
                          Σοφία Κρεμμυδά-  Αγγλικός Γραμματισμός-   ΣΔΕ Χανίων 

Is this your……?                                    Are these your……? 

Είναι αυτό το δικό σου…;                                Είναι αυτά τα δικά σου…..; 

Βαθμός δυσκολίας: 1 

 

Άσκηση 1:  Λεξιλόγιο 

Τι δείχνουν οι εικόνες; Γράψε σε ένα τετράδιο τη σωστή λέξη από τις 

παρακάτω, για κάθε εικόνα. 

Pencil,   chair,  snacks,  bag,   monkey,   pillow,   snake,   car 

1.  2.  

3.   4.  

5.        6.  

7.    8.  
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2. Μια μικρή βοήθεια: 

ΕΝΙΚΟΣ 

Is this your….?  = είναι αυτός/αυτή/αυτό δικό σου;   (ιζ δις γιόρ) 

Yes, it is. = Ναι, αυτό είναι. 

No, it’s not. = Όχι, αυτό δεν είναι. 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

Are these your….? = είναι αυτά δικά σου;  (αρ, διιζ γιόρ)  

Yes, they are. = Ναι, αυτά είναι.    

No, they ‘re not. = Όχι αυτά δεν είναι. 

 

3. Τώρα δες το παρακάτω βίντεο έλεγξε τις απαντήσεις σου στην 

άσκηση 1 και επανέλαβε όσα λέει για να εξασκηθείς. 

https://www.youtube.com/watch?v=lzJTmW_wjWk&t=3s 

 

4. Σε ένα τετράδιο γράψε την απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις: 

a. Is this your credit card? Yes,___________________________ 

b. Is this your pen? No,__________________________________ 

c. Are these your pencils? Yes, ____________________________ 

d. Are these your books? No, ______________________________ 

e. Is this your house? Yes, _________________________________ 

f. Is this your snake? No,___________________________________ 
 

                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzJTmW_wjWk&t=3s
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5.  Βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά για να φτιάξεις ερωτήσεις. Μετά 

γράψε τις στο τετράδιο. 

a. these/ keys/ your/ are/? 

b. passport/ your/ is/ this/? 

c. this/ your/ watch/ is/? 

d. are/ these/ glasses/your/? 

e. Phone/ your/ this/ is/? 

 

                 

 

                                                                                               

 

 

6. Και τώρα η σειρά σου. Μπορείς να γράψεις ή να πεις προφορικά 

μερικές δικές σου ερωτήσεις όπως τις παραπάνω; Χρησιμοποίησε το 

λεξιλόγιο αυτού του μαθήματος, ή όποιες άλλες λέξεις θέλεις. 

 

       ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

Οι απαντήσεις των ασκήσεων είναι στην τελευταία σελίδα. 
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1. Monkey 

2. Chair 

3. Car 

4. Bag 

5. Snacks 

6. Pencil 

7. Pillow 

8. Snake 

Άσκηση 4. 

a. Yes, it is. 

b. No, it’s not. 

c. Yes they are 

d. No, they’re not 

e. Yes, it is. 

f. No, it’s not. 

 

Άσκηση 5.  

a. Are these your keys? 

b. Is this your passport? 

c. Is this your watch? 

d. Are these your glasses? 

e. Is this your phone? 


