
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 

Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

1. Παρατθρώ προςεκτικά τθν καρτζλα με τα ροφχα «Les vêtements» και ςθμειώνω τα τρία 

αντικείμενα ζνδυςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςτον πλθκυντικό αρικμό (pluriel), ακριβώσ 

ζτςι όπωσ αναγράφονται ςτθν καρτζλα τουσ: 

- basket (f) 

- botte (f) 

- chaussure (f) 

 

 

2. υμπλθρώνω τισ παρακάτω προτάςεισ με τισ λζξεισ τθσ άςκθςθσ 1, ςθμειώνοντασ όμωσ τώρα 

το ςωςτό άρκρο (un, une, des) και το ςωςτό χρώμα, πάντα με βάςθ τθν ίδια καρτζλα.  

Προςοχή: το επίκετο που δθλώνει χρώμα πρζπει να ςυμφωνεί με το ουςιαςτικό που δθλώνει το 

αντικείμενο ςε γζνοσ και αρικμό! Θυμάμαι ςε ποια θζςη μπαίνει το επίθετο που δηλώνει χρώμα; 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ: 

- Ma mère porte des bottes grises. 

- Mon père porte des chaussures noires. 

- Moi, je porte des baskets noires et blanches. 

 

 

3. Γράφω τζςςερισ προτάςεισ, περιγράφοντασ ενδφματα που φοράει ο πατζρασ, θ μθτζρα, ο 

αδερφόσ και θ αδερφι. ε κάκε πρόταςθ κα αναφζρονται τουλάχιςτον δφο ενδφματα, ανδρικά ι 

γυναικεία. Δεν ξεχνώ να βάηω άρκρο πριν από τα ουςιαςτικά. Αν κζλω, γράφω και το χρώμα τουσ 

- Mon père porte ... 

- Ma mère porte... 

- Mon ... 

- Ma ... 

 

 

 

 



4. Παρατθρώ και πάλι τθν καρτζλα «Les vêtements» και βρίςκω τρία ανδρικά ενδφματα, τρία 

γυναικεία και τρία ενδφματα που μποροφν να φορεκοφν και από τουσ δφο. τθ ςυνζχεια, τα 

καταγράφω παρακάτω, ακριβώσ όπωσ τα ακοφω όταν κάνω κλικ πάνω τουσ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ: 

 

-  un costume, un pantalon, une chaussure 

-  une robe, une jupe, un tailleur 

-  un jean, un polo, une basket 

 

5. Γράφω τι ςθμαίνουν οι λζξεισ: 

- blouson: μπουφάν 

- veste: ςακάκι 

- robe: φόρεμα 

 

 

6. Γράφω τα ςχόλιά μου ςχετικά με τα παιχνίδια και τισ δραςτθριότθτεσ με τα οποία αςχολικθκα. 

Σι μου άρεςε, τι δε μου άρεςε, αν με βοικθςαν να ξανακυμθκώ όςα είχα διδαχκεί, αν μου 

φάνθκαν δφςκολα, εφκολα ι κατάλλθλα για το επίπεδό μου και ό,τι άλλο ςκεφτώ.  

Δεν ξεχνώ, αφοφ ςυμπλθρώςω το  Φφλλο Εργαςίασ, να το αποκθκεφςω ωσ Φύλλο Εργαςίασ 1  

και να το ξαναβάλω ςτα ΑΡΧΕΙΑ, ςτο φάκελό μου, ζτςι ώςτε να είναι ζτοιμο για διόρκωςθ.  

Σζλοσ, ςυμπλθρώνω τθν πρώτθ μασ δθμοςκόπθςθ, που βρίςκεται ςτθ ΔΗΜΟΚΟΠΗΗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν χρειαςτεί, αντιγράφω από εδώ τα γράμματα με τόνο: à á â Á À Â è é ê É È Ê æ Ç ç î ï Î ô Ô ù ú û 

 


