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Λίγα λόγια για το γλωσσάριο 

Το γλωσσάριο αυτό συνοδεύει το Dabei! A1.1 και περιέχει τις λέξεις και εκφράσεις που 

εμφανίζονται στο Kursbuch και στο Arbeitsbuch. 

Τα λήμματα καταχωρίστηκαν σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισής τους στα κείμενα και στις 

ασκήσεις. Τα λήμματα των παραρτημάτων στο Kursbuch με τον τίτλο Spiele και Filme 

ενσωματώθηκαν στην αντίστοιχη άσκηση του Kursbuch και εμφανίζονται με χρωματιστό 

φόντο.

Όλα τα λήμματα αποδίδονται στα ελληνικά σύμφωνα με τη σημασία που έχουν στο 

συγκεκριμένο κείμενο. Με έντονα μαύρα γράμματα δίνονται οι λέξεις και οι εκφράσεις που 

πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε (Lernwortschatz).

Παρατηρήσεις:

α) Τα ουσιαστικά αναφέρονται στα γερμανικά με το άρθρο τους και τον τύπο του πληθυντικού. 

Όταν δεν δίνεται ο τύπος του πληθυντικού, σημαίνει ότι το ουσιαστικό αυτό δεν έχει ή δεν 

συνηθίζεται στον πληθυντικό. Η ένδειξη (πληθ.) σημαίνει ότι το ουσιαστικό χρησιμοποιείται 

μόνο στον πληθυντικό.

β) Τα ρήματα δίνονται στο απαρέμφατο και αποδίδονται στα ελληνικά συνήθως στο πρώτο 

πρόσωπο ενικού. Στα ανώμαλα ρήματα δίνονται δίπλα στο απαρέμφατο το γ’ πρόσωπο ενικού 

και ο χρόνος Perfekt από το σημείο που διδάσκονται και μετά. Στα χωριζόμενα ρήματα μια 

πλάγια γραμμή διακρίνει το πρώτο από το δεύτερο συνθετικό.

γ) Τα επίθετα δίνονται στην απλή μορφή τους –δηλαδή χωρίς κατάληξη– και μεταφράζονται 

συνήθως σε αρσενικό γένος.
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Συχνά χρησιμοποιούμε

βελάκι (→)  για να παραθέσουμε το απαρέμφατο του ρηματικού τύπου που εξηγείται
κόμμα (,) για να παραθέσουμε παρεμφερείς ερμηνείες
πλάγια κάθετο (/) για ισοδύναμες εκφράσεις ή παράλληλους τύπους
παρενθέσεις ( ) για να δώσουμε μια πιο αναλυτική ερμηνεία ή κάποια διευκρίνιση
εισαγωγικά («»)  για λέξεις ή εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη ή 

μεταφορικά
ίσον (=) για την ολόγραφη μορφή της συντομογραφίας ή τη συντομογραφία λέξης

και τις συντομογραφίες

πληθ.  πληθυντικός
A   Akkusativ (αιτιατική)
etw.  etwas (κάτι)
engl.  Englisch (αγγλικά)
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Deutsch - international

Kursbuch

Seite 6

Deutsch τα γερμανικά
international διεθνώς

1 Deutsch ist gar nicht so schwer Τα γερμανικά δεν είναι και τόσο δύσκολα
die Gitarre, -n η κιθάρα
die Jeans, - το τζιν παντελόνι
das Skateboard, -s το σκέιτμπορντ
die Pizza, -s η πίτσα
der Zirkus, -se το τσίρκο
der Zoo, -s ο ζωολογικός κήπος
das Telefon, -e το τηλέφωνο
der Supermarkt, Supermärkte το σουπερμάρκετ
die Disco, -s η ντισκοτέκ
die Information, -en η πληροφορία, εδώ: το κέντρο 

πληροφοριών
die Post το ταχυδρομείο
die Bibliothek, -en η βιβλιοθήκη
das Paket, -e το πακέτο
das Sport-Studio, -s το γυμναστήριο
der Kilometer, - (= km) το χιλιόμετρο
der Meter, - (= m) το μέτρο
das Kilogramm, - (= kg) το κιλό
das Gramm, - (= g) το γραμμάριο

a Lies die Wörter. Διάβασε τις λέξεις.
Lies → lesen Διάβασε
das Wort, Wörter η λέξη
Welche Wörter kennst du aus deiner 

Sprache?
Ποιες λέξεις ξέρεις από τη δική σου 

γλώσσα;
du kennst → kennen γνωρίζεις
die Sprache, -n η γλώσσα

b Hör die Szenen. Άκου τις σκηνές.
Hör → hören Άκου
die Szene, -n η σκηνή
und και
Schau die Bilder an. Κοίταξε τις εικόνες.
Schau ... an → an/schauen Κοίταξε
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das Bild, -er η εικόνα
Was passt zusammen? Ποια ταιριάζουν μεταξύ τους;

c Hör noch einmal zu. Άκουσε ξανά / άλλη μία φορά προσεκτικά.
Hör ... zu → zu/hören Άκουσε προσεκτικά
noch einmal ξανά, άλλη μία φορά
Zeig die Wörter auf den Bildern mit. Δείχνε ταυτόχρονα τις λέξεις στις εικόνες.
Zeig ... mit → mit/zeigen Δείχνε ταυτόχρονα

2 Meine Wörter οι λέξεις μου
a Lies in den Bildern in 1 mit. Διάβαζε ταυτόχρονα στις εικόνες στην 

άσκηση 1.
Lies ... mit → mit/lesen Διάβαζε ταυτόχρονα
Sprich ... nach → nach/sprechen Επανάλαβε

b Schreib die Wörter in den Bildern auf 
Karten.

Γράψε τις λέξεις από τις εικόνες σε κάρτες.

Schreib → schreiben Γράψε
die Karte, -n η κάρτα
Leg die Karten auf den Tisch. Τοποθέτησε τις κάρτες στο τραπέζι.
Leg → legen τοποθέτησε
der Tisch, -e το τραπέζι

c Nun hör die Szenen aus 1 noch einmal. Άκου τώρα τις σκηνές από την άσκηση 1 
άλλη μία φορά.

nun τώρα
Hörst du ein Wort? Ακούς μια λέξη; 
du hörst → hören ακούς
Dann halt die Karte hoch. Τότε σήκωσε την κάρτα ψηλά.
halt … hoch → hoch/halten σήκωσε … ψηλά

Seite 7

3 Findest du die Wörter? Βρίσκεις τις λέξεις;
du findest → finden βρίσκεις

a Welche Wörter aus 1 findest du? Ποιες λέξεις από την άσκηση 1 βρίσκεις;
b Welche Buchstaben fehlen? Ποια γράμματα λείπουν;

der Buchstabe, -n το γράμμα (του αλφάβητου)
Schreib sie der Reihe nach auf. Γράψε τα με τη σειρά.
Schreib … auf → auf/schreiben Σημείωσε
Was ist das Lösungswort? Ποια είναι η λέξη-λύση;
das Lösungswort, -wörter η λέξη-λύση

4 das ABC το αλφάβητο
a Hör den Rap. Άκου το ραπ.
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der Rap, -s το ραπ (κομμάτι)
komplett κομπλέ

b Schreibt die Buchstaben auf Karten. Γράψτε τα γράμματα σε κάρτες.
Schreibt → schreiben Γράψτε

c Jeder Schüler bekommt eine Karte. Κάθε μαθητής παίρνει μία κάρτα.
der Schüler, - ο μαθητής
Singt den Rap. Τραγουδήστε το ραπ.
Singt → singen Τραγουδήστε
Stellt euch nach dem ABC auf. Σταθείτε/Στοιχηθείτε με αλφαβητική σειρά.

5 buchstabieren λέω γράμμα-γράμμα πώς γράφεται
b Buchstabiere Wörter aus 1. Πες γράμμα-γράμμα πώς γράφονται λέξεις 

από την άσκηση 1.
Buchstabiere → buchstabieren Πες γράμμα-γράμμα πώς γράφεται
Deine Partnerin / Dein Partner schreibt auf. Η συμμαθήτριά σου / Ο συμμαθητής σου 

σημειώνει.
die Partnerin, -nen η διπλανή/συμμαθήτρια
der Partner, - ο διπλανός/συμμαθητής

Seite 8

6 Hier spricht man Deutsch Εδώ μιλούν Γερμανικά
hier εδώ
man spricht → sprechen μιλούν, ο κόσμος μιλάει
Dänemark η Δανία
Polen η Πολωνία
die Niederlande (πληθ.) η Ολλανδία, οι Κάτω Χώρες
Berlin το Βερολίνο
Deutschland η Γερμανία
Belgien το Βέλγιο
Luxemburg το Λουξεμβούργο
Tschechien η Τσεχία
Frankreich η Γαλλία
München το Μόναχο
Wien η Βιέννη
Zürich η Ζυρίχη
Österreich η Αυστρία
Bern η Βέρνη
Vaduz η Βαντούζ
Liechtenstein το Λίχτενσταϊν
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die Schweiz η Ελβετία
Ungarn η Ουγγαρία
Italien η Ιταλία

a die Karte, -n ο χάρτης
Wie heißen die Länder in deiner Sprache? Πώς ονομάζονται οι χώρες στη γλώσσα 

σου;
Wie? Πώς;
heißen ονομάζομαι
das Land, Länder η χώρα

c genau με προσοχή
In den markierten Ländern spricht man 

Deutsch.
Στις μαρκαρισμένες χώρες μιλούν 

Γερμανικά.
in (+ χώρα) σε
Sind die Aussagen richtig? Είναι σωστές οι προτάσεις;
Ja oder nein? Ναι ή όχι;
ja ναι
nein όχι
oder ή

7 Woher kommen die Personen? Από πού κατάγονται τα άτομα;
Woher? Από πού;
kommen κατάγομαι
die Person, -en το άτομο

b Antworte → antworten Απάντησε

Arbeitsbuch

Seite 6

1 Schreib die Wörter ins Kreuzworträtsel. Γράψε τις λέξεις στο σταυρόλεξο.
Zu schwer? Υπερβολικά δύσκολο;
Die Wörter helfen dir. Οι λέξεις σε βοηθούν.

2 Verbinde die Buchstaben nach dem ABC. Ένωσε τα γράμματα με αλφαβητική σειρά.
Verbinde → verbinden Ένωσε

Seite 7

3 Ordne die Wörter nach dem ABC. Βάλε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά.
Ordne → ordnen Βάλε στη σειρά
Schreib die Wörter in die Zeilen. Γράψε τις λέξεις στις γραμμές.
die Zeile, -n η γραμμή
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Modul 1

Dann schreib die Wörter in diese Zeilen. Τότε γράψε τις λέξεις σε αυτές τις γραμμές.
Schreib die Namen deiner Mitschüler ins 

deutsche ABC.
Γράψε τα ονόματα των συμμαθητών σου 

στο γερμανικό αλφάβητο.
der Name, -n το όνομα
der Mitschüler, - ο συμμαθητής

Seite 8

4 Ergänze die Ländernamen. Συμπλήρωσε τα ονόματα των χωρών.
Ergänze → ergänzen Συμπλήρωσε
Ordne die Personen den Ländern zu. Αντιστοίχισε τα άτομα με τις χώρες.
Ordne … zu → zu/ordnen Αντιστοίχισε
Mach Pfeile. Σχεδίασε βελάκια.
der Pfeil, -e το βέλος/βελάκι
Salü. Γεια. (στο Λίχτενσταϊν και στην Ελβετία)
Hallo. Γεια.
Servus. Γεια. (στην Αυστρία και στη νότια Γερμανία)

5 Lies noch einmal die Wörter aus 1 bis 4. Διάβασε ξανά τις λέξεις από την άσκηση 1 
μέχρι την άσκηση 4.

Was ist das? Τι είναι αυτό;

Modul 1 | Kursbuch
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der Text, -e το κείμενο
Was verstehst du? Τι καταλαβαίνεις;
Was? Τι;
du verstehst → verstehen καταλαβαίνεις
Worum geht es? Ποιο είναι το θέμα;
Sprich in deiner Sprache. Μίλα στη γλώσσα σου.
Sprich → sprechen Μίλα
präsentiert → präsentieren παρουσιάζει
die Band, -s η μπάντα, το συγκρότημα
die Lead-Gitarre, -n η πρώτη κιθάρα, η σολιστική (ηλεκτρική) 

κιθάρα
der Bass, Bässe το μπάσο
das Keyboard, -s το αρμόνιο, τα κίμπορντς
das Schlagzeug, -e τα ντράμς



10 | Arbeitsbuch

im Vorprogramm στο πρόγραμμα έναρξης
die Gruppe, -n το γκρουπ, το συγκρότημα
der Oktober ο Οκτώβριος
20:00 Uhr 20:00 η ώρα
die Olympia-Halle η αίθουσα Olympia
Kennenlernen Κάνω γνωριμίες
Das lernst du Αυτά θα μάθεις
sich vor/stellen συστήνομαι
sich begrüßen χαιρετάμε ο ένας τον άλλον
eine Meinung sagen εκφράζω μία άποψη
einen Wunsch sagen εκφράζω μία επιθυμία
sagen, was man gern macht λέω τι μου αρέσει να κάνω
nach dem Alter fragen ρωτώ να μάθω την ηλικία
sich verabschieden αποχαιρετώ
Zahlen von 1 bis 20 αριθμοί από το 1 έως το 20
Getränke ό,τι πίνεται (αναψυκτικά, αφεψήματα, ποτά)
Hobbys τα χόμπι
Aussagesätze κύριες προτάσεις
W-Fragen und Ja/Nein-Fragen ερωτήσεις με και χωρίς ερωτηματική 

αντωνυμία
Verbformen mit ich und du τύποι ρημάτων με ich και du

die Geschichte, -n η ιστορία
Heiko und Heike ο Heiko και η Heike

Arbeitsbuch

Seite 9

Schreib die Wörter an die richtige Stelle. Γράψε τις λέξεις στη σωστή θέση.
die Stelle, -n η θέση
das Konzert, -e η συναυλία
das Eishockey το χόκεϊ στον πάγο
die Cola, -s το αναψυκτικό τύπου κόλα
der Kaffee ο καφές
der Volleyball το βόλεϊ
der Basketball το μπάσκετ
der Tee το τσάι
das Techno η τέκνο μουσική
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der Rock ‘n’ Roll το ροκ εντ ρολ
der Sport ο αθλητισμός
die Musik η μουσική

Lektion 1 | Kursbuch

Seite 10

vor dem Rockkonzert πριν από τη ροκ συναυλία
das Rockkonzert, -e η ροκ συναυλία

1 das Musik-Quiz, - το κουΐζ μουσικής
das Quiz, - το κουΐζ
Emma kommt! Η Emma έρχεται!
Möchtest Du ins Emma-Konzert? Θέλεις να πας στη συναυλία της Emma;
du möchtest → möchten θέλεις
das Konzert, -e η συναυλία
Mach mit beim Musik-Quiz. Πάρε μέρος στο κουΐζ μουσικής.
Mach mit → mit/machen Πάρε μέρος
der Preis, -e το έπαθλο, το βραβείο
eine Karte für ένα εισιτήριο για
die Karte, -n το εισιτήριο
Hier ist die Quiz-Frage. Αυτή είναι / Να η ερώτηση του κουΐζ.
Was für ein Instrument spielt Emma? Τι είδους όργανο παίζει η Emma;
das Instrument, -e το (μουσικό) όργανο
spielt → spielen παίζει
Schick die Lösung an Στείλε τη λύση σε
Schick → schicken Στείλε
Geh auf unsere Homepage. Πήγαινε στην αρχική σελίδα μας.
Geh → gehen πήγαινε
αuf σε
unsere η δική μας
die Homepage, -s η αρχική σελίδα ιστότοπου

a Lies den Text. Διάβασε το κείμενο.
der Text, -e το κείμενο
Worum geht es? Ποιο είναι το θέμα;
Sprich in deiner Sprache. Μίλα στη γλώσσα σου.
Sprich → sprechen Μίλα
in deiner Sprache στη γλώσσα σου
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b Zu welchem Bild passt sie? Σε ποια εικόνα ταιριάζει;
2 Emmas Musik η μουσική της Emma

die Musik η μουσική
Welche Musik macht Emma? Ποια μουσική παίζει η Emma;
Was glaubst du? Τι νομίζεις/πιστεύεις;
du glaubst → glauben νομίζεις, πιστεύεις

Seite 11

3 am Eingang στην είσοδο
He! Ε!
Hallo Γεια
ich heiße → heißen ονομάζομαι
ich εγώ
Wie heißt du? Πώς ονομάζεσαι; / Πώς σε λένε;
Wie? Πώς;
du heißt → heißen ονομάζεσαι
du εσύ
und και
Wer bist du? Ποιος/Ποια είσαι;
Wer? Ποιος/Ποια;
du bist → sein είσαι
ich bin → sein είμαι
Na so was! Για δες!
Und du bist dabei! Και συμμετέχεις κι εσύ!

4 Szenen spielen παίζω σκηνές
die Szene, -n η σκηνή

a Spielt → spielen Παίξτε
b auch επίσης, και

mit diesen Namen με αυτά τα ονόματα
c Kennt ihr auch ähnliche Jungen- und 

Mädchennamen?
Γνωρίζετε κι εσείς παρόμοια ονόματα 

αγοριών και κοριτσιών;
ihr kennt → kennen γνωρίζετε
auch επίσης, και
ähnlich παρόμοιος
der Jungenname, -n το όνομα αγοριού / για αγόρι
der Mädchenname, -n το όνομα κοριτσιού / για κορίτσι

5 Laute und Buchstaben φθόγγοι και γράμματα
b Lies laut. Διάβασε δυνατά.
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dann έπειτα, μετά
Richtig? Σωστά;
Wiederhole. → wiederholen Επανάλαβε.
So sprichst du das h richtig. Έτσι προφέρεις σωστά το h.

