
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

 

Greek_13-17 B 

 

Theory -  Θεωρία - Théorie -  نظریه –نظرية  

 

 

είμαι - to be - être – بودن - يكون  
μένω - stay - rester -کردن 

ی
 يقيم - زنده گ

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

εγώ είμαι εγώ μένω 

εσύ είσαι εσύ μένεις 

αυτός είναι αυτός μένει 

αυτή είναι αυτή μένει 

αυτό είναι αυτό μένει 

εμείς είμαστε εμείς μένουμε 

εσείς είσαστε εσείς μένετε 

αυτοί είναι αυτοί μένουνε 

αυτές είναι αυτές μένουνε 

αυτά είναι αυτά μένουνε 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

 

Απαντήστε στις ερωτήσεις, όπως στο παράδειγμα. 

Answer to questions carefully, as in the example. 

Répondez aux questions, attentivement dans l' exemple. 

 ، مانند مثال به سواالت جواب دهید

 أجب على األسئلة بعناية ، كما في المثال.

 

 

- Από πού είσαι; 

- Είμαι από τον Καναδά. (ο Καναδάς). 

- Είμαι από την Ελλάδα. (η Ελλάδα). 

- Είμαι από το Ιράκ. (το Ιράκ). 
 

 

1. -     Από πού είσαι; 

- Είμαι από……………………………(το Αφγανιστάν). 

2. -     Από πού είσαι; 

- Είμαι από……………………………(η Συρία). 

3. -     Από πού είσαι; 

- Είμαι από……………………………(το Ιράν). 

4. -    Από πού είσαι; 

- Είμαι από……………………………(η Σάμος)*. 

5.  -    Από πού είσαι; 

- Είμαι από……………………………(η Χίος)*. 

6. -     Από πού είσαι; 

- Είμαι από……………………………(η Αλγερία). 

7. -     Από πού είσαι; 

- Είμαι από……………………………(η Τουρκία). 

8. -     Από πού είσαι; 

- Είμαι από……………………………(το Κουβέιτ). 

9. -     Από πού είσαι; 

- Είμαι από……………………………(η Αθήνα). 

10. -     Από πού είσαι; 

- Είμαι από……………………………(η Θεσσαλονίκη) 
 

 
 

*Προσοχή: οι πόλεις, που τελειώνουν σε -ος, όπως η Σάμος και η Χίος είναι θηλυκού γένους. 

Attention: the cities, that finish in -ος, such as Σάμος and Χίος are feminine gender. 
Attentuion: les villes, qyi terminant à -ος, as Σάμος et Χίος sont sexe féminin. 

 مؤنث است  Χιος" و "η Σαμοςتمام میشود مانند " οςتوجه :اسم شهر های که  حرف آخرش به "

 " هي جنس أنثوي.Χίος" و "Σάμος، مثل " ος-انتباه: المدن ، التي تنتهي بـ 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

 

 

Απάντησε στις ερωτήσεις, όπως στο παράδειγμα. 

Answer to questions carefully, as in the example. 

Répondez aux questions, attentivement dans l' exemple. 
 أجب على األسئلة بعناية ، كما في المثال.

 به سواالت زير پاسخ دهید، مانند مثال

 

 
- Πού μένεις; 

- Μένω στον Καναδά. (ο Καναδάς). 

- Μένω στην Ελλάδα. (η Ελλάδα). 

- Μένω στο Ιράκ. (το Ιράκ). 

 

1. -     Πού μένεις; 

- Μένω……………………………(το Αφγανιστάν). 

2. -     Πού μένεις; 

- Μένω……………………………(η Συρία). 

3. -     Πού μένεις; 

- Μένω……………………………(το Ιράν). 

4. -    Πού μένεις; 

- Μένω……………………………(η Σάμος)*. 

5. -    Πού μένεις; 

- Μένω……………………………(η Χίος)*. 

6. -     Πού μένεις; 

- Μένω……………………………(η Αλγερία). 

7. -     Πού μένεις; 

- Μένω……………………………(η Τουρκία). 

8. -     Πού μένεις; 

- Μένω……………………………(το Κουβέιτ). 

9. -     Πού μένεις; 

- Μένω……………………………(η Αθήνα). 

10. -     Πού μένεις; 

- Μένω……………………………(η Θεσσαλονίκη) 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

 

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των παρακάτω ρημάτων σύμφωνα με το ρήμα «κάνω». 
Complete the endings of the following verbs according to the verb «κάνω». 

Complétez les terminaisons des verbes selon le verbe «κάνω». 
 ."κάνωأكمل نهايات األفعال التالية حسب الفعل "

 κάνωو توجه کنید به فعل   تکمیل را  زیرحروف های آخر فعل های 

 

 

μένω-stay-rester  - زنده گی کردن - يقیم    

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

εγώ μεν…………. 

εσύ μεν………… 

αυτός μεν………… 

αυτή μεν………… 

αυτό μεν………… 

εμείς μεν………… 

εσείς μεν………… 

αυτοί μεν………… 

αυτές μεν………… 

αυτά μεν………… 

 

. 

 

 

 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

 

 

Συμπληρώστε τα κενά με το ρήμα «μένω». 

Fill in the blanks with the verb «μένω». 

Remplissez les blancs avec le verbe «μένω». 

 " تکمیل کنیدμενωجاهای خالی را با فعل "

 ".μένωامأل الفراغات بالفعل "

 

 

1. - Πού μένεις; 

          - …………………..στην Αθήνα. 

 

 

2. - Πού μένετε; 

          - ………………………στην Θεσσαλονίκη. 

 

 

3. - Πού μένει αυτός; 

          - Αυτός............................στο κέντρο1. 

 

 

4. - Πού μένει αυτή; 

          - Αυτή………………..στο ξενοδοχείο2. 

 

 

5. - Πού μένουνε αυτοί; 

          - Αυτοί………………..στην Πάτρα. 

 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

 

6. - Πού μένουνε αυτές; 

          - Αυτές……………………στο σπίτι3 τους. 

 

7. - Πού μένει ο πατέρας4 σου; 

          - Ο πατέρας μου………………στο Αφγανιστάν. 

 

8. - Πού μένει η μητέρα5 σου; 

          - Η μητέρα μου……………..στο Ιράκ. 

 

9. - Πού μένει η Σουκουφά και η Μαχτάμπ; 

          - Αυτές…………………στην Καμπούλ. 

 

10. - Πού μένει ο Χουσεήν και ο Χασάν; 

              - Αυτοί……………στην πόλη6. 

 

 

1
κέντρο-center-centre- مرکز  

2
ξενοδοχείο-hotel-hôtel- هوتل - فندق 

3
σπίτι-house-maison - خانه - بیت  

4
πατέρας-father-père- بابا يا پدر - األب  

5
μητέρα-mother-mère- مامان يا مادر - األم  

6
πόλη-city-ville - شهر - مدينه    


