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  5. Αντιστοιχίζω, όπως στο παράδειγμα:

1.  διά α. 171

2. συν β. 9.009

3. τρία εκατομμύρια γ. =

4. χίλια τριάντα δ. :

5. πλην ε. 990

6. εννιά χιλιάδες εννιά στ. 1.030

7. επί ζ. +

8. εννιακόσια ενενήντα η. 3.000.000

9. ίσον θ. x

10. εκατόν εβδομήντα ένα ι. -

  6. Συμπληρώνω με τα ρήματα στον σωστό τύπο, όπως στο παράδειγμα:

1. Εγώ _____________________. Συγγνώμη! (φταίω)

2. Κάθε μέρα _____________________ στο μάθημα με το μετρό. (πάω / εσύ)

3. Εσύ και η Λάουρα _____________________ κάτι στο διάλειμμα; (τρώω)

4. Πρώτα _____________________ την καθηγήτρια και μετά ρωτάμε. (ακούω) 

5.  Ο Φλαβιάν και η Άνε _____________________ στη συναυλία και _____________________ 
τζαζ μουσική. (πάω, ακούω)

6. Ο ήλιος στην Ελλάδα _____________________ . (καίω)

7.  –_____________________ σινεμά το βράδυ; Τι ______________________;
(πάω / εμείς, λέω / εσείς)

8.  –_____________________ τι _____________________ ; – Όχι. Μιλάς πολύ σιγά.
(ακούω, λέω)

9. Γιατί _____________________ το μωρό; Τι έχει; (κλαίω)

10. Στην Ελλάδα _____________________ αργά το βράδυ. (τρώω / εμείς)
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  7.  Συμπληρώνω με το σωστό επίρρημα συχνότητας, όπως το παράδειγμα: 

1. καμία φορά (0/0) = _____________________________.

2. πάρα πολλές φορές (8/10) = ____________________.

3. πολύ λίγες φορές (1/10)= _______________________.

4. αρκετές φορές (7/10) = _________________________.

5. όλες τις φορές (10/10)= ________________________.

 8. Χωριζόμαστε σε ομάδες και μιλάμε για τις εικόνες:

Τι κάνουν κάθε μέρα / κάθε εβδομάδα; Ποιο είναι το πρόγραμμά τους;
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Α. • τα μικρά παιδιά, το νηπιαγωγείο, το πάρκο
• πάω στο νηπιαγωγείο

Β. • η κουζίνα, το πρωινό
• ετοιμάζω πρωινό, τρώω, συζητάω

Γ. •  η ομάδα, η προπόνηση, ο προπονητής /
η προπονήτρια, το γήπεδο

• παίζω, τρέχω, κάνω προπόνηση

∆. • ο υπολογιστής, η δουλειά
•  εργάζομαι, δουλεύω στον υπολογιστή, 
ψάχνω κάτι στο ίντερνετ
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  9.  ∆ιαβάζω το κείμενο και γράφω για κάτι που κάνω κάθε μέρα ή κάθε 
εβδομάδα (π.χ. στη δουλειά, στο γυμναστήριο, στη βόλτα, στο πάρκο):

Μια βόλτα στον Εθνικό Κήπο

Κάθε απόγευμα πηγαίνω βόλτα στον Εθνικό Κήπο. Τελειώνω 

τη δουλειά μου στο κέντρο περίπου στις 4:00, παίρνω 

τηλέφωνο τη φίλη μου και σε δέκα λεπτά είμαστε εκεί. 

Περπατάμε, λέμε τα νέα μας και γελάμε πολύ! Μερικές φορές 

διαβάζουμε το βιβλίο μας ή ακούμε μουσική στο i-pod μας. 

