
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

 

Greek_13-17 B 

 

Theory -  Θεωρία - Théorie -  نظریه –نظرية  

 

 Κάνω-do-fair -میدم افعل–انجام 

 Κοστίζω-cost-coûter -قیمت یا هزینه  -  انا اكلف      
 

 
 

Εγώ κάνω                                      
                  

Εγώ κοστίζω                                                       

Εσύ κάνεις 

 
Εσύ κοστίζεις 

Εσείς κάνει 

 
Εσείς κοστίζει 

Αυτή κάνει 

 
Αυτή κοστίζει 

Αυτό κάνει 

 
Αυτό κοστίζει 

Εμείς κάνουμε 

 
Εμείς κοστίζουμε 

Εσείς κάνετε 

 
Εσείς κοστίζετε 

Αυτοί κάνουνε ή κάνουν 

 
Αυτοί κοστίζουνε ή κοστίζουν 

Αυτές κάνουνε ή κάνουν 

 
Αυτές κοστίζουνε ή κοστίζουν 

Αυτά κάνουνε ή κάνουν 

 
Αυτά κοστίζουνε ή κοστίζουν 

                                                                                         
                                                                                                               
 



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

     Theory -  Θεωρία - Théorie -  نظریه –نظرية  
 

 
 
Πόσο κάνει;  

  
  

 
 
Πόσο κοστίζει; 

 
 

 
            How much? 

 

             Combien coûte? 

 چه قیمت است؟

 كم يكلف؟

 

 

Πόσο κάνουν; 

 

 

 

 

Πόσο κοστίζουν; 

 

           How much? 

 

           Combien coûtent? 

 چه قیمت است؟

 كم يكلفوا؟

 

 

 

Πόσο κάνει;   

 

  

 

 

Πόσο κοστίζει; 

                     Για ένα πράγμα 

                    About one thing 

                     Pour un chose 

 برای یک چی   

ء واحد ي
 عن ش 

 

 

Πόσο κάνουν; 

 

 

 

 

Πόσο κοστίζουν; 

               Για πολλά πράγματα 

                 About many things 

          Pour beaucoup de choses 

ها  برای خییل چی  

ة  عن أشياء كثی 



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

 

 

Συμπληρώστε την πρόταση με το «κάνει» ή «κάνουν». 
Complete the sentence with «κάνει» or «κάνουν». 
Complete the sentence with «κάνει» ou «κάνουν». 

 .«κάνουν»أو « κάνει»أكمل الجملة بـ 
 .«κάνουν»یا « κάνει» انجام دهید با جمله 

 

Πόσο……………………………..η τσάντα; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..τα παπούτσια; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..η ζώνη; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..το μπουφάν; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..το παντελόνι; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..το καπέλο; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..η φούστα; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..οι κάλτσες; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..το πουλόβερ; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..το πουκάμισο; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..η μπλούζα; (κάνει ή κάνουν) 
Πόσο……………………………..οι μπότες; (κάνει ή κάνουν) 

 



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

 
Τιμοκατάλογος  

Price list  
Liste de prix 
 لیست قسمت 
  قائمة االسعار

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

Απαντήστε στην ερώτηση, όπως στα παραδείγματα. 
Answer the question, as in the examples. 

Répondez à la question, comme dans les exemples. 
ي 
 األمثلة.  أجب عیل السؤال كما ف 

 سوال ها را جواب دهید مانند مثال ها. 
 

1. - Πόσο κάνει το γάλα*; 
    - Το γάλα κάνει 1 ευρώ. 
 
2. - Πόσο κάνουν τα δημητριακά; 
    - Τα δημητριακά κάνουν 3 ευρώ. 
 

3. - Πόσο κάνει το γιαούρτι; 
    - ……………………………………………………………….. 
 
4. – Πόσο κάνει το ψωμί; 
    - ……………………………………………………………….. 
 
5. – Πόσο κάνει το κρέας*; 
     - ………………………………………………………………. 
 
6. – Πόσο κάνει το ψάρι; 
     - ………………………………………………………………. 
 
7. – Πόσο κάνουν τα αυγά; 
     - ………………………………………………………………. 
 
8. – Πόσο κάνει το κοτόπουλο; 
     - ………………………………………………………………. 
 
9. – Πόσο κάνουν τα μακαρόνια; 
     - ………………………………………………………………. 
 
10. – Πόσο κάνουν οι πατάτες; 
       - ………………………………………………………………. 
 
11. – Πόσο κάνουν τα όσπρια; 
       - ………………………………………………………………. 



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

 

Τιμοκατάλογος  
Price list  

Liste de prix 
 لیست قسمت 
  قائمة االسعار

 

 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

Απαντήστε στην ερώτηση, όπως στο παράδειγμα. 
Answer the question, as in the example. 

Répondez à la question, comme dans l'exemple. 
ي المثال. 

 أجب عیل السؤال كما ف 
 سوال ها را جواب دهید مانند مثال ها. 

1. - Πόσο κάνει το πορτοκάλι; 
    - Το πορτοκάλι κάνει 1 ευρώ. 
 
2. - Πόσο κάνει το μήλο; 
     - ……………………………………………………………….. 
 
3. - Πόσο κάνει το καρότο; 
    - ……………………………………………………………….. 
 
4. – Πόσο κάνει η ντομάτα; 
    - ……………………………………………………………….. 
 
5. – Πόσο κάνει ο χυμός; 
     - ………………………………………………………………. 
 
6. – Πόσο κάνει το λάδι; 
     - ………………………………………………………………. 
 
7. – Πόσο κάνει η σοκολάτα; 
     - ………………………………………………………………. 
 
8. – Πόσο κάνει η οδοντόκρεμα; 
     - ………………………………………………………………. 
 
9. – Πόσο κάνουν το σαμπουάν; 
     - ………………………………………………………………. 
 
10. – Πόσο κάνουν το αφρόλουτρο; 
       - ………………………………………………………………. 
 
11. – Πόσο κάνουν το απορρυπαντικό; 
       - ………………………………………………………………. 
 
12. – Πόσο κάνει το χαρτί υγείας; 
       - ………………………………………………………………. 
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