
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_13-17 A 

 

Βάλε τα γράμματα στη σωστή σειρά, επίλεξε τη σωστή λέξη και γράψε την μέσα στο κουτάκι. 

Put the letters in the correct order, choose the correct word and write it in the box. 

Mettez les lettres dans le bon ordre, choisissez le mot correct et écrivez-le dans la case. 

ي المرب  ع. 
 
تيب الصحيح ، واختر الكلمة الصحيحة واكتبها ف  ضع الحروف بالتر

 جمله درست را انتخاب کرده و در جعبه بنویسید. -کلمات را در جای درست بگذارید

καρέκλα, κεφάλι, άνοιξη, διαβάζω, 

χελώνα, μαθητής, γραβάτα, λιοντάρι 
  

 

 

 



 

 

 

Κύκλωσε τα πα, πε, Πο, πι, πο, πη, πω. 

Circle the πα, πε, Πο, πι, πο, πη, πω. 

Entourez les πα, πε, Πο, πι, πο, πη, πω. 

 . πωو  πηو  ποو  πιو  Ποو  πεو  παضع دائرة حول 

 πα, πε, Πο, πι, πο, πη, πω .دایره بکشید. 

 

τραπέζι, παπάκι, πεπόνι, παρέα, πινέλο, 

καπέλο, αγαπώ, ρόπαλο, πέταλο, Πόπη 
 

Κύκλωσε τα τα, τε, τη, Τε, τι, το. 

Circle the τα, τε, τη, Τε, τι, το. 

Entourez lesτα, τε, τη, Τε, τι, το. 

 .τοو  τιو  Τεو  τηو  τεو  ταضع دائرة حول 

τα, τε, τη, Τε, τι, το .دایره بکشید . 

 

παγωτό, τάξη, τηγάνι, χαρτί, μύτη, πατάτα, 

Τετάρτη, αλάτι, τέλος, τηλέφωνο, σιτάρι 
 

Κύκλωσε τα λα, λη, λο, λι, λε. 

Circle the λα, λη, λο, λι, λε. 

Entourez les λα, λη, λο, λι, λε. 

 . λεو  λιو  λοو  ληو  λαضع دائرة حول 

λα, λη, λο, λι, λε. .دایره بکشید 

 

μέλι, παλάτι, λεμόνι, αληθινός, καπέλο, μήλο, 

πορτοκάλι, φράουλα, κουτάλι, ελάφι, καλάθι 
 

 



 

 

 

Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν. 

Complete the missing letters. 

Complétez les lettres manquantes. 

 أكمل الحروف الناقصة. 

 کلمات ناقص را کامل کنید. 

 

ελάφι, αετός, παπί, ποδήλατο, πινέζα, 

παλάτι, γόνατο, λαγός, ομπρέλα, τόξο, ταψί 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Αντιστοίχισε. 

Match. 

Relier 

 وّصلهم ببعضهم. 

 وصل کنید. 

 

Γράψε τις λέξεις. 

Write the words. 

Écris les mots. 

 اكتب الكلمات. 

 جمله ها را بنویسید. 

 

καρότα, κερί, ρακέτα, παπί, νότες, τρία, νερό, κεράσια, νάνος, κόκορας, καπέλο, τρένο 

 



 

 

 

Γράψε τις λέξεις με κεφαλαία γράμματα. 

Write the words in uppercase letters. 

Écrivez les mots en majuscules. 

ة.   اكتب الكلمات بأحرف كبتر

 جمله ها را با حروف بزرگ بنویسید. 

 

 

 

Γράψε τις λέξεις με μικρά γράμματα. 

Write the words in lowercase letters. 

Écrivez les mots en minuscules. 

ة.   اكتب الكلمات بأحرف صغتر

 جمله ها را با حروف کوچک بنویسید. 

 

 

 

 