Seite 12

6 das Fragespiel, -e το παιχνίδι ερωτήσεων
werfen und fragen ρίχνω και ρωτάω
fangen und antworten πιάνω και απαντάω

7 begrüßen χαιρετώ
Guten Morgen! Καλημέρα! (μέχρι τις 11.00 π.μ.)
Frau Huber κυρία Huber, η κυρία Huber
die Frau, -en η κυρία
Guten Tag! Χαίρετε! / Καλημέρα! (μετά τις 11.00 π.μ.)
Guten Abend! Καλησπέρα! (μετά τις 18.00 μ.μ.)
Herr Held κύριε Held, ο κύριος Held
der Herr, -en ο κύριος

a Was passt zusammen? Ποια ταιριάζουν μεταξύ τους;
c Wie heißt deine Deutschlehrerin / dein 

Deutschlehrer?
Πώς ονομάζεται η καθηγήτρια / ο 

καθηγητής γερμανικών σου;
die Deutschlehrerin, -nen η καθηγήτρια γερμανικών
der Deutschlehrer, - ο καθηγητής γερμανικών
Begrüß deine Lehrerin / deinen Lehrer. Χαιρέτησε την καθηγήτριά / τον καθηγητή 

σου.
Begrüß → begrüßen Χαιρέτησε
die Lehrerin, -nen η καθηγήτρια
der Lehrer, - ο καθηγητής

8 Begrüßungen bei uns und anderswo Χαιρετισμοί σ’ εμάς και αλλού
a Schau das Schaubild an. Κοίταξε το γράφημα.

das Schaubild, -er η γραφική παράσταση, το γράφημα
So grüßt man in Deutschland. Έτσι χαιρετούν στη Γερμανία.
grüßen χαιρετώ

b Wie ist das bei euch? Πώς είναι σ’ εσάς / στη χώρα σας;

Seite 13

9 meine Karte – deine Karte το εισιτήριό μου – το εισιτήριό σου
mein/mein/meine (δικός/δικό/δική) μου
dein/dein/deine (δικός/δικό/δική) σου
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eins ένα
zwei δύο
drei τρία
vier τέσσερα
fünf πέντε
sechs έξι
sieben επτά
acht οχτώ
neun εννέα
zehn δέκα
elf έντεκα
zwölf δώδεκα
dreizehn δεκατρία
vierzehn δεκατέσσερα
fünfzehn δεκαπέντε
sechzehn δεκαέξι
siebzehn δεκαεπτά
achtzehn δεκαοχτώ
neunzehn δεκαεννέα
zwanzig είκοσι
Hör genau zu. Άκου με προσοχή.
Wo sitzen Heiko und Heike? Πού κάθονται ο Heiko και η Heike;
Wo? Πού;
Zeig das auf dem Bild. Δείξ’ το στην εικόνα.
Zeig → zeigen Δείξε

10 die Zahl, -en ο αριθμός
11 du schreibst → schreiben γράφεις

du sprichst → sprechen λες
12 Heikes SMS το sms της Heike

die SMS, - το sms
heute σήμερα
in Reihe 1 στη σειρά 1
die Reihe, -n η σειρά
auf Platz 13 στη θέση 13
der Platz, Plätze η θέση
Gleich auf Platz 5 ist Heiko. Ακριβώς δίπλα, στη θέση 5 είναι ο Heiko.
die SMS-Nachricht, -en το μήνυμα sms
Welche SMS schreibt Heike? Ποιο sms γράφει η Heike;
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1Kennenlernen

13 das Zahlen-Memo, -s το παιχνίδι μνήμης με αριθμούς
a das Kartenpaar, -e το ζευγάρι καρτών
b So geht das Spiel. Έτσι παίζεται το παιχνίδι.

das Spiel, -e το παιχνίδι
Schau ... nach → nach/schauen Κοίταξε για να (το) βρεις
auf Seite 66 στη σελίδα 66
die Seite, -n η σελίδα

Seite 66

Karten mit Zahlen und Wörtern schreiben Γράψτε κάρτες με αριθμούς και λέξεις
Αlle Karten verdeckt auf den Tisch legen Τοποθετήστε όλες τις κάρτες ανάποδα στο 

τραπέζι
Ζwei Karten aufdecken, vorlesen Ανοίξτε δύο κάρτες, διαβάστε δυνατά
richtig σωστά
Ich darf noch mal. Μπορώ να παίξω πάλι.
Ich darf → dürfen μου επιτρέπεται
noch mal (= noch einmal) ξανά / άλλη μια φορά
falsch λάθος
Du bist dran. Είναι η σειρά σου.
dran sein είναι η σειρά μου
Gleiche Karten nehmen Πάρτε τις κάρτες που ταιριάζουν
Nicht gleiche Karten wieder umdrehen Αναποδογυρίστε πάλι τις κάρτες που δεν 

ταιριάζουν
Wer hat am Schluss die meisten 

Kartenpaare?
Ποιος έχει στο τέλος τα περισσότερα 

ζευγάρια καρτών;
Gewonnen! Νίκησα! / Νίκησε!

Arbeitsbuch

Seite 10

1 Schreib die Zahlen zu den Wörtern ins 
Rechenrätsel.

Γράψε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις 
λέξεις στον αριθμητικό γρίφο.

das Rechenrätsel, - ο αριθμητικός γρίφος
2 Welche Antwort passt? Ποια απάντηση ταιριάζει;

die Antwort, -en η απάντηση
Kreuze an. → an/kreuzen Σημείωσε με Χ.
Schreib die Sätze 1–4 und die richtigen 

Antworten.
Γράψε τις προτάσεις 1–4 και τις σωστές 

απαντήσεις.
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1 Kennenlernen

der Satz, Sätze η πρόταση
Dann entsteht eine Geschichte. Τότε θα δημιουργηθεί μια ιστορία.
dann τότε
entsteht → entstehen δημιουργείται/προκύπτει

Seite 11

3 h oder nicht? h ή όχι;
Ergänze die Buchstaben. Συμπλήρωσε τα γράμματα.

4 Ergänze die Verben in den Sätzen. Συμπλήρωσε τα ρήματα στις προτάσεις.
das Verb, -en το ρήμα

5 Wer sagt was? Ποιος λέει τι;
sagt → sagen λέει
Schreib die Zahlen zu den Sätzen. Γράψε τους αριθμούς που ταιριάζουν στις 

προτάσεις.
6 Wie grüßt man bei euch? Πώς χαιρετούν σ’ εσάς;

Trag das ins Schaubild ein. Συμπλήρωσέ το στη γραφική παράσταση.
Trag … ein → ein/tragen Συμπλήρωσε

Seite 12

7 Mach Pfeile. Σχεδίασε βελάκια.
8 Was kommt vorher? Τι προηγείται;

Was kommt dann? Τι ακολουθεί;
Schreib die Zahlen in Worten. Γράψε τους αριθμούς ολογράφως.

9 Schreib die Wörter mit ei richtig. Γράψε σωστά τις λέξεις με ei.
Hör die Wörter zur Kontrolle. Άκου τις λέξεις και έλεγξε.
die Kontrolle, -n ο έλεγχος

10 ins Kreuzworträtsel στο σταυρόλεξο
das Kreuzworträtsel, - το σταυρόλεξο

Seite 13

11 kleine Geschichten μικρές ιστορίες
Schreib die richtigen Sätze in die 

Sprechblasen.
Γράψε τις σωστές προτάσεις στις φούσκες 

με τα λόγια.
die Sprechblase, -n η φούσκα με τα λόγια
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Seite 14

1 Das Konzert fängt an Η συναυλία αρχίζει
fängt an → an/fangen αρχίζει

a Deck die Bilder zu. Κάλυψε τις εικόνες.
Deck … zu → zu/decken Κάλυψε
das Bild, -er η εικόνα
Hör auf die Geräusche. Άκου τους ήχους.
das Geräusch, -e ο ήχος
Welche Situation ist das? Ποια περίσταση είναι (αυτή);
die Situation, -en η περίσταση

b Was ist richtig? Τι είναι σωστό;
Was ist falsch? Τι είναι λάθος;

c Welche Wörter hörst du? Ποιες λέξεις ακούς;
Zeig darauf. Δείξ’ τες.

d Hast du noch andere Wörter erkannt? 
Welche?

Αναγνώρισες και άλλες λέξεις; Ποιες;

hast du … erkannt → erkennen αναγνώρισες
ander- άλλος

2 der Gajo-Hit, -s η επιτυχία των Gajo
der Hit, -s η επιτυχία, το σουξέ
die Strophe, -n η στροφή (τραγουδιού)
Sag mir Πες μου
oder ή
Dein Name ist Musik. Το όνομά σου είναι μουσική.
der Name, -n το όνομα
ich glaube → glauben πιστεύω, νομίζω
Du bist mein Glück. Είσαι η ευτυχία μου.
das Glück η ευτυχία, η τύχη

b das Karaoke το καραόκε
Sing zum Playback. Τραγούδησε πλέι μπακ / με τη συνοδεία της 

(ηχογραφημένης) μουσικής
Sing  → singen Τραγούδησε
das Playback το πλέι μπακ

Seite 15

3 in der Pause στο διάλειμμα
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die Pause, -n το διάλειμμα
Wie findest du ...? Πώς βρίσκεις ...;
du findest → finden βρίσκεις
Na ja. Ε, ... καλούτσικος.

b die Frage, -n η ερώτηση
Zu schwer? Υπερβολικά δύσκολος;
zuerst πρώτα, αρχικά
alle όλοι οι / όλα τα / όλες οι
die Antwort, -en η απάντηση
super σούπερ
toll καταπληκτικός
gut καλός
Es geht. Έτσι κι έτσι.
Na ja. Es geht. Ε, έτσι κι έτσι.
nicht so gut όχι και τόσο καλός
doof χαζός
blöd χαζός
ich finde → finden βρίσκω

4 du magst → mögen σου αρέσει
auch επίσης, και
der Rock η ροκ (μουσική)
der Pop η ποπ (μουσική)
Wirklich? Αλήθεια; / Πράγματι;
Das ist auch meine Musik. Αυτή είναι και η δική μου μουσική.

b Ergänze → ergänzen Συμπλήρωσε
5 b Nennt → nennen Αναφέρετε

in der Gruppe στην ομάδα
der Musikstil, -e το στιλ μουσικής
der Sänger, - ο τραγουδιστής
Stellt in der Gruppe Fragen. Κάντε στην ομάδα ερωτήσεις.
Antwortet → antworten Απαντήστε
Und du? Κι εσύ;
Was magst du? Τι σου αρέσει;
Was? Τι;
ich mag → mögen μου αρέσει
... ist doch toll, oder? ... είναι καταπληκτικός, έτσι δεν είναι;
..., oder? ..., έτσι δεν είναι;
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6 b Das Mikrofon ist kaputt. Το μικρόφωνο είναι χαλασμένο.
das Mikrofon, -e το μικρόφωνο
kaputt χαλασμένος
Was fehlt? Τι λείπει;
Bring die Sprechblasen in die richtige 

Reihenfolge.
Βάλε τις φούσκες με τα λόγια στη σωστή 

σειρά.
Bring … in die richtige Reihenfolge. Βάλε ... στη σωστή σειρά.
die Reihenfolge, -n η σειρά
Was ist das Lösungswort? Ποια είναι η λέξη-λύση;

7 das Internet-Forum, -Foren το φόρουμ στο ίντερνετ
Leute, ... Παιδιά, ...
heute σήμερα
ziemlich doof αρκετά χαζός
Hey Γεια
ist → sein είναι
im Konzert σε συναυλία
einfach super απλά σούπερ
ja βέβαια
ganz gut αρκετά καλός
aber αλλά, όμως
als Vorgruppe ως support group
die Vorgruppe, -n το support group
die εδώ: αυτούς
okay εντάξει
Egal! Αδιάφορο! / Το ίδιο μου κάνει!
Ich gehe trotzdem hin. Θα πάω παρ’ όλα αυτά.
trotzdem παρ‘ όλα αυτά
einfach απλά
also λοιπόν
wirklich πραγματικά

a Wie finden die Personen Emma? Πώς βρίσκουν τα άτομα την Emma;
die Person, -en το άτομο

b der Satz, Sätze η πρόταση
der Tipp, -s η συμβουλή
Du musst beim Lesen nicht jedes Wort 

verstehen.
Όταν διαβάζεις, δεν χρειάζεται να 

καταλαβαίνεις κάθε λέξη.
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2 Kennenlernen

Konzentriere dich auf die Wörter, die du 
schon kennst.

Επικεντρώσου στις λέξεις, που γνωρίζεις 
ήδη.

Dann verstehst du die wichtigsten 
Informationen.

Έτσι θα καταλάβεις τις σημαντικότερες 
πληροφορίες.

Arbeitsbuch

Seite 14

1 Schreib die Wörter an die richtige Stelle. Γράψε τις λέξεις στη σωστή θέση.
das Land, Länder η χώρα

2 Was kannst du noch sagen? Πώς αλλιώς μπορείς να το πεις;
du kannst → können μπορείς
Schreib die Zahlen ins Rechenrätsel. Γράψε τους αριθμούς στον αριθμητικό 

γρίφο.
das Rechenrätsel, - ο αριθμητικός γρίφος
der Hiphop το χιπ χοπ
Findest du Rap nicht gut? Δεν βρίσκεις τη ραπ μουσική καλή;
nicht δεν

3 Was sagst du? Τι λες εσύ;
Kreuze an. → an/kreuzen Σημείωσε με Χ.
das Tennis το τένις
der Rock ‘n’ Roll το ροκ εντ ρολ
Schreib Sätze in dein Heft. Γράψε προτάσεις στο τετράδιό σου.
das Heft, -e το τετράδιο
Entdecke die Grammatik. Ανακάλυψε τη γραμματική.
Entdecke → entdecken Ανακάλυψε
die Grammatik η γραμματική
Lies die Sätze Διάβασε τις προτάσεις
Versteh die Regel Κατανόησε τον κανόνα
Versteh → verstehen Κατανόησε
die Regel, -n ο κανόνας
im Satz στην πρόταση
in der Ja/Nein-Frage στην ερώτηση χωρίς ερωτηματική 

αντωνυμία
die Ja/Nein-Frage, -n η ερώτηση χωρίς ερωτηματική αντωνυμία
das Verb, -en το ρήμα
das Subjekt, e το υποκείμενο
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Seite 15

4 Achte auf das Satzzeichen. Πρόσεξε το σημείο στίξης.
Achte auf → achten auf Πρόσεξε
Denk an die Großschreibung am 

Satzanfang.
Μην ξεχάσεις ότι στην αρχή της πρότασης 

ξεκινάμε με κεφαλαίο.
Denk an → denken an Μην ξεχάσεις
der Satzanfang η αρχή της πρότασης

5 Schreib die Buchstaben ins Lösungswort. Γράψε τα γράμματα στη λέξη-λύση.
Welche Antworten passen? Ποιες απαντήσεις ταιριάζουν;
passen ταιριάζω
Verbinde. → verbinden Ένωσε.
das Wort, Wörter η λέξη

6 die Partnerübung, -en η άσκηση για δύο
für deinen Partner για τον συμμαθητή σου
für για
Tauscht die Arbeitsbücher. Ανταλλάξτε βιβλία ασκήσεων.
Tauscht → tauschen Ανταλλάξτε
das Arbeitsbuch, -bücher το βιβλίο εργασιών/ασκήσεων

Seite 16

7 Was gehört zusammen? Ποια πηγαίνουν/ανήκουν μαζί;
gehören ανήκω
Schreib ganze Sätze. Γράψε ολόκληρες προτάσεις.
ganz ολόκληρος

8 Finde den Weg. Βρες τον δρόμο.
Finde → finden Βρες
der Weg, -e ο δρόμος
denn μα, άραγε (έμφαση σε ερώτηση)
Sag mal Για πες
Ich auch. Κι εγώ.
Schreib den Dialog richtig in dein Heft. Γράψε τον διάλογο σωστά στο τετράδιό σου.
Schreib ... in dein Heft. Γράψε ... στο τετράδιό σου.
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Seite 17

nach dem Konzert μετά τη συναυλία
1 am Kiosk στο περίπτερο

der Kiosk, -e το περίπτερο
also λοιπόν
du möchtest θέλεις
möcht- θέλω
der Saft, Säfte ο χυμός
die Cola, -s το αναψυκτικό τύπου κόλα
die Limo, -s (= die Limonade, -n) το ανθρακούχο αναψυκτικό, η λεμονάδα 

(αναψυκτικό)
ich möchte → möchten θέλω
die Milch το γάλα
Na gut. Άντε καλά.
zweimal δύο (φορές)
bitte παρακαλώ
Hier bitte. Ορίστε.
danke ευχαριστώ
du trinkst → trinken πίνεις
gern (+ ρήμα) μου αρέσει να
Was trinkst du denn so? Τι πίνεις γενικά;
ich trinke → trinken πίνω
aber αλλά, όμως
manchmal μερικές φορές

b das Wort, Wörter η λέξη
das Wasser το νερό
das Mineralwasser το μεταλλικό νερό
der Kaffee ο καφές
der Tee το τσάι

2 Laute und Buchstaben φθόγγοι και γράμματα
der ich-Laut ο φθόγγος ich

b das Getränk, -e ό,τι πίνεται (ρόφημα, αναψυκτικό)
So sprichst du das ch nach e, i, ei, ö und 

Konsonant
Έτσι προφέρεις το ch μετά από e, i, ei, ö και 

μετά από σύμφωνο
der Konsonant, -en το σύμφωνο
Fauch wie eine böse Katze. Μιμήσου τον ήχο που κάνει μια θυμωμένη 

γάτα.
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böse θυμωμένος
die Katze, -n η γάτα

Seite 18

3 Was weiß ich jetzt von dir? Τι ξέρω τώρα για σένα;
ich weiß → wissen ξέρω
jetzt τώρα
Was noch? Τι άλλο;
du hörst → hören ακούς
du machst → machen κάνεις
Musik machen παίζω μουσική
ich spiele → spielen παίζω
das Klavier, -e το πιάνο
Gitarre spielen παίζω κιθάρα
schön ωραία
eigentlich βασικά, παρεμπιπτόντως
der Sport ο αθλητισμός, το άθλημα
Sport machen αθλούμαι
Ja, klar! Ναι, φυσικά!
Judo machen κάνω τζούντο
das Judo το τζούντο
sehr πολύ
sehr gern (+ ρήμα) μου αρέσει πολύ να
du spielst → spielen παίζεις
der Fußball, -bälle η μπάλα ποδοσφαίρου
der Ball, Bälle η μπάλα
der Fußball το ποδόσφαιρο
Fußball spielen παίζω ποδόσφαιρο
viel πολλά
noch etwas κάτι ακόμα
etwas κάτι
das Theater, - το θέατρο
Sag mal Για πες
Sag → sagen Πες
Wie alt bist du? Πόσων χρονών είσαι;
Wie alt? Πόσων χρονών;
Ich bin vierzehn (Jahre alt). Είμαι δεκατεσσάρων (χρονών).
das Jahr, -e ο χρόνος, το έτος
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Ach ja? Όντως; / Α ναι;
c Ordne die Bilder den Zahlen im Dialog zu. Αντιστοίχισε τις εικόνες με τους αριθμούς 

στον διάλογο.
Ordne ... zu → zu/ordnen Αντιστοίχισε
der Dialog, -e ο διάλογος
das Hobby, -s το χόμπι
Klavier spielen παίζω πιάνο
Theater spielen παίζω θέατρο
Ich spiele gern … Μου αρέσει να παίζω …

4 Wie bitte? Πώς είπες/είπατε παρακαλώ;
a mit με 

zur Kontrolle για έλεγχο, για να ελέγξεις
ganz ολόκληρος

b Sprich ... mit. → mit/sprechen Μίλα/Πες ταυτόχρονα.