Στον Κήπο συχνά συναντάμε και έναν άλλο φίλο μας με τον 

σκύλο του και πίνουμε ένα καφεδάκι μαζί. Φεύγουμε μετά 

από περίπου μία ώρα και εγώ γυρίζω στο σπίτι μου με τα πόδια 

ή παίρνω το μετρό από το Σύνταγμα για την επόμενη στάση. Πάντα δίνουμε ραντεβού 

για την άλλη μέρα. Αυτή είναι η καθημερινή μου βόλτα στο πάρκο που αγαπάω πολύ!
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  1. Βρίσκω τη σημασία και αντιστοιχίζω:

1.  Είναι η τελευταία στάση του λεωφορείου.
_______

α. η αφετηρία

2.  Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο.
_______

β. έχει πολλή κίνηση

3. Χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Μ. _______ γ. το τέρμα

4.  Είναι η πρώτη στάση του λεωφορείου.
_______

δ. το φανάρι

5.  Είναι στον δρόμο και είναι πράσινο, 
πορτοκαλί και κόκκινο. Στο κόκκινο 
σταματάμε. _______

ε. ο επιβάτης

6.  Ο δρόμος που πηγαίνει το τραμ, ένα 
λεωφορείο, ένα τρόλεϊ ή ένα αυτοκίνητο.

_______
στ. η διαδρομή

7.  Το χρειαζόμαστε για ένα ταξίδι με 
αεροπλάνο, τρένο ή καράβι ή για το 
μετρό και το λεωφορείο. _______

ζ. δεν αργεί ποτέ 

8.  Η γραμμή 2 στο μετρό συναντάει τη 
γραμμή 3 στο Σύνταγμα. _______

η. έχει ανταπόκριση

9.  Το λεωφορείο 250 είναι πάντα στην
ώρα του. _______

θ. το εισιτήριο

10.   Όταν δεν έχω εισιτήριο ή κάρτα, 
πληρώνω αρκετά χρήματα. _______

ι. το πρόστιμο
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  2. Συμπληρώνω με τις λέξεις από το πλαίσιο, όπως στο παράδειγμα:

τον προαστιακό, τον σταθμό, τη βαλίτσα, το εκδοτήριο, εισιτήριο με επιστροφή,

την αποβάθρα, το αεροδρόμιο, οικονομική θέση 

1. Μένει στην Κόρινθο και έρχεται στην Αθήνα για δουλειά με _____________________.

2. – Πόσο έχει το πιο φτηνό εισιτήριο για Νάξο;

– Η _________________________ έχει 30 ευρώ.

3.  Το εισιτήριό του είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Είναι ______________

_______________.

4.  Φεύγουμε με τρένο στις 6:00, αλλά πρέπει να είμαστε σε _______________________ μία 
ώρα πιο νωρίς. 

5. Αγοράζω κάρτα ή εισιτήριο από το μηχάνημα ή από ________________________ .

6. Συνήθως πολλοί επιβάτες περιμένουν το μετρό σε ________________________ το πρωί.

7. Όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο, πηγαίνω σε __________________________. 

8. Πάντα έχω πρόβλημα με _________________________ μου! Είναι μικρή.

  3. Συμπληρώνω με τα ρήματα Β2 στον σωστό τύπο, όπως στο παράδειγμα:

1. Εγώ και η Άνε _________________________ αυτό το ποδήλατο. (χρησιμοποιώ)

2. Το πλοίο _________________________ για τη Σύρο σε 5 λεπτά. (αναχωρώ)

3. Συνήθως οι μαθητές μετά το διάλειμμα _________________________ στο μάθημα. (αργώ)

4.  Η διαδρομή από τη ∆άφνη στο Σύνταγμα _________________________ 6 λεπτά με το 
μετρό. (διαρκώ)

5. – Πού _________________________, όταν έχεις πρόβλημα; - Στη μαμά μου. (τηλεφωνώ)

6. Πόση ώρα _________________________ κάθε μέρα για τη δουλειά σας; (οδηγώ)

7.  Οι γονείς του _________________________ στη Θεσσαλονίκη και ο αδερφός του μένει στη 
Σαντορίνη. (ζω)

8. Στην Αθήνα _________________________ πολλά ποδήλατα; (κυκλοφορώ)

9. Όταν το ασανσέρ δε ________________________ , ανεβαίνουμε με τη σκάλα. (λειτουργώ)

10. – Εσείς _________________________ με αυτήν την ιδέα; Εγώ διαφωνώ. (συμφωνώ)

τον προαστιακό

δε χρησιμοποιούμε


