John Mavrikakis
ENGLISH MULTI-BOOK
Basic level1
UNIT by UNIT (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ανά ΚΕΦΑΛΑΙΟ):
ΔΙΑΒΑΖΩ και ΓΡΑΦΩ (iStudy + iWrite)
τις λύσεις που θεωρώ σωστές πάνω στο πολυβιβλίο μου ή στο τετράδιο μου.
.ΕΠΑΛΗΘΕΥΩ την ορθότητα τους και ΔΙΟΡΘΩΝΩ πιθανά λάθη μου. (iCheck + iWrite)
ΑΠΟΔΙΔΩ από και προς τα Ελληνικά (iTranslate + iStudy )
ΑΚΟΥΩ και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ (iListen + iSpeak) τις σωστές λύσεις.

DEMO Unit 10
THE AUXILIARY VERBS MUST, CAN (ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΜΠΟΡΩ)

iStudy - iWrite (Διαβάζω - Γράφω)
GRAMMAR - EXAMPLES
step 10a
Το βοηθητικό ρήμα CAN (μπορώ)
χρησιμοποιείται για να δείξει δυνατότητα και
το βοηθητικό ρήμα MUST (πρέπει) για να
δείξει υποχρέωση.
Είναι ίδια σε όλα τα πρόσωπα (δεν αλλάζουν
στο γ' ενικό πρόσωπο), π.χ. εγώ μπορώ = I
CAN, αυτή μπορεί = SHE CAN, αυτοί
μπορούν = THEY CAN, εγώ πρέπει = I
MUST, αυτός πρέπει = HE MUST, κλπ.
Μπορώ να παίζω
ποδόσφαιρο.
Αυτή μπορεί να
κολυμπάει.
Αυτοί μπορούν να
τρέχουν γρήγορα.
Πρέπει να
προσέχεις.
Πρέπει να τρέξει.
Είναι
αργοπορημένος.

I can play football.
.....
.....
You must be careful.
.....

step 10b
Για να κάνουμε ερώτηση με το ρήμα CAN ή
MUST αντιστρέφουμε το ρήμα και βάζουμε
τη λέξη CAN ή MUST μπροστά από το
υποκείμενο, π.χ. μπορώ ...; = CAN I ...?,
μπορούμε ...; = CAN WE ...?, εσύ πρέπει
να ... ; = MUST YOU ...?
Στην άρνηση βάζουμε τη λέξη ΝΟΤ μετά το
ρήμα. Ετσι για το MUST ο αρνητικός τύπος
είναι MUST NOT, ενώ στο CAN η λέξη ΝΟΤ
μπαίνει κολλητά και γίνεται CANNOT.
Υπάρχουν φυσικά και οι σύντομοι τύποι
CAN'T και MUSTN'T.
Μπορείς να
σκαρφαλώσεις πάνω
σ'αυτό τον τοίχο;
Μπορούν ο Τζων και
η Μαίρη να
τραγουδήσουν;
Πρέπει να πας τώρα;
Οι μύγες δεν
μπορούν να
κολυμπήσουν.

Can you climb up
this wall?
.....
.....
Flies cannot swim.

Αυτή δεν μπορεί να
πετάξει.
Τα παιδιά δεν
πρέπει να
καπνίζουν.

step 10c
Τα βοηθητικά ρήματα CAN και MUST
ακολουθούνται από ένα άλλο ρήμα σε μορφή
γυμνού απαρέμφατου (χωρίς την πρόθεση
ΤΟ μπροστά του).
Στις σύντομες απαντήσεις με ναι και όχι
χρησιμιποιούμε μόνο τον κατάλληλο τύπο
του βοηθητικού ρήματος CAN ή MUST.

.....
.....

Μπορώ να
κολυμπήσω.
Αυτή μπορεί να
κολυμπήσει.
Αυτός πρέπει να
απαντήσει όλες τις
ερωτήσεις.
Α. Μπορείς να
πηδήξεις;
Β. Ναι, μπορώ.
Α. Μπορεί αυτή να
τραγουδήσει;
Β. Οχι, δεν μπορεί.
Α. Μπορούν να
κολυμπήσουν;
Β. Οχι δεν μπορούν.
Α. Πρέπει να
πληρώσω;
Β. Ναι, πρέπει.