Seite 19

5 das Spiel, -e το παιχνίδι

“Schwarzer Peter” «Mουτζούρης»
a das Kartenpaar, -e το ζευγάρι καρτών

Mach → machen Φτιάξε
dazu επιπρόσθετα

b So geht das Spiel Έτσι παίζεται το παιχνίδι

Seite 67

das Frage-Antwort-Paar, -e το ζευγάρι ερώτηση-απάντηση  
wie oben όπως πάνω
schreiben γράφω
malen ζωγραφίζω
in Gruppen zu vier oder fünf Spielern σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε παικτών
alle Karten mischen und an die Spieler 

verteilen
ανακατεύω όλες τις κάρτες και τις μοιράζω 

στους παίκτες
immer vom Partner rechts eine Karte 

ziehen
πάντα τραβάω μια κάρτα από τον 

συμμαθητή που κάθεται στα δεξιά μου
Hast du ein Frage-Antwort-Paar? Έχεις ένα ζευγάρι ερώτηση-απάντηση; 
vorlesen und das Frage-Antwort-Paar 

ablegen
διαβάζω δυνατά και βάζω το ζευγάρι 

ερώτηση-απάντηση στην άκρη
Wer hat am Schluss den Schwarzen Peter? Ποιος έχει στο τέλος τον «Mουτζούρη»;
Leider verloren! Δυστυχώς έχασε!
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6 Sag mir Πες μου
das Tennis το τένις
Tennis spielen παίζω τένις
Basketball spielen παίζω μπάσκετ
im Ort στη γειτονιά
Das ist auch mein Sport. Αυτό είναι και το δικό μου άθλημα.
Ich liebe dich. Σ’ αγαπάω.
lieben αγαπάω
Geh nie wieder fort. Μη φύγεις ποτέ ξανά.
fort/gehen φεύγω
wunderbar θαυμάσιος
Das trinke ich auch gern. Αυτό μ’ αρέσει και εμένα να πίνω.
wie όπως, σαν

7 Tschüss! Γεια!
Auf Wiedersehen! Στο επανιδείν!

b nach Hause gehen πηγαίνω σπίτι μου
d Nehmt sie auf! → auf/nehmen Καταγράψτε την! / Βιντεοσκοπήστε την!

Arbeitsbuch

Seite 17

1 Dann entsteht eine Geschichte. Τότε θα δημιουργηθεί μια ιστορία.
2 Suche noch sechs Getränke. Ψάξε ακόμα έξι λέξεις για ό,τι πίνεται.

Suche → suchen Ψάξε
das Getränk, -e ό,τι πίνεται (αναψυκτικό, αφέψημα, ποτό)
an die richtige Stelle στη σωστή θέση

3 Wohin gehören die Wörter mit ch? Πού πρέπει να βρίσκονται οι λέξεις με ch;
Ergänze die Purzelwörter. Συμπλήρωσε τις «μπερδεμένες» λέξεις 

σωστά.
der Platz, Plätze η θέση
Hör ... zur Kontrolle. Άκου ... και έλεγξε.

Seite 18

4 der Dominostein, -e το πιόνι του ντόμινο
5 Was passt? Τι ταιριάζει;
6 in der richtigen Form στον σωστό τύπο

die Form, -en ο τύπος
die Endung, -en η κατάληξη
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der Infinitiv, -e το απαρέμφατο
die Verb-Basis το θέμα του ρήματος
z.B. (= zum Beispiel) για παράδειγμα

Seite 19

8 Stell die Fragen. Διατύπωσε τις ερωτήσεις.

Seite 20

10 lesen διαβάζω
ein Interview μία συνέντευξη
das Interview, -s η συνέντευξη
die Schülerzeitung, -en η μαθητική εφημερίδα
alle όλοι/όλα/όλες
kennen γνωρίζω
seine Band το συγκρότημά του
der Fan, -s ο/η οπαδός
unser Reporter ο ρεπόρτερ μας
der Reporter, - ο ρεπόρτερ
hat ... interviewt → interviewen πήρε συνέντευξη από
viele πολλοί
doch μα
Gib uns doch ein paar Informationen. Μα δώσε μας μερικές πληροφορίες.
Gib → geben Δώσε
ein paar μερικοί/μερικά/μερικές 
man kann ... nicht δεν μπορεί κανείς
in der Musik-Szene στη μουσική σκηνή, στον τομέα της 

μουσικής
Karriere machen κάνω καριέρα
ich komme aus έρχομαι/κατάγομαι από
kommen έρχομαι
Was machst du denn so? Τι κάνεις; / Με τι ασχολείσαι γενικά;
Hast du Hobbys? Έχεις χόμπι;
du hast → haben έχεις
regelmäßig τακτικά
ich gehe ... joggen πάω για τζόκινγκ
jeden Morgen κάθε πρωί
ja βεβαίως, φυσικά
fit sein είμαι σε φόρμα
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Was für eine Musik? Τι είδους μουσική;
privat ιδιωτικά
die klassische Musik η κλασική μουσική
vor allem κυρίως, προπαντός
zum Relaxen για χαλάρωση
Das ist ja interessant. Αυτό είναι πράγματι ενδιαφέρον.
interessant ενδιαφέρων
für das Gespräch για τη συνομιλία
das Gespräch, -e η συνομιλία, η συζήτηση
Unterstreiche mit blau alles, was du 

verstehst.
Υπογράμμισε με μπλε ό,τι καταλαβαίνεις.

Unterstreiche → unterstreichen Υπογράμμισε
blau μπλε
du siehst → sehen βλέπεις
Du verstehst schon viel. Ήδη καταλαβαίνεις πολλά.
Welche Informationen über Rocky findest 

du im Text?
Ποιες πληροφορίες βρίσκεις στο κείμενο 

για τον Rocky;
rot κόκκινος
Stell dir vor → sich etw. vor/stellen Φαντάσου κάτι
Fass die Informationen zusammen. Συνόψισε τις πληροφορίες.
Fass zusammen → zusammen/fassen Συνόψισε

11 eine E-Mail an Leon ένα e-mail για τον Leon
die E-Mail, -s το e-mail
suchen ψάχνω
Ich suche einen E-Mail-Partner. Ψάχνω έναν φίλο για ανταλλαγή e-mail.
der E-Mail-Partner, - ο φίλος για ανταλλαγή e-mail
Ich mache viel Sport. Αθλούμαι πολύ.
bald σύντομα
Was möchte Leon von dir wissen? Τι θέλει να μάθει ο Leon για σένα;
Schreib Antworten auf die Fragen. Γράψε απαντήσεις στις ερωτήσεις.
Achte auf die Reihenfolge. Πρόσεξε τη σειρά.
am Anfang στην αρχή
am Schluss στο τέλος
Bis bald. Τα λέμε (σύντομα).
dein/dein/deine (δικός/δικό/δική) σου
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Seite 20

zum Schluss στο τέλος
1 die Landeskunde οι πληροφορίες για μία χώρα

sich begrüßen χαιρετάμε ο ένας τον άλλο
sich verabschieden αποχαιρετώ
du sprichst → sprechen μιλάς
(das) Deutsch (τα) γερμανικά
ich bin aus είμαι/κατάγομαι από
Hi Γεια
Hä? Ε;
Grüezi Γεια (στην Ελβετία)
aus der Schweiz από την Ελβετία
Grüß Gott Καλημέρα/Χαίρετε (στη νότια Γερμανία και 

στην Αυστρία)
Süddeutschland η νότια Γερμανία
Tschau Γεια (αποχαιρετισμός στη νότια Γερμανία και 

στην Αυστρία)
Auf Wiederluege Στο επανιδείν (στην Ελβετία)

b auf der Landkarte στον χάρτη
die Landkarte, -n ο χάρτης

2 das Projekt, -e το πρότζεκτ
das Klassenplakat, -e η αφίσα της τάξης
Das bin ich. Αυτός/Αυτή είμαι εγώ.

a Stell dich vor. → sich vor/stellen Παρουσίασε τον εαυτό σου.
auf einen Zettel σε ένα χαρτί
der Zettel, - το χαρτί

b Macht ein Klassenplakat. Φτιάξτε μία αφίσα της τάξης.
Klebt die Zettel mit einem Foto auf einen 

Karton.
Κολλήστε τα χαρτιά με μία φωτογραφία 

πάνω σε ένα χαρτόνι.
Klebt → kleben Κολλήστε
das Foto, -s η φωτογραφία
der Karton, -s το χαρτόνι

Seite 21

3 lesen διαβάζω
die Telefonnummer, -n ο αριθμός τηλεφώνου
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1 Stopp → stoppen Σταμάτα / Στοπ
Warte mal! Για περίμενε!
Warte → warten Περίμενε
Was ist denn? Μα τι είναι/τρέχει;
die Nummer, -n ο αριθμός, το νούμερο

2 Schon zwei Tage! Πέρασαν κιόλας δύο μέρες!
schon ήδη, κιόλας
der Tag, -e η μέρα
ich rufe ... an → an/rufen θα πάρω τηλέφωνο
Ja bitte? Παρακαλώ;
Was für eine Heike? Ποια Heike;
Ich bin’s. (= Ich bin es.) Εγώ είμαι.
Tut mir leid. Λυπάμαι.
Ich probiere es noch mal. Θα δοκιμάσω ξανά.
probieren δοκιμάζω
noch mal (= noch einmal) ξανά, άλλη μία φορά
schon wieder πάλι
Ich sage dir doch, ... Μα/Αφού σου λέω, ...

3 Das verstehe ich nicht. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
verstehen καταλαβαίνω
jetzt τώρα
Ich kaufe mir eine CD von Θα (μου) αγοράσω ένα CD του/της/των 
kaufen αγοράζω
ein/ein/eine ένας/ένα/μία
die CD, -s το CD

4 Was ist denn los? Μα τι συμβαίνει;
los sein συμβαίνει
Oje! Ωχ!
vielleicht ίσως
die neue CD το νέο CD
neu καινούργιος, νέος

5 Wo? Πού;
sind → sein είναι
Gleich da drüben. Να εκεί απέναντι/πέρα.

a Sie sind → sein Είναι
in der richtigen Reihenfolge στη σωστή σειρά
du kannst … erkennen μπορείς να αναγνωρίσεις
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c Ordne die Bilder den Textabschnitten zu. Αντιστοίχισε τις εικόνες με τα αποσπάσματα 
του κειμένου.

der Textabschnitt, -e το απόσπασμα (του) κειμένου
d genau με προσοχή

Welchen Fehler macht Heiko? Ποιο λάθος κάνει ο Heiko;
der Fehler, - το λάθος

e Und so hört sich die Geschichte an. Και έτσι ακούγεται η ιστορία.
sich an/hören ακούγομαι

4 Schau den Film an. Δες την ταινία.
Schau an → an/schauen Δες
der Film, -e η ταινία
zu Modul 1 για την ενότητα 1
das Modul, -e η ενότητα
Lös die Aufgaben. Λύσε τις ασκήσεις.
Lös → lösen Λύσε
die Aufgabe, -n η άσκηση

Seite 78

1 die Person, -en το άτομο
ohne Ton χωρίς ήχο

2 a mit Ton με ήχο
Woher kommen die Personen? Από πού είναι/κατάγονται τα άτομα;
Mach Notizen. Σημείωσε. / Κάνε σημειώσεις.

b Wer sagt was? Ποιος λέει τι;
der Buchstabe, -n το γράμμα (του αλφάβητου)
Auf Wiederschaun Στο επανιδείν
Uf wiederluege mitenand Στο επανιδείν / Γεια σε όλους
die Begrüßung, -en ο χαιρετισμός
der Abschied ο αποχαιρετισμός

Seite 22

Das kann ich schon Αυτά τα ξέρω ήδη
die Kommunikation η επικοινωνία
die Grammatik η γραμματική
der Aussagesatz, -sätze η κύρια πρόταση
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Seite 21

Das habe ich gelernt Αυτά έχω μάθει
bitte ankreuzen σημείωσε παρακαλώ με Χ
hier falten δίπλωσε εδώ

Seite 23

der Test, -s το τεστ
das Modul, -e η ενότητα

1 an die richtige Stelle στη σωστή θέση
der Punkt, -e ο πόντος

2 der Wortschatz το λεξιλόγιο
Schreib die Getränke ins Kreuzworträtsel. Γράψε τις λέξεις για ό,τι πίνεται στο 

σταυρόλεξο.

Seite 24

4 Schreib die Zahlen in Worten. Γράψε τους αριθμούς ολογράφως.
5 Streiche die falsche Verbform durch. Διάγραψε τον λάθος τύπο του ρήματος.

Streiche … durch → durch/streichen Διάγραψε
die Verbform, -en ο τύπος του ρήματος

6 die Popmusik η ποπ μουσική
gesamt συνολικά
Sieh nach, wie gut du schon bist. Κοίταξε και μάθε πόσο καλός/καλή είσαι 

ήδη.
Sieh nach → nach/sehen Κοίταξε και μάθε / Έλεγξε
Super. Du bist fit! Σούπερ. Είσαι σε φόρμα!
Na ja. Du musst noch üben. Ε, ... καλούτσικα. Πρέπει να κάνεις ακόμα 

εξάσκηση.
du musst → müssen (εσύ) πρέπει
Oje! Noch viel üben! Ωχ! Πρέπει να κάνεις ακόμα αρκετή 

εξάσκηση!
üben εξασκούμαι, κάνω εξάσκηση
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Seite 23

die Familie, -n η οικογένεια
sich verabreden κλείνω ραντεβού
jemanden vorstellen συστήνω κάποιον
sagen, was man (nicht) gern macht λέω τι (δεν) μου αρέσει να κάνω
sich verabschieden αποχαιρετώ
Informationen erfragen mit wo? und 

woher?
κάνω ερωτήσεις με wo? και woher? και 

παίρνω πληροφορίες
von ... bis από ... μέχρι
Berufe επαγγέλματα
Personalpronomen προσωπικές αντωνυμίες
Verbformen von sein τύποι του ρήματος sein
Possessivartikel mein/meine, dein/deine κτητικά άρθρα mein/meine, dein/deine
Negation nicht άρνηση με nicht
Verbformen im Singular τύποι ρημάτων στον ενικό

der Onkel, - ο θείος
die Schwester, -n η αδερφή
der Bruder, Brüder ο αδερφός
das Familien-Quiz το κουΐζ με/για οικογένειες

Arbeitsbuch

Seite 25

a die Mama, -s η μαμά
der Techniker, - ο τεχνικός
der Architekt, -en ο αρχιτέκτονας
der Papa, -s ο μπαμπάς

b kennen γνωρίζω
sich vorstellen συστήνομαι
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Seite 24

1 Was kommt im Fernsehen? Τι θα έχει στην τηλεόραση;
das Fernsehen η τηλεόραση
verstehen καταλαβαίνω
bald σύντομα
wir feiern → feiern γιορτάζουμε / θα γιορτάσουμε
200 mal εδώ: 200 επεισόδια

2 Wer darf mitmachen? Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;
darf → dürfen επιτρέπεται / μπορεί
mit/machen συμμετέχω
die Familie, -n η οικογένεια
das Kind, -er το παιδί
der Cousin, -s ο ξάδερφος
die Cousine, -n η ξαδέρφη
der Bruder, Brüder ο αδερφός
die Schwester, -n η αδερφή
die Geschwister (πληθ.) τα αδέρφια
der Onkel, - ο θείος
die Tante, -n η θεία
der Vater, Väter ο πατέρας
der Papa, -s ο μπαμπάς
die Mutter, Mütter η μητέρα
die Mama, -s η μαμά
die Eltern (πληθ.) οι γονείς
der Großvater, -väter ο παππούς
der Opa, -s ο παππούς
die Großmutter, -mütter η γιαγιά
die Oma, -s η γιαγιά
die Großeltern (πληθ.) οι παππούδες

a oben πάνω
b die Person, -en το άτομο

die Sendung, -en η εκπομπή
heißen ονομάζομαι
wir suchen → suchen ψάχνουμε
ist → sein είναι
für για
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sind → sein είναι

Seite 25

4 So sprichst du das -er am Ende. Έτσι προφέρεις το -er στο τέλος.
der Tipp, -s η συμβουλή
Achte auf die Betonung! Πρόσεχε τον τονισμό!
die Betonung, -en ο τονισμός

5 Da möchte ich mitmachen! Σ’ αυτό θέλω να συμμετάσχω!
b das Foto, -s η φωτογραφία

das Familienfoto, -s η οικογενειακή φωτογραφία
mein/mein/meine (δικός/δικό/δική) μου

c unten κάτω
Wer gehört zu Lisas Familie? Ποιος ανήκει στην οικογένεια της Lisa;
gehört → gehören ανήκει
Lisas Familie η οικογένεια της Lisa

Seite 26

6 zwanzig είκοσι
einundzwanzig είκοσι ένα
zweiundzwanzig είκοσι δύο
dreiundzwanzig είκοσι τρία
vierundzwanzig είκοσι τέσσερα
fünfundzwanzig είκοσι πέντε
sechsundzwanzig είκοσι έξι
siebenundzwanzig είκοσι επτά
achtundzwanzig είκοσι οχτώ
neunundzwanzig είκοσι εννέα
dreißig τριάντα
einunddreißig τριάντα ένα
zweiunddreißig τριάντα δύο
dreiunddreißig τριάντα τρία
vierunddreißig τριάντα τέσσερα
fünfunddreißig τριάντα πέντε
sechsunddreißig τριάντα έξι
vierzig σαράντα
einundvierzig σαράντα ένα
zweiundvierzig σαράντα δύο
fünfzig πενήντα
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sechzig εξήντα
siebzig εβδομήντα
achtzig ογδόντα
neunzig ενενήντα
(ein)hundert εκατό
zweihundert διακόσια
dreihundert τριακόσια
(ein)tausend χίλια

c Welche Zahl? Ποιος αριθμός;
Du sprichst zuerst die Einer, dann die 

Zehner!
Πρώτα λες τις μονάδες και μετά τις 

δεκάδες!
zuerst πρώτα, κατ’ αρχάς
der Einer, - η μονάδα
der Zehner, - η δεκάδα

8 rechnen υπολογίζω, λογαριάζω

Arbeitsbuch

Seite 26

1 Was passt nicht? Τι δεν ταιριάζει;
Streiche durch → durch/streichen Διάγραψε

2 Was gehört zusammen? Ποια πηγαίνουν μαζί;
3 Ordne den Dialog. Βάλε τον διάλογο στη σωστή σειρά.

Ordne → ordnen Βάλε στη σωστή σειρά.
Doch nicht Opa! Όχι δα ο παππούς!
Nicht Papa? Όχι ο μπαμπάς;
Du bist’s. (= Du bist es.) Εσύ είσαι.
Wer denn dann? Ποιος τέλος πάντων;
Ach so. Α, ώστε έτσι.

