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ARENA A1 – Glossar Deutsch-Griechisch

Test 1

Lesen - Teil 1 Seite 16

Anzeige 1

der Winterschlussverkauf χειμερινές εκπτώσεις

die Mitte μέση

von Mitte … από τα μέσα …

das Schuhgeschäft, -e κατάστημα υποδημάτων

unglaublich απίστευτος

wahr αληθινός

modisch μοντέρνος, μοδάτος

schick κομψός

der Damenstiefel, - γυναικεία μπότα

der Sportschuh, -e αθλητικό παπούτσι

die Marke, -n μάρκα

ab … από …

der Babyschuh, -e μωρουδίστικο παπούτσι

der Traum, "-e όνειρο

raus έξω

müssen πρέπει

Alle Schuhe müssen raus! Όλα τα παπούτσια πρέπει να φύγουν!

Anzeige 2

der Hunde- und Katzensalon, -s κατάστημα περιποίησης κατοικίδιων

das Tier, -e ζώο

der Liebling, -e αγαπημένος, [εδώ] αγαπημένο ζωάκι

der Schnitt, -e κούρεμα

das Bad μπάνιο, λουτρό

sich kümmern um + Akkusativ φροντίζω για …

lieb αγαπημένος 

der Vierbeiner, - τετράποδο

ob … oder … είτε … είτε …

pflegen περιποιούμαι

das Kleintier, -e ζωάκι

außerdem εκτός απ' αυτό

das Team, -s ομάδα

ab/holen παραλαμβάνω

der Kunde, -n πελάτης

der Besuch, -e επίσκεψη

bezahlen πληρώνω

an/rufen τηλεφωνώ
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einfach απλά

Ruft einfach mal an! Κάντε απλά ένα τηλεφώνημα!

Lesen - Teil 2 Seite18

Beschreibung 1

das Einzelkind, -er μοναχοπαίδι

schlimm άσχημος, δυσάρεστος, κακός

Das ist nicht so schlimm. Αυτό δεν είναι και τόσο άσχημο.

der Kleiderschrank, "-e ντουλάπα (για ρούχα)

die Klamotten (Plural!) ρούχα

die Sache, -n πράγμα

an/ziehen φορώ, βάζω (ρούχο)

Sachen zum Anziehen ρούχα, πράγματα για το ντύσιμο

das Kleid, -er ρούχο, φόρεμα

schenken χαρίζω

super σούπερ, τέλειος, καταπληκτικός

Beschreibung 2

beide και οι δύο

die Second-Hand-Mode μόδα/ρούχα από δεύτερο χέρι

deshalb γι' αυτό (το λόγο)

das Wochenende, -n σαββατοκύριακο

der Flohmarkt, "-e παζάρι, γιουσουρούμ

die Mütze, -n σκούφος

die Jeans-Jacke, -n σακάκι από τζιν

das Skateboardfahren (αγώνας) σκέιτμπορντ

toll [εδώ] καταπληκτικός, φανταστικός

Schreiben Seite22

der Name, -n όνομα

wohnen μένω, κατοικώ

suchen ψάχνω

die E-Mail-Freundin, -nen / der E-Mail-Freund, -e φίλη / φίλος δι' αλληλογραφίας

die Welt κόσμος

aus der ganzen Welt απ' όλο τον κόσμο

das Lieblingshobby, -s αγαπημένο χόμπι

das Shoppen ψώνια

aus/geben ξοδεύω, δαπανώ

fast σχεδόν

das Taschengeld χαρτζιλίκι

fast mein ganzes Taschengeld σχεδόν όλο το χαρτζιλίκι μου

tragen φοράω

der Rock, "-e φούστα

das Kleid, -er φουστάνι

stehen στέκομαι, [εδώ] ταιριάζω
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total [εδώ] εντελώς, τέλεια

Die stehen mir total! Αυτά μου πάνε τέλεια!

hören ακούω

die Musik μουσική  

die Musiksammlung μοντέρνος

das Tanzen χορός

bald σύντομα

Test 2

Lesen - Teil 1 Seite 34

Anzeige 1

das Museum, Museen μουσείο

das Paradies παράδεισος

das Schlecker-Paradies παράδεισος των γλυκατζήδων

für Groß und Klein για μεγάλους και μικρούς

die Kakao-Bohne, -n κόκκος του κακάο

bestimmt σίγουρα

die Lieblingssüßigkeit το αγαπημένο γλυκό

erleben ζω (κάτι), βιώνω

warten auf + Akkusativ περιμένω (κάποιον / κάτι)