1. You can't go
to the cinema in
the morning. It
___ open.

is
hasn't

can't
isn't

EXERCISE 10a. ΔΙΑΛΕΓΩ
2. Your mother
3. A baby can't
4. Today is
___ eat pizza.
drive a car but a
Sunday. I ___ in
She's ill.
baby ___ with a
bed.
toy car.

isn't
is

mustn't
can

can
play
must
drive

can
ride
can
drive

can't
stay
can
stay

must
stay
mustn't
stay

I can swim.
.....
.....
A. Can you jump?
.....
.....
B. No she can't.
.....
.....
A. Must I pay?
.....

5. Today is
Monday. I ___
get up early.

can
am

must
can't

6. I can't open
this door. I ___
the key.

can't
close
can
find

7. She can't
drive a car, but
she can ___ a
bicycle.

must
open
must
find

riding
ride

8. The student
must ___ his
homework but
he can't. He is
ill.

9. A baby ___
drink beer.

isn't
can't

to ride
drive

do
to do

10. A baby ___
drink milk.

mustn't
hasn't

has
must

is
he

can
is

EXERCISE 10b. ΤΑΙΡΙΑΖΩ
QUESTION 1.
Can I borrow your
pen?
Must you go now?
How many planes
can you see?
Can your sister drive
a car?
Can your dad play
the guitar?

1. I can't buy a
new car now. I
___ got any
money.
can't
'm not

haven't
mustn't

2. She ___ buy a
new dress now.
She hasn't got any
money.
aren't
can't

hasn't
isn't

QUESTION 2.

No, but he can sing very
well.
Yes, she can.
Yes, but you must bring
it back today.
Only one.
Yes. I can't stay.

Can your dog climb up a
tree?
Can you ride an
elephant?
Can I buy some stamps
here?
Can your cat see the
canary in the cage?
Can we play football
today?

EXERCISE 10c. ΔΙΑΛΕΓΩ
3. -A: Can your
5. A baby mustn't
7. She ___ do her
brother drive a
drink beer. A baby homework but she
car? -B: Yes, he
___ drink milk.
can't. She is ill.
___.
must
isn't
must can
is
can
cann't doesn't
has
is
has does
4. I ___ find this
village on the
map. It is very
small.
mustn't
haven't

'm not
can't

6. We ___ drive a
car, but we can
ride a bicycle.
haven't
aren't

can't
isn't

8. -A: ___ your
sister go to the
party? -B: No, she
can't.
Has
Is

Can
Must

No, it can't.
No. You must go to
the post office.
Sorry. I must study
my lessons.
No, but my cat can.
No, but I can ride a
horse.

9. Sorry, I can't
play football now.
I ___ study my
lessons.
haven't
'm not

can't
must

10. You can
borrow my
bicycle, but you
___ bring it back
today.
must
are

have
can

QUESTION 1.
a
.
A
dress
girl
wear
can

EXERCISE 10d. ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
QUESTION 4.
QUESTION 7.
QUESTION 10.
a
.
wear
boy
can
A
tie

QUESTION 2.

QUESTION 5.

wear
dress
Can
a girl
?
a

boy
a tie
?
a
wear
Can

QUESTION 3.

QUESTION 6.

wear
can
a
A
not
.
girl
dress

can't
wear
A
tie
a
.
boy

QUESTION 1.
learn
English
She
.
must

sausages
I
can
.
cook

must
You
now
.
go

QUESTION 8.

QUESTION 11.

cook
?
sausages
Can
I

?
Must
now
you
go

QUESTION 9.

QUESTION 12.

sausages
.
can
cook
I
not

not
You
must
.
go
now

EXERCISE 10e. ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
QUESTION 2.
QUESTION 3.
QUESTION 4.
be
late
We
.
mustn't

can't
its
.
cat
drink
The
milk

bank
to
the
go
I
.
can't

QUESTION 13.
questions
answer all
the
They
.
must
QUESTION 14.
the
answer all
they
questions
?
Must
QUESTION 15.
not
the
must
questions
They
.
answer all

QUESTION 5.
must
My
students
their
.
study
lessons

QUESTION 6.

QUESTION 8.

QUESTION 10.

QUESTION 12.

QUESTION 13.

.
can't
horse
Her
fly

man
A
walk
but
he
can't
fly.
can

fish
can
it
but
run.
can't
A
swim

.
pills
take
His
must
patient
the

ceiling
the
you
touch
?
Can

QUESTION 9.

