
Όπως το trinken και το wohnen 
κλίνοντα τα περισσότερα ρήματα, 
όπως το kommen, spielen, 
entdecken, 
sprechen,schreiben, gehen... 

ich:εγώ               wir: εμείς 

du: εσύ               ihr: εσείς 

er: αυτός            sie: αυτοί/ές/ά 

sie: αυτή            Sie: εσείς (πληθ. 

es: αυτό                    ευγενείας) 
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nicht (δεν) 

Nein, ich komme nicht aus 
Deutschland. 

Όχι, εγώ δεν κατάγομαι από τη 
Γερμανία. 

       Παρατηρούμε ότι το nicht στα 
Γερμανικά μπαίνει ΜΕΤΑ το ρήμα, 
ενώ στα Ελληνικά πριν. Οπότε να 
είστε προσεκτικοί, όταν θέλετε να 
αρνηθείτε με το nicht.          Ένας 
2ος τρόπος να αρνηθώ κάτι είναι 
να δώσω τη σωστή απάντηση, π.χ. 

Nein, ich komme aus Spanien. 
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Zahlen (αριθμοί) 

1. sos: πρώτα η μονάδα και 
μετά η δεκάδα  

2. sos: γράφονται 1 λέξη  

� 247:zweihundertsieben-
undvierzig  

� 11.397:elftausenddrei-
hundertsiebenundneunzig  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις χρονολογίες μέχρι το 
1999 διαβάζουμε τους δύο πρώτους 
αριθμούς, προσθέτουμε τη λέξη 
«hundert» και μετά τους δύο 
τελευταίους αριθμούς. z.B. 1996 = 
neunzehnhundertsechsundneunzig 
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Lektion 1 
Geburtstag 
(γενέθλια) 

 

Vorname: .................................... 

Name: ........................................ 

Wortschatz (Λεξιλόγιο) 

1.der Geburtstag: τα 
γενέθλια  

2.Wer ist das?: Ποιος/ά είναι 
αυτός/ή  

3.Das ist Lukas.: Αυτός είναι 
ο Lukas.  

4.Das sind die Zwillinge: 
Αυτά είναι τα δίδυμα.  

5.Wie alt bist du?: Πόσο 
χρονών είσαι;  

6.Ich bin 11 Jahre alt.: Εγώ 
είμαι 11 χρονών.  

7.Ich bin auch 11 Jahre 
alt.: Κι εγώ είμαι 11 χρονών 

8.Ich bin schon 15 Jahre 
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alt.: Εγώ είμαι ήδη / κι 
όλας 15 χρονών.  

9.der Name: το όνομα  
10.das Alter: η ηλικία  
11.der Wohnort: ο τόπος 

κατοικίας  
12.die Telefonnummer: ο 

αριθμός τηλεφώνου  
13.Alles Gute zum 

Geburtstag!: Χρόνια 
Πολλά!  

14.14. Zum Geburtstag viel 
Glück!: Χρόνια Πολλά!  

15.der Ort: ο τόπος  
16.Wie geht's?: Τι κάνεις;  
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17.schreiben: γράφω  
18.schwimmen: κολυμπώ  
19.die Mutter von Andreas: 

η μητέρα του Andreas  
20.der Vater von Laura: ο 

πατέρας της Laura  
21.Na so was!: Για δες!  
22.der Fußball: το ποδόσφαιρο 
23.Olympische Spiele: 

ολυμπιακοί αγώνες  
24.Amerika entdecken: 

ανακαλύπτω την Αμερική  
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Grammatik 

  

seintrinkenwohnen

ich bin trinke wohne 

du bist trinkst wohnst 

er,sie,es 
ist 

trinkt wohnt 

wir sind trinken wohnen 

ihr seid trinkt wohnt 

sie,Sie 
sind 

  

trinken wohnen 
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