Worauf wartet ihr noch? Τι περιμένετε;

sich fühlen νιώθω

Fühlt euch wie im Paradies! Νιώστε σαν να είστε στον παράδεισο!

der Eintrittspreis, -e τιμή εισόδου

der Begleiter, - συνοδός

Begleiter frei Συνοδοί δωρεάν

der Erwachsene, -n ενήλικος

Anzeige 2

die Leute (Plural!) κόσμος, άνθρωποι

Hallo Leute! Γεια σας!

die Jeans τζιν

langweilig βαρετός

abgetragen πολυφορεμένος, φθαρμένος

das Modegeschäft, -e κατάστημα ανδρικών / γυναικείων ρούχων και 
αξεσουάρ

die Kleidung ρούχα, ρουχισμός

natürlich φυσικά

der Preis, -e τιμή

schauen βλέπω, κοιτάζω

Schaut doch mal vorbei! Για ρίξτε μια ματιά!

hinter πίσω από …

das Rathaus, ”-er δημαρχείο

geöffnet ανοικτός
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der Modekatalog, -e κατάλογος με τη νέα κολεξιόν

das Internet διαδίκτυο

unter κάτω από …, [εδώ] στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Lesen - Teil 2 Seite 36

Beschreibung 1

nennen ονομάζω

Meine Freunde nennen mich Uschi. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Uschi.

lieben αγαπώ

der Winter χειμώνας

besonders ιδιαίτερα

feiern γιορτάζω

Weihnachten Χριστούγεννα

zu Hause στο σπίτι

schmücken στολίζω

die Geschwister (Plural!) αδέλφια

immer πάντα

der Weihnachtsbaum, ”-e χριστουγεννιάτικο δέντρο

singen τραγουδώ

das Weihnachtslied, -er χριστουγεννιάτικο τραγούδι

der Onkel, - / (-s) θείος

die Tante, -n θεία

das Festessen εορταστικό γέυμα, γιορτινό τραπέζι

die Mitternacht μεσάνυχτα

das Geschenk, -e δώρο

auf/machen ανοίγω

liegen βρίσκομαι (ακουμπισμένος)

der Moment, -e στιγμή

Beschreibung 2

die Weihnachtsferien (Plural!) διακοπές Χριστουγέννων, χριστουγεννιάτικες διακοπές

bleiben μένω, παραμένω

letztes Jahr πέρυσι

vorletztes Jahr πρόπερσι

woanders κάπου αλλού

fliegen πετάω

das Meer, -e θάλασσα

der Badeanzug, "-e μαγιό (ολόσωμο)

der Bikini, -s μπικίνι

warm ζεστός

lustig αστείος, διασκεδαστικός

Das wird bestimmt sehr lustig. Θα είναι σίγουρα πολύ διασκεδαστικό.

sich freuen χαίρομαι

ich freue mich sehr darauf χαίρομαι πολύ γι' αυτό
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Schreiben Seite 40

leben ζω

seit … από …

seit August από τον Αύγουστο

lernen μαθαίνω

leider δυστυχώς

sich fühlen νιώθω

nie ποτέ

allein μόνος

ich fühle mich nie allein δε νιώθω ποτέ μόνος/μόνη

die Hündin, -nen σκυλίτσα

zusammen μαζί 

spazieren gehen πηγαίνω/κάνω περίπατο

jeden Tag κάθε μέρα, καθημερινά

vielleicht ίσως

das Haustier, -e κατοικίδιο (ζώο)

schicken στέλνω

die Mail, -s μήνυμα, email

Test 3

Lesen - Teil 1 Seite 48

Anzeige 1

das Gymnasium, Gymnasien Γυμνάσιο-Λύκειο

ein/laden προσκαλώ

offen ανοικτός

Tag der offenen Tür ανοικτή ημέρα γνωριμίας

statt/finden πραγματοποιούμαι

die Zeit χρόνος

um diese Zeit αυτή την εποχή

das Programm, -e πρόγραμμα

die Begrüßung υποδοχή, χαιρετισμός

die Information, -en πληροφορία

die Fremdsprache, -n ξένη γλώσσα

Englisch Αγγλικά

Französisch Γαλλικά

Italienisch Ιταλικά

der Unterricht μάθημα, διδασκαλία

das Hauptfach, "-er κύριο/πρωτεύον μάθημα

Physik Φυσική

Mathematik Μαθηματικά

die Pause, -n διάλειμμα

das Spiel, -e παιχνίδι

die Turnhalle, -n (κλειστό) γυμναστήριο

weiter- παραπέρα, περαιτέρω
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weitere Informationen über … παραπέρα πληροφορίες σχετικά με …

die Schülerbibliothek, -en μαθητική βιβλιοθήκη

das Projekt, -e εργασία, μελέτη, πρότζεκτ

die AG, -s ομάδα εργασίας, όμιλος

die Theater-AG θεατρικός όμιλος

die Sport-AG αθλητικός όμιλος

Anzeige 2

der Kindergeburtstag, -e παιδικά γενέθλια

anders αλλιώτικος, διαφορετικός

Kindergeburtstag mal anders! Γιορτάστε τα παιδικά γενέθλια μια φορά διαφορετικά!

