της μητέρας
2. της νύχτας
3. της Αμερικής
4. της ώρας

C.

βούτυρο
πορτοκάλι

D

1. To δέντρο είναι πράσινο.
2. στολίδια
3. ένα άστρο
4. στολίδια

Ε.

Ζωγραφιά από τους μαθητές

γλύκισμα
αβγό

ντομάτα
τυρί

φαγητό
κρέας

Lesson 21 – Μάθημα εικοστό πρώτο - Τα Χριστούγεννα
Α.
1. παίρνει πολλά δώρα
2. της αρέσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο
3. δε βάφουμε κόκκινα αβγά
Β.

1. χριστουγεννιάτικα δώρα
2. στολίδια του δέντρου
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3. χριστουγεννιάτικο δέντρο
4. μια φάτνη
C.

1. του Χριστού
2. του πατέρα
3. της δασκάλας
4. του ουρανού
5. του πίνακα
5. της γιαγιάς

D.

1. Aύριο θα παίζουμε ποδόσφαιρο.
2. Αύριο θα παίξουμε ποδόσφαιρο.
3. Αύριο τα παιδιά θα τρώνε μακαρόνια.
4. Αύριο τα παιδιά θα φάνε μακαρόνια.
5. Σήμερα τρέχουμε.
6. Αύριο θα τρέχουμε.
7. Αύριο θα τρέξουμε.

Ε.

μπακλαβάς, κουραμπιές, καταήφι, μελομακάρονο

Lesson 22 - Μάθημα εικοστό δεύτερο - Ένα γατάκι
A.
1. ένα γατάκι
2. κρυώνει και τρέμει
3. να το φέρει μέσα στο σπίτι
Β.

1. δεν έχω
2. δεν τρώμε
3. δεν τρέχουν
4. πίνει
5. διαβάζουμε
6. δεν μπορεί

C.

1. ένα κορίτσι, ένα γατάκι
2. ένα γατάκι
3. φορεί μαύρα παπούτσια και άσπρες κάλτσες
4. είναι κόκκινο
5. ένα λουλούδια κια μια πόρτα

D.

2. το χρώμα του ουρανού
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3. Βλέπω τον γαλανό ουρανό.
5. Τα χέρια του αθλητή
6. Αγαπώ τον δυνατό αθλητή.
8. Το χρώμα του πίνακα
9. Η τάξη έχει έναν πίνακα.
Lesson 23 – Μάθημα εικοστό τρίτο - Η Εικοστή Πέμπτη Μαρτίου
Α.
1. ο παππούς.
2. παππούς του.
3. 1821.
4. 25 χρονών
5. του Ευαγγελισμού.
6. στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας.
7. Αδέλφια, ως πότε να είμαστε σκλάβοι των Τούρκων; Από
σήμερα αρχίζει ο πόλεμος.
8. Ελευθερία ή θάνατος
9. Ζήτω η Ελλάδα!
Β.

1. Σε γνωρίζω από την κόψη
2. 1821.
3. οχτώ χρόνια.
4. Τούρκους.

C.

1. ελευθερία
2. θάνατος

D.

1. η ελληνική σημαία
2. ο Δεσπότης
3. μαύρα ρούχα
4. μια εκκλησία
5. Ελευθερία ή Θάνατος
6. γαλανό (μπλε) και άσπρο

Ε.

Ζωγραφιά ελληνικής σημαίας

Lesson 24 – Μάθημα εικοστό τέταρτο - Ο χορός
Α.
1. το ελληνικό σχολείο
2. τον πονούν τα πόδια του
3. της αρέσει να βλέπει τους άλλους να χορεύουν
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4. στο ελληνικό σχολείο
5. το ταγκό
Β.

1. πολύχρωμες στολές
2. ελληνικούς χορούς
3. Τα κορίτσια χορεύουν χαριτωμένα.
4. πολύχρωμη.
5. ελληνικούς χορούς.

C.

2. της μητέρας μου
3. τη μητέρα μου.
5. της αυλής
6. ψηλά δέντρα.
7. του βουνού
8. το χιονοσκέπαστο βουνό.

D.

1. Ξέρω πως να χορεύω.
2. Ξέρω ελληνικούς χορούς.
3. Μαθαίνουμε ελληνικούς χορούς στο ελληνικό σχολείο.

Lesson 25 – Μάθημα εικοστό πέμπτο - Το Πάσχα
Α.
1. τα μεσάνυχτα.
2. κόσμο.
3. λαμπάδες αναμμένες.
4. άσπρο.
5. σβήνουν.
6. ο ιερέας (ο παπάς).
7. λαμπάδα αναμμένη.
8. φως
9. ευαγγέλιο.
10. «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη».
11. κόκκινα αβγά.
Β.

1. Χαιρετώ: Χριστός Ανέστη.
2. Τσουγγρίσαμε αβγά.
3. Κέρδισα.
4. Μου έσπασε το κόκκινό μου αβγό.

C.

1. εκκλησία, ιερέα (παπά), σταυρό, ρολόι, ευαγγέλιο,
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αγόρι που τσουγγρίζει αβγά
2. μια εκκλησία
3. μια λαμπάδα
4. μεσάνυχτα
5. τσουγγρίζει αβγά
6. ένας σταυρός
D.

Το «Χριστός ανέστη εκ νεκρών ...»

Ε.

1. πολλές αναμμένες λαμπάδες
2. Οι εκκλησίες γεμάτες από κόσμο.
3. Οι παπάδες διαβάζουν το ευαγγέλιο.
4. Τα φώτα της εκκλησίας.