Seite 27

4 der Reihe nach με τη σειρά
Die Purzelwörter helfen dir. Οι «μπερδεμένες» λέξεις θα σε βοηθήσουν.

5 Unterstreiche die betonte Silbe. Υπογράμμισε τη συλλαβή που τονίζεται.
betont τονισμένος, αυτός που τονίζεται
die Silbe, -n η συλλαβή

7 Und jetzt du. Και τώρα εσύ. / Και τώρα η σειρά σου.
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Wer gehört zu deiner Familie? Ποιος ανήκει στην οικογένειά σου;
Schreib … dazu → dazu/schreiben Συμπλήρωσε

Seite 28

8 Wer sagt was? Ποιος λέει τι;
Auch nicht. Ούτε.
Schreib weitere Dialoge. Γράψε κι άλλους διαλόγους.
Erfinde → erfinden Επινόησε
selbst ο ίδιος
dazu επιπρόσθετα

9 Suche → suchen Ψάξε
Entdecke → entdecken Ανακάλυψε
in Worten ολογράφως

10 Rechne → rechnen Υπολόγισε

Lektion 5 | Kursbuch

Seite 27

1 denn μα, άραγε (έμφαση σε ερώτηση)
Das weißt du doch! Μα το ξέρεις!
du weißt → wissen ξέρεις
ist → sein είναι
sein (er ist) είμαι
Warte mal. Για περίμενε.
Warte → warten Περίμενε
sie αυτή
er αυτός
sie αυτοί/αυτά/αυτές
sind → sein είναι
Ja und? Ε και; / Και λοιπόν;
Nur so. Έτσι ρωτάω. / Τίποτα.
Singular ενικός αριθμός
Plural πληθυντικός αριθμός

2 fragen ρωτάω
antworten απαντάω
Mach den Dialog. Φτιάξε τον διάλογο.
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Tausch die Teile aus 1 aus. Άλλαξε τα (έγχρωμα) κομμάτια της 
άσκησης 1.

Tausch … aus → aus/tauschen Άλλαξε
der Teil, -e το κομμάτι, το τμήμα

3 die Nummer, -n ο αριθμός, το νούμερο

Seite 28

4 Lisas Tagebuch το ημερολόγιο της Lisa
das Tagebuch, -bücher το ημερολόγιο
Beantworte die Frage/Fragen. Απάντησε στην ερώτηση / στις ερωτήσεις.
Beantworte → beantworten Απάντησε
10. Oktober 10 Οκτωβρίου
der Oktober, - ο Οκτώβριος
heute σήμερα
ganz nervös πολύ νευρικός
nervös νευρικός
Ich weiß nicht. Δεν ξέρω.
ich weiß → wissen ξέρω
nicht δεν
Vielleicht geht es gar nicht. Ίσως δεν γίνεται καν.
vielleicht ίσως
es geht γίνεται
gar nicht καν, καθόλου
zusammen μαζί
sicher σίγουρα
Das ist alles so schwer! Όλα αυτά είναι τόσο δύσκολα!
das ist ... αυτός/αυτό/αυτή είναι ...
alles όλα, τα πάντα
schwer δύσκολος
Ich frag mal Sara. Ας ρωτήσω την Sara.
die Freundin, -nen η φίλη
der Freund, -e ο φίλος

5 denkt nach → nach/denken σκέφτεται
Die Angaben findest du in 1, 2 und 4. Τις πληροφορίες θα τις βρεις στις ασκήσεις 

1, 2 και 4.
die Angabe, -n η πληροφορία, το στοιχείο
Weißt du noch? Θυμάσαι;

6 Gleich fertig? Σε πολύ λίγο έτοιμος;
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gleich σε πολύ λίγο, αμέσως
fertig έτοιμος
kommen έρχομαι
sofort αμέσως
Hausaufgaben machen κάνω μαθήματα
die Hausaufgabe, -n η άσκηση για το σπίτι
gerade αυτή τη στιγμή
Das sage ich dir dann. Θα σου το πω τότε.
Ich bin gleich da. Σε πολύ λίγο θα είμαι εκεί.
da sein είμαι εκεί
aber αλλά, όμως
Was ist denn los? Μα τι συμβαίνει;
los sein συμβαίνει
Ich bin gleich fertig. Είμαι έτοιμος σε λιγάκι.
fertig sein είμαι έτοιμος, έχω τελειώσει
Bis gleich. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

a die SMS-Nachricht, -en το μήνυμα sms
b Ordne → ordnen Βάλε στη σωστή σειρά

das Lösungswort, -wörter η λέξη-λύση
Tipp
gleich όμοιος

Seite 29

7 Was passt? Τι ταιριάζει;
dein/dein/deine (δικός/δικό/δική) σου
Wer ist noch da? Ποιος άλλος είναι εκεί;
Wer ist das? Ποιος/Ποια είναι αυτός/αυτή;
Und dann ist da noch … Και είναι και ο/η ... εκεί.
Vielleicht kannst du das auch ohne Hilfe. Ίσως μπορείς (να το κάνεις) και χωρίς 

βοήθεια.
ohne χωρίς
die Hilfe, -n η βοήθεια

8 rechnen → rechnen υπολογίζουν
so έτσι
Rechne selbst. Υπολόγισε ο ίδιος.
Rechne → rechnen Υπολόγισε
selbst ο ίδιος, μόνος μου
Wer hat recht? Ποιος έχει δίκιο;
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recht haben έχω δίκιο
9 Bringt ... mit → mit/bringen Φέρτε μαζί σας

das Familienfoto, -s η οικογενειακή φωτογραφία
Sprecht darüber. Μιλήστε γι’ αυτές.
Sprecht → sprechen Μιλήστε
Das sind ... Αυτοί/Αυτά/Αυτές είναι ...

Seite 30

10 Du, Papa, ... Μπαμπά, …
kennen γνωρίζω, ξέρω
doch σίγουρα, βέβαια
im Fernsehen στην τηλεόραση
das Fernsehen η τηλεόραση
Du auch? Κι εσύ επίσης;
Ich spiele nicht so gern. Δεν μου αρέσει τόσο να παίζω.
nicht so gern (+ ρήμα) δεν μου αρέσει τόσο να
Bitte, bitte, bitte! Αχ, σε παρακαλώ!
Na gut. Άντε καλά.

b spricht mit → sprechen mit μιλάει με
Er reagiert → reagieren Αντιδρά
Macht den Dialog. Φτιάξτε τον διάλογο.

11 mein Schatz χρυσό μου, αγάπη μου
a sagt → sagen λέει

Wie geht‘s? Τι κάνεις;
zu alt υπερβολικά μεγάλος (σε ηλικία)
alt μεγάλος σε ηλικία, ηλικιωμένος
Gute Nacht! Καληνύχτα!

b Lies ... vor → vor/lesen Διάβασε δυνατά
12 SMS an Fabian sms για τον Fabian

die SMS-Antwort, -en το απαντητικό sms
Welche schreibt Fabian? Ποιο (sms) γράφει ο Fabian;
beim Familien-Quiz mitmachen συμμετέχω στο κουίζ οικογενειών
Hausaufgaben machen κάνω τα μαθήματα
die Hausaufgabe, -n η άσκηση για το σπίτι
Super Idee! Σούπερ ιδέα!
die Idee, -n η ιδέα
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Arbeitsbuch

Seite 29

1 das Rechenrätsel, - ο αριθμητικός γρίφος
2 Das sind ... Αυτοί/Αυτά/Αυτές είναι ...

Das ist ... Αυτός/Αυτό/Αυτή είναι ...
erst μόλις
ist aus ... είναι/κατάγεται από …

3 Finde drei kleine Dialoge (immer drei Teile). Βρες τρεις μικρούς διαλόγους (πάντα τρία 
μέρη).

4 Kreuze an → an/kreuzen Σημείωσε με Χ.
Papas Bruder ο αδερφός του μπαμπά
Mamas Vater ο πατέρας της μαμάς

Seite 30

5 Vergiss das Satzzeichen nicht. Μην ξεχάσεις το σημείο στίξης.
Vergiss → vergessen Ξέχασε

7 Du auch? Κι εσύ;

Seite 31

10 der Wortstern, -e το «λεξιλογικό» αστέρι
Entdecke die Grammatik Ανακάλυψε τη γραμματική
maskulin αρσενικός
feminin θηλυκός

Seite 32

12 Antworte mit nicht. Απάντησε με nicht.
13 lernen μαθαίνω

Deutsch lernen μαθαίνω γερμανικά
14 Danke gut. Καλά ευχαριστώ.
15 der Dialogteil, -e το τμήμα του διαλόγου

mit/spielen παίζω μαζί / κι εγώ
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Seite 31

1 bei Tele 85 στο (κανάλι) Tele 85
wichtig σημαντικός
Für jede Person angeben! Να δηλωθούν για κάθε άτομο!
an/geben δηλώνω, αναφέρω
für για
das Beispiel, -e το παράδειγμα
der Name, -n εδώ: το επώνυμο
der Vorname, -n το μικρό όνομα, το βαφτιστικό
das Alter η ηλικία
Teil der Familie μέλος της οικογένειας
der Beruf, -e το επάγγελμα
der Ingenieur, -e ο μηχανικός, ο μηχανολόγος
das Hobby, -s το χόμπι
schreiben an γράφω σε

a die Internet-Seite, -n η σελίδα στο ίντερνετ
b die Schülerin, -nen η μαθήτρια

telefonieren (mit) μιλάω στο τηλέφωνο με
schreiben γράφω

c Vergleiche → vergleichen Σύγκρινε
2 Das weißt du doch. Μα το ξέρεις.

der Architekt, -en ο αρχιτέκτονας
Klar. Φυσικά.
arbeiten δουλεύω
im Garten arbeiten ασχολούμαι με την κηπουρική, δουλεύω 

στον κήπο
der Garten, Gärten ο κήπος
lesen (du liest, er liest) διαβάζω
sehr viel πάρα πολύ
Alles klar. Όλα εντάξει.
der Techniker, - ο τεχνικός
der Künstler, - ο καλλιτέχνης

Seite 32

3 a an/rufen καλώ (τηλεφωνικά)
das Telefongespräch, -e η τηλεφωνική συνομιλία
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b Bildet drei Gruppen. Σχηματίστε τρεις ομάδες.
Bildet → bilden Σχηματίστε
die Gruppe, -n η ομάδα
das Gespräch, -e η συνομιλία, η συζήτηση
Verändert den Dialog aus 2. Αλλάξτε τον διάλογο στην άσκηση 2.
Verändert → verändern Αλλάξτε
Verwendet diese Angaben: Χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία:
Verwendet → verwenden Χρησιμοποιήστε
der Computertechniker, - ο τεχνικός υπολογιστών
Computer reparieren επισκευάζω υπολογιστές
der Computer, - ο υπολογιστής
reparieren επισκευάζω
Wechselt die Teile aus. Αντικαταστήστε τα μέρη.
aus/wechseln αντικαθιστώ
der Schüler, - ο μαθητής
lernen μαθαίνω
(das) Italienisch τα ιταλικά
Italienisch lernen μαθαίνω ιταλικά
malen ζωγραφίζω
Ich möchte ... werden Θέλω να γίνω ...
einmal κάποτε
Schreibt … auf → auf/schreiben Σημειώστε/Καταγράψτε

4 wir εμείς
b viel πολύ

Seite 33

5 das Ratespiel, -e το παιχνίδι με αινίγματα, εδώ: το παιχνίδι 
παντομίμας

6 im Fernsehstudio στο τηλεοπτικό στούντιο
das Fernsehstudio, -s το τηλεοπτικό στούντιο

a Such die Länder und Städte auf der Karte. Ψάξε τις χώρες και τις πόλεις στον χάρτη.
die Stadt, Städte η πόλη

b Woher? Από πού;
kommen aus είμαι/κατάγομαι από
aus (+ χώρα/πόλη) από
Familie Richter η οικογένεια Richter
Wo? Πού;
wohnen κατοικώ, μένω
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in (+ χώρα/πόλη) σε
7 Verbessere → verbessern Διόρθωσε
8 a letzt- τελευταίος

beantworten απαντώ σε
b Kontrolliere → kontrollieren Έλεγξε

gewinnen κερδίζω

Arbeitsbuch

Seite 33

1 der Begriff, -e εδώ: η κατηγορία στο μπλε φόντο
Verbinde → verbinden Ένωσε
die Musikerin, -nen η μουσικός
die Lehrerin, -nen η δασκάλα/καθηγήτρια

2 das Fahrrad, -räder το ποδήλατο
3 die Partnerübung, -en η άσκηση για δύο

die E-Mail, -s το e-mail
telefonieren mit μιλώ στο τηλέφωνο με
(das) Englisch τα αγγλικά
Tauscht die Arbeitsbücher. Ανταλλάξτε βιβλία ασκήσεων.

Seite 34

4 Füll das Logical aus. Συμπλήρωσε τον πίνακα στο παιχνίδι 
λογικής.

Füll … aus → aus/füllen Συμπλήρωσε
5 die Tabelle, -n ο πίνακας

Entdecke die Grammatik
die Endung, -en η κατάληξη

Seite 35

6 Wie geht es dir? Τι κάνεις;
Was machst du denn immer so? Με τι ασχολείσαι γενικά;
noch ακόμα
oft συχνά
immer noch όπως πάντα, συνεχίζω να
so τόσο, έτσι
die Rock-Musik η ροκ μουσική
der Hardrock το χαρντ ροκ
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dazu επιπρόσθετα
nur μόνο
Schreib mir bald. Γράψε μου σύντομα.

8 Schreib die fehlenden Wörter in die Lücken. Γράψε στα κενά τις λέξεις που λείπουν.
die Lücke, -n το κενό
(das) Spanisch τα ισπανικά
jetzt τώρα
nämlich διότι, επειδή
Bis bald. Τα λέμε (σύντομα).

Seite 36

9 in der Reihe στη σειρά
die Reihe, -n εδώ: η σειρά άρθρων με ίδιο θέμα
der Sportler, - ο αθλητής
international διεθνώς
interviewen παίρνω συνέντευξη από
die Reporterin, -nen η ρεπόρτερ
von der Schülerzeitung της μαθητικής εφημερίδας
die Schülerzeitung, -en η μαθητική εφημερίδα
der Eishockeyspieler, - ο παίκτης του χόκεϊ στον πάγο
Nürnberg η Νυρεμβέργη
die Nürnberger 

”
Ice Penguins“ η ομάδα Ice Penguins από τη Νυρεμβέργη

ein/ein/eine ένας/ένα/μία
die Mannschaft, -en η (αθλητική) ομάδα
jung νέος
ich habe mit ... angefangen → an/fangen 

mit
άρχισα με

schon ήδη, κιόλας
früh νωρίς, σε νεαρή ηλικία
mit sieben στα επτά
damals τότε, εκείνο τον καιρό
Most το Μοστ (πόλη στην Τσεχία)
Tschechien η Τσεχία
außerdem εκτός από αυτό
hier εδώ
mein Hobby zum Beruf machen κάνω το χόμπι μου επάγγελμα
andere Hobbys άλλα χόμπι
ander- άλλος
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vor allem κυρίως, προπαντός
zum Beispiel (= z.B.) για παράδειγμα
außer εκτός από
natürlich φυσικά
Viel Glück. Καλή τύχη.
für dich για σένα
Unterstreiche mit blau alles, was du 

verstehst.
Υπογράμμισε με μπλε ό,τι καταλαβαίνεις.

verstehen καταλαβαίνω
blau μπλε
du siehst → sehen βλέπεις
Du verstehst schon viel. Ήδη καταλαβαίνεις πολλά.
viele Informationen πολλές πληροφορίες
gibt → geben δίνει
das Thema, Themen το θέμα
der Reihe nach με τη σειρά
die Herkunft η καταγωγή, η προέλευση
der Wohnort, -e ο τόπος κατοικίας
Gib dem Interview einen Titel. Βάλε έναν τίτλο στη συνέντευξη.
Gib → geben Δώσε
der Titel, - ο τίτλος
Schreib ihn oben ein. Συμπλήρωσέ τον πάνω από το κείμενο.
ein/schreiben συμπληρώνω

10 der Artikel, - το άρθρο
rot κόκκινος
notiere → notieren σημείωσε
wichtig σημαντικός
Achte auf die richtige Verbform. Δώσε προσοχή στον σωστό τύπο του 

ρήματος.
Schreib ... dazu → dazu/schreiben Γράψε επίσης / Πρόσθεσε και ...