der Geburtstag γενέθλια

besonder- ιδιαίτερος

was Besonderes κάτι ιδιαίτερο

genau ακριβώς

genau das Richtige ακριβώς ό,τι χρειάζεστε

lustig διασκεδαστικός, αστείος

der Clown, -s κλόουν, παλιάτσος

die Stadt, "-e πόλη

die lustigsten Clowns der Stadt οι πιο αστείοι παλιάτσοι της πόλης

bringen φέρνω

der Gast, "-e καλεσμένος

garantiert σίγουρα, εγγυημένα

lachen γελώ

bringen eure Gäste garantiert zum Lachen κάνουν τους καλεσμένους σας σίγουρα να γελάσουν

an/bieten προσφέρω

voll πλήρης, γεμάτος

ein volles Programm ένα πλήρες πρόγραμμα

der Zaubertrick, -s ταχυδακτυλουργικό κόλπο

die Spielaktion, -en (ομαδικό) παιχνίδι

die Ballondekoration, -en διακόσμηση με μπαλόνια

usw. = und so weiter κ.ο.κ. = και ούτω καθεξής

der Garten, ”- κήπος

wenn αν, όταν

das Wetter καιρός

schön ωραίος

wenn das Wetter schön ist αν ο καιρός είναι καλός

draußen έξω

der Kontakt, -e επαφή, [εδώ] επικοινωνία

das Honorar αμοιβή

die Stunde, -n ώρα [= 60 λεπτά]

Lesen - Teil 2 Seite 50

Beschreibung 1

das Dorf, "-er χωριό
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der Schwarzwald Μέλανας Δρυμός [περιοχή της Νότιας Γερμανίας]

die Tanzlehrerin, -nen καθηγήτρια χορού

eigen- δικός …

die Tanzschule, -n σχολή χορού, χοροδιδασκαλείο

sie hat eine eigene Tanzschule έχει δική της σχολή χορού

zweimal δύο φορές

die Woche, -n εβδομάδα

zweimal in der Woche δύο φορές την εβδομάδα

dort εκεί

das Tanzen χορός

es gibt + Akkusativ υπάρχει/υπάρχουν …

die Disco, -s / Discothek, -en κλαμπ, ντισκοτέκ

fahren πηγαίνω

manchmal μερικές φορές

der Zug, ”-e τρένο

einverstanden σύμφωνος

meine Mutter ist damit einverstanden η μητέρα μου είναι σύμφωνη (μ' αυτό)

das Handy, -s κινητό (τηλέφωνο)

dabeihaben έχω μαζί μου

Beschreibung 2

die Deutsche, -n γερμανίδα

der Amerikaner, - αμερικάνος

nicht mehr δεν … πια

wir wohnen nicht mehr in den USA δε μένουμε πια στις ΗΠΑ

lang μακρύς

ein Jahr lang επί ένα χρόνο

arbeitslos άνεργος

im Moment αυτό τον καιρό

arbeiten εργάζομαι

der Arzt, "-e γιατρός

er arbeitet als Arzt εργάζεται ως ιατρός

das Krankenhaus, "-er νοσοκομείο

die Sekretärin, -nen η γραμματέας

die Firma, Firmen εταιρεία

fehlen λείπω, απουσιάζω

oft συχνά

traurig λυπημένος, στεναχωρημένος

hoffentlich ας ελπίσουμε

die Ferien (Plural!) διακοπές

der Cousin, -s ξάδελφος

der Sommer καλοκαίρι

verbringen περνάω [χρόνο]