QUESTION 11.

run
A
can
swim.
it
but
fish
can't

pills
The
take
must
.
his
patient

QUESTION 7.
man
he
A
but
fly
walk.
can
can't

EXERCISE 10f. ΤΑΙΡΙΑΖΩ
QUESTION 1.
JOHN: Hello, Mary. What can you ___?
MARY: I ___ speak English.
JOHN: Can you ___ good pictures,
Mary?
MARY: No, I ______ .

QUESTION 4.
paint
can't
can

MARY: Can ___ horses run very fast?
JOHN: Yes, ___ can.
JOHN: Can you type ___ letter, Mary?
MARY: Sorry, John, ___ can't type.

this
those
I
they

do
QUESTION 5.

QUESTION 2.
JOHN: Can your ___ play football?
MARY: No, ___ can't.
JOHN: Can your ___ iron shirts?
MARY: No, ___ can't but he can cook
sausages and eggs.

she
sister
he
brother

QUESTION 3.
JOHN: Can you and ___ sister ride a
horse?
MARY: Yes, ___ can.
MARY: Can ___ see those horses?
JOHN: Yes, ___ can, they are not far from
me.

JOHN: Can you ___ some coffee?
MARY: Sorry, I ___ make coffee.
JOHN: ___ you cook some eggs and
potatoes?
MARY: Sorry, I can't ___.
JOHN: But you ___ cook.

must
cook
can't
make
Can

QUESTION 6.
we
you
I
your

MARY: Are ___ hungry, John?
JOHN: Yes, ___ am.
JOHN: ___ very hungry.

I
you
I’m

QUESTION 7.
MARY: ___ you wait for my brother?
MARY: He ___ cook well.
JOHN: No, I ___ wait .
MARY: Then, you ___ cook, John.
MARY: I ___ also hungry.
MARY: I can't ___.

must
wait
am
can't
can
Can

iCheck (Επαληθεύω - Διορθώνω) Unit 10
step 10a
I can play football.
She can swim.
They can run fast.
You must be careful.
He must run. He's late.

1. isn't
2. mustn't

3. can play
4. can stay

GRAMMAR - EXAMPLES
step 10b
Can you climb up this wall?
Can John and Mary sing?
Must you go now?
Flies cannot swim.
She can't fly.
Children mustn't smoke.

EXERCISE 10a.
5. must
6. must find

step 10c
I can swim.
She can swim.
He must answer all the
questions.
Can you jump?
-Yes, I can.
Can she sing?
-No she can't.
Can they swim?
-No they can't.
Must I pay?
-Yes, you must.

7. ride
8. do

9. mustn't
10. must

EXERCISE 10b.
QUESTION 1
QUESTION 2
Yes, but you must bring it back today.
No, but my cat can.
Yes. I can't stay.
No, but I can ride a horse.
Only one.
No. You must go to the post office.
Yes, she can.
No, it can't.
No, but he can sing very well.
Sorry. I must study my lessons

1. haven't
2. can't

3. can
4. can't

1. A girl can wear a dress .
2. Can a girl wear a dress ?
3. A girl can not wear a dress.
4. A boy can wear a tie .
5. Can a boy wear a tie ?
6. A boy can't wear a tie .

EXERCISE 10c.
5. must
6. can't

7. must
8. Can

EXERCISE 10d.
7. I can cook sausages .
8. Can I cook sausages ?
9. I can not cook sausages .
10. You must go now .
11. Must you go now ?
12. You must not go now .

9. must
10. must

13. They must answer all the
questions .
14. Must they answer all the
questions ?
15. They must not answer all
the questions.

1. She must learn English .
2. We mustn't be late .
3. The cat can't drink its milk .
4. I can't go to the bank .
5. My students must study
their lessons .
6. Her horse can't fly .

QUESTION 1
do
can
paint
can't
QUESTION 2
sister
she
brother
he

EXERCISE 10d.
7. A man can't fly but he can
walk.
8. A man can walk but he
can't fly.
9. A fish can't run but it can
swim.
10. A fish can swim but it
can't run.