46 | Kursbuch  4  5  6   

4 5 6

Kursbuch

Seite 34

1 a So fängt es an Έτσι αρχίζει
an/fangen (er fängt an) αρχίζω
Alles klar? Όλα εντάξει;
auf Deutsch στα γερμανικά

b Das sagt Comino Αυτά λέει ο Comino
sagen λέω

c Wie sieht Cominos Familie aus? Πώς είναι η οικογένεια του Comino;
aus/sehen (er sieht aus) φαίνομαι, είμαι (εξωτερική εμφάνιση)
Macht ein Plakat. Φτιάξτε μία αφίσα.
das Plakat, -e η αφίσα
Schneidet Personen aus Zeitschriften aus. Κόψτε εικόνες ατόμων από περιοδικά.
Schneidet … aus → aus/schneiden Κόψτε
die Zeitschrift, -en το περιοδικό
Setzt sie neu zusammen. Συνθέστε τες με καινούργιο τρόπο.
Setzt … zusammen → zusammen/setzen Συνθέστε

2 das Portfolio, -s ο (προσωπικός) φάκελος εργασιών, το 
πορτφόλιο

wie in 1 όπως στην (άσκηση) 1
Du kannst auch Fotos aufkleben. Μπορείς να κολλήσεις και φωτογραφίες.
auf/kleben κολλάω
Leg das Blatt in dein Portfolio. Βάλε το φύλλο στον προσωπικό σου 

φάκελο.
Leg → legen Βάλε
das Blatt, Blätter το φύλλο

Seite 35

3 die Rockmusik η ροκ μουσική
gehen πηγαίνω
Aha. Α, μάλιστα.
Da komme ich mit! Τότε θα έρθω μαζί!
da εδώ: τότε, σ’ αυτήν την περίπτωση
mit/kommen έρχομαι μαζί / κι εγώ
Nein, bitte nicht. Όχι, μη σε παρακαλώ.
doch μα
..., meinst du? ..., νομίζεις;
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meinen νομίζω
seit 25 Jahren εδώ και 25 χρόνια
der Fan, -s ο/η οπαδός
Ja schon, aber ... Ναι εντάξει, όμως ...
Wie sieht das denn aus, wenn ... Μα πώς θα φανεί εάν ...
mit με
Na und? Ε και λοιπόν;
die Olympia-Halle η αίθουσα Olympia
Wann? Πότε;
am 14. Oktober στις 14 Οκτωβρίου
21 Uhr εννέα η ώρα (το βράδυ)
um 21 Uhr στις εννέα η ώρα (το βράδυ)
So spät! Τόσο αργά!
spät αργά
hin/gehen πάω εκεί
sie kann → können μπορεί
allein μόνος (μου)
Ich möchte das nicht. Δεν το θέλω.
Wirklich? Αλήθεια; / Πράγματι;
eine Idee haben έχω μία ιδέα
alle όλοι/όλες

a der Titel, - ο τίτλος
b Das macht nichts. Δεν πειράζει.

bestimmt βεβαίως, σίγουρα
mit/möchten (er möchte mit) θέλω να πάω μαζί

c Was glaubst du? Τι πιστεύεις;
glauben πιστεύω

d die Musikgruppe, -n το μουσικό συγκρότημα

Seite 36

Das kann ich schon Αυτά τα ξέρω ήδη
Verbformen von sein τύποι του ρήματος sein
die Verbform, -en ο τύπος του ρήματος
im Singular στον ενικό αριθμό
der Possessivartikel, - το κτητικό άρθρο
die Negation η άρνηση
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Seite 37

Das habe ich gelernt Αυτά έχω μάθει
bitte ankreuzen σημείωσε παρακαλώ με Χ
hier falten δίπλωσε εδώ

Seite 39

der Test, -s το τεστ
das Modul, -e η ενότητα

1 der Punkt, -e ο πόντος
2 der Wortschatz το λεξιλόγιο

Seite 40

gesamt συνολικά
Sieh nach, wie gut du schon bist. Κοίταξε και μάθε πόσο καλός/καλή είσαι 

ήδη.
Super. Du bist fit! Σούπερ. Είσαι σε φόρμα!
Na ja. Du musst noch üben. Ε, ... καλούτσικα. Πρέπει να κάνεις ακόμα 

εξάσκηση.
Oje! Noch viel üben! Ωχ! Πρέπει να κάνεις ακόμα αρκετή 

εξάσκηση!

Modul 3 | Kursbuch

Seite 37

die neue Schule το καινούργιο σχολείο
die Schule, -n το σχολείο
einen Stundenplan lesen διαβάζω ένα ωρολόγιο πρόγραμμα
einen Vorschlag machen und ablehnen κάνω και απορρίπτω μια πρόταση
Schulfächer μαθήματα σχολείου
Wochentage μέρες της εβδομάδας
Ordinalzahlen von 1. bis 6. τακτικοί αριθμοί από το 1 μέχρι το 6
Aktivitäten in der Schule δραστηριότητες στο σχολείο
Schulsachen σχολικά είδη
Verbformen von haben τύποι του ρήματος haben
Verbformen im Plural τύποι ρημάτων στον πληθυντικό
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unbestimmter Artikel ein/eine αόριστο άρθρο ein/eine
Personalpronomen προσωπικές αντωνυμίες
Negativartikel kein/keine αρνητικό άρθρο kein/keine
Modalverb möcht- το Modalverb (είδος ρήματος στη γερμανική 

γλώσσα) möcht-

Arbeitsbuch

Seite 41

a die Mathematik τα μαθηματικά
der Rucksack, -säcke το σακίδιο
die Informatik η πληροφορική
die Physik η φυσική
die Sportsachen (πληθ.) τα αθλητικά είδη
die Geografie η γεωγραφία
die Biologie η βιολογία
der Block, Blöcke το μπλοκ

b Du kennst schon viele Wörter und Sätze. Γνωρίζεις ήδη πολλές λέξεις και προτάσεις.
Personen in der Schule άτομα στο σχολείο
die Klasse, -n η τάξη
Das machst du in der Schule Αυτά κάνεις στο σχολείο

Lektion 7 | Kursbuch

Seite 38

der Unterricht το μάθημα, η παράδοση (μαθήματος)
1 Angst haben φοβάμαι

die Angst, Ängste ο φόβος, το άγχος
haben (er hat) έχω
der Umzug, Umzüge η μετακόμιση
Stuttgart η Στουτγκάρδη
Frankfurt η Φρανκφούρτη

b Wovor? εδώ: Τι;
Angst haben vor φοβάμαι (κάτι/κάποιον)
vor der Schule Angst haben φοβάμαι το σχολείο
die Schule, -n το σχολείο

2 der Albtraum, -träume ο εφιάλτης
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das Schulfach, -fächer το σχολικό μάθημα
3 viele Fächer πολλά μαθήματα

viele πολλοί/πολλά/πολλές
das Fach, Fächer το μάθημα
(das) Deutsch τα γερμανικά
(das) Englisch τα αγγλικά
(das) Französisch τα γαλλικά
die Informatik η πληροφορική
die Mathematik τα μαθηματικά
die Biologie η βιολογία
die Physik η φυσική
die Chemie η χημεία
die Geschichte η ιστορία
die Geografie η γεωγραφία
die Religion τα θρησκευτικά
die Ethik η ηθική αγωγή
die Sozialkunde η αγωγή του πολίτη
die Politik η πολιτική αγωγή
der Sport η φυσική αγωγή
die Kunst (die Kunsterziehung) τα καλλιτεχνικά, η αισθητική αγωγή
Sprich neue Wörter beim Lernen laut. Διάβαζε μεγαλόφωνα τις καινούργιες 

λέξεις που μαθαίνεις.

Seite 39

4 c der Rock η ροκ (μουσική)
der Pop η ποπ (μουσική)
Mach die Lippen rund wie beim o. Στρογγύλεψε τα χείλια σου, όπως όταν 

προφέρεις το ο.
die Lippe, -n το χείλι / το χείλος
rund στρογγυλός
Sprich ein [e]. Πρόφερε ένα [e].

5 der Stundenplan, -pläne το ωρολόγιο πρόγραμμα
der Montag, -e η Δευτέρα
der Dienstag, -e η Τρίτη
der Mittwoch, -e η Τετάρτη
der Donnerstag, -e η Πέμπτη
der Freitag, -e η Παρασκευή
der Samstag, -e το Σάββατο
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der Sonntag, -e η Κυριακή
(die) Mathe (= die Mathematik) τα μαθηματικά (σχολικό μάθημα)
frei ελεύθερος
Was ist denn los? Μα τι συμβαίνει;
los sein συμβαίνει
Ach, so ein Tag heute! Αχ, τι μέρα σήμερα!
der Tag, -e η μέρα
heute σήμερα
Warum denn? Μα γιατί;
Warum? Γιατί;
Na hör mal! Ε, για άκου!
in der ersten Stunde την πρώτη ώρα
die Stunde, -n η ώρα (= 60 λεπτά)
erste (= 1.) πρώτος
zweite (= 2.) δεύτερος
dritte (= 3.) τρίτος
vierte (= 4.) τέταρτος
fünfte (= 5.) πέμπτος
sechste (= 6.) έκτος
auch noch επιπρόσθετα
Ach, komm! Έλα μωρέ!
Das ist doch nicht so schlimm. Δεν είναι δα και τόσο τρομερό.
schlimm κακός, πολύ δυσάρεστος
das Lieblingsfach, -fächer το αγαπημένο (μου) μάθημα
Du hast gut reden. Είναι εύκολο να το λες (εσύ).

a der Wochentag, -e η μέρα της εβδομάδας
b Schau auf den Stundenplan. Κοίταξε το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Welcher Tag ist heute? Ποια μέρα είναι σήμερα;
c Macht → machen Φτιάξτε
6 a die Klasse, -n η τάξη

am Montag τη Δευτέρα
Was für ein Tag ist das? Ποια μέρα είναι αυτή;
Wann? Πότε;
Wann hat die Klasse das? Πότε το έχει αυτό η τάξη;

b Mach → machen Φτιάξε
für deinen Partner για τον διπλανό/συμμαθητή σου
für για
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Seite 40

7 der Wunschstundenplan, -pläne το ιδανικό ωρολόγιο πρόγραμμα
Sprich mit deinem Partner darüber. Μίλα με τον διπλανό/συμμαθητή σου γι’ 

αυτό.
Wie viele Stunden Sport hast du? Πόσες ώρες φυσική αγωγή έχεις;
Wie viele? Πόσοι;
Wie viel? Πόσο;
gar nicht καθόλου

8 das Partner-Suchspiel, -e το παιχνίδι όπου αναζητάς ταίρι
a Schreibt immer zwei gleiche Zettel. Να γράφετε πάντα δύο ίδια χαρτάκια.

gleich όμοιος, ίδιος
b So geht das Spiel. Έτσι παίζεται το παιχνίδι.

Seite 68 

Ιmmer zwei gleiche Zettel schreiben γράφω πάντα δύο ίδια χαρτάκια
Zettel mischen und verteilen ανακατεύω τα χαρτάκια και τα μοιράζω
Durch die Klasse gehen und den Partner 

mit dem gleichen Zettel suchen
περπατάω στην τάξη και αναζητώ τον 

συμμαθητή με το ίδιο χαρτάκι
Schade. Κρίμα.
Nach dem Spiel kontrollieren ελέγχω μετά το παιχνίδι

9 das Schülerforum, -foren το μαθητικό φόρουμ
Hast du Probleme mit Mathe? Έχεις προβλήματα στα μαθηματικά;
das Problem, -e το πρόβλημα
Keine Angst! Μη φοβάσαι/φοβάστε!
gar nicht so schwer sein δεν είναι και τόσο δύσκολο
solche Probleme τέτοια προβλήματα
Was mache ich denn nur? Τι θα κάνω τώρα;
So viel! εδώ: Τόσες πολλές!
noch mehr εδώ: ακόμα περισσότερες, πιο πολλές
Fahr → fahren Πήγαινε (με μεταφορικό μέσο)
fahren nach (er fährt) πηγαίνω (με μεταφορικό μέσο) σε
doch mal για (ευγενική διατύπωση στην 

προστακτική)
in den Ferien στις διακοπές
die Ferien (πληθ.) οι διακοπές
England η Αγγλία
Mach → machen Κάνε



 7   Arbeitsbuch  | 53 

7Kennenlernen

einen Sprachkurs machen παρακολουθώ ένα τμήμα εκμάθησης 
γλώσσας

der Sprachkurs, -e το τμήμα εκμάθησης γλώσσας
nur μόνο
bestimmt σίγουρα
in Mathe στα μαθηματικά
Welche Texte gehören zusammen? Ποια κείμενα πηγαίνουν μαζί;

10 b Stopp → stoppen Σταμάτα
Mach wie eine alte Lokomotive. Κάνε σαν παλιά ατμομηχανή.
am Anfang στην αρχή

Arbeitsbuch

Seite 42

2 Schreib die Purzelwörter richtig. Γράψε σωστά τις «μπερδεμένες» λέξεις.
Welche Fächer sind das? Ποια μαθήματα είναι αυτά;

3 die Partnerübung, -en η άσκηση για δύο
für για
Tauscht die Arbeitsbücher. Ανταλλάξτε βιβλία ασκήσεων.

Seite 43

4 das ö-Wort, -Wörter η λέξη με ö
dann τότε
heißt → heißen σημαίνει

5 Suche → suchen Ψάξε
in der richtigen Reihenfolge στη σωστή σειρά

Seite 44

9 allein zu Hause sein είμαι μόνος στο σπίτι
10 Die Purzelwörter helfen dir. Οι «μπερδεμένες» λέξεις θα σε βοηθήσουν.
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Lektion 8 | Kursbuch

Seite 41

in der neuen Schule στο καινούργιο σχολείο
neu καινούργιος

1 die Neue η «καινούργια» (μαθήτρια)
Es ist ... Είναι ...
gleich σε πολύ λίγη ώρα
beginnen αρχίζω
alle Schüler όλοι οι μαθητές
da sein είμαι εκεί/παρών
schon ήδη, κιόλας
da εδώ: τότε, εκείνη τη στιγμή
ein/ein/eine ένας/ένα/μία
das Mädchen, - το κορίτσι
hier εδώ
sagen λέω
Bist du neu hier? Είσαι καινούργια εδώ;
vor/stellen παρουσιάζω, συστήνω
sein/sein/seine (δικός/δικό/δική) του
Komm → kommen Έλα
wir εμείς
Platz haben έχω χώρο
noch ακόμα
Sag mal, ... Για πες, ...
ihr seid → sein είσαστε
ihr εσείς
Warte mal! Για περίμενε!
Warte → warten Περίμενε
wir sind → sein είμαστε
der Junge, -n το αγόρι
Aha! Α, μάλιστα!
meinen νομίζω, λέω
Quatsch! Χαζομάρες!
der Quatsch οι χαζομάρες/βλακείες
Da kommt auch schon ... Μόλις έρχεται και ...
sich melden σηκώνω το χέρι (και μιλάω)
gehen zu πηγαίνω προς
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der Klassenlehrer, - ο (υπεύθυνος) δάσκαλος/καθηγητής της 
τάξης

der Lehrer, - ο δάσκαλος/καθηγητής
die Klassenlehrerin, -nen η (υπεύθυνη) δασκάλα/καθηγήτρια της 

τάξης
die Lehrerin, -nen η δασκάλα/καθηγήτρια
Herzlich willkommen! Καλώς ήρθες/ήρθατε!
flüstern ψιθυρίζω
Was habt ihr gerade in Mathe? Τι κάνετε τώρα στα μαθηματικά;
Pst! Σουτ!
leise σιγά, ψιθυριστά
die Aufgabe, -n η άσκηση
allein μόνος (μου)
kontrollieren ελέγχω
nachher αργότερα, έπειτα
zusammen μαζί
Alles klar? Όλα εντάξει;
..., ja? ..., εντάξει;
Ist gut. Εντάξει. / Σύμφωνοι.
die anderen οι άλλοι
Also los! Εμπρός λοιπόν!

a in Abschnitten τμηματικά
der Abschnitt, -e η παράγραφος
die passenden Titel οι τίτλοι που ταιριάζουν
passend που ταιριάζει
die Mathematikstunde, -n η ώρα των μαθηματικών

b unterrichten διδάσκω
2 der Film, -e η ταινία
a in vier Gruppen σε τέσσερις ομάδες

das Drehbuch, -bücher το σενάριο
usw. (= und so weiter) κτλ.

b Lest ... vor → vor/lesen Διαβάστε δυνατά
Hört sie Ακούστε τες
Sprecht nach → nach/sprechen Επαναλάβετε

c Ihr könnt auch einen Film machen. Μπορείτε να φτιάξετε και ένα βιντεάκι.

Seite 42

3 das Ratespiel, -e το παιχνίδι με αινίγματα
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a Zwei Spieler schreiben zusammen auf,  
was sie gern machen.