Schreiben  Seite 54

Finnland Φινλανδία
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das Land, "-er χώρα

der See, -n λίμνη

der Wald, "-er δάσος

es schneit χιονίζει

Snowboard fahren κάνω σνόουμπορντ

Ski fahren κάνω σκι

besuchen επισκέπτομαι

der Süden νότος

es ist schön warm κάνει ωραία ζέστη, είναι ευχάριστα ζεστά

zwischen μεταξύ

schreiben γράφω

Test 4

Lesen - Teil 1 Seite 62

Anzeige 1

der Park, -s πάρκο

der Freizeitpark, -s πάρκο αναψυχής, λούνα παρκ

Kids (Plural!) παιδιά

das Abenteuer, - περιπέτεια

ob … oder … είτε … είτε …

der Märchenwald παραμυθένιο δάσος

die Geisterbahn τρενάκι του τρόμου

die Bahn, -en διαδρομή, ατραξιόν [σε λούνα παρκ]

entdecken ανακαλύπτω

ganz όλος, ολόκληρος

das ganze Jahr lang όλη τη χρονιά

aus ganz Frankreich από όλη τη Γαλλία

aufregend συναρπαστικός

bestellen παραγγέλνω

heute σήμερα

das Ticket, -s εισιτήριο

denn διότι

der Tourist, -en τουρίστας

die Öffnungszeiten (Plural!) ώρες λειτουργίας

der Herbst φθινόπωρο

der Frühling άνοιξη

Anzeige 2

der Hundesitter, - άτομο που προσέχει κάποιο σκύλο, φύλακας σκύλου

Hundesitter gesucht! Ζητείται φύλακας σκύλου!

die Sommerferien (Plural!) καλοκαιρινές διακοπές

das Geld χρήματα

etwas Geld λίγα χρήματα

verdienen κερδίζω



Arena A1Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
©

 P
ra

xi
s V

er
la

g

10

der Urlaub διακοπές

in Urlaub fahren φεύγω σε διακοπές

dürfen επιτρέπεται

das Hotel, -s ξενοδοχείο

mit/nehmen παίρνω μαζί μου

der Schäferhund, -e λυκόσκυλο

die Angst φόβος

ich habe (keine) Angst vor + Dativ (δεν) φοβάμαι κάποιον/κάτι

füttern ταϊζω

Lesen - Teil 2  Seite 64

Beschreibung 1

die Freizeit ελεύθερος χρόνος

das Theater, - θέατρο

der Spaß διασκέδαση, ευχαρίστηση

was mir am meisten Spaß macht αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο απ' όλα

der Laptop, -s λάπτοπ

der Geschichtsunterricht μάθημα της Ιστορίας

suchen ψάχνω, αναζητώ

Geschichte Ιστορία

nämlich διότι

das Lieblingsfach, "-er αγαπημένο μάθημα

Geschichte ist nämlich mein Lieblingsfach γιατί η Ιστορία είναι το αγαπημένο μου μάθημα

bekommen παίρνω

best- ο καλύτερος

die Note, -n βαθμός

die besten Noten τους καλύτερους βαθμούς

die Klassenfahrt, -en σχολική εκδρομή

mitfahren πηγαίνω μαζί, συνταξιδεύω

Beschreibung 2

werden γίνομαι

im März werde ich 16 το Μάρτιο κλείνω τα 16

interessieren ενδιαφέρω

der Computer, - υπολογιστής, κομπιούτερ

täglich καθημερινά, κάθε μέρα

sitzen κάθομαι

der Schreibtisch, -e γραφείο [έπιπλο]

chatten κουβεντιάζω (στο διαδίκτυο)

der Blog, -s μπλογκ

der Text, -e κείμενο

das Computerspiel, -e παιχνίδι για Η.Υ.

schimpfen μαλώνω (κάποιον)

schlecht κακός

meine Noten werden immer schlechter οι βαθμοί μου γίνονται όλο και χειρότεροι
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der Test, -s τεστ, διαγώνισμα

der Mathetest, -s τεστ Μαθηματικών

treffen συναντώ

Schreiben Seite 68

die Gitarre, -n κιθάρα

die Musikschule, -n ωδείο

spielen παίζω

die Schulband, -s σχολικό μουσικό συγκρότημα

das Konzert, -e κοντσέρτο, συναυλία

das Musikinstrument, -e μουσικό όργανο

die E-Mail μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email

Test 5

Lesen - Teil 1 Seite 76

Anzeige 1

die Möbel (Plural!) έπιπλα

verkaufen πουλάω

Möbel zu verkaufen έπιπλα προς πώληση

die Wohnung, -en διαμέρισμα

das Kinderbett, -en παιδικό κρεβάτι

die Matratze, -n στρώμα (κρεβατιού)

nur μόνο

die Lampe, -n λάμπα

das Bücherregal, -e ράφι / ραφιέρα για βιβλία

all- όλοι, όλες, όλα

der Zustand κατάσταση

getrennt χωριστά

kaufen αγοράζω

Anzeige 2

das Kindermagazin, -e παιδικό περιοδικό

die Ausgabe, -n έκδοση, τεύχος (περιοδικού)

die Idee, -n ιδέα

basteln μαστορεύω, χειροτεχνώ

falten διπλώνω

Ideen zum Basteln und Falten ιδέες για μαστορέματα και κατασκευές με χαρτί

kreativ δημιουργικός

mit/machen συμμετέχω

schicken στέλνω

die Bastelidee, -n ιδέα για χειροτεχνία

bis μέχρι

bis zum 31. März μέχρι την 31η Μαρτίου

der Gewinner, - νικητής
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reisen ταξιδεύω

der Bastelkurs, -e μαθήματα χειροτεχνίας

gespannt με αγωνία

der Vorschlag, "-e πρόταση

die Redaktion σύνταξη (περιοδικού)

