
Κάνουμε τθν εργαςία και τθν ςτζλνουμε με φωτογραφία ςτο xrikatsa@sch.gr 

Συμπλήρωςε τα κενά με το ςωςτό άρθρο και διάβαςε τουσ παρακάτω διάλογουσ. 

1. Δυο μακιτριεσ βγαίνουν από …… ςχολείο. 

- Ζμακα για ………φίλθ μου ότι είναι άρρωςτθ. 

- Ποια; ……Μαρία; 

- Ναι, τθν ξζρεισ;   

- ………φίλθ ςου Μαρία δεν ξζρω; 

Αφοφ κάκε μζρα μαηί είςαςτε. Ζχει και…………… 

δίδυμθ αδερφι, Ειρινθ. Σωςτά; 

2. Η Μαρίνα μπαίνοντασ ςτο ςπίτι βλζπει τθ μθτζρα τθσ. 

- Πιρε ………Κϊςτασ τθλζφωνο και ςε ηιταγε. 

Ποιοσ είναι πάλι αυτόσ; 

- Ζλα, καλζ μαμά, δε κυμάςαι ………….Κϊςτα που 

κάναμε παρζα ςτισ διακοπζσ; 

3. Δυο παιδιά ςε γήπεδο.   

Ο ζνασ κάκεται ςτο γραςίδι,  ο άλλοσ τον πλθςιάηει. 

- Τι ϊρα ζχεισ; 

- Δεν ζχω ρολόι. Γιατί δεν κοιτάσ ………….ρολόι που είναι ςτθν είςοδο; 

- Το κοίταξα, αλλά ζχει ςταματιςει. 

- Τότε ρϊτα ……… Θανάςθ. Ζχει ρολόι ακριβείασ. Μασ χρονόμετρα όταν τρζχουμε. 

- Α, γι’ αυτό λζει ότι είναι ο πιο γριγοροσ απ’ όλουσ; …………….ρολόι 

του φταίει! 

4. Τρεισ φίλοι ςτο αεροδρόμιο. 

- Για να γίνεισ πιλότοσ 

πρζπει να βλζπεισ πολφ καλά. 

- Φυςικά! Φαντάηεςαι 
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πιλότοσ να ζχει μυωπία και να ςπάςουν 

………….γυαλιά του τθν ϊρα τθσ πτιςθσ; 

- Κι όμωσ! …………..πιλότοσ εκεί 

πζρα, με τθ μαφρθ ςτολι, φοράει γυαλιά! 

- Δεν είναι πιλότοσ εκείνοσ,  

βρε! αεροςυνοδόσ είναι! 

- Μπα; Υπάρχουν και 

άντρεσ αεροςυνοδοί; 

Συμπλήρωςε με το κατάλληλο άρθρο! 

• Τρεισ φίλοι πιγαν πρϊτθ φορά να ψαρζψουν. ………δφο ζπιαςαν ζνα κιλό ψάρια 

και…….τρίτοσ ζνα παλιό παποφτςι! 

…………. δφο καλφτερουσ μου φίλουσ τουσ λζνε Κϊςτα και Νίκο. 

2. Ξζρεισ τρία παιδιά που τραγοφδθςαν ςτθ γιορτι (celebration); 

3. Ο γείτονασ (neighbor) μασ ζχει τζςςερα παιδιά, δφο κορίτςια και δφο 

αγόρια δφο κορίτςια δουλεφουν, ζνα αγόρι είναι φαντάροσ, ενϊ 

το μικρότερο πθγαίνει ακόμα ςχολείο. 

4. Από δζκα cd διάλεξε ……….πζντε, τα πιο καινοφργια.   

5 πρϊτθ φορά Βλζπω τζτοιον παράξενο άνκρωπο! 

6. Ο Γιάννθσ Βγικε πρϊτοσ ………… αγϊνα δρόμου. 

Φ. Με …………..τρί τθ φορά κατάφερε 

να περάςει τισ εξετάςεισ! 

8. Είναι εκατοςτι φορά που ςου 

λζω τι να κάνεισ. Γιατί δε με προςζχεισ 

κακόλου; 
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Ποιο είναι το ςωςτό; 

Διάλεξε το ςωςτό άρθρο.  

1. Είναι ψθλόσ ςαν …………..του και ζξυπνοσ ςαν εμζνα! 

α.πατζρασ β . ο πατζρασ γ.τον πατζρα 

2. Ο γιοσ τουσ είναι 5 χρονϊν, όπωσ και ………………….μασ. 

α . ο δικόσ β . το δικό 

3.Ζφυγε ςαν………………………… 

α . κλζφτθσ β . ο κλζφτθσ γ .τον κλζφτθ 

4. Τον βοθκάει όπωσ τθν βοθκάει και ……………………………τθσ. 

α . ζναν αδερφό β . ο αδερφόσ γ . ζνασ αδερφόσ 

5. Σαν ………………………………………….., ζχει κι αυτόσ πολλά όνειρα. 

α . το νζο άνκρωπο β . ο νζοσ άνκρωποσ γ . νζοσ άνκρωποσ 

6.Λάμπει ςαν………………………………….. 

α . ιλιο β . τον ιλιο γ . ζναν ιλιο 

7.Τον ζχω ςαν………………………………….μου 

α . αδερφό β . αδερφόσ γ . ο αδερφόσ 

 

 