Δύο παίκτες σημειώνουν μαζί, τι τους 
αρέσει να κάνουν.

der Spieler, - ο παίκτης
b raten μαντεύω

Ihr seid dran. Είναι η σειρά σας.
4 das Lied, -er το τραγούδι

Was macht ihr denn so? Τι κάνετε γενικά;
wie wunderbar τι θαυμάσια
wunderbar θαυμάσια
Das ist doch klar. Μα αυτό είναι σαφές.
zeichnen σχεδιάζω
turnen κάνω γυμναστική
laufen τρέχω
rechnen κάνω υπολογισμούς, υπολογίζω
die Geometrie η γεωμετρία

b Sing mit → mit/singen Τραγούδησε κι εσύ μαζί.
c die Strophe, -n η στροφή (του τραγουδιού)

wie όπως, σαν
d Denk dir eine neue Strophe aus. Σκέψου μια καινούργια στροφή.

das Karaoke το καραόκε
Singt dann zum Playback. Τραγουδήστε έπειτα πλέι μπακ / με τη 

συνοδεία της (ηχογραφημένης) μουσικής
Singt → singen Τραγουδήστε

Seite 43

5 a immer πάντα
alle όλοι
lachen γελάω
nett ευγενικός, συμπαθητικός

c Stellt Fragen Διατυπώστε ερωτήσεις
Fragen stellen διατυπώνω ερωτήσεις

6 am schwarzen Brett στον πίνακα ανακοινώσεων
das schwarze Brett ο πίνακας ανακοινώσεων
Fußball spielen gegen παίζω ποδόσφαιρο εναντίον
die 5b η (τάξη) 5b
der Ort, -e ο τόπος, η τοποθεσία
der Sportplatz, -plätze το γήπεδο
die Zeit ο χρόνος, η ώρα
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drei Uhr τρεις η ώρα
hoffentlich μακάρι
Eure 5a η 5a σας
Hilfe! Βοήθεια!
die Hilfe η βοήθεια
helfen (er hilft) βοηθάω
nächst- επόμενος
die Mathearbeit, -en το διαγώνισμα μαθηματικών
das Mathe-Genie, -s η διάνοια στα μαθηματικά
gut sein in είμαι καλός σε
gar nicht καθόλου
vielleicht ίσως
die zwei αυτοί οι δύο
hin/gehen πηγαίνω εκεί
sicher σίγουρα
alle meine Freunde όλοι οι φίλοι μου
brauchen χρειάζομαι 
ziemlich gut αρκετά καλός
schließlich στο κάτω κάτω

a Wer liest welche Anzeige? Ποιος διαβάζει ποια αγγελία;
die Anzeige, -n η αγγελία

Arbeitsbuch

Seite 45

1 klein μικρός
2 immer zwei Teile πάντα δύο μέρη

der Teil, -e το μέρος, το τμήμα
3 Streiche durch → durch/streichen Διάγραψε

so viel τόσο πολύ
4 Schreib ganze Sätze. Γράψε ολόκληρες προτάσεις.

Seite 46

5 die Tabelle, -n ο πίνακας
viele πολλοί

6 der Brief, -e το γράμμα, η επιστολή
Vergiss die Satzzeichen nicht. Μην ξεχάσεις τα σημεία στίξης.
Vergiss → vergessen Ξέχασε
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erzählen von διηγούμαι για
Marias Klasse η τάξη της Μαρίας

Lektion 9 | Kursbuch

Seite 44

die Schulsachen (πληθ.) τα σχολικά είδη
1 b in die Klasse kommen έρχομαι/μπαίνω στην τάξη
c Hör weiter → weiter/hören Άκου παρακάτω / Συνέχισε να ακούς
2 ein/ein/eine ένας/ένα/μία

der Bleistift, -e το μολύβι
der Füller, - η πένα
der Kuli, -s το στιλό
der Radiergummi, -s η γόμα
der Block, Blöcke το μπλοκ
der Rucksack, -säcke το σακίδιο
das Heft, -e το τετράδιο
das Buch, Bücher το βιβλίο
das Lineal, -e ο χάρακας
das Blatt, Blätter το φύλλο (χαρτί)
das Mäppchen, - η κασετίνα
die Tasche, -n η τσάντα
die Schere, -n το ψαλίδι
die Tafel, -n ο πίνακας
der Farbstift, -e η ξυλομπογιά, το χρωματιστό μολύβι
der Filzstift, -e ο μαρκαδόρος
die Sportsachen (πληθ.) τα αθλητικά είδη
der Turnschuh, -e το αθλητικό παπούτσι
der Schuh, -e το παπούτσι
Lern immer nur fünf bis sieben Wörter  

auf einmal.
Να μαθαίνεις πάντα μόνο πέντε έως επτά 

λέξεις μαζί.
Wiederhole regelmäßig. Κάνε τακτικά επανάληψη.
Wiederhole → wiederholen Κάνε επανάληψη

Seite 45

3 der Rhythmus, Rhythmen ο ρυθμός
der Rap η ραπ
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a Achte auf die Betonung. Πρόσεχε τον τονισμό.
Sprich genau nach. Επανάλαβε με ακρίβεια.
Sprich nach → nach/sprechen Επανάλαβε (αυτό που άκουσες)
genau με ακρίβεια
Klatsch mit → mit/klatschen Χτύπα ταυτόχρονα παλαμάκια στον ρυθμό

b So sieht die Betonung aus. Έτσι απεικονίζεται ο τονισμός.
die Liste, -n η λίστα
nun τώρα

d passen ταιριάζω
Schreib deinen Rap. Γράψε το δικό σου κομμάτι ραπ.
das Beispiel, -e το παράδειγμα

e Sing mit → mit/singen Τραγούδησε κι εσύ μαζί
4 nett ευγενικός, συμπαθητικός

Na und? Ε και λοιπόν;
es αυτό
es ist (αυτό) είναι
ganz neu εντελώς καινούργιος, ολοκαίνουργιος
neu καινούργιος, νέος

b Macht weitere Dialoge. Φτιάξτε κι άλλους διαλόγους.
5 das Kimspiel το παιχνίδι Kim (μνήμης)
a die Artikelfarbe, -n το χρώμα που χαρακτηρίζει το άρθρο
b Sieh ... nach → nach/sehen Κοίτα για να (το) βρεις

Seite 69

Die Wörter in Artikelfarben auf Karten 
schreiben

Γράφω τις λέξεις σε κάρτες με χρώματα 
που χαρακτηρίζουν το άρθρο

Die Karten so auf den Tisch legen Τοποθετώ τις κάρτες έτσι στο τραπέζι
Alle Wörter genau lesen Διαβάζω όλες τις λέξεις με προσοχή
Nach einer Minute alle Karten umdrehen Μετά από ένα λεπτό αναποδογυρίζω όλες 

τις κάρτες
Zwei Gruppen spielen gegeneinander Δύο ομάδες παίζουν η μία εναντίον της 

άλλης
Karte nehmen Παίρνω την κάρτα
Karte zurücklegen Τοποθετώ πίσω την κάρτα

Seite 46

6 in der Pause στο διάλειμμα
die Pause, -n το διάλειμμα
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kein Problem sein δεν είναι (κανένα) πρόβλημα
kein/kein/keine δεν, κανένας/κανένα/καμία
das Problem, -e το πρόβλημα
wie schön τι ωραία
die Hausaufgabe, -n η άσκηση για το σπίτι
wieder πάλι, ξανά
Kein Problem? Κανένα πρόβλημα;
da drin εκεί μέσα
Tut mir leid. λυπάμαι
leid/tun (es tut mir leid) λυπάμαι
keine Zeit haben δεν έχω χρόνο
die Zeit ο χρόνος
gar nicht καθόλου
zu Hause στο σπίτι (μου)
bringen φέρνω
Bringst du mir ...? Μου φέρνεις ...;
die SMS-Kette, -n η αλυσίδα των sms

7 Immer das Gleiche! Πάντα τα ίδια!
immer πάντα
schon wieder (άντε) πάλι
Ach ja? Όντως; / Α ναι;
Ach so. Α, ώστε έτσι.
Entschuldigung. Συγγνώμη.
die Entschuldigung, -en η συγγνώμη

b Hier geht der Dialog anders. Εδώ ο διάλογος διαφέρει.
Lass die Sätze 2 und 3 weg. Αφαίρεσε τις προτάσεις 2 και 3.

8 im Kunstunterricht στο μάθημα της αισθητικής αγωγής
In Bild B fehlen vier Sachen. Στην εικόνα Β λείπουν 4 αντικείμενα.
fehlen λείπω
die Sache, -n το πράγμα

Seite 47

9 möcht- (er möchte) θέλω
mit/kommen έρχομαι μαζί / κι εγώ
Möchtest du mitkommen? Θέλεις να έρθεις κι εσύ;
die Lust η διάθεση, η όρεξη
Lust haben έχω διάθεση/όρεξη
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Das ist nett, aber … Αυτό είναι ευγενικό (εκ μέρους σου),  
αλλά ...

keine Lust haben δεν έχω διάθεση/όρεξη
Ich möchte nur noch ... Το μόνο που θέλω πια είναι να ...
gehen πηγαίνω
schlafen κοιμάμαι
verstehen κατανοώ, καταλαβαίνω
müde κουρασμένος
der erste Tag η πρώτη μέρα

b zusammen μαζί
mit/spielen παίζω μαζί / κι εγώ
essen τρώω

10 E-Mail aus Stuttgart e-mail από τη Στουτγκάρδη
die E-Mail, -s το e-mail
Von: Από:
An: Προς:
Betreff: Θέμα:
Liebe Maria, ... Αγαπητή Maria, ...
Wie geht es Dir? Τι κάνεις;
Alles ist wie immer. Όλα είναι όπως πάντα.
die Klassenarbeit, -en το διαγώνισμα
Oje! Ωχ!
zu Florians Party στο πάρτι του Florian
die Party, -s το πάρτι
Na ja, mal sehen. Ε καλά, θα δούμε.
Das geht nicht. Αυτό δεν γίνεται.
ja εδώ: βέβαια 
Wie ist es denn in Frankfurt? Πώς είναι τα πράγματα στη Φρανκφούρτη;
Schreib mir bald. Γράψε μου σύντομα.
Setz ein → ein/setzen Συμπλήρωσε

11 unterrichten διδάσκω

Arbeitsbuch

Seite 47

3 Verbinde die Dominosteine. Ένωσε τα πιόνια του ντόμινο.
4 aus dem Domino από το ντόμινο

das Domino, -s το ντόμινο
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Schreib in jede Spalte noch ein passendes 
Wort.

Γράψε σε κάθε στήλη ακόμα μια λέξη που 
ταιριάζει.

Seite 48

6 Wirklich? Αλήθεια; / Πράγματι;
7 Finde den Weg. Βρες τον δρόμο.

auch nicht ούτε
Sieh doch mal nach. Για κοίτα.
nach/sehen κοιτάζω, ελέγχω
zu Hause στο σπίτι (μου)
Bravo! Μπράβο!

Seite 49

9 Korrigiere → korrigieren Διόρθωσε
Entdecke die Grammatik
das Schema, -ta εδώ: ο πίνακας
Position 2 θέση 2
Ende τέλος
stehen βρίσκομαι
am Ende στο τέλος

Seite 50

11 der Brief, -e το γράμμα, η επιστολή
Toledo το Τολέδο
Spanien η Ισπανία
bei Marias Oma στη γιαγιά της Maria
die Woche, -n η εβδομάδα
Ferien haben έχω διακοπές
in die Schule gehen πάω σχολείο
sicher σίγουρα
in den Ferien στις διακοπές
auf Spanisch στα ισπανικά
(das) Spanisch τα ισπανικά
da εκεί
ziemlich viel αρκετά
interessant ενδιαφέρων
alles όλα, τα πάντα
über Deutschland για / γύρω από τη Γερμανία
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natürlich φυσικά
mich με, εμένα
etwas κάτι
zum Beispiel (= z.B.) για παράδειγμα
Wie heißt ... auf Deutsch? Πώς λέγεται ... στα γερμανικά;
wiederholen επαναλαμβάνω
wirklich πραγματικά
nach Hause kommen επιστρέφω στο σπίτι (μου)
wieder πάλι
bis dahin μέχρι τότε
Viele Grüße Πολλούς χαιρετισμούς

a Unterstreiche mit blau alles, was du 
verstehst.

Υπογράμμισε με μπλε ό,τι καταλαβαίνεις.

du siehst → sehen βλέπεις
b Probier mal. Για δοκίμασε.

der Matheunterricht το μάθημα των μαθηματικών
Achte auf die Wörter, die du verstehst. Δώσε προσοχή στις λέξεις που 

καταλαβαίνεις.
aus dem Kontext από τα συμφραζόμενα

12 die Partnerklasse, -n η αδελφοποιημένη τάξη
gesucht ζητείται
oft συχνά
Schreibt bitte bald. Παρακαλώ γράψτε σύντομα.
Bis dann! Τα λέμε!

a über die Klasse 7c για την τάξη 7c
b wissen über ξέρω για
d geben δίνω
f Schreib einen Anfang und einen Schluss. Γράψε μία αρχή και ένα τέλος.

der Anfang η αρχή
der Schluss το τέλος
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1 siebte (= 7.) έβδομος
erst μόλις
die Grundschule, -n το δημοτικό (σχολείο)
genau wie ich ακριβώς όπως εγώ
das Computerspiel, -e το παιχνίδι στον υπολογιστή
Computerspiele machen παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή
wir können → können μπορούμε
das Gymnasium, Gymnasien το γυμνάσιο
aufs Gymnasium gehen πάω γυμνάσιο
die Sprache, -n η γλώσσα
zum Glück ευτυχώς
Spaß machen διασκεδάζει, είναι διασκεδαστικός
mir με (εμένα)
ich möchte ... werden θέλω να γίνω ...
einmal κάποτε
der Computertechniker, - ο τεχνικός υπολογιστών
die Universität, -en το πανεπιστήμιο
auf die Universität gehen πάω πανεπιστήμιο
die Atomphysik η ατομική φυσική
studieren σπουδάζω
eben εδώ: εννοείται
das Genie, -s η διάνοια

a b es gibt υπάρχει/υπάρχουν
die Note, -n ο βαθμός
eine Eins ο βαθμός 1

c bei euch σε σας, στη χώρα σας
d In welche Klasse …? Σε ποια τάξη …;

die Schulnote, -n ο σχολικός βαθμός
befriedigend ικανοποιητικός
ausreichend επαρκής
Es geht gerade noch. Επαρκεί οριακά.
mangelhaft ελλιπής
schlecht κακός
ungenügend ανεπαρκής
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Seite 49

2 das Projekt, -e το πρότζεκτ
a der Klassenstundenplan το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης

gemeinsam μαζί
das Plakat, -e η αφίσα

b klebt → kleben κολλήστε
3 miteinander ο ένας με τον άλλο

das Thema, Themen το θέμα
a in jeder Gruppe σε κάθε ομάδα

zum Thema με θέμα
b Nehmt → nehmen Πάρτε

Fragt → fragen Ρωτήστε
nicht so sehr όχι και τόσο πολύ

4 der König, -e ο βασιλιάς
zu Modul 3 για την ενότητα 3
Lös die Aufgaben. Λύσε τις ασκήσεις.
Lös → lösen Λύσε

Seite 79

etwas verneinen αρνούμαι κάτι
1 a Was ist ein typisches Souvenir? Ποιο (από αυτά) είναι χαρακτηριστικό 

σουβενίρ;
das Souvenir, -s το σουβενίρ, το αναμνηστικό
Kennst du noch andere Souvenirs? Ξέρεις κι άλλα είδη σουβενίρ;
Sammelt in der Klasse. Συλλέξτε στην τάξη.
Sammelt → sammeln Συλλέξτε
der Regenschirm, -e η ομπρέλα
die Postkarte, -n η καρτ ποστάλ
die Puppe, -n η κούκλα
der Stift, -e το αντικείμενο με το οποίο γράφεις (μολύβι, 

στιλό, μαρκαδόρος κτλ.)
b Welche Souvenirs aus a kommen im Film 

vor?
Ποια σουβενίρ από την άσκηση a 

εμφανίζονται στην ταινία;
c Überprüfe deine Ergebnisse. Έλεγξε τα αποτελέσματά σου.
2 a Recherchiere im Internet. Ψάξε στο ίντερνετ.

Ergänze die Bildunterschriften zu den 
Bildern B und C.

Συμπλήρωσε τις λεζάντες των εικόνων B 
και C.