Lesen - Teil 2 Seite 78

Beschreibung 1

Norddeutschand Βόρεια Γερμανία

bekannt γνωστός

der Fußball-Club, -s ποδοσφαιρικός σύλλογος

der Fußball  ποδόσφαιρο

später αργότερα

das Hobby, -s χόμπι

der Beruf, -e επάγγελμα

ich möchte mein Hobby zum Beruf machen θα 'θελα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα

der Fußballspieler, - ποδοσφαιριστής

überall παντού

ander- άλλος

sicher σίγουρα, ασφαλώς

auch επίσης

berühmt διάσημος

der Sportler, - αθλητής

kennenlernen γνωρίζω (κάποιον)

Beschreibung 2

fotografieren φωτογραφίζω

der Ausflug, "-e εκδρομή

da [εδώ] τότε

der Fotoapparat, -e φωτογραφική μηχανή

am liebsten … πιο πολύ απ' όλα μ' αρέσει να …

das Foto, -s φωτογραφία

am liebsten mache ich Fotos πιο πολύ μου αρέσει να βγάζω φωτογραφίες

die Blume, -n λουλούδι, άνθος

der Zoo, -s ζωολογικός κήπος

schon ήδη

die Sammlung, -en συλλογή

das Bild, -er εικόνα

auf/hängen κρεμάω

das Zimmer, - δωμάτιο

Schreiben Seite 82

Russland Ρωσία

der Mensch, -en άνθρωπος

das Ausland το εξωτερικό
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auf Deutsch στα γερμανικά

kommunizieren mit + Dativ επικοινωνώ με …

interessieren ενδιαφέρω

Geographie Γεωγραφία

verschieden- διάφοροι

die Kultur, -en πολιτισμός, κουλτούρα

finden βρίσκω

die Kunst τέχνη

die Leidenschaft, -en πάθος, μεγάλη αγάπη

die Malerei ζωγραφική

interessant ενδιαφέρων

Test 6

Lesen - Teil 1 Seite 90

Anzeige 1

der Kinderchor, "-e παιδική χορωδία

das Mädchen, - κορίτσι

der Junge, -n / Jungs αγόρι

der Musiklehrer, - καθηγητής μουσικής

nächst- επόμενος

an den nächsten drei Wochenenden τα τρία επόμενα σαββατοκύριακα

das Weihnachtsfest χριστουγεννιάτικη γιορτή

proben κάνω πρόβα

nachmittags το απόγευμα

beliebt δημοφιλής, αγαπητός

das Adventslied, -er (προεόρτιο) χριστουγεννιάτικο τραγούδι

sich an/melden δηλώνομαι

Melde dich an! Δηλώσου!

Anzeige 2

die Chemiearbeit διαγώνισμα Χημείας

brauchen χρειάζομαι

die Hilfe βοήθεια

Chemie Χημεία

montags τη Δευτέρα, τις Δευτέρες

freitags την Παρασκευή, τις Παρασκευές

das Lernen διάβασμα, μελέτη

die Klassenarbeit, -en διαγώνισμα  

helfen βοηθώ

zu … υπερβολικά

wenig λίγος

Mein Taschengeld ist leider zu wenig. Το χαρτζιλίκι μου είναι δυστυχώς λιγοστό.

dafür αντ' αυτού, σε ανταπόδοση
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Lesen - Teil 2 Seite 92

Beschreibung 1

noch ακόμα

ich bin noch nicht 14 Jahre alt δεν έχω κλείσει ακόμα τα 14

die Clique, -n παρέα, οι κολλητοί

aus/gehen βγαίνω έξω (για διασκέδαση)

meistens τις περισσότερες φορές

das Fastfood-Restaurant, -s εστιατόριο φαστ-φουντ

schmecken είναι νόστιμο

der Hamburger, - burger

die Pommes (Plural!) πατάτες τηγανιτές

mir schmecken Hamburger und Pommes μου αρέσουν burger και πατάτες τηγανιτές

das Lieblingsessen αγαπημένο φαγητό

etwas … κάτι, [εδώ] κάπως / λίγο

dick παχύς

ich bin etwas dick είμαι λίγο παχύς

versuchen προσπαθώ

der Sport σπορ, αθλητισμός

Sport treiben κάνω σπόρ, αθλούμαι

so oft ich kann όσο συχνά μπορώ

der Sportplatz, "-e γήπεδο, χώρος αθλοπαιδιών

sich interessieren für + Akkusativ ενδιαφέρομαι για …

Interessierst du dich auch für Sport? Ενδιαφέρεσαι και συ για τα σπορ;

