Επαναληπτικό Φυλλάδιο 2
(Κεφάλαια 13, 14, 15 και 16)
Α. Κείµενο για ανάγνωση

« Το σπίτι µας »
Το όνοµά µου είναι Στέφανος και είµαι 32 χρονών. Είµαι αρχιτέκτονας. Μένω στην Αθήνα
µε την γυναίκα µου, την Άννα. Η Άννα είναι 28 χρονών και είναι γιατρός. Από τη Δευτέρα µέχρι
την Παρασκευή, δουλεύω στο γραφείο µου από τις οκτώ το πρωί µέχρι τις επτά το απόγευµα. Η
Άννα είναι στο σπίτι κατά τις έξι το απόγευµα. Το γραφείο µου είναι µακριά από το σπίτι. Κάθε
µέρα πηγαίνω στη δουλειά µε το αυτοκίνητο ή µε το τρένο. Η δουλειά της Άννας είναι πολύ
κοντά στο σπίτι. Η Άννα πηγαίνει στο νοσοκοµείο µε τα πόδια. Περπατάει δέκα µε δεκαπέντε
λεπτά.
Το σπίτι µας είναι µια µονοκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Είναι απέναντι από το πάρκο,
και πολύ κοντά στη δουλειά της Άννας. Έχει πέντε δωµάτια: ένα σαλόνι, µία τραπεζαρία, ένα
υπνοδωµάτιο, µία κουζίνα και ένα µπάνιο. Στην κουζίνα, είναι το ψυγείο, η ηλεκτρική κουζίνα
και ο φούρνος. Στο σαλόνι είναι ο καναπές και η τηλεόραση. Στην τραπεζαρία, έχουµε ένα
µεγάλο τραπέζι µε τέσσερις καρέκλες. Το υπνοδωµάτιο έχει ένα µεγάλο κρεβάτι και µία
ντουλάπα. Στο µπάνιο, είναι η τουαλέτα και το ντους.
Στην Άννα αρέσουν πολύ τα ρούχα. Έχει πολλά φορέµατα στο αγαπηµένο της χρώµα, το
κόκκινο. Η Άννα έχει επίσης πολλές µπλούζες, πουκάµισα, ζακέτες, σορτς και τζιν παντελόνια.
Της αρέσουν πολύ τα αθλητικά παπούτσια, αλλά και οι µπότες. Το αγαπηµένο µου ρούχο είναι
ένα µπλε πουλόβερ, δώρο από τον αδερφό µου, τον Νίκο. Το µπλε πουλόβερ µου δεν αρέσει
καθόλου στην Άννα!
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Β. Ασκήσεις
2.1. Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ο Στέφανος είναι τριάντα δύο χρονών.
Η Άννα είναι αρχιτέκτονας.
Ο Στέφανος είναι γιατρός.
Πηγαίνει στο γραφείο του στις επτά.
Η δουλειά του τελειώνει στις επτά.
Η Άννα πηγαίνει στη δουλειά µε τα πόδια.
Ο αδερφός του Στέφανου είναι ο Νίκος.
Το σπίτι έχει οκτώ δωµάτια.
Η τηλεόραση είναι στην κουζίνα.
Στην Άννα αρέσει το µπλε πουλόβερ του Στέφανου.
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2.2. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις.
1. Πόσων χρονών είναι ο Στέφανος;
______________________________________________________________________________
2. Πού µένουν ο Στέφανος και η Άννα;
______________________________________________________________________________
3. Το γραφείο του Στέφανου είναι κοντά ή µακριά από το σπίτι;
______________________________________________________________________________
4. Τι ώρα πηγαίνει στο γραφείο του ο Στέφανος;
______________________________________________________________________________
5. Ποιος είναι ο αδερφός του Στέφανου;
______________________________________________________________________________
6. Τι δουλειά κάνει η Άννα;
______________________________________________________________________________
7. Πόσα δωµάτια έχει το σπίτι;
______________________________________________________________________________
8. Τι παπούτσια φοράει η Άννα;
______________________________________________________________________________
9. Ποιο είναι το αγαπηµένο χρώµα της Άννας;
______________________________________________________________________________
10. Τι χρώµα είναι το πουλόβερ του Στέφανου;
______________________________________________________________________________
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2.3. Ποια είναι η σωστή απάντηση;

1. Το σπίτι έχει __________ δωµάτια.
α. οκτώ
β. πέντε
γ. τρία
δ. έξι
2. Το σπίτι είναι ____________ από το γραφείο του Στέφανου.
α. µακριά
β. κοντά γ. απέναντι
δ. δίπλα
3. Το σπίτι είναι _____________ από το πάρκο.
α. µακριά
β. κοντά
γ. απέναντι
δ. διπλά
4. Το σπίτι είναι µία ______________ .
α. πολυκατοικία
β. µονοκατοικία
5. Στην Άννα αρέσουν τα ______________ παπούτσια.
α. αθλητικά
β. µοντέρνα
6. Τα παντελόνια της Άννας είναι _______________ .
α. σορτς
β. τζιν
7. Τα φορέµατα της Άννας είναι ________________ .
α. κίτρινα
β. µπλε
γ. πράσινα
δ. κόκκινα
8. Το πουλόβερ του Στέφανου είναι _______________ .
α. κίτρινο
β. µπλε
γ. πράσινο
δ.κόκκινο
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2.4. Ποια είναι η σωστή φωτογραφία;
1. Το αγαπηµένο χρώµα της Άννας.

Α.

2. Η ώρα που ο Στέφανος τελειώνει τη δουλειά.

Β.

3. Το σπίτι του Στέφανου και της Άννας.

Γ.

4. Το χρώµα που έχει το πουλόβερ του Στέφανου.

Δ.

5. Τα παντελόνια της Άννας

Ε.

2.5 Να αντιστοιχίσετε.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Η Άννα είναι µια…
Ο άντρας της Άννας είναι…
Ο αδερφός του Στέφανου είναι…
Η δουλειά της Άννας είναι…
Το σπίτι είναι…
Το σπίτι έχει…
Τα παπούτσια της Άννας είναι…
Το πουλόβερ του Στέφανου είναι…

α. … ο Στέφανος, ένας αρχιτέκτονας.
β. … κοντά στο σπίτι.
γ. … πέντε δωµάτια.
δ. … µπλε.
ε. … αθλητικά και µπότες.
ζ. … στο κέντρο της Αθήνας.
η. … ο Νίκος.
θ. … γιατρός.
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2.6 Τι µέρα είναι;
1. 6/3/20_________________________________________________________
2. 8/6/19_________________________________________________________
3. 7/10/13________________________________________________________
4. 12/25/10_______________________________________________________
5. 9/14/15________________________________________________________
6. 10/18/17_______________________________________________________
7. 11/18/20_______________________________________________________
8. 1/1/21_________________________________________________________
9. 4/23/18_________________________________________________________
10. 5/12/16_________________________________________________________
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