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Ασκήσεις 

 

 

2. Ποιος αριθμός είναι; Γράφω τα γράμματα στη σωστή σειρά και δίπλα γράφω 

τον αριθμό. 

1. φτεά →  εφτά  7   

2. ύοδ → _________________________ 

3. σέτσαρε → _____________________ 

4. ιννάε → ________________________ 

5. τνέπε → ________________________ 

6. αρτί → _________________________ 

7. ανέ → _________________________ 

8. δεκώδα → ______________________ 

9. δέμην → ________________________ 
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10. ιξέ → __________________________ 

11. ατνεκέ → _______________________ 

12. ωτχό → ________________________ 

 

 

3. 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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4. 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 

 

 

5. Ακούω. Ποιον αριθμό ακούω; Γράφω ☑ στη σωστή απάντηση. 
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6. Γράφω τις αντωνυμίες όπως στο παράδειγμα. 

[πηγή σκίτσων: Εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες, κατάληψη Σινιάλο] 
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7. Ποιο είναι σωστό; 
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8. Γράφω το «είμαι» στο σωστό πρόσωπο. 

Δημήτρης: Γεια σου, Μπαγκίρα. Ο Δημήτρης  είμαι . Τι κάνεις; 

Μπαγκίρα: Καλησπέρα! _____________ καλά, εσύ; 

Δημήτρης: Κι εγώ _______________ μια χαρά. Ο Πέτρος πώς ______________; 

Μπαγκίρα: Κι αυτός _______________ καλά.  

Δημήτρης: Εσείς ________________ και οι δύο στο σπίτι;  

Μπαγκίρα: Ναι, _________________ και οι δύο εδώ. Δεν δουλεύουμε, μένουμε σπίτι. 

_______________ κι εσύ στο σπίτι; 

Δημήτρης: Όχι, δεν _________________ σπίτι. Τώρα ______________ στη δουλειά.  

 

9. Γράφω το «είμαι». 
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