Beschreibung 2

die Köchin, -nen μαγείρισσα

kochen μαγειρεύω

lecker νόστιμος

gesund υγιεινός

die Person, -en πρόσωπο, άτομο

essen τρώω

das Fleisch κρέας

die Kartoffel, -n πατάτα

der Salat, -e σαλάτα

das Huhn κοτόπουλο

der Reis ρύζι

der Fisch ψάρι

Fisch esse ich überhaupt nicht gern. Το ψάρι δε μου αρέσει καθόλου.

mögen αρέσω

der Bruder, "- αδελφός

das mag nur mein Bruder αυτό αρέσει μόνο στον αδελφό μου

das Fastfood γρήγορο φαγητό, φαστ -φουντ

die Party, -s πάρτι

die Gesundheit υγεία
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Schreiben Seite 96

gleich ίδιος

wie όπως

der Film, -e ταινία, φιλμ

abends το βράδυ, τα βράδυα

der Fernseher, - τηλεόραση [συσκευή]

an/schauen βλεπω, παρακολουθώ

der Krimi, -s αστυνομική ταινία

das Rätsel, - αινιγμα

das Buch, "-er βιβλίο

der Comic, -s κινούμενα σχέδια, κόμικς

alt παλιός

das Comicheft, -e τεύχος με κόμικς

Test 7

Lesen - Teil 1 Seite 104

Anzeige 1

aus den 90er-Jahren της δεκαετίας του 1990

weg/werfen πετάω (στα σκουπίδια)

her/geben δίνω, ανταλλάσσω

dafür αντί γι' αυτό/αυτά

das Brettspiel, -e επιτραπέζιο παιχνίδι

also λοιπόν

bekommen παίρνω, λαμβάνω

der Marktplatz πλατεία της αγοράς

Anzeige 2

Aufgepasst! Προσοχή!

die Sprachenschule, -n κέντρο ξένων γλωσσών

perfekt τέλειος

die Lösung, -en λύση

das Deutschlernen εκμάθηση Γερμανικών

über … [εδώ] μέσω …

übers Internet μέσω του διαδικτύου

persönlich προσωπικός

der Lehrer, - δάσκαλος, καθηγητής

die Grammatik γραμματική

die Vokabel, -n (άγνωστη) λέξη

erklären εξηγώ

das Leben ζωή

erzählen διηγούμαι

richtig σωστός

dann bist du hier richtig τότε είσαι στη σωστή διεύθυνση

das Einzige το μόνο
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der Klick, -s κλικ

mit einem einfachen Klick με ένα απλό κλικ

die Agentur, -en πρακτορείο, [εδώ] κέντρο

klicken κλικάρω

Lesen - Teil 2 Seite 106

Beschreibung 1

geboren γεννημένος

jung νέος

ich habe noch einen jüngeren Bruder έχω ακόμα ένα μικρότερο αδελφό

dreimal τρεις φορές

leicht εύκολος

der Schüler, - μαθητής

studieren σπουδάζω

Beschreibung 2

das Einfamilienhaus, "-er μονοκατοικία

das Stadtzentrum κέντρο της πόλης

praktisch πρακτικός, βολικός

die Minute, -n λεπτό (της ώρας)

zu Fuß με τα πόδια

die Großeltern (Plural!) ο παππούς και η γιαγιά

der Mittag μεσημέρι

die Oma, -s γιαγιά

das Mittagessen μεσημεριανό φαγητό

erst gegen … Uhr όχι πριν τις … (η ώρα)

nach Hause kommen έρχομαι (στο) σπίτι

finden βρίσκω

ich finde schön βρίσκω ωραίο, μου αρέσει

dass ότι

sogar μάλιστα

die Hausaufgaben (Plural!) σχολικές εργασίες για το σπίτι

Schreiben Seite 110

in der Nähe κοντά σε …

die Hauptstadt, "-e πρωτεύουσα

die Klasse, -n τάξη [σχολείο]

ich besuche die 9. Klasse πηγαίνω στην Τρίτη Γυμνασίου

weit weg μακριά

der Bus, -se λεωφορείο

das Schwimmen κολύμβηση

das Schwimmbad, ”-er κολυμβητήριο
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Test 8