11. The patient must take his
pills .
12. His patient must take the
pills .
13. Can you touch the
ceiling?

EXERCISE 10f. ΤΑΙΡΙΑΖΩ
QUESTION 3
QUESTION 5
your
make
we
can't
you
Can
I
cook
must
QUESTION 4
those
QUESTION 6
they
you
this
I
I
I’m

QUESTION 7
Can
can
can't
must
am
wait

iTranslate (Αποδίδω) Unit 10
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΒΗΜΑ 10a - ΒΗΜΑ 10c. (βλ. iCheck, iStudy)
ΑΣΚΗΣΗ 10a.
1. Δεν μπορείς να πας σινεμά το πρωί. Δεν είναι ανοιχτά.
2. Η μάνα σου δεν πρέπει να φάει πίτσα. Είναι άρρωστη.
3. Ένα μωρό δεν μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο αλλά ένα μωρό μπορεί να παίξει με ένα
αυτοκίνητο παιχνίδι.
4. Σήμερα είναι Κυριακή. Μπορώ να μείνω στο κρεβάτι.
5. Σήμερα είναι Δευτέρα. Πρέπει να σηκωθώ νωρίς.
6. Δεν μπορώ να ανοίξω αυτήν την πόρτα. Πρέπει να βρω το κλειδί.
7. Δεν μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο αλλά μπορεί να καβαλήσει ποδήλατο.
8. Ο μαθητής πρέπει να κάνει τις ασκήσεις του για το σπίτι αλλά δεν μπορεί. Είναι άρρωστος.
9. Ένα μωρό δεν πρέπει να πιεί μπύρα.
10. Ένα μωρό πρέπει να πιεί γάλα
ΑΣΚΗΣΗ 10b.
1.
2.
Μπορώ να δανειστώ το στυλό σου; -Ναι, αλλά
Μπορεί ο σκύλος σου να σκαρφαλώσει πάνω
πρέπει να το φέρεις πίσω σήμερα.
σε ένα δέντρο; -Όχι, αλλά η γάτα μου μπορεί.
Πρέπει να πας τώρα; Ναι, δεν μπορώ να
Μπορείς να καβαλήσεις έναν ελέφαντα; -Όχι,
μείνω.
αλλά μπορώ να καβαλήσω ένα άλογο.
Πόσα αεροπλάνα μπορείς να δεις; -Μόνο ένα.
Μπορώ να αγοράσω μερικά γραμματόσημα
Μπορεί η αδελφή σου να οδηγήσει
εδώ; -Όχι, πρέπει να πας στο ταχυδρομείο..
αυτοκίνητο; -Ναι, μπορεί.
Μπορεί η γάτα σου να δει το καναρίνι μέσα
Μπορεί ο μπαμπάς σου να παίξει κιθάρα; στο κλουβί; -Όχι, δεν μπορεί.
Όχι, αλλά μπορεί να τραγουδήσει πολύ καλά.
Μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο σήμερα;
-Λυπάμαι. Πρέπει να διαβάσω τα μαθήματα
μου.
ΑΣΚΗΣΗ 10c.
1. Δεν μπορώ να αγοράσω καινούργιο αμάξι τώρα. Δεν έχω καθόλου λεφτά.
2. Αυτή δεν μπορεί να αγοράσει καινούργιο φόρεμα τώρα. Δεν έχει καθόλου λεφτά.
3. -Α: Μπορεί ο αδελφός σου να οδηγήσει αμάξι; -Β: Ναι, μπορεί.
4. Δεν μπορώ να βρω αυτό το χωριό στο χάρτη. Είναι πολύ μικρό.
5. Ένα μωρό δεν πρέπει να πιεί μπύρα. Ένα μωρό πρέπει να πιεί γάλα.
6.. Δεν μπορούμε να οδηγήσουμε αυτοκίνητο αλλά μπορούμε να καβαλήσουμε ποδήλατο.
7. Πρέπει να κάνει τις ασκήσεις της για το σπίτι αλλά δεν μπορεί. Είναι άρρωστη.
8. -Α: Μπορεί η αδελφή σου να πάει στο πάρτι; -Β: Όχι, δεν μπορεί.
9. Λυπάμαι, δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο τώρα. Πρέπει να διαβάσω τα μαθήματα μου..
10. Μπορείς να δανειστείς το ποδήλατο μου, αλλά πρέπει να το φέρεις πίσω σήμερα..
ΑΣΚΗΣΗ 10d.
1. Ένα κορίτσι μπορεί να φορέσει ένα φόρεμα. 8. Μπορώ να μαγειρέψω λουκάνικα;
2. Ένα κορίτσι μπορεί να φορέσει ένα φόρεμα; 9. Δεν μπορώ να μαγειρέψω λουκάνικα.
3. Ένα κορίτσι δεν μπορεί να φορέσει ένα
10. Πρέπει να πας τώρα.
φόρεμα.
11. Πρέπει να πας τώρα;
4. Ένα αγόρι μπορεί να φορέσει μια γραβάτα.
12. Δεν πρέπει να πας τώρα.
5. Ένα αγόρι μπορεί να φορέσει μια γραβάτα;
13. Πρέπει να απαντήσουν όλες τις ερωτήσεις.
6. Ένα αγόρι δεν μπορεί να φορέσει μια
14. Πρέπει να απαντήσουν όλες τις ερωτήσεις;
γραβάτα.
15. Δεν πρέπει να απαντήσουν όλες τις
7. Μπορώ να μαγειρέψω λουκάνικα.
ερωτήσεις.