Lesson 26 – Μάθημα εικοστό έκτο - Λουλούδια για τη μητέρα
Α.
1. όλες οι μητέρες
2. μια μεταξωτή μπλούζα
3. μια ανθοδέσμη με κόκκινα τριατάφυλλα
4. γιατί είναι μητέρα της τους μητέρας τους
Β.

1. μπλούζα
3. κάρτα

2. ανθοδέσμη με τριαντάφυλλα
4. δώρο

C.

1. δυο ψαράδες, ψάρια.
2. δυο ψωμάδες, ψωμιά.
3. ράφτες, ραφτάδες
4, ναύτες

D.

1. μια κάρτα, ένα ανθοδοχείο (βάζο) με τριατάφυλλα, ένα δώρο
2. Η μητέρα είναι χαρούμενη.
3. Πάνω από το δώρο είναι μια μπλούζα.

Lesson 27 – Μάθημα εικοστό έβδομο - Στον ζωολογικό κήπο
Α.
1. στον ζωολογικό κήπο
2. Είναι Σάββατο.
3. Γιατί δεν μπορούν να περπατούν για πολλήν ώρα.
4. τα ζώα και τα πουλιά
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5. zoo
6. το λιοντάρι
7. Τα φίδια, γιατί είναι άσχημα και κρύα.
8. ο ελέφαντας
9. ίππος (άλογο) του ποταμού
Β.

1. ο ελέφαντας
2. ο ιπποπόταμος
3. η τίγρη
4. το ελάφι

5. το λιοντάρι
6. το φιδι
7. το πουλί
8. η αρκούδα

C.

1. οι μπακλαβάδες
2. οι παπουτσήδες
3. οι αστροναύτες
4. οι ταξιτζήδες
5. οι βασιλιάδες

6. οι καναπέδες
7. οι πιλότοι
8. οι νικητές
9. οι άντρες
10. οι ήρωες

D.

1. e

2. a

3. c

4. b

5. d

Lesson 28 – Μάθημα εικοστό όγδοο - Στο σινεμά
Α.
1. μια ελληνική ταινία
2. ήταν ήρωας
3. Δυο φίδια πήγαν στην κούνια του να τον δαγκάσουν.
4. ένα λιοντάρι
5. Η νεροφίδα είχε εννιά κεφάλια.
6. από σίδερο
7. Η οικογένεια πήγε σε ένα ελληνικό εστιατόριο.
Β.

ένα λιοντάρι
ένα πουλί

C.

1. μωρό
2. φτερούγες (φτερά) από σίδερο.
3. Η νεροφίδα ζει
4. Το λιοντάρι
5. ελληνική ταινία (ελληνικό φιλμ).

D.

1. φοβερό θηρίο
2. φοβερά παιδιά

ένα σπαθί
αρνιά

4. φοβερός πειρατής
5. φοβερά λιοντάρια
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3. φοβερή βροχή

6. φοβερός άνθρωπος

Ε.

1. φίδι
2. μωρό

3. νεροφίδα
4. σίδερο

F.

1. Βλέπω μια ελληνική ταινία.
2. Δεν φοβάμαι τα φίδια.
3. Είμαστε σε ένα ελληνικό εστιατόριο.
4. Το φαγητό ήταν καλό.

G.

1. ζει

2. ζούμε

3. ζει

4. ζουν

Lesson 29 – Μάθημα εικοστό ένατο - Ο Θεός
Α.
1. Κάθονται στη βεράντα του σπιτιού.
2. Η βραδιά είναι δροσερή και ωραία.
3. Στον ουρανό φαίνονται χιλιάδες άστρα
4. «Ποιος έκανε τον ουρανό και τα άστρα; Οι άνθρωποι;»
5. Όλα τα έκανε ο Θεός.
6. Ο θεός έκανε τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα
άστρα, τη θάλασσα και ό,τι δε βλέπουμε.
7. «Αόρατος» σημαίνει κάτι που δε φαίνεται, κάτι που δεν
μπορούμε να δούμε.
Β.

τον ήλιο, το φεγγάρι, άστρα, τη γη, τον ουρανό

C.

1. πολλά άστρα
2. οι θάλασσες
3. πολλές δροσερές βραδιές
4. πολλά ζώα
5. οι αόρατοι θεοί
6. πολλές στιγμές

D.

1. a

E.

1. προσεύχονται.
2. προσευχόμαστε.
3. προσεύχεστε.
4. προσεύχεται.
5. προσεύχεσαι;

2. d

3. c

4. e

5. b
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Lesson 30 – Μάθημα τριακοστό - Σκέψεις της Μαργαρίτας
Α.
1. είμαι ένα ευτυχισμένο κορίτσι
2. μου δίνουν ό,τι θέλω
3. αγαπώ τον αδελφό μου
4. μαγειρεύει για μας
5. στο σινεμά
6. στη θάλασσα για κολύμπι
Β.

αρσενικά
αδελφός
πατέρας
άντρας
μαθητής
δάσκαλος
ουρανός

θηλυκά
τσάντα
αδελφή
θρησκεία
θάλασσα
μαθήτρια
δασκάλα

ουδέτερα
καπέλο
βιβλίο
μάθημα
παιδί
καλοκαίρι
παιχνίδι

C.

καθαρός
μικρός
άτακτος

μεγάλος
μεγάλο

γλυκός
τρομερός

γρήγορος
φοβερός

D.

1
τρώω
γράαφω
λέω

2
χτυπώ
αγαπώ
μιλώ

3
ζω
μπορώ
οδηγώ

4
κάθομαι
χρειάζομαι
ντύνομαι
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