Hamburg το Αμβούργο
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Köln η Κολωνία
Bayern η Βαυαρία
Ludwig II Λουδοβίκος Β’
König von ... Βασιλιάς του/της ...
das Schloss, Schlösser το παλάτι

b der Tourist, -en ο τουρίστας
(das) Schwarz το μαύρο (χρώμα)
(das) Weiß το άσπρο/λευκό (χρώμα)
der Souvenir-Shop, -s το κατάστημα με σουβενίρ
es gibt υπάρχει/υπάρχουν
als σαν, ως
bekommen παίρνω, αποκτώ

Seite 50

im Nominativ στην ονομαστική
der Nominativ η ονομαστική
neutral ουδέτερος

Arbeitsbuch

Seite 53

1 der Imbiss, -e η καντίνα
2 Was kommt vorher? Τι προηγείται;

Was kommt dann? Τι ακολουθεί;

Seite 54

5 mit den Formen von με τους τύπους του
7 genau με προσοχή
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der Ausflug, -flüge η εκδρομή
das Datum erfragen und nennen ρωτάω για και αναφέρω την ημερομηνία
einen bestimmten Tag erfragen und 

nennen
ρωτάω για και αναφέρω μία συγκεκριμένη 

μέρα
nach der Uhrzeit fragen ρωτάω για την ώρα
einen Weg beschreiben περιγράφω μια διαδρομή
sich entschuldigen ζητάω συγγνώμη
Feste und besondere Tage γιορτές και ξεχωριστές μέρες
Monate μήνες
Ordinalzahlen von 1. bis 31. τακτικοί αριθμοί από το 1 μέχρι το 31
Uhrzeit ώρα
Natur und Umgebung φύση και περιβάλλων χώρος
Farben χρώματα
Essen φαγητό
Modalverb dürfen Modalverb (είδος ρήματος στη γερμανική 

γλώσσα) dürfen
bestimmter Artikel im Nominativ und 

Akkusativ
οριστικό άρθρο στην ονομαστική και 

αιτιατική
Imperativ im Singular und Plural προστακτική στον ενικό και πληθυντικό
Verbformen im Singular und Plural τύποι ρημάτων στον ενικό και πληθυντικό

Arbeitsbuch

Seite 55

a die Banane, -n η μπανάνα
der November ο Νοέμβριος
der Juli ο Ιούλιος
das Auto, -s το αυτοκίνητο
das Sportfest, -e η αθλητική γιορτή
der Juni ο Ιούνιος
der Salat, -e η σαλάτα
der September ο Σεπτέμβριος
der Bus, -se το λεωφορείο
der Dezember ο Δεκέμβριος
das Fahrzeug, -e το όχημα
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Seite 52

Was passiert im Schuljahr? Τι συμβαίνει στη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς;

passieren συμβαίνει
das Schuljahr, -e η σχολική χρονιά

1 besondere Tage ξεχωριστές/ιδιαίτερες μέρες
(das) Weihnachten τα Χριστούγεννα
(das) Ostern το Πάσχα
die Ferien (πληθ.) οι διακοπές
(das) Silvester η παραμονή Πρωτοχρονιάς
der Karneval το καρναβάλι
die Schülerdisco, -s η ντισκοτέκ για μαθητές
der Ausflug, -flüge η εκδρομή
das Sportfest, -e η αθλητική γιορτή
der Geburtstag, -e τα γενέθλια

a bei euch σε σας
2 am 15. Februar στις 15 Φεβρουαρίου

das Halbjahr, -e το εξάμηνο
beginnen αρχίζω, ξεκινώ

c Halte die Karte hoch. Σήκωσε ψηλά την κάρτα.
Halte … hoch → hoch/halten Σήκωσε ψηλά

3 der Kalender, - το ημερολόγιο
der Januar ο Ιανουάριος
der Februar ο Φεβρουάριος
der März ο Μάρτιος
der April ο Απρίλιος
der Mai ο Μάιος
der Juni ο Ιούνιος
der Juli ο Ιούλιος
der August ο Αύγουστος
der September ο Σεπτέμβριος
der Oktober ο Οκτώβριος
der November ο Νοέμβριος
der Dezember ο Δεκέμβριος
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4 das Fest, -e η γιορτή
im Jahr μέσα στη χρονιά, στη διάρκεια του χρόνου

5 Was für ein Tag ist heute? Τι μέρα είναι σήμερα;
der Monat, -e ο μήνας
der zweite Februar δύο Φεβρουαρίου
siebte (= 7.) έβδομος
achte (= 8.) όγδοος
neunzehnte (= 19.) δέκατος ένατος
zwanzigste (= 20.) εικοστός
dreißigste (= 30.) τριακοστός
einunddreißigste (= 31.) τριακοστός πρώτος

6 Wann? Πότε;
am dreißigsten März στις τριάντα Μαρτίου
Geburtstag haben έχω γενέθλια

7 unser Geburtstagskalender το ημερολόγιο γενεθλίων μας
unser/unser/unsere (δικός/δικό/δική) μας

b Schreibt das Datum ein. Συμπληρώστε την ημερομηνία.
Schreibt … ein → ein/schreiben Συμπληρώστε
das Datum η ημερομηνία

Seite 54

8 Teil 1 μέρος 1
a erklären εξηγώ
b an der Tafel στον πίνακα

Such die passenden Uhrzeiten. Ψάξε τις ώρες που ταιριάζουν.
Such → suchen Ψάξε/Αναζήτησε
die Uhrzeit, -en η ώρα
passen ταιριάζει
die Abfahrt η αναχώρηση
die Ankunft η άφιξη
die Wanderung, -en η πεζοπορία
ab από
an der Schule στο σχολείο
Viertel vor elf έντεκα παρά τέταρτο
vor παρά
ein Uhr μία η ώρα
acht (Uhr) οχτώ (η ώρα)
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zehn vor eins μία παρά δέκα
Viertel nach neun εννέα και τέταρτο
halb zehn εννέα και μισή
zehn nach eins μία και δέκα
nach μετά από

d hat … verstanden → verstehen κατάλαβε
9 Wie spät ist es? Τι ώρα είναι;

auf den Uhren στα ρολόγια
die Uhr, -en το ρολόι

10 das Ratespiel, -e το παιχνίδι όπου μαντεύεις
früher νωρίτερα
später αργότερα
um acht (Uhr) στις οχτώ (η ώρα)

Seite 55

11 wandern κάνω πεζοπορία
lang πολλή ώρα
die Minute, -n το λεπτό
Das ist doch nicht so schlimm. Δεν είναι δα και τόσο τρομερό.
schlimm κακός, πολύ δυσάρεστος
das Spiel, -e το παιχνίδι
Was für ein Spiel? Τι είδους παιχνίδι;
Nur so viel μόνο τόσο/αυτό (θα αποκαλύψω)
dürfen (er darf) (μου) επιτρέπεται
in Gruppen σε ομάδες
allein μόνος
jede Gruppe κάθε ομάδα
drei bis vier τρεις με τέσσερις
Klar? Κατανοητό; / Εντάξει;
ganz allein ολομόναχος
Das geht nicht. Αυτό δεν γίνεται.
Na gut. Άντε καλά.
Wichtig! Σημαντικό!
das Handy, -s το κινητό (τηλέφωνο)
mit/nehmen (er nimmt mit) παίρνω μαζί μου
Wow! Ουάου!

b Lies im Text nach. Διάβασε, για να (το) βρεις στο κείμενο.
Lies … nach → nach/lesen Διάβασε, για να (το) βρεις
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die Textstelle, -n το σημείο του κειμένου
12 Betreff: Θέμα:

der Schulausflug, -flüge η σχολική εκδρομή
He Ε
morgen αύριο
Das ist ja ganz nett. Αυτό είναι βέβαια πολύ ευχάριστο.
so etwas wie κάτι σαν
das Geocaching σύγχρονη εκδοχή του παιχνιδιού «το 

Κυνήγι του Θησαυρού» με τη χρήση 
συσκευών GPS

Ich gehe aber doch allein. Κι όμως εγώ θα πάω/περπατήσω μόνος 
μου.

Ich bin doch kein Baby. Δεν είμαι και κανένα μωρό.
das Baby, -s το μωρό
wir Jungen εμείς τα αγόρια
Mist! Να πάρει!
Gruß Χαιρετισμούς
die Formen von οι τύποι του

Arbeitsbuch

Seite 56

1 Welche Glückwunschkarten sind das? Ποιες ευχετήριες κάρτες είναι αυτές;
die Glückwunschkarte, -n η ευχετήρια κάρτα
Frohe ... Καλά/Καλό ...
froh χαρούμενος
Alles Gute zum ... Χρόνια πολλά για ...
alles Gute όλα τα καλά

2 Was kommt vorher? Τι προηγείται;
Was kommt dann? Τι ακολουθεί;

3 Korrigiere → korrigieren Διόρθωσε
im Juli τον Ιούλιο

Seite 57

4 das Datum η ημερομηνία
in Worten ολογράφως
die Silbe, -n η συλλαβή



11 Kommt, es geht los!
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5 Füll das Logical aus. Συμπλήρωσε τον πίνακα στο παιχνίδι 
λογικής.

Füll … aus → aus/füllen Συμπλήρωσε

Seite 58

7 Was gehört zusammen? Ποια πηγαίνουν μαζί;
der Pfeil, -e το βελάκι
zeichne → zeichnen ζωγράφισε
der Zeiger, - ο δείκτης

8 Es ist (+ Uhrzeit) Είναι (+ ώρα)

Seite 59

10 Warum (nicht)? Γιατί (όχι);
Also gut. Καλά λοιπόν.
Klar! Φυσικά! / Εννοείται!

12 Sport bei Frau Meier φυσική αγωγή με την κυρία Meier
die Gymnastik η γυμναστική
Liebe Grüße Πολλούς χαιρετισμούς
an Opa στον παππού
Wandle den Text um. Τροποποίησε το κείμενο.
Wandle … um → um/wandeln Τροποπoίησε

Lektion 11 | Kursbuch

Seite 56

Kommt, es geht los! Ελάτε, ξεκινάμε!
1 der Wald, Wälder το δάσος

der Baum, Bäume το δέντρο
der Fluss, Flüsse το ποτάμι
der See, -n η λίμνη
der Garten, Gärten ο κήπος
der Bus, -se το λεωφορείο
das Dorf, Dörfer το χωριό
das Haus, Häuser το σπίτι
das Tier, -e το ζώο
das Pferd, -e το άλογο
das Auto, -s το αυτοκίνητο
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das Schiff, -e το πλοίο
die Insel, -n το νησί
die Stadt, Städte η πόλη
die Straße, -n ο δρόμος
die Blume, -n το λουλούδι

a die Karte, -n εδώ: το σκίτσο
beim Ausflug στην εκδρομή

c das Foto, -s η φωτογραφία
die Flasche, -n το μπουκάλι
Flasche Saft μπουκάλι χυμός
Lern immer nur fünf bis sieben Wörter  

auf einmal.
Να μαθαίνεις πάντα μόνο πέντε έως επτά 

λέξεις μαζί.
Wiederhole regelmäßig. Κάνε τακτικά επανάληψη.

2 das DalliDalli-Spiel το παιχνίδι DalliDalli
blau μπλε
grün πράσινος
rot κόκκινος
gelb κίτρινος
schwarz μαύρος
weiß άσπρος, λευκός
braun καφέ
grau γκρι
lila μοβ
bunt πολύχρωμος

Seite 71

zählen μετράω
Wer hat am Schluss die meisten Punkte? Ποιος έχει στο τέλος τους περισσότερους 

πόντους;

Seite 57

3 da εκεί
Ach so! Α, ώστε έτσι!
Was für Tiere? Τι (είδους) ζώα;
Ach ja, klar! Α ναι, φυσικά!

a Hört zu → zu/hören Ακούστε προσεκτικά
Macht weitere Dialoge. Φτιάξτε κι άλλους διαλόγους.
das το
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die η
die οι/τα
der ο

4 viele πολλοί
a in den Artikelfarben με (τα) χρώματα που χαρακτηρίζουν το 

άρθρο
aus Übung 1 από την άσκηση 1
die Übung, -en η άσκηση

5 Passt auf → auf/passen Προσέξτε
auf/passen προσέχω
Seid ruhig! Κάντε ησυχία!
ruhig ήσυχος, ήρεμος
ruhig sein είμαι ήσυχος/ήρεμος, κάνω ησυχία
los/gehen ξεκινάω (να περπατάω) 
Nehmt ... mit → mit/nehmen Πάρτε μαζί (σας)
Geht → gehen Να περπατάτε
jede Gruppe κάθε ομάδα
bekommen παίρνω, αποκτώ
Gib her → her/geben Φέρε εδώ
geben (er gibt) δίνω
Da, nimm! Να/Ορίστε, πάρε!
nehmen (er nimmt) παίρνω
Sei ruhig! Κάνε ησυχία!
Hör zu → zu/hören Άκου προσεκτικά
sowieso έτσι κι αλλιώς
Sieh mich an! Κοίταξέ με!
an/sehen (er sieht an) κοιτάζω
Geh → gehen Πήγαινε/Περπάτησε
Seht mal! Για δείτε!
sehen (er sieht) βλέπω
mal για
Kommt → kommen Ελάτε
Moment, ... Μια στιγμή, ...
Wartet → warten Περιμένετε
warten περιμένω
Dann los! Εμπρός λοιπόν!
ein Foto machen βγάζω φωτογραφία

b zu allen σε όλους
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zu Leo στον Leo
c glauben πιστεύω

Seite 58

6 a die ganze Klasse όλη η τάξη
ganz ολόκληρος
von εδώ: του

b weg sein λείπω, δεν είμαι εδώ/παρών
c mir μου, σε μένα

Es geht los! Ξεκινάει!/Ξεκινάμε!
7 Wohin? (Προς τα) Πού;

nach links προς τα αριστερά
links αριστερά
nach rechts προς τα δεξιά
rechts δεξιά
geradeaus ευθεία

b die Anweisung, -en η οδηγία
8 b Leo weiß den Weg nicht. Ο Leo δεν ξέρει τον δρόμο.

der Weg, -e η διαδρομή, ο δρόμος
zu schnell υπερβολικά γρήγορος
schnell γρήγορος

c versprechen (er verspricht) υπόσχομαι

Arbeitsbuch

Seite 60

1 das Paar, -e το ζευγάρι
2 die Tabelle, -n ο πίνακας
3 die Farbe, -n το χρώμα

aus/malen χρωματίζω, γεμίζω με χρώμα

Seite 61

4 zuerst πρώτα
noch einen Dialog έναν διάλογο ακόμα
Das gibt’s doch nicht! Μα αν είναι δυνατόν!

5 die Mathelehrerin, -nen η καθηγήτρια μαθηματικών
Wo sind denn nur ...? Μα πού είναι άραγε ...;



12 Nach dem Spiel
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Seite 62

7 Ich komme ja schon. Μα έρχομαι ήδη.
Was ist denn noch? Τι είναι πάλι; / Τι άλλο θες;
Schreib die Zahl und den Buchstaben. Γράψε τον αριθμό και το γράμμα.

8 links αριστερά
rechts δεξιά
im Plural στον πληθυντικό
Bilde den Imperativ. Σχημάτισε την προστακτική.
der Imperativ η προστακτική

Lektion 12 | Kursbuch

Seite 59

nach dem Spiel μετά το παιχνίδι
1 das Grillfest, -e η γιορτή με μπάρμπεκιου

so etwas κάτι τέτοιο
2 die SMS-Kette, -n η αλυσίδα των sms

Ist etwas passiert? Συνέβη κάτι;
ist passiert → passieren συνέβη
etwas κάτι
bald σύντομα
da sein είμαι εκεί/παρών
Wer ist wir? Ποιος ειναι ο «εμείς»;
nichts τίποτα
Nichts passiert. Δεν συνέβη/έγινε τίποτα.
Keine Angst. Μην φοβάσαι/φοβάστε.
mit dem Essen an/fangen αρχίζω να τρώω
schon mal ήδη
das Essen το φαγητό
Bis bald. Τα λέμε (σύντομα).
Da bin ich aber froh. Τότε χαίρομαι.
froh χαρούμενος

a die SMS-Nachricht, -en το μήνυμα sms
3 Was gibt es? Τι υπάρχει;

es gibt (+ A) υπάρχει/υπάρχουν
der Kartoffelsalat, -e η πατατοσαλάτα
der Salat, -e η σαλάτα
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der Käse το τυρί
der Fisch, -e το ψάρι
der Apfel, Äpfel το μήλο
das Würstchen, - το μικρό λουκάνικο
das Brötchen, - το ψωμάκι
das Brot, -e το ψωμί
das Obst τα φρούτα
die Kartoffel, -n η πατάτα
die Bratwurst, -würste το ψητό λουκάνικο
die Wurst, Würste το λουκάνικο
die Banane, -n η μπανάνα

b jeder καθένας
bekommen παίρνω, αποκτώ
nachher αργότερα, έπειτα

Seite 60

4 lange Vokale μακρά φωνήεντα
5 der Minidialog, -e ο μίνι/σύντομος διάλογος
b Mist Να πάρει

Gib mir (+ A) Δώσε μου
geben δίνω

c Hier bitte! Ορίστε!
Entschuldige (bitte). Με συγχωρείς/συγχωρείτε.
entschuldigen συγχωρώ
sich entschuldigen ζητάω συγγνώμη

d die Miniszene, -n η μίνι/σύντομη σκηνή
e erfinden επινοώ, εφευρίσκω

mit anderen Speisen με άλλα φαγητά/φαγώσιμα
die Speise, -n το φαγητό

6 das Kettenspiel, -e το παιχνίδι αλυσίδα
immer länger όλο και πιο μακρύς

Seite 61

7 das Quartett, -e το παιχνίδι «κουαρτέτο», το παιχνίδι των 
τετράδων

a die Quartett-Karte, -n το χαρτί / η κάρτα τετράδας
Immer vier Karten gehören zusammen. Πάντα τέσσερις κάρτες / τέσσερα χαρτιά 

πηγαίνουν μαζί.