ΑΣΚΗΣΗ 10e.
1. Αυτή πρέπει να μάθει Αγγλικά.
8. Ένας άνθρωπος μπορεί να περπατήσει
2. Δεν πρέπει να αργήσουμε.
αλλά δεν μπορεί να πετάξει.
3. Η γάτα δεν μπορεί να πιεί το γάλα της.
9. Ένα ψάρι δεν μπορεί να τρέξει αλλά μπορεί
4. Δεν μπορώ να πάω στην τράπεζα.
να κολυμπήσει.
5. Οι μαθητές μου πρέπει να μελετήσουν τα
10. Ένα ψάρι μπορεί να κολυμπήσει αλλά δεν
μαθήματα τους.
μπορεί να τρέξει.
6. Το άλογο της δεν μπορεί να πετάξει.
11. Ο ασθενής πρέπει να πάρει τα χάπια του.
7. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετάξει
12. Ο ασθενής του πρέπει να πάρει τα χάπια.
αλλά μπορεί να περπατήσει.
13. Μπορείς να αγγίξεις το ταβάνι;.
ΑΣΚΗΣΗ 10f.
1.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Γεια σου, Μαίρη. Τι
μπορείς να κάνεις;
ΜΑΙΡΗ: Μπορώ να μιλάω
Αγγλικά.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορείς να
ζωγραφίσεις καλές εικόνες,
Μαίρη;
ΜΑΙΡΗ: Όχι, δεν μπορώ.
2.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορεί η αδελφή
σου να παίξει ποδόσφαιρο;
ΜΑΙΡΗ: Όχι, δεν μπορεί.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορεί ο αδελφός
σου να σιδερώσει πουκάμισα;
ΜΑΙΡΗ: Όχι, δεν μπορεί αλλά
μπορεί να μαγειρέψει
λουκάνικα και αυγά.
3.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορείτε εσύ και η
αδελφή σου να καβαλήσετε
άλογο;
ΜΑΙΡΗ: Ναι, μπορούμε.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορείς να δεις
εκείνα τα άλογα;
ΜΑΙΡΗ: Ναι, μπορώ, δεν είναι
μακριά από εμένα.

4.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορούν εκείνα τα
άλογα να τρέχουν πολύ
γρήγορα;
ΜΑΙΡΗ: Ναι, μπορούν.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορείς να
πληκτρολογήσεις αυτό το
γράμμα, Μαίρη.
ΜΑΙΡΗ: Λυπάμαι, Γιάννη, δεν
μπορώ να πληκτρολογήσω.
5.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορείς να
φτιάξεις λίγο καφέ;
ΜΑΙΡΗ: Λυπάμαι, δεν μπορώ
να φτιάξω καφέ.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορείς να
μαγειρέψεις μερικά αυγά και
πατάτες;
ΜΑΙΡΗ: Λυπάμαι, δεν μπορώ
να μαγειρέψω.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλά πρέπει να
μαγειρέψεις.

6.
ΜΑΙΡΗ: Πεινάς Γιάννη;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, πεινάω.
Πεινάω πολύ.
7.
ΜΑΙΡΗ: Μπορείς να
περιμένεις τον αδελφό μου;
Αυτός μπορεί να μαγειρεύει
πολύ καλά.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, δεν μπορώ να
περιμένω.
ΜΑΙΡΗ: Τότε εσύ πρέπει να
μαγειρέψεις Γιάννη. Πεινάω κι
εγώ. Δεν μπορώ να
περιμένω.