Lesen - Teil 1 Seite 118

Anzeige 1

der Jugendclub, -s λέσχη/στέκι για νέους

cool χαλαρός, ευχάριστος

die Ecke, -n γωνία

Coole Ecke Χαλαρή γωνιά

der Treffpunkt, -e σημείο συνάντησης

Spaß haben διασκεδάζω

das Wochenprogramm εβδομαδιαίο πρόγραμμα

ab … από …

die Hausaufgabenhilfe βοήθεια για τις σχολικές εργασίες

die Kochgruppe, -n μαγειρική ομάδα

max. = maximal το πολύ

der Kinoabend, -e κινηματογραφική βραδιά

das Mädchentreff συνάντηση κοριτσιών

die Jungenrunde συνάντηση αγοριών

die Aktion, -en δράση, πρόγραμμα

das Sommercamp, -s καλοκαιρινή κατασκήνωση

die Nacht-Wanderung, -en νυκτερινή πεζοπορία, νυκτερινός περίπατος

sauber καθαρός

Anzeige 2

der Zahnarzt, "-e οδοντίατρος

der Kinder-Zahnarzt, "-e παιδοοδοντίατρος

der Lieblings-Zahnarzt ο αγαπημένος οδοντίατρος

zeigen δείχνω

der Zahn, "-e δόντι

putzen καθαρίζω

geben δίνω

der Tipp, -s συμβουλή

die Ernährung διατροφή

weh/tun πονάω

lassen αφήνω, [εδώ] κάνω να …

der Schmerz, -en πόνος

verschwinden εξαφανίζομαι

Dr. Kümmerling lässt alle Schmerzen verschwinden. Ο δόκτωρ Kümmerling κάνει όλους τους πόνους να 
εξαφανιστούν.

sorgen für + Akkusativ φροντίζω για …

strahlend αστραφτερός

weiß λευκός

strahlend weiße Kinderzähne αστραφτερά λευκά παιδικά δόντια

die Zahnarztpraxis οδοντιατρείο

der Stock, die Stockwerke (Plural!) όροφος, πάτωμα
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dritter Stock τρίτος όροφος

die Termine (Plural!) [εδώ] ώρες ιατρείου

der Feiertag, -e γιορτή

an Sonn- und Feiertagen Κυριακές και γιορτές

geschlossen κλειστός

Lesen - Teil 2 Seite 120

Beschreibung 1

das Glück [εδώ] τύχη

zum Glück ευτυχώς

sich etwas teilen μοιράζομαι κάτι

stören ενοχλώ

da [εδώ] διότι, επειδή

… als … από …

miteinander ο ένας με τον άλλο

da sie viel jünger sind als ich und gerne miteinander spielen επειδή είναι πολύ νεώτεροι από μένα και τους αρέσει να 
παίζουν μεταξύ τους

der Keller, - υπόγειο

riesig τεράστιος

der Spielraum, "-e δωμάτιο παιχνιδιού, playroom

die Schaukel κούνια

die Kletterwand τοίχος αναρρίχησης

klettern σκαρφαλώνω, αναρριχώμαι

schaukeln κάνω κούνια

Beschreibung 2

der Mitschüler, - συμμαθητής

der Morgen πρωί

das Fahrrad, "-er ποδήλατο

zu dritt τρεις μαζί

zurück πίσω

wir fahren wieder zu dritt zurück nach Hause γυρνάμε πάλι οι τρεις μαζί στο σπίτι

nah κοντά

ganz nah beieinander πολύ κοντά μεταξύ μας

das Tischtennis πινγκ πονγκ

der Fußballtrainer, - προπονητής ποδοσφαίρου

der Trick, -s κόλπο

Schreiben Seite 124

der Vorort, -e προάστιο
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Test 9

Lesen - Teil 1 Seite 132

Anzeige 1

die Basketballmannschaft, -en ομάδα μπάσκετ

der Spieler, - παίκτης

das Endspiel ο τελικός

trainieren προπονούμαι

Zeit zum Trainieren ώρα για προπόνηση

der Sportclub, -s αθλητικός σύλλογος, αθλητικό σωματείο

die Trainingsstunde, -n ώρα προπόνησης

die Sporthalle, -n (κλειστό) γυμναστήριο

Anzeige 2

raus έξω

das Klassenzimmer, - αίθουσα διδασκαλίας, τάξη

rein μέσα

die Natur φύση

Raus aus dem Klassenzimmer - rein in die Natur! Έξω από την τάξη - μέσα στη φύση!