78 | Arbeitsbuch  12    

12 Kennenlernen

Seite 70

Karten mischen und verteilen ανακατεύω και μοιράζω τις κάρτες / τα 
χαρτιά

auf den Tisch legen τοποθετώ στο τραπέζι
du musst fragen πρέπει να ρωτήσεις
der andere ο άλλος
Wer kann als Erster alle Karten ablegen? Ποιος μπορεί να κατεβάσει πρώτος όλες τις 

κάρτες / όλα τα χαρτιά του;

8 spät αργά
Hier ist so viel Natur. Εδώ υπάρχει τόσο πολλή φύση.
die Natur η φύση
brauchen χρειάζομαι
sonst κατά τα άλλα
dauern διαρκεί
der Comic, -s το κόμικ

Arbeitsbuch

Seite 63

1 Das ist es. Αυτό είναι.
bald σύντομα

3 tauschen ανταλλάσσω
4 kennzeichnen μαρκάρω, σημειώνω

langer Vokal μακρό φωνήεν
kurzer Vokal βραχύ φωνήεν

Seite 64

5 Schreib noch einen Teil dazu. Πρόσθεσε ακόμα ένα μέρος (στον διάλογο).
dazu/schreiben προσθέτω (γραπτά)
der Teil, -e το τμήμα, το κομμάτι

6 der Sportlehrer, - ο καθηγητής φυσικής αγωγής
Entdecke die Grammatik
der Artikel, - το άρθρο
der Akkusativ η αιτιατική
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Seite 65
8 Von: Από:

An: Προς:
Betreff: Θέμα:
das Federmäppchen, - η κασετίνα
der Koffer, - η βαλίτσα
die Jogginghose, -n το παντελόνι φόρμας / για τζόκινγκ
das T-Shirt, -s το κοντομάνικο μπλουζάκι
der Tennisschläger, - η ρακέτα του τένις
Unterstreiche die wichtigste Information 

mit rot.
Υπογράμμισε την πιο σημαντική 

πληροφορία με κόκκινο.
die Sache, -n το πράγμα
zum Geburtstag για τα γενέθλια
sie hat … angezeichnet → an/zeichnen έχει σημειώσει
der Internet-Katalog, -e ο κατάλογος στο ίντερνετ
verwenden χρησιμοποιώ
die Internet-Seite, -n η σελίδα στο ίντερνετ
danken für + A ευχαριστώ για
wie im Katalog όπως στον κατάλογο
grüßen χαιρετάω
Formuliere die Sätze um. Διατύπωσε διαφορετικά τις προτάσεις.
um/formulieren διατυπώνω διαφορετικά
Kommt immer die Ich-Form vor? Εμφανίζεται πάντα ο τύπος με ich;
vor/kommen εμφανίζεται
die Ich-Form, -en ο τύπος με ich
in einer sinnvollen Reihenfolge σε λογική σειρά
der Anfang, Anfänge η αρχή
der Schluss το τέλος

Seite 66

9 Was haben sie gemeinsam? Τι κοινό έχουν;
spielen διαδραματίζεται, λαμβάνει χώρα
zu Hause στο σπίτι
am Telefon στο τηλέφωνο
einzeln μεμονωμένα, ένας ένας
aus/füllen συμπληρώνω
der Anruf, -e η τηλεφωνική κλήση
Wie lange? Πόση ώρα;
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bleiben (παρα)μένω
ander- άλλος
die Geburtstagsparty, -s το πάρτι γενεθλίων

10 1 der Klassenlehrer der 7c ο (υπεύθυνος) καθηγητής της (τάξης) 7c
fahren nach (er fährt) πηγαίνω (με μεταφορικό μέσο) σε
etwa περίπου
jammern γκρινιάζω
Nun hab dich nicht so! Μην κάνεις τώρα έτσι!
fit machen γυμνάζω, κρατάω σε φόρμα
unterwegs καθ’ οδόν
zu essen und zu trinken (κάτι για) να φάω και να πιω
ganz wichtig πολύ σημαντικός
an/ziehen φοράω, βάζω (ρούχα ή παπούτσια)
immerhin εδώ: αφού, μιας και

2 zeigen δείχνω
ihr/ihr/ihre (δικός/δικό/δική) της
verrückt τρελός
damit εδώ: με αυτά

4 wieder ξανά, πάλι
Na, Tanja Λοιπόν, Tanja
Lass mal sehen. Άσε με να δω.
aus/ziehen βγάζω (ρούχα ή παπούτσια)

5 holen (πηγαίνω και) φέρνω
das Pflaster, - ο αυτοκόλλητος επίδεσμος
keine (großen) Probleme mehr haben δεν έχω πλέον (μεγάλα) προβλήματα
stecken in + A βάζω (μέσα) σε, χώνω
noch eine Stunde άλλη μια ώρα
ohne + A χωρίς

b der Abschnitt, -e η παράγραφος
Jetzt weißt du, worum es geht. Τώρα ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
recht haben έχω δίκιο

d jed- κάθε
die Überschrift, -en η επικεφαλίδα
Das hilft dir beim Verstehen. Αυτό θα σε βοηθήσει στην κατανόηση.
Wenn der Titel dir nicht hilft, lies den  

ersten Abschnitt.
Εάν ο τίτλος δεν σε βοηθάει, διάβασε την 

πρώτη παράγραφο.
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Seite 62

1 die Leute (πληθ.) οι άνθρωποι, ο κόσμος
Igitt! Μπλιάχ!
trotzdem παρ’ όλα αυτά

2 die Anzeige, -n η αγγελία
der Weihnachtsmarkt, -märkte η χριστουγεννιάτικη αγορά
täglich καθημερινά
Kinder/Jugendtheater παιδικό/εφηβικό θέατρο
Str. (= Straße) οδός
die Schülergruppe, -n η μαθητική ομάδα
dienstags τις Τρίτες
donnerstags τις Πέμπτες
am Wörthersee στη λίμνη Wörthersee
der Spaß διασκέδαση, κέφι
ganz ολόκληρος

c die Angabe, -n το στοιχείο, η πληροφορία
Geht das? Γίνεται;
feiern γιορτάζω

Seite 63

3 das Würfelspiel, -e το παιχνίδι με ζάρια
die W-Frage, -n η ερώτηση με ερωτηματική αντωνυμία

a Schreibt Frage-Karten zu den Texten in 2. Γράψτε κάρτες με ερωτήσεις για τα κείμενα 
της άσκησης 2.

die Frage-Karte, -n η κάρτα ερώτησης

Seite 71

auf einen Stapel legen τοποθετώ σε μία στοίβα
würfeln ρίχνω το ζάρι
Spielfigur auf dem Spielplan bewegen μετακινώ το πιόνι πάνω στο ταμπλό του 

παιχνιδιού
Buntes Feld? Έγχρωμο τετραγωνάκι;
Dann Frage-Karte ziehen Παίρνω τότε μια κάρτα ερωτήσεων
Vor/lesen (er liest vor) Διαβάζω δυνατά
Wie im Text antworten Απαντάω όπως στο κείμενο
Zwei Felder weiter gehen Προχωράω δύο τετραγωνάκια
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der nächste Spieler ο επόμενος παίκτης
Wer ist als Erster im Ziel? Ποιος θα φτάσει πρώτος στο τέρμα;

Seite 72

der Spielplan, -pläne το ταμπλό του παιχνιδιού
der Start η εκκίνηση
das Ziel το τέρμα

4 So ist es bei uns Έτσι είναι σε μας
bei uns σε μας, στην πόλη / στο χωριό μας

a die Spree ο ποταμός Spree
der Wannsee η λίμνη Wannsee
der Grunewald το δάσος / η περιοχή Grunewald
der Tiergarten το πάρκο / η περιοχή Tiergarten

b Ergänze nur, was es bei euch wirklich gibt. Συμπλήρωσε μόνο ό,τι υπάρχει πραγματικά 
στην πόλη / στο χωριό σας.

bei euch σε σας, στην πόλη / στο χωριό σας
wirklich πραγματικά

c eine Karte eures Wohnorts ένας χάρτης του τόπου κατοικίας σας
der Wohnort, -e ο τόπος κατοικίας
ein/kleben επικολλώ
dazu/schreiben προσθέτω (γραπτά)

5 der Wettbewerb, -e ο διαγωνισμός
sich vor/stellen παρουσιάζω τον εαυτό μου

a aus der Klasse gehen βγαίνω από την τάξη
herein/kommen μπαίνω, εισέρχομαι
über sich sprechen μιλάω για μένα
zählen μετράω
Wer kann die meisten Sätze sagen? Ποιος μπορεί να πει τις περισσότερες 

προτάσεις;
die meisten οι περισσότεροι
über dich για σένα
Du kannst auch Bilder dazu kleben. Μπορείς να κολλήσεις και εικόνες.

Seite 80

6 einen Weg beschreiben περιγράφω μια διαδρομή
1 a Überlege dir Σκέψου
 b Überprüft eure Ergebnisse. Ελέγξτε τα αποτελέσματά σας.
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2 a Teil 1 des Films μέρος 1 της ταινίας
sprechen über μιλάω για
ganz allein ολομόναχος
schauen κοιτάζω
stehen bleiben μένω ακίνητος, σταματάω να (μετα)κινούμαι
zu langsam υπερβολικά αργά
langsam αργός
auf/machen ανοίγω
die Tür, -en η πόρτα

b Korrigiere die Aussagen. Διόρθωσε τις προτάσεις.
Die Ausdrücke helfen euch. Οι εκφράσεις θα σας βοηθήσουν.
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3 über die Straße laufen περνάω τον δρόμο απέναντι, διασχίζω 
τον δρόμο

zuerst πρώτα, αρχικά
der Park, -s το πάρκο
zurück/müssen (er muss zurück) πρέπει να επιστρέψω
über die Straße müssen πρέπει να περάσω τον δρόμο απέναντι /  

να διασχίσω τον δρόμο
zurück/laufen (er läuft zurück) επιστρέφω
gleich αμέσως, απευθείας

4 das Roboterspiel το παιχνίδι του ρομπότ
der Schritt, -e το βήμα
Bastelt Richtungspfeile. Κατασκευάστε βέλη κατεύθυνσης.
Legt sie im Klassenzimmer aus. Απλώστε τα στην αίθουσα της τάξης.
Partner A verbindet Partner B die Augen. Ο μαθητής Α δένει τα μάτια του (συμ)

μαθητή Β.
Partner A gibt zum Beispiel an: Ο μαθητής Α λέει για παράδειγμα:
Partner B befolgt die Anweisungen von 

Partner A.
Ο (συμ)μαθητής Β ακολουθεί τις οδηγίες 

του μαθητή Α.
wechseln εδώ: αλλάζω ρόλους

Arbeitsbuch
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1 Wann kommt Tennis? Πότε έχει τένις;
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6 nach Hause kommen επιστρέφω/έρχομαι σπίτι (μου)
Karate machen κάνω καράτε

Magazin

Seite 65

das Magazin, -e το περιοδικό
Hier findest du die Spiele aus dem 

Kursbuch und die Aufgaben zu den 
Filmen.

Εδώ θα βρεις τα παιχνίδια από το διδακτικό 
βιβλίο και τις ασκήσεις για τις ταινίες.

Wir zeigen dir, wie man in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz Feste … 
feiert.

Θα σου δείξουμε, πώς γιορτάζουν στην 
Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία … τις 
γιορτές.

Variante: Memo-Spiel

Seite 66

die Variante, -n η παραλλαγή
Memo-Spiel mit Zahlen παιχνίδι μνήμης με αριθμούς
das Datum η ημερομηνία
die Uhrzeit η ώρα
Memo-Spiel mit Wort- und Bildkarten παιχνίδι μνήμης με κάρτες λέξεων και 

εικόνων
Getränke ό,τι πίνεται (αναψυκτικά, αφεψήματα, ποτά)
Schulfächer μαθήματα σχολείου
Schulsachen σχολικά είδη
besondere Tage ιδιαίτερες μέρες
Natur und Umgebung φύση και περιβάλλων χώρος
Essen φαγητό

Variante: Schwarzer Peter

Seite 67

das Wortpaar, -e το ζεύγος λέξεων
Familien-Paare ζεύγη στην οικογένεια
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Feste und Feiern

Seite 73

Feste und Feiern Γιορτές και Εορτασμοί
Weihnachten Χριστούγεννα

a der Weihnachtsmarkt, -märkte η χριστουγεννιάτικη αγορά
der Markt, Märkte η αγορά
Salzburg το Σάλτσμπουργκ
Basel η Βασιλεία
Nürnberg η Νυρεμβέργη
Da kann man Dekoration für den 

Christbaum kaufen.
Εκεί μπορεί κανείς να αγοράσει στολίδια 

για το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
der Christbaum, -bäume το χριστουγεννιάτικο δέντρο
kaufen αγοράζω
Man kann auch Weihnachtsgeschenke 

kaufen.
Μπορεί κανείς να αγοράσει και δώρα 

Χριστουγέννων.
das Weihnachtsgeschenk, -e το δώρο Χριστουγέννων
Und da gibt es auch viele süße Sachen. Και εκεί υπάρχουν και πολλά γλυκίσματα.
in vielen Städten σε πολλές πόλεις
Es gibt einen Weihnachtsmarkt. Υπάρχει μια χριστουγεννιάτικη αγορά.
in den Wochen vor Weihnachten τις εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα
sehr bekannt πολύ γνωστός
der Christkindlesmarkt, -märkte η χριστουγεννιάτικη αγορά
der Christkindlmarkt, -märkte η χριστουγεννιάτικη αγορά

Seite 74

b der Adventskalender, - το ημερολόγιο του Advent / για τις 24 μέρες 
πριν τα Χριστούγεννα

im Dezember τον Δεκέμβριο
Fast alle haben einen Adventskalender. Σχεδόν όλοι έχουν ένα ημερολόγιο του 

Advent.
Der Kalender hat 24 Türen. Το ημερολόγιο έχει 24 πορτούλες.
Vom 1. Dezember an darfst du jeden Tag 

eine Tür aufmachen.
Από την πρώτη Δεκεμβρίου κι έπειτα 

επιτρέπεται να ανοίγεις μία πορτούλα 
κάθε μέρα.

Wenn alle Türen auf sind, ist Weihnachten 
da.

Όταν όλες οι πορτούλες είναι ανοιχτές, 
έχουν φτάσει τα Χριστούγεννα.

c einen Adventskalender selbst machen φτιάχνω μόνος μου ένα ημερολόγιο του 
Advent
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das Material, -ien το υλικό
kleine leere Schachteln μικρά άδεια κουτάκια
buntes Papier έγχρωμο χαρτί
ein langer Papier- oder Stoffstreifen μία μακριά λωρίδα χαρτιού ή υφάσματος
ein Band μία κορδέλα
die Schachteln mit buntem Papier bekleben κολλάω πολύχρωμο χαρτί γύρω από τα 

κουτάκια
bemalen ζωγραφίζω
die Schachteln auf den Papier- oder 

Stoffstreifen kleben
κολλάω τα κουτάκια πάνω στη λωρίδα 

χαρτιού ή υφάσματος
das Band oben an den Streifen ankleben κολλάω την κορδέλα στο πάνω μέρος  

της λωρίδας
Etwas in jede Schachtel legen. Βάζω κάτι μέσα σε κάθε κουτάκι.
ein Stück Schokolade ένα κομμάτι σοκολάτα
einen Keks ένα μπισκότο
ein kleines Bild μια μικρή εικόνα
Jetzt kannst du den Adventskalender 

deiner Schwester schenken.
Τώρα μπορείς να χαρίσεις στην αδερφή σου 

το ημερολόγιο του Advent.
fertig έτοιμος
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d zu Hause στο σπίτι
Man feiert Weihnachten meist mit der 

Familie.
Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται συνήθως με 

την οικογένεια.
In fast allen Familien beginnt das Fest am 

24. Dezember am Abend.
Σε σχεδόν όλες τις οικογένειες η γιορτή 

ξεκινάει στις 24 Δεκεμβρίου το βράδυ.
Am Nachmittag schmücken alle 

zusammen den Weihnachtsbaum mit 
bunten Kugeln, mit anderen Sachen und 
mit Kerzen.

Το απόγευμα στολίζουν όλοι μαζί το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο με χρωματιστές 
μπάλες, με άλλα αντικείμενα και με κεριά.

der Weihnachtsbaum, -bäume το χριστουγεννιάτικο δέντρο
die Kerze, -n το κερί
Am Abend legen die Eltern die Geschenke 

unter den Baum und machen die Kerzen 
an.

Το βράδυ οι γονείς τοποθετούν τα δώρα 
κάτω από το δέντρο και ανάβουν τα κεριά.

Wenn alle Kerzen am Baum brennen, 
kommt die ganze Familie zusammen.

Όταν όλα τα κεριά είναι αναμμένα, 
συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια.

Sie singen Weihnachtslieder und sagen 

“
Frohe Weihnachten”.

Τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
και λένε «Καλά Χριστούγεννα».

Frohe Weihnachten! Καλά Χριστούγεννα!
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Dann dürfen alle ihre Geschenke 
auspacken.

Μετά όλοι μπορούν να ανοίξουν τα δώρα 
τους.

das Lied, -er το τραγούδι
Stille Nacht «Άγια Νύχτα»
Stille Nacht, heilige Nacht, Ήσυχη νύχτα, άγια νύχτα,
alles schläft, einsam wacht όλοι κοιμούνται, μοναχικά ξαγρυπνά
nur das traute, hochheilige Paar. μόνο το αγαπημένο, πανάγιο ζεύγος.
Holder Knabe im lockigen Haar, Γλυκό αγόρι με τα σγουρά μαλλιά,
schlaf in himmlischer Ruh‘, κοιμήσου σε ουράνια ηρεμία
schlaf in himmlischer Ruh‘. κοιμήσου σε ουράνια ηρεμία.
Wie feiert man Weihnachten bei euch? Πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα σε σας;
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a der Palmbaum, -bäume ο φοίνικας
die Osterpalme, -n ο φοίνικας του Πάσχα
der Palmsonntag η Κυριακή των Βαΐων
Süddeutschland η Νότια Γερμανία
die Leute (πληθ.) οι άνθρωποι, ο κόσμος
für diesen Tag για αυτή την ημέρα
ein hoher Stab ένα ψηλό ραβδί
aus grünen Zweigen από πράσινα κλαδιά
mit bunten Bändern με χρωματιστές κορδέλες
das Ei, -er το αβγό
dekoriert στολισμένος, διακοσμημένος
werden ... gebracht → bringen μεταφέρονται
die Kirche, -n η εκκλησία
man stellt sie τα τοποθετεί κανείς
vor μπροστά από
mitten in die Stadt στο κέντρο της πόλης, καταμεσής της πόλης

b der Osterhase, -n ο λαγός του Πάσχα
bringen φέρνω
das Osterei, -er το πασχαλινό αβγό
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c es gibt (+ A) υπάρχει/υπάρχουν
viele bunte Eier πολλά πολύχρωμα αβγά
Es macht Spaß, die Eier anzumalen. Είναι διασκεδαστικό να ζωγραφίζεις τα 

αβγά.
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aus Schokolade από σοκολάτα
andere süße Sachen άλλα γλυκίσματα
süß γλυκός
werden ... versteckt → verstecken κρύβονται
Die Eiersuche geht los. Ξεκινάει η αναζήτηση των αβγών.
Wie feiert man Ostern bei euch? Πώς γιορτάζεται το Πάσχα σε σας;

d das Eierpecken το τσούγκρισμα των αβγών
der Ostersonntag η Κυριακή του Πάσχα
besonders schön aus/sehen έχω ιδιαίτερα ωραία όψη
der Tisch, -e το τραπέζι
beim Frühstück στο πρωινό
Das geht so. Έτσι παίζεται.
fest in die Hand nehmen παίρνω σφιχτά στο χέρι
der Nachbar, -n εδώ: ο διπλανός μου
Nun schlagt ihr … aufeinander Τώρα χτυπάτε ... το ένα πάνω στο άλλο
mit den Spitzen με τα μυτερά μέρη, με τις μύτες
Ist dein Ei noch ganz? Είναι ακόμα ακέραιο το αβγό σου;
du hast gewonnen → gewinnen κέρδισες
bekommen παίρνω, αποκτώ
ander- άλλος
kaputt sein είναι χαλασμένος, έχει πάθει ζημιά
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