
                      A ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!                                             

Bonjour les enfants! 

  
Αγαπημένοι μου μαθητές, μου λείπετε πολύ!!!!!                      

Επειδή όμως για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορέσουμε να τα 

λέμε από κοντά για κάποιο χρονικό διάστημα, συνεχίζουμε την 

επαφή μας με τα πολυαγαπημένα μας Γαλλικά (δύο φορές την 

εβδομάδα όπως πάντα) μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και 

του e-class.                                                                              

Ασχοληθείτε λοιπόν με τις ασκήσεις γραμματικής που θα βρείτε 

παρακάτω και των οποίων τις λύσεις θα δώσω, στην επόμενη 

ανάρτηση που θα κάνω, μαζί με τις καινούργιες ασκήσεις.   

 

 

EXERCICES 

  
A.ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 

1. Il .................. en Belgique. (aller) 

2. Ils ............. des amis. (avoir) 

3. Tu .................. à ton ami. (parler) 

4. Elle ................. en Suisse. (aller) 

5. Elle ...................... le cinéma. (aimer) 

6. Les filles................... au cinéma. (aller) 

7. Nous .................... à Athènes. (habiter) 

8. J’ ......... onze ans. (avoir) 

9. Elles ........................ une belle chanson. (chanter) 

10. Il ................ une bonne amie. (avoir)  
 

 
 



 B. ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ 

ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ(mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, 

ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs).  

 

1. J’ai un chien. C’est ............. chien. 

2. Tu as un élève. C’est ............. élève. 

3. Il a une gomme. C’est ............. gomme. 

4. Lucie a un ami. C’est ............. ami. 

5. Félicien a un cartable. C’est ............. cartable. 

6. Popy a une amie. C’est ............. amie. 

7. Nous avons un prof de français. C’est ............. prof de 

français. 

8. Vous avez une maison. C’est ............. maison. 

9. Vous avez deux bonbons. Ce sont .................. bonbons. 

10.Les filles ont des cahiers. Ce sont .................. cahiers. 

 

 

D.ΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΟΥ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 

 

  a. 15 → ............................................. 

  b. 21 → ............................................. 

  c. 37 → ............................................. 

  d. 48 → ............................................. 

   e. 51 → ............................................. 

   f. 64 → ............................................. 

   g. 14 → ............................................. 

   h. 43 → ............................................. 

   j. 59 → ............................................. 

 

 

E.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΔΙΝΟΝΤΑΙ : à la, au, en, à , au, à l’ 

 

1. Je vais ............ France. 



2. Ils vont .............. Canada. 

3. Elle est ................ Paris. 

4. Nicolas va ............. plage. 

5. Je suis ............... école. 

6. Elle va ................ cinéma. 

 

 

 

 

Καλή μελέτη                                                                  

Η καθηγήτριά σας                                                                          

Τσολάκη  Ελένη 

 

 

 

 
 
 

 
 

  