Biologie Βιολογία

interessiert ενδιαφερόμενος

die Entdeckungsreise, -n εξερευνητικό ταξίδι

verschieden- διάφοροι

die Pflanze, -n φυτό

der Baum, "-e δέντρο

sammeln συλλέγω, μαζεύω

die Biologielehrerin, -nen καθηγήτρια Βιολογίας

informieren über + Akkusativ πληροφορώ για …

mit/bringen φέρνω μαζί μου

Bringt etwas zum Schreiben mit. Φέρτε μαζί κάτι για γράψιμο.

die Schultasche, -n (μαθητική) τσάντα, σάκα

die Schulbibliothek, -en σχολική βιβλιοθήκη

der Biologieraum αίθουσα Βιολογίας

besetzt κατειλημμένος

klein μικρός

Lesen - Teil 2 Seite 134

Beschreibung 1

der Italiener, - Ιταλός

die Schweiz Ελβετία

italienisch ιταλικός

gefallen αρέσω

Es gefällt mir hier sehr gut. Μου αρέσει εδώ πάρα πολύ.

beginnen αρχίζω



Arena A1Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
©

 P
ra

xi
s V

er
la

g

20

um … Uhr στις … η ώρα

das Ende τέλος

um 14 Uhr ist er zu Ende στις 2 η ώρα τελειώνει

ein bisschen λίγο

schwierig δύσκολος

die Zeitschrift, -en περιοδικό

schnell γρήγορος, γρήγορα

das Problem, -e πρόβλημα

die Sprache, -n γλώσσα

Beschreibung 2

französisch γαλλικός

die Sprachreise, -n ταξίδι που συνδυάζεται με μαθήματα για την εκμάθηση 
της γλώσσας

Schreiben Seite 138

wirklich πράγματι, πραγματικά

schrecklich φοβερός

der Tierarzt, "-e κτηνίατρος

laufen τρέχω, πηγαίνω

In der Schule läuft es auch nicht viel besser. Στο σχολείο τα πράγματα επίσης δεν πάνε πολύ καλύτερα.

die Englischarbeit, -en διαγώνισμα Αγγλικών

böse [εδώ] θυμωμένος

Jetzt sind meine Eltern böse auf mich. Τώρα οι γονείς μου είναι θυμωμένοι μαζί μου.

eigentlich βασικά

Wie geht es dir eigentlich so? Πώς τα πας βασικά;

Test 10

Lesen - Teil 1 Seite 146

Anzeige 1

der Rockfan, -s ροκάς, φίλος του ροκ

endlich επιτέλους

Es ist endlich soweit! Έφθασε επιτέλους η ώρα!

die Lieblingsgruppe, -n αγαπημένο (μουσικό) συγκρότημα

die Tour, -en περιοδεία, τουρνέ

auf Tour gehen κάνω τουρνέ, περιοδεύω

die Konzerthalle, -n αίθουσα συναυλιών

die Karte, -n [εδώ] εισιτήριο

telefonisch τηλεφωνικός

die Vorreservierung (προ)κράτηση

sofort αμέσως

möglich δυνατός

ab sofort möglich μπορεί να γίνει από τώρα

die Info, -s πληροφορίες
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die Webseite, -n ιστοσελίδα

Anzeige 2

die Realschule [τετρατάξιο Γυμνάσιο]

5-tägig πενθήμερος

das Spielzeug, -e παιχνίδι

das Sommerfest καλοκαιρινή γιορτή

Los! Εμπρός!

Lesen - Teil 2 Seite 148

Beschreibung 1

der Tierfreund, -e ζωόφιλος

der Tiger, - τίγρη

der Löwe, -n λιοντάρι

der Elefant, -en ελέφαντας

der Affe, -n πίθηκος

das Tierhaus, "-er σπιτάκι για ζώα

das Wasser νερό

der Weg, -e δρόμος

dauern διαρκώ

ungefähr περίπου

Beschreibung 2

wünschen εύχομαι, [εδώ] επιθυμώ

die Katze, -n γάτα

die Arbeit, -en δουλειά, εργασία

Ein Haustier macht viel Arbeit. Ένα οικιακό ζώο βγάζει πολλή δουλειά.

kosten κοστίζω

egal αδιάφορος

das ist mir egal δε με νοιάζει

der Hund, -e σκύλος

der Platz [εδώ] χώρος

der Monat, -e μήνας

das Tiergeschäft, -e κατάστημα για ζώα, pet shop

holen παίρνω

das Kätzchen, - γατούλα, γατάκι

Schreiben  Seite 152

darüber σχετικά μ' αυτό


