
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       

 

Greek - Ηλικιακή ομάδα: 13-17 

 
Μαθαίνω να συλλαβίζω στα ελληνικά.I am learning to syllabize in Greek.J' apprends à syllabiser en grec. 

 اتعلم المقاطع اليونانية
. میاموزم  چطور تلفظ کنم به زبان یونانی  

 

 

Σύμφωνα 

 

                                       Φωνήεντα  
α (a -آ ) ε (e – ای –ِإ   ) η (i - اي) ι (i - اي) υ (i - اي) ο (o -  او) ω (o - او) 

β (vu - اوف -فو )   βα βε βη βι βυ βο βω 

γ (ghu -  غو–  
 
غ ) γα γε γη γι γυ γο γω 

δ (dhu -  دی –ذو ) δα δε δη δι δυ δο δω 

ζ (zu -زي) ζα ζε ζη ζι ζυ ζο ζω 

θ (thu -   ث   -ثو ) θα θε θη θι θυ θο θω 

κ (ku - کو) κα κε κη κι κυ κο κω 

λ (lu - لو) λα λε λη λι λυ λο λω 

μ (mu - مو) μα με μη μι μυ μο μω 

ν (nu -  نو) να νε νη νι νυ νο νω 

ξ (ksu - سوك ) ξα ξε ξη ξι ξυ ξο ξω 

π (pu -  بو-پو ) πα πε πη πι πυ πο πω 

ρ (ru - رو) ρα ρε ρη ρι ρυ ρο ρω 

σ (su - سو) σα σε ση σι συ σο σω 

τ (tu – تو) τα τε τη τι τυ το τω 

φ (phu - فو) φα φε φη φι φυ φο φω 

χ (hu - خو) χα χε χη χι χυ χο χω 

ψ (psu -   بسو
 (پیسو

ψα ψε ψη ψι ψυ ψο ψω 
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Γράψε με κεφαλαία ή με μικρά γράμματα, όπως στο παράδειγμα. 

Write with capital or with small letters, as in the example. 

Ecris les mots avec des lettres grandes ou petites , comme l’ exemple. 
 کلمات ذیل را به حروف بزرگ و کوچک بنویسید. 

ة كالمثال ة او الصغير  اكتب بالكلمات الكبير

 

 

 

Φρούτα – Fruits – Les fruits – 

 

 

         
        

ΡΟΔΑΚΙΝΟ -  νεκταρίνι -  

 

  

ΚΑΡΠΟΥΖΙ -  πεπόνι -  



                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       

 

 

  

ΦΡΑΟΥΛΑ -  κεράσι -  

 

 

 

 

   

ΜΠΑΝΑΝΑ - ανανάς - 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       

 

 

 

    

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ -  σταφύλια - 
 

 

  

  

ΜΗΛΟ -  αχλάδι - 
 

 

 



                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       

 

Γράψε με κεφαλαία ή με μικρά γράμματα, όπως στο παράδειγμα. 

Write with capital or with small letters, as in the example. 

Ecris les mots avec des lettres grandes ou petites , comme l’ exemple. 
 کلمات ذیل را به حروف بزرگ وکوچک بویسید.

 اكتب باالحرف الكبیرة او الصغیرة كالمثال

 

 

 

μήλο  

ΑΧΛΑΔΙ  

κεράσι  

ΦΡΑΟΥΛΑ  

ακτινίδιο  

ΜΠΑΝΑΝΑ  

ανανάς  

ΠΕΠΟΝΙ  

καρπούζι  

ΣΤΑΦΥΛΙΑ  

ροδάκινο  

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ  

φρούτα  

ΧΥΜΟΣ  

πορτοκαλάδα  

ΤΣΑΙ  

κρύο τσάι  

ΖΕΣΤΟ ΤΣΑΙ  

νερό  
 


