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ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΗΟΜΕWORK 4/5/2020      [ΕΝΗΛΙΚΕΣ] 

 

 

1. Αντιστοιχίζω. 
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2. Γράφω τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με αριθμούς.  

 

1. εξήντα εννιά – είκοσι τρία – πενήντα έξι – ογδόντα εννιά – δεκαεφτά 

6923568917            

2. εξήντα εννιά – εβδομήντα ένα – σαράντα πέντε – είκοσι τρία – μηδέν – τέσσερα  

 

3. εξήντα εννιά – πενήντα πέντε – ογδόντα οχτώ – έντεκα – ενενήντα δύο 

 

4. εξήντα εννιά – τριάντα έξι – δώδεκα – είκοσι ένα – εβδομήντα  

 

5. εξήντα εννιά – ενενήντα έξι – σαράντα – δέκα – μηδέν – οχτώ 

 

6. εξήντα εννιά – μηδέν – εκατό – δεκαέξι – εξήντα εφτά  
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3. Γράφω τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με γράμματα. 

 

1. 6923568917 

εξήντα εννιά – είκοσι τρία – πενήντα έξι – ογδόντα εννιά – δεκαεφτά  

2. 6934567899 

 

3. 6958749235 

 

4. 6907789021 

 

 

5. 6911668712 

 

 

6. 6923456789 
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4. Κάνω τις πράξεις και γράφω τους αριθμούς με γράμματα. 

 

1. 13 + 14 =   27  →   δεκατρία + δεκατέσσερα = είκοσι εφτά    

2. 32 + 41 = ____________________________________________________________ 

3. 78 + 11 = ____________________________________________________________ 

4. 93 + 7 = _____________________________________________________________ 

5. 56 – 25 = ____________________________________________________________ 

6. 67 – 33 = ____________________________________________________________ 

7. 88 – 12 = ____________________________________________________________ 

8. 14 + 26 + 47 + 10 + 3 = ________________________________________________ 

 

5. Ακούω. Ποιον αριθμό ακούω; Γράφω ☑ στη σωστή απάντηση. 
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6. Σταυρόλεξο! Οι μέρες, οι μήνες και οι εποχές.  

 

 

1. Αυτή την εποχή κάνει πολύ κρύο. 

2. Αυτό τον μήνα αρχίζουν τα σχολεία.  

3. Αυτό τον μήνα είναι τα Χριστούγεννα.  

4. Αυτή την εποχή τα φύλλα στα δέντρα είναι κίτρινα και καφέ. 
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5. Αυτό τον μήνα τελειώνουν τα σχολεία.  

6. Αυτή την εποχή κάνει πολλή ζέστη. 

7. Αυτό τον μήνα αρχίζει φέτος (2020) το Ραμαζάνι. 

8. Αυτός είναι ο πιο ζεστός μήνας.  

9. Αυτή την εποχή ανθίζουν τα λουλούδια.   

10. Αυτό τον μήνα είναι η Πρωτοχρονιά και αλλάζει ο χρόνος. 

 

 

 

 

7. Γράφω τη λέξη σωστά. Διορθώνω.  

1. Φερβουάριος →   Φεβρουάριος        

2. χιεμώνας →__________________________________________________________ 

3. Δεκέβριος → _________________________________________________________ 

4. άνοικση → ___________________________________________________________ 

5. Μάτριος → __________________________________________________________ 

6. καλοκέρη → _________________________________________________________ 

7. Ιύονιος → ___________________________________________________________ 

8. Άβγουτσος → ________________________________________________________ 

9. θφινόρωπο → ________________________________________________________ 

10. Οχτώρβιος → _______________________________________________________ 
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8. Γράφω τις λέξεις στη σωστή σειρά και φτιάχνω προτάσεις.  

1. λένε / Με / Μαχίρα. 

   Με λένε Μαχίρα                 

2. από / Συρία / Είμαι / τη. 

 

3. πενήντα δύο / Είμαι / χρονών. 

 

4. Ελλάδα / στην / Μένω / Ομόνοια / στην. 

 

5. παντρεμένη / Είμαι / Αλί / με / τον. 

 

6. παιδιά / δύο / Έχω / κόρη / μία / ένα / και / γιο. 

 

7. αραβικά / καλά / Μιλάω / λίγα / και / ελληνικά. 

 

8. να διαβάζω / αρέσει / να πηγαίνω / και / Μου / βόλτα. 
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9. Απαντάω στις ερωτήσεις. 

1. Πώς σε λένε; 

    Με λένε……              

2. Από πού είσαι; 

 

3. Πόσο χρονών είσαι; 

 

4. Πού μένεις; 

 

5. Είσαι παντρεμένος/παντρεμένη; 

 

6. Έχεις παιδιά;  

 

7. Πόσα παιδιά έχεις; 

 

8. Τι δουλειά κάνεις; 

 

9. Πόσες γλώσσες μιλάς και ποιες είναι αυτές;  

 

10. Τι σου αρέσει να κάνεις; 

______________________________________________________________________ 
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